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Szkoła Podstawowa                  

im. Unii Europejskiej                   
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WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Dnia 3 września po wakacjach pełni sił i energii z nową Panią Dyrektor Mirosławą 

Pirucką – Parus  oraz pozostałymi pracownikami szkoły ruszyliśmy do pracy. 

 

NOC NAUKOWCÓW W POZNANIU 

Dnia 28 września  

uczniowie klas VII, VIII i III 

gimnazjum udali się po raz 

pierwszy na Noc 

Naukowców 2018 na 

Politechnikę Poznańską. 

mogliśmy stać się 

prawdziwymi naukowcami: 

jedni mogli wcielić się w 

szalonych chemików, inni 

widzieli pracę mikroskopu 

sił atomowych, siłacze 

sprawdzali, jacy są silni, a 

krzykacze - jak głośno 

krzyczą. Braliśmy udział w pokazie badania powierzchni śliskich, próbowaliśmy 

wyprodukować prąd z byle czego. Podziwialiśmy koparkę, która kopie piłkę i gra 

na gitarze oraz najlepszy bolid studencki na świecie. To tylko wybrane atrakcje 

tej imprezy. Nocny wyjazd wszystkim się podobał - przez zabawę można było 

pogłębić swoją wiedzę, a ponadto zobaczyć wyższą uczelnię, sale wykładowe, 

laboratoria i pracownie specjalistyczne 



WYJAZD NA MECZ LECHA POZNAŃ 

Dnia 30 września Uczniowie z Trąbczyna wspólnie z 21 tys. kibiców wiernie 

dopingowali piłkarzy Kolejorza. Wielu z nich zaopatrzyło się w koszulki i szaliki 

w barwach ulubionej drużyny. 

Emocje i atmosfera panująca na 

stadionie udzieliły się wszystkim 

zebranym. Dzieci głośno dopingowały 

swoich ulubieńców. Ku uciesze 

wszystkich kibiców, Lech Poznań 

zwyciężył z Miedzią 2-1, więc 

uczniowie tym bardziej radośni i 

pełni wrażeń wracali do domów. 

Wszyscy na długo zapamiętają ten 

wyjazd. 

DZIEŃ CHŁOPCA 

Z okazji Dnia Chłopca 1 października przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Alicja 

Kulczyńska oraz Michalina Matuszak złożyły chłopcom najserdeczniejsze życzenia oraz 

wręczyły po symbolicznym cukierku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Dnia 15 października odbył się 

apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Wzięli w nim 

udział wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz 

uczniowie. Program słowno - 

muzyczny, na który składały 

się wiersze, piosenki i 

życzenia przygotowała klasa V 

z wychowawczynią. 

 

 

 

PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ 

Dzień - 16 października dla klasy 1 był bardzo wyjątkowy. Klasa 1 złożyła uroczyste 

ślubowanie, a Pani Dyrektor pasowała uczniów symbolicznym piórem na uczniów 

Szkoły Podstawowej w Trąbczynie. W tej miłej uroczystości towarzyszyli pierwszakom 

rodzice, nauczyciele oraz młodsi i starsi koledzy. Przed taką publicznością młodsi 

uczniowie naszej szkoły 

zaprezentowali się 

najlepiej, jak potrafili, 

śpiewając piosenki i 

recytując wiersze. 

Otrzymali wiele miłych 

życzeń i ciekawych 

upominków. Najwięcej 

frajdy pierwszakom 

sprawiła niespodzianka 

– wyjazd do Parku 

Makiet w Koninie.  

 

 

 



SPORT 

Polska mistrzem świata! 
Dnia 30 września br. Polska pokonała 

Brazylię 3:0 (28:26, 25:20,25:23) 

w finale mistrzostw świata siatkarzy i 

po raz trzeci w historii, a drugi z 

rzędu, sięgnęła po złoty medal tej 

imprezy. Biało-Czerwoni rozegrali 

fantastyczne spotkanie z mistrzem 

olimpijskim, a katem Canarinhos 

okazał się fenomenalnie grający 

Bartosz Kurek. Polacy tym samym 

zrównali się w liczbie triumfów z Włochami i Brazylią. Więcej zwycięstw na koncie w 

historii mistrzostw świata ma tylko Rosja – sześć. 

Liga Narodów / Polska – Włochy 

Reprezentacja Polski 14 października w 

słabym stylu przegrała z Włochami 0:1. W 

ciągu niedzielnego spotkania nasi piłkarze 

zanotowali skuteczność podań na poziomie 

- 71 procent. Jeszcze nikt w historii Ligi 

Narodów nie miał gorszej celności podań. 

Jerzy Brzęczek doskonale widział ten 

dramat i zareagował już w przerwie. 

Zakończył eksperyment polegający na grze 

bez skrzydłowych, ściągnął z boiska 

Damiana Szymańskiego oraz Karola Linettego i znów posłał do boju Jakuba 

Błaszczykowskiego i Kamila Grosickiego. 

Formuła 1 za 40 milionów. Kubica o krok od powrotu, może liczyć na 

wsparcie spółki Skarbu Państwa. 

Około 40 milionów złotych – na mniej więcej taką kwotę, 

może liczyć Robert Kubica, który potrzebuje wsparcia 

sponsora, aby mieć szansę na powrót do regularnych 

startów w Formule 1 jako kierowca. Polski kierowca 

spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, a 

Radio Zet poinformowało, że także z szefostwem Orlenu. 



POZNAJMY SIĘ 
 
 

Nowe twarze wśród nauczycieli 
Pan Robert Bandych 
Nauczyciel informatyki, co jak mówi „wyszło w praniu”. Miłośnik muzyki zwłaszcza 
tych cięższych brzmień. Do jego ulubionych kapel należą m.in. Metallica i Rolling 
Stones. Oprócz muzycznych zainteresowań w wolnym czasie pan Robert chętnie 
czyta biografie  inspirujących postaci lub ogląda filmy. Ulubioną potrawą pana 
Roberta jest spaghetti, a kolorem, który darzy największą sympatią okazał się 
zielony. 
 
Pani Barbara Młodzińska 
Nauczycielka matematyki i wychowawczyni klasy 4b pani Barbara zdradziła nam, że 
od zawsze chciała uczyć dzieci. Do jej zainteresowań należą przejażdżki rowerowe, 
majsterkowanie oraz czytanie książek. Według pani Barbary jedną z lepszych 
potraw są pierogi ruskie, a kolorem którego nie może znieść jest różowy. 
 

Znani ze szkolnych korytarzy 
 

Bartek Szulc – jeden z redaktorów „Kleksa”. Uczeń 
klasy III gimnazjum, w wolnym czasie najchętniej śpi lub 
je. Jeśli w tym napiętym planie dnia znajdzie choć 
chwilkę czasu to umila ją sobie grami komputerowymi, 
najczęściej typu MMORPG lub muzyką pop. Ulubionym 
przedmiotem Bartka jest religia. Wyznał, że w 
przyszłości chciałby być prezydentem. 
 
 

 
 

Anastazja Szaraszek  - również członkini redakcji szkolnej gazetki i 
uczennica ostatniej klasy gimnazjum. Miłośniczka książek i muzyki, 
z wyszczególnieniem twórczości Elvisa Presleya. Chętnie ogląda 
seriale oraz filmy. Do jej ulubionych tytułów można zaliczyć takie 
arcydzieła jak „Shrek” czy „Shrek Trzeci”. Lubi uczyć się nowych 
rzeczy, a w przerwach od nauki malować. Ulubionym przedmiotem 
Anastazji jest język angielski, ale i historia jest jej nieobca. 

 
 

 

Michalina Matuszak – redaktorka działu Aktualności, uczennica klasy VII. Do jej 
pasji należy sport, najczęściej wybiera siatkówkę. 
Nietrudno zgadnąć, że przedmiot jaki ją najbardziej 
fascynuje to wychowanie fizyczne. W rozmowie zdradziła 
nam, że nie lubi zbyt kwiatów, bo szybko więdną, ale za to 
uczuciem szczerym i gorącym darzy wszelkiej maści 
słodycze. Pija tylko Tymbark cytryna – mięta, oczywiście 
ekologicznie zapakowany w szklaną butelkę. 



Książki 

 

 
Tytuł: „Bastion” 

Autor: Stephen King 

Najdłuższa powieść w dorobku mistrza grozy, licząca aż 

1116 stron, roztacza przed nami przerażającą wizję świata 

po zagładzie biologicznej. Apokaliptyczny thriller porusza 

probem moralności człowieka wobec okazji do 

wyzwolenia najgorszych instynktów oraz temat 

odwiecznej walki  Dobra ze Złem. Nieliczni pozostali na 

ziemi po wielkiej epidemii muszą poradzić sobie w 

nowym, bezwzględnym i pełnym ludzi o prymitywnych 

instynktach świecie. 

 
 
 

 
 
Tytuł: „Alan Cole nie jest tchórzem” 

Autor: Eric Bell 

Zabawna i pouczająca powieść o dojrzewaniu, 

„wychodzeniu z szafy” i pozornie normalnej rodzinie. Im 

bardziej zagłębiamy się w książkę, tym więcej 

odkrywamy spraw, które bohater tak bardzo stara się 

ukryć przed światem. Przyjmuje wręcz niewykonalne 

zadanie od brata, musi unikać gniewu ojca i jednocześnie  

kryć się ze swoim uczuciem żywionym do pewnego 

uroczego młodzieńca. Alan mimo to, wciąż udowadnia 

wszystkim wokół i sobie samemu, że nie jest tchórzem. 

 
 

Tytuł: „Małe Licho i tajemnica Niebożątka 

Autor: Marta Kisiel 

Pozycja zarówno dla młodszych czytelników zaczynających 

dopiero swoją podróż po świecie ksiąg, książek oraz 

rozmaitych książeczek, ale i dla starszych znających już parę 

tytułów. Opowieść o małym Bożku – Niebożątku, 

mieszkańcu pewnego starego i tajemniczego domu gdzie 

obok siebie mieszka zarówno Anioł Stróż bohatera, jak i 

potwór podkradający mu kapcie. Pewnego dnia Bożek musi 

opuścić swoje niesamowite lokum i poznać świat po drugiej 

stronie ogrodzenia.  Marta Kisiel przenosi czytelnika w świat 

dzieciństwa, które ma swój określony zapach, klimat i urok, 

jednocześnie ucząc o „dziwności” i tym, że nie ma w niej nic złego. Wszystko to 

okraszone dawką humoru spod pióra autorki i niebanalnymi postaciami. 



FILMY 

The 100  
Premiera serialu 24.05.2019  
Nuklearna wojna niszczy cywilizację. Jedynymi 
ocalałymi ludźmi są mieszkańcy dwunastu stacji 
kosmicznych na orbicie Ziemi, które po połączeniu 
tworzą "Arkę". Panują tam surowe zasady: za każde 
przestępstwo, bez względu na jego rodzaj, jest kara 
śmierci, chyba że sprawca jest poniżej 18 roku życia. 
Po wielu latach zaczyna brakować zasobów na "Arce", 
więc zdesperowani mieszkańcy decydują się wysłać 

na Ziemię grupę nieletnich przestępców w celu kolonizacji. Nastolatkowie muszą 
połączyć siły, aby przetrwać na planecie, która skrywa przerażające sekrety... 

 

Fantastyczne zwierzęta i zbrodnie 
Grindenwalda 
 
Premiera filmu  16.11.2018 
Kilka miesięcy po tym, jak Newt pomógł zdemaskować i 
schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda. 
Ten dotrzymał danego wcześniej słowa i uciekł w dramatycznych 
okolicznościach. Cały czas gromadzi nowych zwolenników 
swojej sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie 
niemagiczne istoty. Jedyną osobą będącą w stanie go 
powstrzymać jest czarodziej, którego niegdyś uważał za swojego najlepszego 
przyjaciela — Albus Dumbledore. Jednak Dumbledore nie obejdzie się bez pomocy 
swojego byłego ucznia Newta Scamandera, któremu już raz udało się pokrzyżować 
plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy Newta, Tiny, Queenie i 
Jacoba. Jednak misja ta będzie także sprawdzianem ich lojalności, kiedy będą 
stawiali czoła nowym zagrożeniom w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym 
świecie czarodziejów. 

 

Hotel Transylwania 3 
Premiera 12.10.2018 
 
Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. 
Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od 
codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. 
Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich 
dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez 
egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem 
księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z 

koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan 
statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów. 



Muzyka 

 

Wykonawca: Twenty One Pilots 

Tytuł: „Trench” 
Piąty album studyjny amerykańskiego duetu 
Twenty One Pilots. Wydany 5 października 
2018 roku przez wytwórnię Fueled by Ramen. 
„Trench” zawiera mnóstwo symboli oraz 
alegorii i w sposób nieco zawoalowany 
porusza problem zdrowia psychicznego. Obaj 
wykonawcy zachwycają nas po raz kolejny 
swoim brzmieniem, powtarzając sukces 
znanej dobrze płyty „Blurryface” z 2015 roku. 
Utwory z albumu podbijają kolejne listy 

przebojów oraz serca słuchaczy w szalonym tempie. Na krążku od TOP każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

 
Wykonawca: Dawid Podsiadło 

Tytuł: „Małomiasteczkowy” 
Album wydany 19 października 2018 roku 
„Małomiasteczkowy” to zawierająca 10 
utworów trzecia płyta młodego polskiego 
artysty, Dawida Podsiadło. Wydany na 
początku wakacji singiel „Małomiasteczkowy” 
szybko stał się hitem puszczanym w każdej 
stacji radiowej i trzeba przyznać, że wpada w 
ucho. Kolejne utwory są w całości 
wykonywane po polsku, co jak przyznaje 
artysta, stanowiło nie lada wyzwanie. 
„Małomiasteczkowy” to lekka, ale 

jednocześnie przyjemna pozycja utwierdzająca w przekonaniu, że na polskiej 
scenie muzycznej nie brak prawdziwych talentów. 

 
Wykonawca: Travis Scott 
Tytuł: „Astroworld” 
Travis Scott to jeden z największych i 
najbardziej utalentowanych amerykańskich 
raperów młodego pokolenia. Wydana 19 
października płyta „Astroworld” zawierająca 17 
utworów płyta ukazała się niespodziewanie dla 
wszystkich fanów śledzących uważnie artystę w 
mediach. Najpopularniejszy kawałek z płyty 
„Sicko Mode” natychmiast stał się hitem na 
platformach streamingowych i listach przebojów 
w wielu krajach. 

 



 

Gry komputerowe 

 

Tytuł: Forza Horizon 4 
Platformy: Xbox One, PC 
Popularna gra wyścigowa w nowej odsłonie. Tym 
razem gracz przenosi się do Anglii gdzie musi 
wykazać się zręcznością podczas zmagań na 
drogach. Świat gry jest otwarty, duży i pełen wyzwań, 
mistrzostw oraz dodatkowych bonusów. Nowością jest 
zmiana pór roku, więc będzie okazja do jeżdżenia po 
śniegu, deszczu czy w upale. Niestety zabraknie aut 
Mitsubishi, lecz do dyspozycji gracza nadal 
pozostanie wiele modeli ekskluzywych marek, w tym 
roku premierowo Porsche. 

 
 

Tytuł: Call of Duty: Black Ops 4 
Platformy: PC, PS4, Xbox One 
W tej  części popularnej strzelanki mamy po raz pierwszy w historii 
serii całkowite skupienie się twórców na trybie Multiplayer. Studio 
przygotowuje także tryb Blackout, czyli battle royale największy pod 
względem mapy i liczby graczy na jednej lokalizacji w całej historii 
serii gier. Nowa część oferuje nam rozbudowany tryb Zombie i 
darmowe mapy do rywalizacji sieciowej dostępne online. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Tytuł: Assasin's Creed Odyssey 
Platformy: PC, PS4, Xbox One 
Dziewiąta część bestsellerowej serii studia Ubisoft 
przenosi nas do starożytnej Grecji, gdzie gracz 
wybiera jedną z dwóch postaci, Alexiosa lub 
Cassandrę, wnuków króla Sparty – Leonidasa. 
Rozgrywka oferuje nam po raz pierwszy możliwość 
wyboru partii dialogowych oraz krótką lekcję historii 
ze względu na obecność takich postaci jak 
Hipokrates czy Perykles. Premiera gry odbyła się 5 
października tego roku i otrzymała wysokie oceny 
od recenzentów. 

 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO _________________________________________ KLASA __________ 

 

HASŁO KRZYŻÓWKI _______________________________________ 



Uśmiechnij się 
 

                                                          

 

-Przez jakie ryby można skakać? 

-Przez płotki.  :D 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jaki jest ulubiony owoc żołnierza? 

-Granat.  :D 
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