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Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się 

mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela 

w Nowej Wsi Królewskiej. Po mszy wszyscy 

przeszli do sali gimnastycznej. Tam przybyłych 

uczniów i ich rodziców oraz grono 

nauczycielskie powitali pani dyrektor Elżbieta 

Małek i pan wicedyrektor Paweł Grędzicki. 

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie 

uczniów klasy pierwszej. Stali się oni 

pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej 

społeczności. Po ślubowaniu przedstawiono 

nowych nauczycieli oraz wychowawców. Na 

zakończenie dzieci i młodzież wraz ze swoimi 

nauczycielami rozeszli się do klas. Wszystkim 

uczniom oraz pedagogom życzymy satysfakcji w 

nowym roku szkolnym. ☺ 

 
 Julia i Iga 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pani dyrektor oraz pani wychowawczyni wraz ze swoimi 

uczniami kl. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pan wicedyrektor Paweł Grędzicki 

Pan dyrektor Paweł Grędzicki 

 

 

 

 

 

 
Pani dyrektor Elżbieta Małek i wychowawczyni pani 

Anna Karwaszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła po reformie 

 
W tym roku szkolnym, po likwidacji gimnazjów, 

do Nowej Wsi Królewskiej wróciły najmłodsze 

dzieci. Na korytarzach i boisku  

w czasie przerw jest 

gwarno i wesoło. Na 

półgodzinnej „aktywnej 

przerwie” można do 

woli korzystać ze 

skakanek, piłek, gumy, 

paletek i innego 

sprzętu do zabaw ruchowych.☺ Dwie sale 

lekcyjne zostały zajęte przez żłobek i świetlicę 

wsparcia dziennego, to podobno do czasu, kiedy 

w Płużnicy nie zostanie wybudowane nowoczesne 

przedszkole. 

Najstarsi uczniowie tęsknią do dawnej szkoły,  

w której maluchy w czasie przerw nie zakłócają 

im spokoju.☺☺ 
                                     Julia, Iga 
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WYBORY 
Samorządu Uczniowskiego 

 

4 października w bibliotece 

zostały przeprowadzone 

wybory do Samorządu 

Uczniowskiego.  Tak jak  

w prawdziwych wyborach 

trzeba było przy swoim 

kandydacie postawić znak „X‘’ na karcie do 

głosowania. Do wyborów przystąpili uczniowie 

klas IV-VIII. Niestety, klasa IV zrezygnowała 

z wystawienia swojego kandydata. Po 

przeliczeniu głosów i przygotowaniu protokółu, 

komisja wyborcza podała nazwiska osób, które 

weszły w skład Samorządu Uczniowskiego. Są 

to: 

 
1. Julia Jankowska 

2. Artur Kuc 

3. Kacper Lenar 

4. Julia Maziarska 

5. Jakub Popławski 

6. Wiktor Psiuk 

7. Weronika Simson 

8. Marta Ślesar 

9. Szymon Welz 

10. Martyna Właśniewska 

11. Konrad Zarzeczny 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego wyłonił 

spośród siebie: 

 

 Przewodniczący: 

  Artur Kuc 

 Zastępca przewodniczącego: 

  Kacper Lenar 

 Sekretarz: 

  Marta Ślesar 

 Skarbnik: 

  Weronika Simson 

 

Wybrano również nowego opiekuna. 

Podziękowano dotychczasowej opiekunce pani 

Aleksandrze Lisewskiej za długoletnią pracę 

oraz złożono gratulacje nowej – pani psycholog 

Agnieszce Górecznej. 

Omówiono plan działalności na nowy rok szkolny. 
    

                                          Marta, Julia, Iga 
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Szkoła trochę inaczej 

 
W tym roku szkolnym 

rozpoczęliśmy zajęcia 

niemające być zajęciami 

dydaktycznymi, a zajęciami, 

które mają nas rozwijać  

i inspirować, a przy okazji 

uczyć. Przeznaczone są one dla wszystkich 

uczniów oprócz klas ósmych. W szkole w Nowej 

Wsi Królewskiej nauczyciele z uczniami 

realizują różnorodne projekty: 

 

 

 Kl. I-III 

- Cook Art – tajemniczy świat 

- „Piernicki” 

- Zajęcia taneczno-sportowe 

- Plastyczni 

 

 Kl. IV-VII 

- Moja Mała Ojczyzna  

- Akademia pomysłów 

- Klub podróżnika 

- Klub majsterkowicza  

  

 
                                      Marta, Julia, Iga 

 

Pamięć i chwała 

 
Grupa uczniów działająca w zespole „Moja mała 

ojczyzna” ze szkoły w Nowej Wsi Królewskiej 

odwiedziła miejsce pamięci na pobliskim 

cmentarzu. Młodzież zagrabiła liście i zapaliła 

znicze na pomniku. Była to okazja do cichej 

modlitwy i refleksji nad polskimi ofiarami 

faszystowskich agresorów z czasów II wojny 

światowej. Młodzież dowiedziała się, że pomnik 

powstał z inicjatywy okolicznych mieszkańców. 

Zastąpiono nim trzy drewniane krzyże, 

symbolizujące zamordowanych Polaków.   

 
    Marta, Julia, Iga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciężka sprawa 

 
  Kolejny rok uczniowie 

naszej szkoły nie mogą 

doprosić się szafek,  

w których można byłoby 

przechowywać książki  

i pomoce szkolne. 

Uważamy, że to przykra 

sprawa dopominać się  

o rzeczy niezbędne. Ciężkie 

plecaki niszczą nasze młode 

kręgosłupy. Sprawdziliśmy  

w źródłach naukowych, że ich ciężar nie 

powinien przekraczać 10% naszej wagi. 

Co musimy zrobić, aby dorośli wreszcie nas 

usłyszeli?  

W środę zorganizowaliśmy po raz kolejny 

ważenie plecaków. Okazało się, że tylko 

przedszkolaki i najmłodsze dzieci nie muszą 

dźwigać swoich rzeczy, ponieważ wszystkie 

książki i przybory szkolne zostawiają w klasie. 

Jednak plecaki wielu naszych 

starszych koleżanek i kolegów 

były zdecydowanie za ciężkie, np. 

Nikoli z VIb i Sylwka z Vb 

ważyły aż 8.2 kg, a plecak 

Małgosi z VII b ważył 7.5 kg. 

Normą są sześciokilogramowe 

torby, które towarzyszą nam 

niemal na każdej przerwie. 

Bardziej przewidujący i zapobiegliwi rodzice 

zaopatrzyli swoje dzieci w plecaki na kółkach, 

małe walizeczki, z którymi można wybrać się  

w podróż. Zawsze to jakieś wyjście, ale 

problemu nie rozwiązuje. 

Naszym zdaniem szafki są bardzo potrzebne, 

dlatego o nie APELUJEMY!!! :) 

 
                               Marta, Julia, Iga ☺ 
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15 października uroczyście obchodziliśmy  

w szkole w Nowej Wsi Królewskiej Dzień 

Edukacji Narodowej. O godz. 10.00 na sali 

gimnastycznej rozpoczął się apel. Grono 

pedagogiczne oraz uczniów powitała pani 

dyrektor Elżbieta Małek i złożyła wszystkim 

najlepsze życzenia. Piękny program artystyczny 

przygotowali uczniowie z klasy II  

i III. Aby uczcić swoich nauczycieli dzieci 

recytowały (z pamięci!) okolicznościowe wiersze 

i śpiewały piosenki. Widzów wprawił w zachwyt 

taniec kwiatków i motyli, który mogli obejrzeć 

na zakończenie programu. Niejednemu 

pedagogowi oraz starszym kolegom ze 

wzruszenia zakręciły się łzy w oczach. Na ręce 

dyrekcji zostały złożone dwa torty cukierkowe 

wykonane przez uczniów z Akademii Pomysłów. 

Za piękny spektakl serdecznie dziękujemy 

paniom wychowawczyniom Marioli 

Tomaszewskiej i Wiesławie Murawskiej.  

                                  Klaudia 
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ŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTOOO   BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEEKKK   SSSZZZKKKOOOLLLNNNYYYCCCHHH   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 października w naszej szkole obchodziliśmy 

Święto Bibliotek Szkolnych, w tym roku pod 

hasłem „Wyobraź sobie…”. Najstarsze 

koleżanki przygotowały z tej okazji zabawne 

przedstawienie „Baśniowe postacie we 

współczesnym świecie”. Jaś i Małgosia, Baba 

Flora, Kopciuszek, piękny Książę, który wjechał 

na scenę na hulajnodze, wprowadzili widzów  

w magiczny klimat. Jednocześnie zwrócili 

uwagę, jak ważną sprawą jest ekologia. Program 

przeplatany był piosenkami i wspólnym tańcem  

z uczniami. Wszyscy świetnie się bawili. 

 

Ten dzień był również okazją do pasowania na 

czytelnika uczniów klasy I. Najpierw najmłodsi 

obejrzeli scenkę pt. „Zaczarowany bajek 

świat”, w której wystąpiły dziewczynki z klasy V 

i VI. Zachęcały do czytania książek i częstego 

odwiedzania biblioteki. Przypomniały też  

o podstawowych zasadach obchodzenia się  

z książką. Prowadzące przygotowały zestaw 

zagadek związanych z bajkami i ich postaciami. 

Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na 

czytelnika, którego dokonał pan wicedyrektor 

Paweł Grędzicki, a wychowawczyni pani Anna 

Karwaszewska wręczyła pierwszoklasistom akty  

ślubowania. Dzieci zostały poczęstowane 

słodyczami. Program pasowania na czytelnika 

został też pokazany w szkole w Płużnicy. 

W programie wystąpiły: Wiktoria Jankowska, 

Klaudia Antoszek, Nikola Socha, Martyna 

Właśniewska, Marta Wyrazik oraz Klaudia 

Fularczyk, Marta Ślesar, Amelia 

Jakubowska, Paulina Abramowska i Oliwia 

Hajzerska.  
            Julia, Iga, Klaudia 
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Teatr, który wychowuje 

 
29 października klasy 0-3 

obejrzały bajkę profilaktyczną 

pt. „Miś niegrzeczniś”. Leśny 

niedźwiadek początkowo nie 

słuchał mamy, później jednak 

postanowił 

się poprawić. 

Zabawne 

przedstawienie uczyło dzieci, 

jak należy postępować, aby 

być lubianym przez innych. 

Wesołe piosenki i dowcipne 

dialogi sprawiły, że widzowie 

oglądali sztukę z dużym 

zainteresowaniem. 

Dla starszych klas przygotowano spektakl  

pt. „Super żart”. Bohaterem jest Robert, 

chłopiec, który przenosi się ze 

wsi do miasta. Ta zmiana 

wymaga podejmowania wielu 

decyzji niosących z sobą 

zagrożenia. Niełatwo być 

akceptowanym w środowisku 

młodzieżowym, wyznającym 

inne wartości niż te, które 

wpoili mu rodzice. Sztuka 

skłania do refleksji nad 

własnymi wyborami.  

Przedstawienia  zostały przygotowane przez 

krakowski „TEATR KURTYNA”. 
                    Julia, Klaudia 

 
 

 

Z wizytą w Klubie Seniora 

 
W miniony czwartek na zajęciach „Moja Mała 

Ojczyzna” wraz z paniami Aleksandrą Lisewską 

oraz Agnieszką Góreczną wybraliśmy się  

w odwiedziny do Klubu Seniora w Nowej Wsi 

Królewskiej. Zostaliśmy bardzo mile przywitani 

przez nasze gospodynie. Celem odwiedzin była 

rozmowa o tym, jak żyło się dawniej w naszej 

gminie. 

Oto, czego dowiedzieliśmy się na spotkaniu:  

Kiedyś do szkoły chodziło się pieszo lub 

dojeżdżało wozem konnym, nauczyciel, obok 

księdza, był największym autorytetem we wsi. 

W jednej sali uczyły się dzieci w różnym wieku, 

jeden nauczyciel każdej grupie poświęcał swój 

czas. Kary cielesne były na porządku dziennym  

i nikt nie skarżył się rodzicom, bo zostałby 

ponownie przez nich ukarany. W każdej wsi 

rozwinięte było rzemiosło, swą działalność 

prowadzili: kowal, stolarz, piekarz, krawiec, 

młynarz i inni. Chleb w większości gospodynie 

piekły same. Na wsi życie było znacznie 

trudniejsze, ponieważ ciężej się pracowało i nie 

było elektryczności ani bieżącej wody. Nosiło się 

ją na tzw. „szundach” (nosidłach). Ludzie musieli 

liczyć na swoich sąsiadów. Pomagano sobie  

w pracach polowych, ale też wspólnie bawiono 

się i śpiewano. Dzieci grały w palanta, piłkę 

nożną, klasy oraz bawiły się lalkami uszytymi ze 

szmatek.  

Panie z nostalgią wspominały czasy swojego 

dzieciństwa i młodości, a my uważnie 

słuchaliśmy. 

Po mile spędzonym czasie pożegnaliśmy się  

z paniami oraz podziękowaliśmy za poczęstunek 

i umówiliśmy się na kolejne spotkanie :) 

 
    Julia, Iga 
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Miłośników literatury fantasy 

nie trzeba zachęcać do 

przeczytania serii książek 

angielskiej pisarki J.K. Rowling  

o Harrym Potterze. Książki te 

polecam wszystkim tym, 

którzy jeszcze nie rozpoczęli 

swojej przygody w Szkole 

Magii i Czarodziejstwa 

Hogwart. Czytelnik razem  

z Harrym Potterem może doświadczyć 

niezwykłych przygód, rozwiązywać tajemnice  

i przeżywać chwile dostępne tylko dla adeptów 

sztuki czarnoksięskiej.  

Inną książką fantasy, którą 

chciałabym polecić jest powieść 

szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren 

pt. „Bracia Lwie Serce”. To 

przepiękna opowieść o przyjaźni, 

miłości i poświęceniu. Bracia Lwie Serce 

zamieszkują w fantastycznej krainie Nangijali, 

ale o swoje bezpieczeństwo i szczęście muszą 

stoczyć walkę ze złem. Książka bawi i wzrusza, 

dlatego warto ją przeczytać. 

     
       Klaudia 

 

 

 

 

 

 
 

16 października w Wąbrzeskim Domu Kultury 

odbył się konkurs recytatorski pt. „Stanisław 

Jachowicz dzieciom”. W rywalizacji brało udział 

37. uczestników ze szkół powiatu wąbrzeskiego, 

w tym trzy uczennice z klasy VIb szkoły  

w Nowej Wsi Królewskiej: Klaudia Antoszek, 

Martyna Właśniewska i Marta Wyrazik. 

Martyna, za piękną recytację wiersza  

pt. „Karolek i słońce”, zdobyła III miejsce, 

Klaudia za deklamację wiersza pt. „Osa  

i pszczoła” uzyskała wyróżnienie, natomiast 

Marta za prezentację utworu pt. „Basia” 

otrzymała nagrodę za udział. 

Gratulujemy! 
   Oprac.: Marta, Klaudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nowym pedagogiem w naszej szkole został pan 

Dariusz Rasielewski. Niegrzeczni uczniowie 

liczą na pobłażliwość.   
 

Przyjaźń kwitnie 

 
Pewien brunet z klasy 8b 

zabiega o względy ślicznej 

blondynki z 7b. Czy uda mu 

się zdobyć serce dziewczyny? 

Jeszcze nie wiadomo! 

 

 Boks na boisku 

 
Dwóch chłopaków postanowiło 

rostrzygnąć spór na pięści. Na 

pewno nie wyszło im to na dobre. 

Podczas bójki kwiatki ucierpiały 

najbardziej. 

 
                                    Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci, jaki ptak 

nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To 

kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie 

buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Mama tłumaczy Jasiowi: 

- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba! 

- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Jasiu dlaczego masz w 

zeszycie te same błędy co 

twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego 

nauczyciela od j. polskiego... 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

- Dlaczego ciągle spóźniasz 

się do szkoły? - pyta 

nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na 

czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj 

przyszedł brudny do szkoły i pani 

go wysłała do domu! 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła 

brudna. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Grzesiek wraca ze szkoły. Już 

od progu woła: 

- Mamo! Dzisiaj na matematyce 

tylko ja odpowiedziałem pani na 

pytanie! 

- A o co pytała? 

- Kto nie odrobił lekcji. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
            Wybrały: Julia i Iga☺☺ 


