












 



 







 



 













NASZA SZKOŁA PIONIEREM W SORTOWANIU ODPADÓW 
Spośród 5 gminnych szkół jako jedyni przystąpiliśmy  

do selektywnej zbiórki odpadów. W tym celu zakupiliśmy stojak  

na worki oraz stosowne pojemniki. W naszej szkole każdy uczeń, 

a nawet przedszkolak, wie co zrobić z każdym odpadem.  

Do osobnych pojemników wrzucamy papier, szkło, plastik, metal  

i odpadki organiczne. W ramach akcji podjęliśmy też szereg  

innych działań z zakresu edukacji odpadowej. Przygotowaliśmy  

krótki apel dotyczący prawidłowego sortowania odpadów,  

zakupiliśmy filmy edukacyjne dla klas 0-III „Gdzie znikają śmieci?”  

oraz „Śmieci” dla klas IV-VI. Z filmów tych dowiadujemy się jaką  

rzeczywistą drogę pokonują segregowane odpady i co można  

nowego wyprodukować ze starych śmieci. Ponadto w formie  

plakatów zachęcamy mieszkańców wsi Kleszczyna, Skic  

i Rudna do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów  

komunalnych, przedstawiając korzyści płynące nie tylko  

dla środowiska, ale i nas samych. 



 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
We wrześniu braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Niestety 

rokrocznie dzieci znajdują na terenie wsi Kleszczyna śmieci, które dawno powinny 

znaleźć się w sortowni odpadów. Śmieci wytwarzamy wszyscy, nawet dzieci, ale 

ZASTANÓW się, czy dzieci muszą je znajdować w innych miejscach niż 

pojemniki?  

 

PROGRAMY EKOLOGICZNE 
Głównym założeniem w zachęcaniu uczniów w działania na rzecz ochrony przyrody 

jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności na najbliższe otoczenie oraz nauka 

ekologicznego życia we własnym domu, szkole i środowisku.  

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w następujących akcjach: 

•Sprzątanie Świata, 

•Pomóżmy kasztanowcom, 

•Zbieramy zużyte baterie, 

•Zbieramy makulaturę, 

•Zbieramy nakrętki, 

•Drugie życie butelek PET w ramach udziału w pozaszkolnym Konkursie 

Ekologicznym „Wielkopolska – kraina pełna krajobrazów”. 
KAŻDA BUTELKA PET TO DLA NAS CENNY SUROWIEC! 

















 



 

























 







 



 



 

 









 







Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za 

udział w konkursie. 



20 listopada 2013 r. została 

przeprowadzona próbna ewakuacja 

połączona z alarmem 

przeciwpożarowym. 

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli 

sprawnie poradzili sobie z tym 

wyzwaniem. 



21 listopada 2013r. 

przedstawicielki naszej szkoły 

zakwalifikowały się do etapu 

rejonowego w Wojewódzkim 

Konkursie Przyrodniczym.   



24 listopada 2013r. w Krajence odbył się 

Festiwal Pieśni Religijnej „Chwalmy 

Pana”.  

Nasze uczennice przygotowały piękny 

repertuar pod przewodnictwem Pani 

Iwony Budnik.  

 

  



Zespół „Leszczynki” w składzie: 

Klaudia Borsich, Ewelina Mróz, Justyna 

Zaborowska, Natalia Piątek, Nicole Ziturus-  

zdobył III miejsce. 



Indywidualną nagrodę za zajęcie II 

miejsca otrzymała  Daria Cieślik, a 

nasza najmłodsza reprezentantka 

Dominika Borsich- dyplom za 

udział. 



25 listopada do naszej szkoły ze 

swoimi pracami przybyła Pani 

Renata Kowalczyk. 

Zaprezentowała uczniom jak tworzyć 

ikony, rysunki i ilustracje do książek. 

Pani Renata wraz z Panem 

Andrzejem Binkowskim odnowili 

obraz Św. Jakuba, patrona Parafii 

Św. Jakuba w Sławianowie. 



25 listopada- Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Dzieciaki z naszego przedszkola udały się do 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczynie na 

spotkanie z ks. misjonarzem Piotrem Gałązką.  

Ks. Piotr podbił serca dzieci pięknym 

opowiadaniem o smutnym misiu, a także 

zafascynował pluszowym lwem. Dzieci chętnie 

uczestniczyły we wspólnym śpiewie i zabawach. 

Na pożegnanie dzieci zostały obdarowane 

pluszowymi misiami.  

 



27 listopada 2013r. odbyły się w 

naszej szkole zawody sportowe w 

koszykówce dziewcząt. 

W rozgrywkach brały udział 3 

drużyny. 

Nasze koszykarki zajęły  

I miejsce. 



28 listopada uczniowie klas IV- VI 

zorganizowali andrzejkową 

dyskotekę. 

Zabawę rozpoczęły wróżby i 

przepowiadanie przyszłości. 

Dzieciaki by mieć siłę i energię do 

zabawy posilili się pizzą. Po 

degustacji rozpoczęły się tańce- 

jako pierwsi na parkiecie stanęli 

panowie.   



Pod koniec listopada do naszej pracowni komputerowej został 

zakupiony nowy sprzęt. 

5 nowiutkich komputerów z systemem windows 8 cieszy uczniów 

swoimi możliwościami.  



2 grudnia 2013 r. przedszkolaki i uczniowie z klas: II, III, V 

udali się na seans filmowy do Złotowa na film  

pt.: „Gdzie jest gwiazdka”.  



12 grudnia uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w „Żywej lekcji historii”. 

Dwóch Panów w oryginalny sposób zapoznało 

ich z kulturą dworską i etykietą rycerską. 

Dzieciaki miały okazję zobaczyć wiele 

rodzajów średniowiecznej broni i ubiór ludzi 

tamtego okresu. 

Najciekawszą fragmentem tej niecodziennej 

lekcji była walka na miecze i uczestnictwo 

uczniów w show. 

Nasi wychowankowie odpowiadali również na 

pytania, a za dobre odpowiedzi dostawali 

nagrody w postaci monet. 

 



13 grudnia odbył się apel, który przeprowadziła p. Iwona 

Budnik odnośnie projektu UNICEF:  

Gwiazdka dla Afryki. 

Przy pomocy kilku uczniów p. Iwona porównała życie 

naszych pociech z losem dzieci z Sierra Leone. 

Zestawienie tych dwóch światów i obejrzenie filmików 

uświadomiło uczniom jak bardzo ubogim kontynentem jest 

Afryka. 



15 grudnia o godz. 14:00 rozpoczęła się 

niezwykła uroczystość  

„Magia Świąt Bożego Narodzenia”,  
na którą przybyło mnóstwo gości. 

Uczniowie klasy VI przedstawili 

Opowieść Wigilijną, a pozostałe klasy 

zaśpiewały kolędy i pastorałki. 

Przedstawienie przygotowała p. Arleta 

Łosoś, za oprawę muzyczną była 

odpowiedzialna p. Iwona Budnik, a p. 

Barbara Igman przygotowała dekorację. 



W programie znajdowały się również: 

świąteczny kramik (do którego wszystkie 

cudeńka przygotowali rodzice), koło fortuny 

z fantami oraz szkolna kawiarenka. 



Swoją obecnością zaszczycił nas 

chór „Magnificat” z Górki 

Klasztornej. Z przyjemnością 

słuchało się kolęd w jego 

wykonaniu. 

P. Iwona Budnik apelowała do 

zgromadzonych gości o wsparcie 

dla Afryki- Sierra Leone  

1 zł = 1 szczepionka = 1 życie. 



W Oddziale Przedszkolnym w Skicu w okresie 

przedświątecznym trwały prężne przygotowania 

do świąt. Maluszki pod okiem p. Basi Betscher  

i p. Teresy Spychały przygotowywały przepyszne 

ciasteczka. 

Największą radość dzieci miały z wykrajania 

przeróżnych wzorków i lukrowania upieczonych 

ciastek. 



20 grudnia 2013 r. w każdej z klas 

uczniowie zasiedli wspólnie za wigilijnym 

stołem, podzielili się opłatkiem i złożyli 

sobie serdeczne życzenia. Ponadto naszą 

szkołę odwiedził starszy Pan z siwą, długą 

brodą, ubrany na czerwono czyli  

Św. Mikołaj. 



Św. Mikołaj porozdawał każdemu dziecku 

z osobna drobne upominki. W każdej z 

klas nasz gość usłyszał przepiękne kolędy i 

pastorałki w wykonaniu dzieci w 

podziękowaniu za prezenty. 



Oddział Przedszkolny  

w Skicu również odwiedził 

Mikołaj. Maluszki z 

dystansem i niekiedy ze 

łzami podchodziły po 

prezenty.  



9 stycznia 2014 r. szóstoklasiści zmierzyli się z Ogólnopolskim 

Próbnym Sprawdzianem z OPERONEM.  

Jest to jeden z pierwszych poważniejszych egzaminów w ich 

życiu.  

 Po 60 minutach intensywnego myślenia uczniowie z dumą oddali 

wypełnione testy.   



 10 stycznia 2014 r. 

odbył się etap 

rejonowy  

Wojewódzkiego 

Konkursu 

Przyrodniczego, do 

którego nasze 

uczennice w 

składzie Klaudia 

Borsich, Cecylia 

Stefaniak, 

Marcelina Borsich 

i Ewelina Mróz  

zakwalifikowały się 

21 listopada 2013 r.  



15 stycznia 2014 r. naszą szkołę odwiedził 

Teatrzyk z Krakowa, który 

zaprezentował sztukę pt.  

„Warkocz Królewny Wisełki”. 

Uczniowie zaproszeni przez aktorów 

chętnie brali aktywny udział w 

przedstawieniu.  



17 stycznia 2014 r. nasze 

szczypiornistki udały się 

do Złotowa na 

Mistrzostwa Powiatu 

Złotowskiego Szkół 

Podstawowych  

w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt.  

Nasze zawodniczki zajęły 

III miejsce w turnieju. 



Rodzice przedszkolaków z 

Oddziału Przedszkolnego 

w Skicu o Babciach i 

Dziadkach myśleli już w 

listopadzie. 

Wtedy to zebrali się by 

przygotować przepiękne 

upominki dla Seniorów.       



21 i 22 stycznia to dni wyjątkowe. Święto Babci 

i Dziadka, w które wszystkie wnuczęta chcą 

podziękować za trud wychowania i 

rozpieszczania. Z tej okazji 22 stycznia do 

naszej szkoły przybyli Babcie i Dziadkowie, a 

nasi uczniowie poprzez przedstawienie, 

piosenki i poczęstunek podziękowali im za to, 

że są, opiekują się nimi, a przede wszystkim za 

to, że są kochane.      



Inscenizowana była bajka pt. „Czerwony Kapturek”.  

Za przedstawienie odpowiedzialna była p. Anna Macanko, za 

oprawę muzyczną p. Iwona Budnik, a dekorację i kostiumy 

przygotowała p. Barbara Igman. 



W Oddziale Przedszkolnym w 

Skicu Dzień Babci i Dziadka 

wyprawiany był 24 stycznia.  

P. Basia Betscher przy pomocy 

rodziców przygotowała 

inscenizację utworu pt. „Rzepka”. 

Rodzice wcielili się w rolę z 

wiersza i wiernie je odgrywali. 



Ponadto przy okazji odbył się bal 

karnawałowy. 

Wszystkie dzieci jak i sama  

p. Basia poprzebierały się w różne 

kostiumy.  

Były przygotowane zabawy dla 

dzieci wraz z dziadkami i 

konkurencje, w których brały 

udział babcie.  



W trzech ostatnich miesiącach nasza szkoła poczyniła następujące inwestycje: 

 

• remont łazienki w przedszkolu; 

• zakup:  

•        nowych biurek do sal 2 i 3; 

•        piłek ręcznych; 

•        filmów edukacyjnych; 

•        tablic korkowych; 

•        gry edukacyjnej „Ekologia”; 

•        dwóch tablic obrotowych do sal nr 2 i 5. 



Rodzice jak i sami uczniowie aktywnie angażują 

się w upiększanie wystroju naszej szkoły. 

Tworzą najróżniejsze, przepiękne rzeczy m.in.  

• zdobione butelki, pudełka, bałwany z sianka, 

koszyki z gazety- wykonawcą jest uczennica kl. III 

Ania Bilicka z pomocą mamy Kamilli;  

• stroiki z papieru- mama ucznia kl. VI Szymona 

Migawy- p. Halina.   

• choinki z makaronu- ucz. kl. VI Magda 

Rugowska.  

 



W pierwszym semestrze uczniowie mieli możliwość 

uczestniczenia w następujących zajęciach: 

 

Poniedziałek 

• kółko muzyczne- prow. I. Budnik; 

• PPP z matematyki- prow. D. Wawrzyniak; 

• kółko przyrodnicze- prow. L. Zwolinska; 

 

Wtorek 

• kaligrafia- prow. A. Macanko; 

• zajęcia sportowe- prow. G. Biały; 

• PPP z j. polskiego- prow. A. Miłoś; 

 

Środa 

• SKS- prow. G. Biały; 

• kółko j. niemieckiego- prow. B. Igman; 

 

 

 



Czwartek 

• przygotowanie do sprawdzianu- prow. A. Łosoś; 

• kółko plastyczne- prow. I. Budnik; 

• kółko religijne- prow. A. Miłoś; 

• PPP z matematyki.- prow. M. Mróz; 

• PPP- prow. D. Wawrzyniak; 

• kółko przyrodnicze- prow. L. Zwolinska; 

 

Piątek 

• kółko teatralne- prow. A. Łosoś; 

• PPP- prow. A. Macankp; 

• kółko przyrodnicze- prow. B. Igman; 

 



Góra Grosza 
Co roku od wielu lat w naszej szkole 

przeprowadzamy akcję Góra Grosza. 

W tym roku zebraliśmy 5558 monet na kwotę  

122 złote 96 groszy. 

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc 

dzieciom z domów dziecka. Akcję 

przeprowadziła opiekunka SKO Leonarda 

Zwolinska wraz organizatorami- uczennicami 

klasy IV. 

 



SKO 

W naszej szkole funkcjonuje Szkolna Kasa Oszczędności. 

W I semestrze 2013/14 przeprowadzono konkurs 

indywidualny: „Najlepiej oszczędzający uczeń”. 

Najwięcej wpłat mają: 

1. Mikołaj Steinmec- 23 wpłaty; 

2. Zuzia Łukaszczyk- 21 wpłat; 

3. Julia Gorczyńska- 15 wpłat; 

4. Weronika Cieślik- 14 wpłat; 

5. Julia Kowalska- 13 wpłat; 

6. Justyna Wrzeszcz- 12 wpłat.  



 

MIESIĄC 

 

MIEJSCE 

 

WRZESIEŃ 
 

PAŹDZIERNIK 

 

LISTOPAD 

 

GRUDZIEŃ 

 

STYCZEŃ 

1 kl. II kl. III kl. III kl. III kl. VI 

2 kl. IV kl. VI kl. II kl. V kl. III 

3 kl. V kl. IV kl. VI kl. VI kl. IV 

4 kl. I kl. V kl. V kl. II kl. V 

5 kl. III kl. II kl. IV kl. IV kl. II 

6 kl. VI kl. I kl. I kl. I kl. I 

PODSUMOWANIE KONKURSÓW SZKOLNYCH: 



 

MIESIĄC 

 

MIEJSCE 

 

WRZESIEŃ 
 

PAŹDZIERNIK 

 

LISTOPAD 

 

GRUDZIEŃ 

 

STYCZEŃ 

1 kl. I kl. III kl. III i VI kl. III kl. VI 

2 kl. II i V kl. VI kl. V kl. VI kl. II 

3 kl. III kl. I kl. II kl. IV kl. III 

4 kl. IV kl. V kl. IV kl. V kl. IV i V 

5 kl. VI kl. II kl. I kl. II kl. I 

6 - kl. IV - kl. I - 



 

KONKURS 
 

 

 MIEJSCE 

1 kl. III kl. III 

2 kl. V kl. VI 

3 kl. VI kl. V 

4 kl. II kl. II 

5 kl. IV kl. I 

6 kl. I kl. IV 



Na pierwszy tydzień ferii zimowych w 

dniach 3-7 lutego zapraszamy chętnych 

uczniów do szkoły w ramach akcji  

 

FERIE NA WESOŁO  

 



Data Godz. zajęć Rodzaj zajęć Prowadzący 

3.02.2014r. 1000- 1200 
Warsztaty:  

papierowa wiklina, 

walentynki- serca; 

B. Igman 

A. Macanko 

B. Betscher 

4.02.2014r. 
1000- 1200 

 

Zajęcia sportowo- 

rekreacyjne; 

G. Biały 

M. Mróz 

5.02.2014r. 
1000- 1200 

 

Gry i zabawy 

sportowe; 

D. Wawrzyniak 

A. Łosoś 

6.02.2014r. 
1000- 1200 

 

Unicef dzieciom 

„Gwiazdka dla 

Afryki”; 

I. Budnik 

A. Miłoś 

7.02.2014r. 
1000- 1200 

 

Zajęcia plastyczne 

(serduszka, 

amorki). 

J. Giese 

L. Zwolinska 

Harmonogram zajęć na pierwszy tydzień ferii zimowych 2014 

(chętni uczniowie powinni wcześniej zapisać się na wybrane zajęcia u opiekunów grup) 



15 lutego 2014 r. (sobota)  

Rada Rodziców wraz z Radą 

Sołecką i KGW w Kleszczynie 

organizują zabawę walentynkową, 

z której dochód zostanie 

przeznaczony na potrzeby 

organizatorów oraz wsparcie akcji 

„Gwiazdka dla Afryki”. 

Serdecznie zapraszamy rodziców 

do wspólnej zabawy. 




