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Dnia 3 września odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego. Najpierw uczniowie, nauczyciele 

i rodzice wzięli udział we mszy świętej,  

a następnie zgromadzili się na sali 

gimnastycznej, gdzie po przywitaniu przez  

p. dyrektor Elżbietę Małek, zostali 

poinformowani o istotnych zmianach. Odeszła 

dotychczasowa dyrektor szkoły p. Dorota 

Horodecka, a jej miejsce zajął p. Paweł 

Grędzicki. Później głos zabrał p. wójt Marcin 

Skonieczka, który życzył uczniom sukcesów  

w nauce i przekazał, że decyzją nauczycieli, nie 

będą musieli odrabiać pisemnych zadań 

domowych. Ta informacja wzbudziła wielki 

aplauz. Po tak optymistycznej wiadomości 

wszyscy udali się do klas ze swoimi 

nauczycielami. 
     Zuzia☺ 

 

 

Jak przebiega reforma oświaty  

w naszej gminie? 

 
W tym roku trzecie 

klasy kończą edukację  

i tym samym kończy się 

proces „wygaszania” 

gimnazjów. Praktycznie 

już drugi rok szkoła  

w Nowej Wsi 

Królewskiej jest częścią Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Płużnicy. W tej chwili wydaje 

się, że ani uczniowie, ani ich rodzice  

i nauczyciele nie wiedzą, w jaki sposób będzie 

przebiegać reforma oświaty w naszej gminie. 

Kto i kiedy zadecyduje o tym, czy w gminie 

będą dwie niezależne szkoły, od zerówki do 

ósmej klasy? Należy przypuszczać, że rodzice  

i młodzież byłaby zadowolona, gdyby miała 

możliwość nauki w budynku niedaleko miejsca 

zamieszkania. Nauczyciele nie musieliby bez 

przerwy krążyć między dwiema szkołami.  

W holach znalazłoby się miejsce na szafki do 

podręczników. O decyzjach, które jak myślę, 

zapadną po konsultacjach, dowiemy się już 

wkrótce. 
           Mateusz 

 

 

Ważki problem 

 
Postanowiliśmy 

sprawdzić, ile ważą 

szkolne plecaki 

uczniów starszych klas 

z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  

w Płużnicy. Już teraz 

przybywająca rano do 

szkoły młodzież,  

z przytroczonymi do 

pleców torbami, 

przypomina drużynę żółwi Ninja z popularnej 

kreskówki. Ważenie plecaków odbyło się  

3 pażdziernika w bibliotece. W klasach III 

najcięższy plecak miał Dominik - 7,1 kg i Zuzia - 

6,2 kg. Najlżejszy zaś miała Emilia - 4 kg  

i Adam - 4,1 kg, jednak to wyjątki. Normą są 

sześciokilogramowe i cięższe, które naszym 

zdaniem obciążają uczniów ponad miarę. 

Natomiast w klasach VII najcięższy plecak miała 

Wiktoria, ta drobna dziewczyna, dźwigała na 

plecach 7,5 kg. Waga plecaka Arka jest taka 

sama, jednak to wysoki chłopak i  łatwiej mu 

udawać wielbłąda. Ciężkie torby towarzyszą 

uczniom przez cały czas pobytu  

w szkole. Na lekcjach plączą się pod nogami, 

a w czasie przerw są kłopotliwym  

i niewygodnym balastem. Najprostszym 

rozwiązaniem byłyby szafki zainstalowane  

w szkolnym holu. Ale o tym muszą zdecydować 

dorośli, a oni, jak mówił Mały Książę, zapomnieli 

już, jak to jest być dzieckiem.  
           Zuzia☺ 
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Samorządu Uczniowskiego 

 
4 października biblioteka szkolna zamieniła się 

w lokal wyborczy. Tego dnia zostały 

przeprowadzone wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Wybierano dziesięciu spośród 

czternastu kandydatów. Tak jak w prawdziwych 

wyborach trzeba było przy swoim kandydacie 

postawić znak „X” na karcie do głosowania. Głosy 

oddawano do nowej urny, która w ubiegłym roku 

została wykonana przez naszych kolegów  

w ramach projektu edukacyjnego. Nad 

prawidłowością przebiegu czuwała komisja 

wyborcza, która na koniec policzyła głosy  

i przygotowała protokół.  

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli: 

1. Julia Antoszek 

2. Adam Balewski 

3. Olga Gusek 

4. Jakub Jarząb 

5. Malwina Lenard 

6. Agnieszka Makowska 

7. Dominika Szałas 

8. Natalia Wątroba 

9. Miłosz Wiśniewski 

10. Amelia Zarzeczna 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego wyłonił 

spośród siebie: 

 

 Przewodnicząca: 

  Olga Gusek 

 Zastępca przewodniczącej: 

  Agnieszka Makowska 

 Sekretarz: 

  Amelia Zarzeczna 

 

Powołano również sekcje: charytatywną, 

organizacyjno-porządkową, wydawniczą, 

kulturalno-rozrywkową i artystyczną. 

Wszystkim wybranym gartulujemy i życzymy 

mądrych decyzji. 
              Sława, Agata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowej Rady Gminy 

 
15 października odbyły się też wybory 

uzupełniające do Młodzieżowej Rady Gminy 

Płużnica. 

Do wyborów startowało ośmiu kandydatów:  

Jakub Fiałkowski, Jakub Jarząb, Martyna Juda, 

Sebastian Lemieszek, Karolina Partyka, Daniel 

Przesławski, Marta Waśniowska, Natalia 

Wątroba. 

W wyniku głosowania do MRGP weszli: 

1. Jakub Fiałkowski 

2. Jakub Jarząb 

3. Martyna Juda 

4. Marta Waśniowska 

5. Natalia Wątroba 

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała 

komisja w składzie: 

Agata Drążek, Olga Gusek, Jakub Socha, 

Joanna Witos, Amelia Zarzeczna. 
                Amelia 
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Uczeń bez zadań domowych 

 
Na uroczystym apelu 

rozpoczynającym nowy rok 

szkolny uczniowie 

dowiedzieli się od pana 

wójta, że w tym roku 

nauczyciele nie będą 

zadawali zadań domowych. 

Wśród zgromadzonej 

młodzieży wiadomość ta 

wzbudziła zrozumiały 

entuzjazm. Refleksja przyszła później. O sens 

tej decyzji postanowiliśmy zapytać najbardziej 

zainteresowanych, czyli uczniów, ich nauczycieli 

i rodziców. 

 

- Co sądzisz o braku zadań domowych? 

Uczennica z klasy III gimnazjum: - To, że nie 

ma prac pisemnych nie oznacza, że się nie 

muszę uczyć. Ciągle trzeba się przygotowywać 

do klasówek i sprawdzianów, czytać lektury. Dla 

mnie sytuacja szkolna niewiele się zmienia. 

Uczeń: - Sądzę, że wpłynie to negatywnie na 

uczniów, ponieważ staną się bardziej leniwi. 

Uczennica klasy VII: - Według mnie jest to zła 

decyzja, dlatego że powtórki pomagają utrwalić 

wiedzę. 

Uczennice: - Widzimy dobre i złe strony.  

Z jednej mamy więcej czasu na swoje 

przyjemności, a z drugiej trudno zabrać się za 

utrwalanie materiału z lekcji, jak wiemy, że nikt 

tego nie będzie sprawdzał. 

Uczeń: - Moim zdaniem jest super. Mogę więcej 

spać i grać w gry komputerowe, a rodzice 

wiedzą, że przecież nie ma zadań domowych, 

więc specjalnie się nie uczę. 

Mama uczennicy ucznia klasy VII: - Widzę 

same złe strony, bo trudno zmusić mi do nauki 

dziecko, które twierdzi, że w tym roku nie ma 

zadań domowych. Mam nadzieję, że szkoła 

szybko wycofa się z tej decyzji.  

Nauczycielka: - Myślę, że aby zmniejszyć 

obciążenia uczniów, powinno się zacząć od 

podstawy programowej, którą należałoby 

znacznie „okroić”. Przeładowany program jest 

dużym wyzwaniem dla pedagogów i dzieci. 

Zmniejszenie wymagań pozwoliłoby na 

utrwalanie wiedzy w czasie lekcji, ambitni 

uczniowie nie musieliby tak ciężko pracować  

w domu. Według mnie zmiany powinno się 

wprowadzać stopniowo. 

 

Jak wynika z powyższych wypowiedzi, nie 

wszyscy cieszą się z decyzji rady 

pedagogicznej. Może warto pomyśleć o jakimś 

kompromisie. 
     Agata, Jakub, Adam☺ 

 

 

„Eduliada” 
 

W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

trzy uczennice – Martyna Siedlikowska, Amelia 

Zdziech i Agnieszka Makowska zorganizowały 

„Eduliadę”. Był to konkurs, w którym 

rywalizowały drużyny: „Mistrzowie” 

(nauczyciele) oraz „Uczniaki” (uczniowie). 

„Mistrzów” reprezentowali: p. Bożena 

Paczkowska, p. Anna Welter, p. Agnieszka 

Murawska, p. Anna Rasmus, p. Krzysztof 

Paczkowski oraz p. Maciej Puchała,  

a  „Uczniaków”: Amelia Zarzeczna, Natalia 

Wątroba, Julia Antoszek, Miłosz Wiśniewski, 

Krzysztof Szatkowski oraz Jan Dudziak. 

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy  

z nich polegał na udzielaniu odpowiedzi na 

zadane pytania. Dziedziny pytań były 

różnorakie: portale społecznościowe, Internet, 

historia, matematyka, j. polski itp. Drugi etap 

polegał na wykonywaniu zadań sportowych. 

Każda drużyna musiała wrzucić trzy woreczki do 

hula-hop i wykonać 10 skoków na skakance. 

Ostatni etap polegał na prowadzeniu dialogu,  

w którym uczestnicy musieli rozmawiać ze sobą, 

zadając tylko pytania, nie odbiegające od 

narzuconego tematu. Treści były bardzo 

ciekawe: bierzmowanie, zwierzęta, szkoła, 

hazard i inne. 

Walka pomiędzy „Mistrzami”, a „Uczniakami” 

była bardzo zacięta. Nie ma co się dziwić, skoro 

nagrodą dla nauczycieli był tydzień  

z możliwością zadawania prac domowych,  

a w razie zwycięstwa uczniów – tydzień bez 

odpytywania i kartkówek. W pierwszej 

konkurencji dosyć znaczącą ilością punktów 

prowadzili uczniowie, zaś w drugiej obie drużyny 

poprawnie wypełniły zadania. W trzeciej 

konkurencji zwyciężyli „Mistrzowie”. Była ona 

najzabawniejsza. Padały zdania pytające typu: 

„*Czy lubisz zwierzęta?*A Pani lubi takie 

wielkie?”; „*Chcesz być bierzmowana?*A czy 

powinnam?”. Zawodnicy często wpadali  

w pułapkę i udzielali odpowiedzi „tak” lub „nie”. 

Ostatecznie, zwyciężyli uczniowie z przewagą 4 

punktów. 
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Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 

wykazania się wiedzą i śmiałością! 
     

    Nuwanda☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Promieniowanie Ojcostwa” 
 

Pod takim hasłem obchodzony był tegoroczny 

XVIII. Dzień Papieski w Polsce  

i w środowiskach polonijnych na całym świecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
W tym roku mija 40. rocznica wyboru kardynała 

Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji 

uczniowie naszej szkoły szczególnie uroczyście 

włączyli się do jej obchodów. Pod opieką pana 

Krzysztofa Paczkowskiego przygotowali piękny  

i wzruszający program ukazujący młodość  

i papieską posługę naszego Ojca Świętego. Na 

koniec wszyscy zaśpiewali ulubioną pieśń 

papieża „Barkę”. 
    Agata, Sławka 

 

ŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTOOO   BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEEKKK   SSSZZZKKKOOOLLLNNNYYYCCCHHH   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 października biblioteka szkolna przybrała 

odświętny wygląd. W związku z ROKIEM 

ZBIGNIEWA HERBERTA, na gazetce szkolnej 

pojawiły się zdjęcia poety oraz cytaty z jego 

wierszy, nad tym zawisło hasło przewodnie 

tegorocznego święta bibliotek szkolnych, 

brzmiało ono: „Książka to przyszłość”. 

Przychodzący do biblioteki uczniowie wraz  

z nauczycielami, mogli zobaczyć interesującą 

wystawkę tomików wierszy tego wybitnego 

poety. Grupa uczniów gimnazjum i ósmej klasy 

szkoły podstawowej przygotowała program 

artystyczny pt. „Spotkanie z Herbertem”. 

Obejrzały go wszystkie klasy, które kolejno 

przychodziły do biblioteki. Później młodzież 

rozwiązywała krzyżówkę związaną z książką  

i biblioteką. Na zakończenie spotkania uczniowie 

i nauczyciele zostali poczęstowani słodyczami. 

W programie wystąpili: Julia Antoszek, 

Roksana Bizon, Jakub Dymek, Olga Gusek, 

Malwina Lenard, Agnieszka Makowska, 

Dobrosława Paśko, Agata Skiba, Dominika 

Szałas, Zuzanna Zdziebło. 

 
            Agata, Dobrusia, Zuzia 

          Redakcja 
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Święto w bibliotece szkolnej  

w Płużnicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas 

I z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy 

odbyło się 30 października. W tym czasie 

obchodzone było Święto Bibliotek Szkolnych.  

W pięknie udekorowanej sali w obecności pani 

dyrektor, wychowawców i bibliotekarek, 49 

uczniów przyrzekało szanować wypożyczone 

książki.  Miłą niespodziankę przygotowali swoim 

młodszym kolegom gimnazjaliści, którzy 

zaprezentowali inscenizację bajki pt. 

„Kopciuszek” oraz zagadki literackie. W tej 

części uroczystości wzięły udział wszystkie 

dzieci z klas od 0 do III. Dzięki udziałowi grupy 

gimnazjalistów w projekcie „Niech każdy 

uwierzy w potencjał młodzieży” ogłoszonym 

przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, 

zdobyto środki finansowe na kupno słodyczy, 

nagród, materiałów dekoracyjnych oraz 

bajeczek dla dzieci. Dzień Bibliotek Szkolnych 

wypełniony był wieloma atrakcjami oraz wesołą 

zabawą. Szczególne podziękowania kierujemy do 

pana Mirosława Makowskiego, który był 

sponsorem notesików i długopisów dla „świeżo 

upieczonych” czytelników oraz koordynatorce 

projektu pani Justynie Jankowskiej. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 
            Zuzia 
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Super tajni kontestatorzy 

 
Niedawno w naszej szkole 

powstało zgromadzenie A.S.  

Osoby należące do USA mają  

w planach organizować dyskoteki 

szkolne o różnych tematykach 

(m.in. „Dawne HITY”; „Rock’n 

Roll”; „Abba” and „Queen” oraz 

wiele innych).  A.S. zamierza 

także zrobić dzień subkultury,  

o którym dowiemy się w najbliższym czasie. 

Niestety, nie możemy zdradzać więcej 

szczegółów na temat organizacji A.S., ponieważ 

A.S.-owicze chwilowo nie chcą ujawniać swoich 

tożsamości i innych ciekawych planów. Być może 

członkowie A.S.-u połączą siły z Samorządem 

Uczniowskim i razem stworzą zwartą grupę 

pełną pomysłów. 

              Nuwanda 

 

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy 

jakieś hobby ma…” 

 
Pasja, to ważna rzecz! 

Dzięki niej możemy się 

rozwijać i poznawać 

swoje talenty. Czasami 

zwykłe kolekcjonowanie 

znaczków pocztowych, 

może dać niespodziewaną radość. Ja również 

posiadam pasję. Uwielbiam fotografować. 

Odkryłam ten fakt, gdy miałam 10 lat. Wtedy na 

przyjęcie dostałam aparat. I od tego momentu 

staram się uchwycić w kadrze niezwykłe chwile, 

zjawiska, ciekawe obiekty, widoki, które 

zapierają dech w piersi. 
    Sweet girl☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasjonujący artykuł, czyli jak żyć? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasją nazywamy czynność, jaką wykonujemy  

w wolnym czasie dla przyjemności. Czy pasją 

jest więc scrollowanie Facebooka, snapowanie, 

wstawianie zdjęć na Instagrama czy inne 

błahostki? OCZYWIŚCIE, że nie. Te czynności 

są tylko ucieczką przed niezdecydowaniem. 

Wielokrotnie na pytanie ,,co lubisz robić  

w wolnym czasie?’’ słyszymy odpowiedzi 

popularne, które łatwo jest wymyślić na 

poczekaniu. Prawdą jest, że zamiast poświęcić 

choć odrobinę czasu na odnalezienie swojej 

pasji, bezmyślnie tracimy go na mediach 

społecznościowych. Czy nie warto więc 

ograniczyć swój czas w Internecie i zająć się 

czymś ciekawym? 

Wystarczy tylko spróbować wszystkiego po 

trochu, a na pewno znajdziemy to, czego 

szukamy. Jeżeli nadal, drogi Czytelniku 

uważasz, że jestem w błędzie odpowiedz na to 

pytanie:   

15-letni Adam codziennie poświęca 4 godziny na 

media społecznościowe. Po 20 latach Adam 

stracił 3,5 roku swojego życia na nieustannym 

robieniu tej samej czynności. Adam otrzymał 

pracę, której nie cierpi, ponieważ wciąż nie wie, 

co jest jego pasją. 15-letni Łukasz codziennie 

poświęca 4 godziny na rozwijanie swojej pasji – 

fotografowania. Po 20 latach poświęcił 3,5 roku 

swojego życia na to, co kocha. Łukasz otrzymał 

pracę, o jakiej zawsze marzył i którą uwielbia. 

Kto jest szczęśliwszy? Adam czy Łukasz? 

Podsumowując, poświęćmy czas spędzany  

w Internecie na swoje pasje! Rozwijajmy się  

i róbmy to, co kochamy! 
           Nuwanda 
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Czym są nasze „gazetkowe seriale”? 

 
 „Gazetowe seriale” 

pojawią się w naszym 

„Pro arte et studio”  

w przyszłym miesiącu. 

Polegać będą na 

publikowaniu powieści  

w odcinkach przez cały 

rok. Dzisiaj, nasz drogi 

Czytelniku, możesz 

przeczytać zapowiedź pierwszego odcinka 

serialu, który pojawi się w kolejnym wydaniu 

naszego pisma. Czy to nie wspaniałe, że 

będziesz mógł czekać w napięciu na dalsze losy 

bohaterów Twoich ulubionych „seriali”? Jeżeli 

masz pomysł, zawsze możesz zgłosić się do 

biblioteki i zacząć pisać swój własny, 

niepowtarzalny „serial”! Kto wie, może to 

właśnie Ty będziesz ulubieńcem czytelników… 
      

        Nuwanda 

 

Zapowiedzi (czyli o czym będzie pierwszy 

odcinek „gazetkowego serialu”)? 

 
Odcinek pierwszy 

 

Alex, będąca na ogół bezpośrednia, posiadająca 

oryginalny tok myślenia, jest uważana za stukniętą 

(i może faktycznie to prawda). Wszystko zaczęło 

się od próby zastosowania przez naszą bohaterkę 

zwrotu greckiego filozofa Horacego „carpe diem” 

(chwytaj dzień).  

 

Jakie perypetie przeżyła Alex i jakich wyborów 

dokonała, dowiecie się już wkrótce.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Czucie 

 

Czuję, że nie dam rady być kochaną, 

Czuję, że nie przytrafi się już nic dobrego, 

Czuję pustkę, 

Czuję niewylane uczucia gotowe pocieszyć 

każdego, 

Czuję smutek, 

Czuję słone łzy, 

Czuję, jak serce mi pęka, 

Czuję, że obiad mi się przypalił. 

 

      Nuwanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuwanda poleca 
 

Serdecznie polecam film pt. 

„Do wszystkich chłopców, 

których kochałam’’. Jest to 

wspaniały film dla dziewczyn – 

urzekający, romantyczny  

i zabawny. Główna bohaterka, 

Lara, nie wyraża swoich uczuć bezpośrednio, 

lecz pisze listy do wszystkich chłopaków, do 

których coś czuła. Oczywiście, nie wysyła ich, 

ale zamyka w pudełku, aby nikt o tym nie 

wiedział. Pewnego razu młodsza siostra Lary 

dobiera się do listów i wysyła je. Przez to, Larę 

spotyka wiele niecodziennych sytuacji, wdaje 

się w fałszywy związek, zmienia się jej 

charakter i zyskuje… Cóż, musicie obejrzeć ten 

film, aby się przekonać, co. ☺ 
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Nowa para 
 

Pewien przystojny 

blondyn z VIIIa zakochał 

się w koleżance ze 

szkolnej ławy. Jeżeli 

prawdą jest, że 

dziewczyny łagodzą 

obyczaje, to należy się 

spodziewać, iż chłopak 

wkrótce zmieni się w super dżentelmena. 

 

Dzień chłopaka 

 
O męskiej części klasy 

pamiętały wszystkie 

dziewczyny w szkole, 

które z okazji dnia 

chłopaka przygotowały 

różne niespodzianki. 

 
   Agata, Sławka, Zuza ☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolanka przechadzała 

się po sali obserwując 

rysujące dzieci. Od czasu do 

czasu zaglądała, jak idzie 

praca. Podeszła do 

dziewczynki, która  

w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka 

spytała ją, co rysuje.  

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - 

powiedziała zaskoczona przedszkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając 

rysowania:  

- Za chwilę będą wiedzieli. 

 

Nauczycielka matematyki napisała na tablicy 8:2 

i pyta Jasia: 

- Co ty na to? 

- To zależy. Musiałbym jeszcze poznać nazwy 

tych drużyn... 

 

 

 

Jesienna krzyżówka 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Zbierasz je jesienią w lesie 

2. Świeci na niebie w ciągu dnia 

3. Miejsce w szkole, gdzie jest dużo 

książek 

4. Roznosi listy 

5. Uczy w szkole 

6. Sklep z lekami 

7. Jedynka i dwa zera 

8. Po niej piszesz kredą 

9. Nasza Ojczyzna 

10. Do gry w nogę lub siatkówkę 

11. Cebula, pomidor, ogórek 

12. Figura – ma trzy boki 

13. Miesiąc, w którym jest początek jesieni 

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

15. Opadają jesienią z drzew 

16. Nasz kontynent 

17. Zwierzę z trąbą 

 
Wybrali: Adam i Jakub☺ 


