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Polska – to kraina, która się w sercu zaczyna... 
 

„Moja mała Ojczyzna”  
               Joanna Białobrzeska 

Jest na mapie mała kropka, 
ja tu mieszkam, tu mnie 
spotkasz. 
Jakie ciekawie i wesoło 
w moim świecie naokoło. 
 
Na podwórku trzy kałuże, 
położyły się przy murze, 
trzepak bardzo dziś kaprysi - 
duży dywan na nim wisi. 
 
Słońce z cieniem gra tu w berka, 
pan kominiarz z dachu zerka, 
teraz chyba każdy przyzna, 
że jest piękna ma Ojczyzna! 
 
 

Wyszukała Roksana Garbolińska 

 
 
 

                            
                                                                                                        Rys. Monika Bartkowiak                 

Kochani Czytelnicy! 
Witamy w nowym roku szkolnym 2017 / 2018. Tak jak w latach ubiegłych wróciliśmy do 
szkoły z nowymi siłami i chęciami, aby kontynuować naukę. Nasza szkoła w ostatnim czasie 
bardzo się zmieniła. Mamy nowe klasy, szatnie, większy pokój nauczycielski. W tym roku po 
raz pierwszy naukę rozpoczęła klasa siódma. Pojawili się także nowi nauczyciele. O 
wszystkim będziecie mogli więcej przeczytać już za chwilę. Zatem zapraszamy do lektury...    
 
                                                                                Redaktor naczelna -  Julia Suchecka 



„Słówko” str.2                                NOWINKI 

Szkoła po wakacjach 
 

Jak widać nasza Szkoła Podstawowa w 

Zaleskich z roku na rok staje się coraz 

piękniejsza. W wakacje z dawnego 

mieszkania pana Derkacza powstały dwie 

nowe klasopracownie. W lewym skrzydle 

szkoły znajduje się również korytarz oraz 

powiększony pokój nauczycielski. 

Obecnie uczą  się tam klasy czwarta i 

piąta, zaś nauczyciele mają więcej miejsca 

do pracy i odpoczynku. Sale lekcyjne są 

ciepłe, słoneczne,  a każda z nich 

wyposażona jest w suchościeralne 

tablice na markery. Uczniowie spędzają 

przerwy na swoim nowym korytarzu, 

który połączono z pokojem  

nauczycielskim. Jest tam przyjemnie i 

nowocześnie.    

                           Roksana Garbolińska   

               

                              

Po wakacjach w naszej szkole zaszły 

duże zmiany, o których była mowa 

wyżej. Ale to nie wszystko.  

W gronie nauczycielskim pojawiły 

się  nowe twarze i tak od września w 

klasie II uczy i sprawuje 

wychowawstwo pani Barbara 

Kardaś.  W klasach starszych 

historii i języka niemieckiego naucza pani Marzena Tworek,  fizyki - pani Ewa 

Chilońska, zaś chemii - pani Barbara Zdyb. Po urlopie macierzyńskim wróciła pani 

Marta Jankowska. Przyroda i biologia to jej dziedziny wiedzy. W tym roku pan Jurand 

Bownik zajmuje się nauczaniem geografii w klasie VII. My postanowiliśmy dowiedzieć 

się o nowych nauczycielkach czegoś więcej. Oto nasze ustalenia. 

 

 



                                              NOWE TWARZE                                     „Słówko” str.3                                

Nowi nauczyciele wkraczają do akcji 
 

Pani Marzena Tworek mieszka w Ustce i  pracuje jako 

nauczycielka 26 lat, obecnie w Zaleskich i Objeździe. W 

swoim zawodzie bardzo ceni sobie pracę z uczniami, męczy ją 

natomiast biurokracja z nim związana. Interesują ją języki 

obce, a zwłaszcza język niemiecki. Ma dwoje dzieci, wnuka i 

psa. O uczniach naszej szkoły mówi, że są bardzo 

sympatyczni, ale czasem trudno ich przekonać, że dyscyplina 

na lekcji powinna obowiązywać, wtedy wszystkim lepiej się 

pracuje. Panią Marzenę można spotkać w szkole we wtorki i 

czwartki.                                                         Maja Paul 

Pani Barbara Zdyb pochodzi ze Słupska, ale 

mieszka w Sycewicach. Nauczycielką jest już 

14 lat i bardzo lubi swoją pracę. Obecnie 

uczy w naszej szkole chemii, a ponieważ to 

przedmiot wykładany tylko w klasie VII, 

można ją spotkać wyłącznie w poniedziałki.  

Poza tym pani Barbara pracuje jeszcze w 

szkole w Niepoględziu i w technikum w 

Słupsku. W wolnych chwilach lubi czytać 

książki, jeździć na rolkach oraz pływać 

kajakiem. Chodzi też na spacery ze swoim 

pieskiem. Nie ma swoich dzieci, ale innym oddaje swoje serce.   Julia Suchecka 

                                                                

Pani Ewa Chilońska mieszka w Grabnie. Od 

10 lat jest nauczycielką, choć nie zawsze 

chciała nią być. Swoją przyszłość planowała 

inaczej, a mianowicie marzyła o weterynarii. 

Uczelnia, na której pragnęła studiować, 

znajdowała się jednak zbyt daleko. O dziwo, jej 

ulubionym przedmiotem w szkole nie była 

fizyka, biologia czy chemia, a geografia. Pani 

Ewa czas wolny spędza, bawiąc się z dwojgiem 

swoich dzieci, córką i synem. Uczy w trzech 

szkołach, m.in. w Zaleskich i Charnowie. U nas można ją spotkać w poniedziałki.               

                                                                                Karolina Nowak, Daria Lewicz 



          

„Słówko” str.4                   NOWA TWARZ  I COŚ JESZCZE…          

 
Pani Barbara Kardaś mieszka w Ustce. W 

szkole pracuje dopiero  pierwszy rok, wcześniej 

była jednak wychowawczynią przedszkola. 

Nauczycielką pragnęła być już od dzieciństwa. 

Wie, że to zawód wymagający dużo cierpliwości i 

skupienia. Traktuje go bardzo poważnie,  jest 

dla niej źródłem utrzymania, ale też i pasją. 

Praca z dziećmi sprawia jej przyjemność i nie 

wyobraża sobie życia bez niej. W wolnych 

chwilach zajmuje się aranżacją wnętrz, muzyką, 

tańcem i strzelaniem. Ma 15 - miesięcznego 

synka Brunona  i męża Konrada. Pani Barbara jest wychowawczynią klasy II. 

                                                                     Karolina Nowak, Karina Grabowska 

     

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
 

We wrześniu w szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Swój głos 

oddali wszyscy uczniowie, a wyniki przedstawiają się następująco: 

Daria Lewicz – przewodnicząca SU 

Radosław Bieniek – z-ca przewodniczącej SU 

Jakub Nowak – skarbnik 

Roksana Leszczyńska – sekretarz 

Mamy nadzieję, że nowi członkowie prezydium SU będą nas godnie 

reprezentowali i nie zapomną o swoich obietnicach przedwyborczych. 

                                                                                           Aleksandra Schutta 



                                        Z ŻYCIA SZKOŁY                               „Słówko” str.5 

W naszej szkole mnóstwo się dzieje, a o wszystkich wydarzeniach można 

przeczytać na stronie internetowej (spzaleskie.pl) oraz facebooku.  

Postanowiliśmy zatem wybrać najciekawsze spośród nich i przypomnieć je. 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

       Przedszkolaki w gospodarstwie rolnym                             Klasa III w piekarni Brzósków 

Pierwszoklasiści w                     Przedszkolaki i drugoklasiści                        Pasowanie na świetliczaka 

    manufakturze                                 w bunkrach Bluchera 

krówek usteckich 

                           Wycieczka do Szwajcarii Kaszubskiej   

        Najstarsi uczniowie na poligonie                                                                            

 

Koncert  

„Z biegiem 

Wisły” 

 

 

 

 

 



„Słówko” str.6                               HUMOR SZKOLNY                          

W naszej szkole każdy może odnieść sukces, dlatego chcielibyśmy w gazetce pisać o 

tych dużych - odniesionych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim czy powiatowym 

– oraz tych trochę mniejszych, ale równie ważnych, o których wiedzą tylko nieliczni 

 (A szkoda!). Postanowiliśmy zmienić to i od bieżącego numeru zaczynamy zamieszczać 

informacje o naszych osiągnięciach w różnych dziedzinach. Aby nie przeoczyć czegoś 

ważnego, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do zespołu redakcyjnego „ Słówka”. 

 W ostatnim czasie odnotowaliśmy następujące sukcesy,   które 

– naszym zdaniem - zasługują na szczególne uznanie: 

- Roksana Garbolińska otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim 

Konkursie Wokalnym " Piosenki o Polsce " w Sopocie,                           

- Jakub Godzieba zdobył największą liczbę punktów podczas 

strzelania z karabinu na poligonie, 

- Oliwier Sieradzki wykazał się niezwykłą cierpliwością i 

precyzją w czasie warsztatów introligatorskich, 

- Karolina Nowak i Wiktoria Kwiatkowska brawurowo  

zatańczyły krakowiaka podczas koncertu patriotycznego. 

 

Wszystkim wymienionym osobom gratulujemy sukcesu.          

                                

HUMOR SZKOLNY 
 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 

koledzy:  

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od 

siebie.                        * 

 Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna 

powinien zachować zimną krew w sytuacjach 

dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy? 

* 

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że ją słuchamy! 

* 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 
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