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Szkoła Podstawowa                  

im. Unii Europejskiej                   

w Trąbczynie 



AKTUALNOŚCI 
 

-Mamy Nowy Rok 

 
Kolejny rok za nami, a to oznacza nowości w roku następnym: nowe 
przygody, nowe konkursy czy nowe wydarzenia szkolne. W imieniu całej 
redakcji „KLEKSA”, chcielibyśmy Wam życzyć więcej energii, lepszych 
ocen i nowych przygód szkolnych. 

 

-Dzień życzliwości 

 
Dzień Życzliwości obchodzony jest 21 listopada. Życzliwość, to 
wartość, którą powinni kierować się wszyscy ludzie. Pomaga nam w 
utrzymywaniu dobrych kontaktów z innymi. Sprawia, że jesteśmy 
potrzebni i dzięki niej stajemy się lepszymi ludźmi. 
  
Żeby uświadomić znaczenie życzliwości, we wszystkich klasach zostały 
przeprowadzone lekcje poświęcone tej tematyce. Dzieci zastanawiały 
się, czym właściwie jest życzliwość, co nam daje w codziennym życiu i 
jak powinniśmy ją okazywać ją innym osobom. Uczniowie doszli do tego, 
że warto być życzliwym każdego dnia. Zwieńczeniem lekcji było 
odrysowanie swojej dłoni, wycięcie jej i napisanie krótkiej wiadomości 
w formie życzenia kierowanego do wszystkich osób tworzących 
społeczność naszej szkoły. Wszystkie życzenia zostały zebrane i tworzą 
Szkolne Drzewo Życzliwości, które jest koło sali nr 7. 

 
-Dzień z książką 

 
Dnia 27 listopada w naszej 

szkole odbyła się akcja 

biblioteczna „Dzień z 

książką”. Tego dnia na każdej 

lekcji czytaliśmy nowości 

książkowe zakupione do 

biblioteki szkolnej w ramach 

Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 

Tydzień wcześniej pani 

bibliotekarka dała  każdej 

klasie propozycję książki, 

którą warto  przeczytać. Na 

drzwiach sal lekcyjnych zawieszone zostały plakaty informacyjne o 

przydzielonej lekturze. 



Wśród czytanych książek znalazły się nowości, takie jak np.:”Bardzo 

biała wrona”, „Dziennik cwaniaczka”, „Chłopak z lasu”, „Lolek”, 

„Dwanaście prac Herkulesa” , czy „Wielka księga przygód Basi”. Kilka 

pozycji już zostało wypożyczonych do przeczytania w całości. Taka 

akcja to integracja klasy i dobra zabawa. 

 

-Szkolne Andrzejki 

 
W dniach 28 i 29 listopada w 
naszej szkole odbyły się 
imprezy andrzejkowe dla klas 
0-III i IV-III Gim. W ich trakcie 
nie mogło obyć się bez wróżb i 
czarów. Tego wieczoru każdy 
mógł poznać swoją przyszłość z 
kart, dłoni, magicznych serc, 
kombinacji cyfr z daty 
urodzenia. Tak więc uczestnicy 
andrzejkowych magii z 
niecierpliwością przekłuwali 
papierowe serce, aby poznać 
imię swojej sympatii, losowali 
magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości, bądź 
szukali swojej szczęśliwej liczby. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a 
każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. W czasie wróżbiarskiego 
wieczorku był również czas na dyskotekę. Nasz DJ Jakub Bączkiewicz 
zadbał, aby na naszej imprezie nie zabrakło największych tanecznych 
przebojów ostatnich miesięcy 

 
-Ale Heca! 

Dnia 4 grudnia wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 
przedstawieniu cyrkowym, ufundowanym przez Radę Rodziców. Można 
było zobaczyć figle klauna i różne pokazy żonglerskie. Po występie 
można było zakupić rozmaite cyrkowe rekwizyty.    



 

- Szkolne Mikołajki 
 

Szóstego grudnia obchodzimy 
mikołajki. Wtedy Mikołaj 
zostawia prezenty w bucie lub 
pod poduszką. Ta tradycja jest 
również od wielu lat 
podtrzymywana w naszej szkole. 
Wyjątkowość tego dnia i 
świąteczną atmosferę widać było 
już od wejścia do szkoły, gdzie dzieci i dorosłych wita przystrojona 
choinka. Wszyscy czekali na św. Mikołaja, który jak co roku, przynosi 
społeczności szkolnej słodkie prezenty. I przybył… Samorząd Uczniowski 
obdarował wszystkich uczniów, 
nauczycieli i pracowników 
naszej placówki pysznymi 
słodkościami. A teraz wszyscy 
czekamy już na jasełka oraz 
wigilijne śpiewy .   
 

-II Jarmark Bożonarodzeniowy 

Dnia 16 grudnia na zagórowskim 
rynku odbył się II Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Nasza 
szkoła również przyłączyła się 
do tego wydarzenia, ustawiając 
swe przepiękne stoisko. Wśród 
sprzedawanych towarów 
znalazły się m.in. świąteczne kartki i bombki wykonane przez uczniów 
naszej szkoły, stroiki od każdej z klas. Całości dopełniły świąteczne 
dania: barszcz, żurek, pierniczki, makowce, serniki i inne przepyszne 
ciasta, które specjalnie na tę 
okazję przygotowały mamy 
naszych uczniów.  

 

-Szkolne Kolędowanie 
Dnia 21 grudnia w szkole w 
każdej klasie odbyło się 
spotkanie opłatkowe. Po nim 
cała szkoła brała udział w 
Szkolnym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek 
WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY 
NA STRONĘ SZKOŁY: 

www.zsgtrabczyn.eu 



 

 

 

Szkoła: 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej- zawody w unihokeju chłopców: 

30 października 2018 w Kowalewie Opactwie w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej odbyły się zawody w unihokeju. Na te zawody pojechała drużyna w 

której był :Jakub Bączkiewicz, Jakub Chojnacki, Jakub Kałużny, Jakub Matyniak, 

Krystian Pal, Bartosz Szulc, Kacper Szymczak i Rafał Wypychowski. Rozgrywki 

zakończyły się wygraną Lądku ,natomiast nasza szkoła zajęła wysokie 2 miejsce.    

Halowy Turniej Sportowo Rekreacyjny dla Klas I-III Szkół Podstawowych 

Halowy Turniej Sportowo Rekreacyjny dla Klas I-III Szkół Podstawowych został 

zorganizowany dnia 7 grudnia w hali Szkoły Podstawowej w Kowalewie 

Opactwie. W zawodach uczestniczyło 12 szkół podstawowych. Z naszej szkoły 

wzięły udział kilak roczników 

KL.1-rocznik 2011 

KL.2-rocznik 2010 

KL.3-rocznik 2010  

Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt   

15 grudnia 2018 odbył się 3 turniej Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej 

Dziewcząt które odbyły się w Brzeźnie, wygrywając dwa mecze zdobyliśmy 1 

miejsce. Nasz skład- Kulczyńska Alicja i Oliwia, Grzelewska Paulina i Kinga, 

Burdzińska Julia, Urbaniak Wiktoria, Matuszak Michalina, Siuba Weronika, 

Kierzek Martyna, Frątczak Wiktoria, Maroszak Magdalena i Matecka Oliwia 

 

 

 

 

 

 



Świat 

Piszczek nie wróci do reprezentacji 

Piszczek zakończył karierę reprezentacyjną po mistrzostwach świata w Rosji. Dla 
siebie - bardzo nieudanych. 
Na mundialu zagrał w 
dwóch przegranych 
meczach, a spotkanie z 
Senegalem totalnie zawalił. 
Od decyzji obrońcy minęło 
kilka miesięcy, kadra nie 
wygrała jesienią żadnego 
spotkania i Brzęczek szuka 
rozwiązań. Tylko to nie jest 
żadne rozwiązanie. 

Jakub Błaszczykowski odchodzi z VfL Wolfsburg 
Czas Jakuba Błaszczykowskiego w VfL Wolfsburg dobiega końca. Jak donosi 
"Kicker", polski pomocnik zimą ma rozwiązać kontrakt z Wilkami. Coraz więcej 
wskazuje zatem na to, że 105-krotny reprezentant Polski zasili Wisłę Kraków. 
Błaszczykowski nie może liczyć na grę u Bruno Labbadii. W tym sezonie niemiecki 
szkoleniowiec desygnował Polaka do gry jedynie na 19 minut. Trudno się zatem 
dziwić, że od dłuższego czasu mówi się o odejściu 33-latka z Wolfsburga. 105-
krotnemu reprezentantowi Polski tym bardziej zależy na grze, że nadal liczy na 
powołania do kadry narodowej. Póki co selekcjoner Jerzy Brzęczek regularnie 
zaprasza go na zgrupowania, jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że taki układ na 
dłuższą metę jest niemożliwy. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Poznajmy się 
 

Alicja Sąsiadek 

Alicja jest uczennicą klasy 5. Do jej zainteresowań należą gra w The Sims 
oraz opieka nad kotami. Lubi zdrowe jedzenie, a wolnym czasie jeździ na 
wrotkach lub rolkach. Preferuje kolor czarny. Do przedmiotów które 
najbardziej ciekawią Alicję należą angielski i geografia, co łączy się z jej 
kolejną pasją – podróżami. Jej najlepsze koleżanki to Łucja, Klaudia, 
Amelia i Nikola. Alicja zdradziła nam, że w przyszłości chciałaby zostać 
policjantką. 
 
Klaudia Widerowska 
Klaudia również chodzi do 5 klasy. Mieszka na Łazińsku Pierwszym i ma 
siostrę Amelię. Interesuje się siatkówką i bardzo lubi wychowanie fizyczne. 
W wolnym czasie najczęściej ogląda telewizję. Nie przepada za rapem. 
Klaudia to bardzo uśmiechnięta osoba. Jej marzeniem jest posiadać w 
przyszłości sporo pieniędzy. 
 
Izabela Kierzek 
Izabela chodzi do klasy 4b. Mieszka w Nowej Wsi. Ma starszą siostrę 
Martynę, psa Lorda i kota Patronusa. Chętnie tańczy, robi zdjęcia i uprawia 
gimnastykę. Jest fanką rapera Young Igi oraz pana Roberta Makłowicza. 
Często ogląda jego programy, ponieważ uwielbia połączenie 
podróżowania i kulinariów. Z przedmiotów szkolnych najbardziej 
odpowiadają jej historia i przyroda. W przyszłości chciałaby zostać 
fotografem. 
 

Krystian Pal 
Chodzi do klasy 3 gimnazjum. Jego największą pasją jest piłka nożna, w 
którą też bardzo dobrze gra. Krystian to wierny kibic klubu FC Barcelona. 
Biologia i wf należą do jego ulubionych przedmiotów. Najchętniej słucha 
rapu i techno, natomiast nie znosi disco polo. Jego ulubioną potrawą jest 
kebab. Krystian w wolnym czasie lubi grać i uprawiać sport.  

 



Filmy 
 

 

Produkcja Petera Hedgesa  "Powrót Bena" 
opowiada nam o historii wspaniałej miłości matki do 
syna. Podczas świąt Bożego Narodzenia, pewien 
mężczyzna pojawia się w swoim rodzinnym domu. 
Okazuje się, że jest to zaginiony Ben, który uciekł z 
domu przez swoje uzależnienia. Na początku 
kobieta nie ufa synowi, lecz po pewnym czasie 
odzyskuje zaufanie matki oraz zmienia się na 
lepsze. Jego matka jest pewna, że teraz będzie 
wszystko dobrze, a jej marzenie o wspólnej 
gwiazdce się spełni. Razem z synem chcą na nowo 
zwalczyć jego stare uzależnienia i żyć jak normalna i szczęśliwa rodzina. 
 
Film animowany "Ralph Demolka w internecie" to druga część z 
przygód słynnego "niszczyciela", który po zaginięciu w różnych 
automatach do gier poznaje Vandelopę, miłośniczkę wyścigów i 
jednocześnie swoją bratnią duszę. Bohaterowie przenoszą się z zwykłego 
salonu gier do niezwykłego świata internetu, razem odkrywają nowe 

rzeczy i próbują spełnić swoje 
największe marzenie, czyli 
przemierzenie całego 
internetu i poznanie nowych 
możliwości. Obok postaci z 
pierwszej części przygód 
„Ralpha” pojawiają się dobrze 
wszystkim znane księżniczki: 
m.in. Elsa, Kopciuszek czy 
Moana. Nie dajcie się zwieść, 
nie ma mowy o oklepanych 

historyjkach miłosnych znanych z Disneyowskich produkcji. Ralph i 
Vandelopa tym razem robią demolkę w Internecie! 
 
„Ramen. Smak wspomnień”, film reżyserii Erica 
Khoo opowiadający o tym, jak ważna jest rodzina. 
Młody chłopak, Masato pracuje jako szef kuchni w 
jednej z luksusowych japońskich restauracji. Po 
śmierci ojca w mieszkaniu znajduje walizkę 
wypełnioną pamiątkami, znajduje tam czerwony 
notatnik należący do jego matki, która zmarła gdy 
ten miał tylko 10 lat.  Postanawia poznać 
prawdziwą historię swoich rodziców i odkryć kim 
naprawdę jest. Masato wyjeżdża do Singapuru by 
odpowiedzieć sobie na pytanie, które zadawał 
sobie przez całe życie... 



Książki 
 

„Kto czyta książki - żyje podwójnie” - Umberto Eco 
 

 

Tytuł: „Becoming – Moja historia” 
Autor: Michelle Obama 
Była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych, 
pierwsza Afroamerykanka w Białym Domu z 
niezwykłą lekkością opowiada historię swojego 
życia. Rozpoczynając od dzieciństwa i młodości w 
południowym Chicago do czasu zamieszkania w 
rezydencji prezydenckiej. Historia Michelle Obamy 
to ciekawa pozycja, napisana szczerze i od serca. 
Razem z autorką zagłębiamy się w jej przeszłość i 
wyciągamy wnioski. Z humorem opisuje swoje 
zwycięstwa i porażki dając pełny jak nigdy dotąd obraz matki, żony i 
Pierwszej Damy trwającej u boku męża i jednocześnie spełniającej się 
na każdym polu. 
 

Tytuł: „Enklawa” 
Autor Remigiusz Mróz 
Najsłynniejszy polski autor kryminałów nie wypada ze 
szczytowej formy i znów zachwyca fanów nową pozycją. 
Akcja „Enklawy” dzieje się na Wyspach Owczych w 
latach 80. XX wieku. Pozornie jedno z 
najbezpieczniejszych miejsc na ziemi staje się świadkiem 
zagadkowego zniknięcia nastolatki. Poszukiwania nie 
przynoszą skutków, a w trakcie śledztwa wychodzą coraz 
mroczniejsze sekrety mieszkańców małej społeczności. 
Trzymająca w napięciu i napisana charakterystycznym stylem Mroza 
pozycja, nie pozwalająca oderwać się przed poznaniem zakończenia. 
 

 

Tytuł: „George i tajny klucz do 
wszechświata” 
Autor: Lucy Hawking, Stephen Hawking  
W swoich bestsellerowych książkach nieżyjący 
już niestety geniusz fizyki wraz z córką 
wyjaśniają czytelnikom w każdym wieku 
tajemnice i zawiłości wszechświata. Ucieczka 
świnki Georga, Freddy'ego, staje się początkiem 
niesamowitej przygody. Chłopiec wraz z 
sąsiadką Annie i jej tatą, Ericiem poznaje 
najodleglejsze galaktyki, czarne dziury i zagadki 

kosmosu. Książka niezwykle lekka, w przystępny i ciekawy sposób opisuje 
rządzące wszechświatem prawa. 



Muzyka 
 
 

Wykonawca: LP 
Tytuł: „Heart to Mouth” 
 
Piąty album studyjny w karierze Laury Pergolizzi 
zdobywa z niewiarygodną prędkością serca fanów i 
miejsca na TOP listach. "Heart to Mouth" można 
traktować jako kolejny rozdział historii o złamanych 
sercach, które ukojenia szukają w muzyce, ale LP ze 
swoim charyzmatycznym, lekko zachrypniętym 
głosem robi to tak dobrze, że promujący album utwór „Girls Go Wild” już 
latem stał się przebojem i nadal nie schodzi ze szczytów notowań. Pełną 
wersję albumu można nabywać od 7 grudnia 2018. 
 

 

 

 

Wykonawca: Zayn 

Tytuł: „Icarus Falls” 
 

Drugi solowy album Zayna Malika, byłego 
członka nieistniejącej już grupy One 
Direction dla fanów zespołu był z pewnością 
niezwykłą gratką świąteczną. Tytuł krążka, 
choć nawiązuje do upadku mitologicznego 

Ikara, nie ma nic wspólnego z tym co dzieje się w karierze piosenkarza. 
Jego debiutancki album przyjął się bardzo ciepło (w Polsce – pokrył się 
platyną), a utwór „Dusk Till Dawn” w którym wystepowała także Sia długo 
gościł na listach przebojów. Drugi również ma predyspozycje do tego aby 
stać się hitem, zawiera 27 utwórów m.in. z występującą gościnnie raperką 
Nicki Minaj. 
 

 

 

Wykonawca: Kartky 

Tytuł: „Black Magiic” 
 

Wydany 14 grudnia 2018 roku drugi album w karierze polskiego rapera, 
którego wcześniejszy „Blackout” został świetnie przyjęty przez słuchaczy. 
Na płycie razem z Kartkym występują Sarius, Deys i Emes Milligan, młodzi 
przedstawiciele rap sceny, wyróżniający się niebanalnym stylem i świeżym 
spojrzeniem na branżę. 12 utworów wprowadza słuchacza w pewnego 
rodzaju trans, razem z wokalistą podążamy w głąb zakamarków jego 
umysłu.  Wszystko okraszone nieco lżejszymi brzmieniami zaczerpniętymi 
z m.in. z folku czy bluesa.  



Gry 

 
Resident Evil 2 (premiera 28 lutego 2019 roku) to sequel znanego wielu 
graczom survival horroru, który po wydaniu nawet przez kilka lat napawał 
strachem fanów. Fabuła jest  kontynuacją pierwszej części gry. Akcja 
rozgrywa się w miasteczku Raccoon, w którym to wszyscy mieszkańcy 
zostali skażeni tajemniczym wirusem i w efekcie jego działania zamienili 
się w niebezpieczne i rządne krwi zombie. Zadaniem gracza jest 
uratowanie miasteczka przed całkowitym zniszczeniem i powstrzymanie 
groźnego wirusa przed rozprzestrzenieniem się na cały świat.   

 

 
 
Kingdom Hearts III (premiera 29 stycznia 2019 roku) jest zwieńczeniem 
historii, która rozpoczęła się w 2002 roku na konsoli PlayStation 2.  Trzecia 
i ostatnia część kultowych przygód postaci z wytwórni Walta Disneya. 
Produkcje z tej serii wyróżniają się lekkim sterowaniem i przyjemną, 
szybką rozgrywką. Gra przedstawia nam wszystkie słynne postacie z 
dobrze znanych nam bajek zmagających się z przezwyciężeniem 
przeszkód i uratowaniem swojej krainy. 
 
Battlefleet Gotchic: Armada 2 (produkcja 24 stycznia 2019 roku) Gra 
pozwala nam wcielić się w gwiezdnego wojownika, który odgrywa wojny 
w dalekiej przyszłości. Skażony kosmicznym chaosem mieszkaniec 
planety Marine, o imieniu Abbadon zbiera armię wojowników zarażając ich 
nienawiścią i budząc w nich złość. Naszym zadaniem jest powstrzymanie 
go od dotarcia do planety Terry i zgładzenia Imperatora łączącego 
wszystkie narody w harmonii 

 

 



 

 

 

IMIĘ: ………………………………………………………………………………………………………………. 

NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………… 

KLASA: ………………………………………………………………………………………………………………. 

HASŁO:………………………………………………………………………………………………………………. 



       Uś miechnij się 
                                  

                              Jakie miasto najczęściej się chowa? 

                                                                         -Częstochowa     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mówi elektryk do przyjaciela? 

                                                                            -Będziemy w kontakcie           
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