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Z ŻY CIA SZK OŁY

Z ŻY CIA ŚWIA TA

Z MOJ EGO OKNA

Każdy z nas o czymś
marzy. Tego chyba nikt z
was nie zaneguje. A tym
bardziej te marzenia się
pojawiają, kiedy
nadchodzą Święta
Bożego Narodzenia. Jest
to czas, kiedy spełniają
się nasze sny, nie tylko
dlatego, bo dostajemy
prezenty (bo nie to jest
najważniejsze), lecz to,
że mamy okazję spotkać
się z naszymi bliskimi,
ale i z naszym
Zbawicielem.
W drugim, świątecznym
numerze „Gońca” jak
zwykle przeczytacie o
tym, co działo się w
naszej szkole w ostatnim
czasie, ale również o
naszych pasjach i
zainteresowaniach.
Tak więc na „Gwiazdkę”
życzymy Wam, aby był
to czas SPOTAKAŃ, a
nie tylko OCZEKIWAŃ.
Niechaj Chrystus
narodzi się w Was na
nowo, a każdy kolejny
dzień w 2020 roku był
przepełniony radością (i
chęciami do nauki ☺).
Miłej lektury!
Marcin Konkol
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Lisowska mówi:
Pierwsze

półrocze

dobiega

końca

i

czas

na

małe

podsumowania. Troszkę się działo w naszej szkole i było przyjemnie.
Za nami Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Zwierząt
z możliwością przebrania się za swojego pupila, dyskoteka
andrzejkowa o tematyce bajkowej, literackiej i filmowej, a także sesja
mikołajkowa. Wymienione wydarzenia były okazją do świętowania,
wykazywania się kreatywnością oraz sposobem niecodziennego
spędzania czasu w szkole. Mamy nadzieję, że drugie półrocze także
minie na dobrej zabawie, która będzie formą odreagowania od nauki
i wszystkich szkolnych obowiązków.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim dużo radości i odpoczynku, a w Nowym Roku zapału do
pracy i wszelkiej pomyślności.
Lena Lisowska
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pierwsze półrocze!
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Z życia szkoły

Ślubowanie i Dzień Patrona
We wtorek, 22 października 2019 roku
odbył się bardzo ważny dzień dla
społeczności
Katolickiej
Szkoły
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w
Kartuzach. Z tej okazji, każdy z uczniów i
nauczycieli był ubrany w strój galowy. Był
to ważny dzień, gdyż odbyło się ślubowanie
najmłodszych i wszystkich uczniów
nowych klas, czyli I, IV, VI, VII. Również
tego dnia obchodziliśmy Dzień Patrona Jana Pawła II. Na początku uroczystości
klasa ósma zaprezentowała krótki program,
w
którym
uczniowie
przypomnieli
przesłanie pięknych myśli i słów
wypowiedzianych przez Jana Pawła II do
młodzieży z całego świata. W tej prezentacji
wzięło udział 14 uczniów, którzy aby
upamiętnić Papieża, na koniec zaśpiewali
ulubioną
pieśń
Papieża
„Barkę”.
Pierwszoklasiści, aby dołączyć do

szkolnej społeczności przedstawili krótką
prezentację, dzięki której dowiedzieli się, co to
tak naprawdę ślubowanie i na czym ono
polega. Przewodniczący Rady Miejskiej – p.
Mariusz Treder również zabrał głos, dając
pierwszakom kolejną motywację do nauki.
Poszczególni reprezentanci klas wstąpili
przed ołtarz, a w ławkach godnie stały nowe
klasy. Biorąc udział w ślubowaniu każdy
uczeń był skierowany w stronę sztandaru i
przyrzekał, że będąc w tej szkole będzie
godnie i dumnie reprezentował ją, dbał o jej
honor i tradycję, czas nauki wykorzysta w
pełni na to, aby stać się dobrodusznym i
mądrym Polakiem i chrześcijaninem.
Ten dzień obchodziliśmy godnie i z
ogromnym szacunkiem, a na koniec po
uroczystości zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie
na kartuskim rynku.
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Egzamin próbny
Klaudia Reglińska
Ósmoklasiści wiedzieli co wydarzy się 3,4,5 grudnia 2019 r.
Mam nadzieję, że wyniki będą zadawalające. Dzięki testom
uczniowie sprawdzą na ile ich stać, czego się nauczyli i jaką
dużą wiedze posiadają. Moim zdaniem potrafią naprawde
niemało i poradzą sobie rewelacyjnie z znakomitymi
wynikami. Stres i nerwy były nieodłącznym towarzyszem
tych młodych ludzi. Młodzież zdawałą sobie pytanie:
-"Czy jestem dobrze przygotowany? , Czy na pewno wszystko
umiem? A co jeśli nie zdam ? "
Uczniowie bardzo pilnie przygotowywali się oraz uczęszczali
na zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli aby
jak najlepiej napisać testy. Uczniowe mieli różne nastawienie
do egzaminów, ale większość była poddenerwowana i
zestresowania.

 Klasa ósma po egzaminach w „Perełce” 

Kiedy wchodzili do sal aby napisać egzamin, dostali wiele
miłych słów otuchy, co na pewno im pomogło. " Co ma być
to będzie" - mówiło kilkoro uczniów. Każdy uczeń ma inne
zdanie na temat egzaminu, ale w głębi duszy dobrze wie, że
wynik decyduje o jego dalszych losach i dostaniu się do
wymarzonej szkoły.
Uczniowie jako drugi rocznik przystąpili do egzaminu
ósmoklasisty na którym zdają trzy przedmioty: język polski,
matematykę, język angielski.
Trzymamy kciuki za naszą młodzież. Mamy nadzieję, że
wyniki będą zadawalające i pomogą im w dostaniu się do
wybranych przez nich szkół.

 Jedno z najtrudniejszych zadań, do którego nie byliśmy przygotowani.
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Kiermasz świąteczny
Marta Kobiela

Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają innym, dlatego też czynnie w niej
działa Klub Wolontariatu Katolika, który prowadzi Pani Ania Sikorska.
W poniedziałek 9 grudnia br. podczas wywiadówki, rodzice mieli okazję
zakupić przeróżne ozdoby, stroiki, bileciki, pierniki i kartki świąteczne
wykonane przez uczniów. Młodzież, a także rodzice bardzo chętnie włączyli
sie w tę akcję. Dochód z tej akcji zostanie przekazany Fundacji Hospicjum
,,Pomorze Dzieciom". W styczniu uczniowie Katolika spotkają się z
koordynatorem Wolontariatu Fundacji i wtedy to zostaną przekazane artykuły
higieniczne potrzebne do opieki nad dziećmi. Wszystkim zaangażowanym
uczniom, rodzicom i nauczycielom bardzo dziękujemy!
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Szkolne
Mikołajki

 Klasa VI w świątecznym wydaniu

Paweł Dompke
"Mikołajki" w Katoliku obchodziliśmy w dwa
dni, ponieważ 6 grudnia mieliśmy pierwszy
piątek miesiąca, czyli nasz dzień, w który
wszyscy muszą mieć strój galowy i nie
mogliśmy ubrać się w mikołajowe przebrania.
W ten piątek zostały nam tylko wręczone
czekoladki w kształcie Mikołaja. Dopiero w
poniedziałek

po

powrocie

z

weekend-u

huczniej i barwniej obchodziliśmy ten dzień
robiąc sobie zabawne zdjęcia, w świątecznych
ubraniach.

 Klasa VIII przy mikołajkowej sesji
dobrze się bawiła
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Andrzejki
Marcin Konkol
30 listopada wspominamy św. Andrzeja, Apostoła. Z tej racji w wielu miejscach
odbywają się zabawy andrzejkowe i dyskoteki. Samorząd Uczniowski działający w
naszej szkole, wraz z p. Edytą Pyszką, opiekunką samorządu zorganizował dyskotekę
andrzejkową w stylu bajkowym. Uczniowie poprzebierali się za postacie z bajek.
Zabawa była przednia, a atmosfera bardzo pogodna. Przy dobrej muzyce i miłym
towarzystwie można było się naprawdę dobrze bawić.

Konkurs
kuratoryjny
Lena Lisowska
W tym roku szkolnym pięcioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, który organizowany jest przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty. Julia Pawelczyk z klasy VII oraz Karolina Damer, Karolina Kowalska, Marcin Konkol i Lena
Lisowska z klasy VIII znaleźli się wśród 73 uczestników konkursu z powiatu kartuskiego, którzy 6
grudnia 2019 r. sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego, rozwiązując test w
Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach. Poznaliśmy już wyniki konkursu i trójka naszych uczniów
przeszła do etapu wojewódzkiego.
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Z życia świata

Kurs zastępowych
Dnia 29 listopada 2019 pojechałam wraz z
innymi
dziewczynami
na
Kurs
Zastępowych.
Kurs
odbył
się
w
Stowarzyszeniu
Morena
tuż
obok
Manhattanu. Łącznie było 14 uczestniczek z
trzech różnych drużyn. Pierwszego dnia
kursu kadra zorganizowała grę po galeriach
handlowych , która polegała na szukaniu
karteczek ukrytych w różnych sklepach.
Gra głownie miała na celu poznanie się
bliżej. Wieczorem, po powrocie odbył się
kominek , czyli świeczkowisko połączone
ze śpiewaniem.
W sobotę 30 listopada od samego rana
miałyśmy zajęcia o byciu dobra zastępową.
Były one bardzo ciekawe i dużo z nich
wyniosłam. Dzieliłyśmy się swoimi
doświadczeniami oraz myślami przez co
mam teraz dużo nowych pomysłów na mój

zastęp. Późnym wieczorem miałyśmy
możliwość bardziej się zintegrować, gdyż
dziewczyny z kadry zorganizowały nam
Andrzejki. Było dużo zabaw oraz gier. Dużo
tańczyłyśmy,
śpiewałyśmy,
a
przede
wszystkim
dobrze
się
bawiłyśmy.
1 grudnia, czyli ostatni dzień wstałyśmy
wcześnie rano, aby zdążyć jeszcze posprzątać
mieszkanie, w którym byłyśmy. Na godzinę
10 poszłyśmy wszystkie na Mszę św do
kościoła pw. Serca Jezusowego. Po Mszy
pożegnałyśmy się z dziewczynami z Gdańska
i poszłyśmy do galerii, coś zjeść. Około 14
wróciłyśmy
pociągiem
do
domów.
Uważam ,że był to wspaniały i dużo wnoszący
do mojego życia harcerskiego wyjazd. Druga
część kursu, czyli nocka, odbędzie się już w
lutym. Nie mogę się doczekać!
Karolina Damer
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Z mojego okna

Włóczkersi
Marta Kobiela
Od października br. w naszej szkole
organizowane są zajęcia, na których
uczniowie pod czujnym okiem Pani
Elżbiety Gafki dziergają na drutach i
szydełkują czapki i szaliki. Nazywają
się
"Włóczkersi".
Ten
pomysł
zapoczątkowała Pani Elżbieta, aby
połączyć to co przyjemne z
pożytecznym. Dzięki temu dzieci z
Afryki i Afganistanu nie będą marzły
w zimowy czas. Pani Gafka każdemu
uczniowi
chętnie
wszystko
wytłumaczyła i pomogła, dzięki
czemu powstały piękne nakrycia
głowy i szale.
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Lekcje nie
muszą być
nudne!
Dnia 8 października uczniowie klasy 8
przeżyli niezwykle ciekawą i kreatywną
lekcję języka polskiego.
Podczas tej lekcji mogliśmy wcielić się
w wcześniej wylosowane postacie. Każdy
uczeń musiał przebrać się za bohatera z
epopei narodowej. Karolina Damer - Tadeusz
Soplica, Karolina Dampc – Hrabia Horeszko,
Paweł Dompke- Sędzia Soplica, Jagoda
Formela- Podkomorzy, Nikola Hinc- Stolnik
Horeszko, Dominik Król- Wojski, Marta
Kobiela- Gerwazy, Marcin Konkol- Zosia,
Karolina Kowalska-Ks. Robak, Marta MyszkWoźny Protazy, Hania Miszk- Asesor,
Klaudia Reglińska- Telimena, Zuzanna
Stachowiak- Maciej Dobrzyński, Lena
Lisowska- Jacek Soplica
Mieliśmy okazję wcielić się w postacie
z ”Pana Tadeusza” oraz wziąć udział w uczcie
staropolskiej. W czasie biesiady każdy z nas
mógł pochwalić się znajomością lektury
przedstawiając postać, za którą był przebrany.
Dzięki tak kreatywnie spędzonej lekcji
mogliśmy nie tylko porozmawiać ze sobą, ale
także przypomnieć sobie postacie oraz
zwyczaje staropolskie, które poznaliśmy
dzięki lekturze.
Zuzanna Stachowiak
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 Klasa VIII w ciekawych styliacjach

 Obraz namalowany przez Martę

Moja pasja
muzyka i malarstwo
Marta Myszk
Nazywam się Marta Myszk. Jestem uczennicą kl. VIII.
Interesuję się między innymi muzyką. Uczęszczam na zajęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia
im. I. J. Paderewskiego w Kartuzach. Mija już mój 5 rok w tej szkole. Bardzo lubię moich nauczycieli,
ponieważ motywują mnie do działania, dzięki czemu rozwijam swój talent. Szczególnie lubię grać
na gitarze klasycznej. Jestem uczennicą dyrektora szkoły Sebastiana Szumana. Gram w zespole
prowadzonym przez Pana Jarosława Reglińskiego. 8 Listopada tego roku otrzymałam III miejsce w
Gitarowym Turnieju Miast w Gdańsku. Chciałabym po ukończeniu szkoły w Kartuzach uczyć się w
Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku i wiązać przyszłość z muzyką.
Przeważnie gram muzykę klasyczną i poważną, jednak w ostatnim czasie interesuję się m. in.
rockiem, jazzem oraz bluesem. Moje ulubione zespoły to np. Guns N' Roses, Metalica, AC/DC,
Aerosmith i Queen. Słucham również często innych wykonawców; Bob Dylan, Slash, B. B. King, G.
Moore i L. Richie.
W wolnym czasie lubię również malować obrazy farbami akrylowymi. Moja przygoda z tą dziedziną
sztuki zaczęła się w marcu tego roku. Od tej pory namalowałam 5 obrazów. Traktuję to zajęcie, jako
formę relaksu, ale cały czas staram się poprawiać swoje umiejętności.

Cz
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Moja pasja - harcerstwo
Karolina Damer
Od ponad 4 lat jestem harcerką w 5 Kaszubskiej Drużynie Harcerek ,,Borówki’’.
W tym roku zostałam zastępową zastępu Stagnum , co po łacinie oznacza jezioro.
Nasze zbiórki odbywają się w każdą sobotę, a oprócz zbiórek są organizowane
gry miejskie i biwaki. W harcerstwie nigdy się nie nudzisz , a przede wszystkim
uczysz się samodzielności oraz otwartości do ludzi. Będąc w harcerstwie
poznałam masę inspirujących i ciekawych ludzi , a niektóre znajomości trwają
bardzo długo. Uwielbiam wymyślać i organizować zbiórki dla dziewczyn z
mojego zastępu, mimo iż jest to dość czasochłonne to kocham to robić i mam z
tego dużo satysfakcji. Uważam ,że harcerstwo to jest jedna z największych
przygód , jakie dotychczas przeżyłam i wszystkich do niego zachęcam. Gdyż w
harcerstwie jest miejsce dla dziewczyn i dla chłopców.

 Zdjęcie z jednego z obozów harcerskich
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Czasowchłaniacz
•

JUNIOR

Rozwiąż zagadki.

Jest taka msza raz w roku.
Odprawiana o północy,
Wielu ludzi się na nią śpieszy,
Nie bojąc się mroków nocy
..p............................
•

Który z poniższych wyrazów nie pasuje?

barszcz, karp, choinka, makowiec
prezenty, Adwent, broda, worek
bombka, piernik, makowiec, sernik
Rudolf, czerwony nos, poroże, bombka

•

Rozwiąż działania, a dowiesz się, jak nazywa się jedna z
polskich kolęd
5
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