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Najserdeczniejsze życzenia                                                                              

z okazji zbliżających się                                                            

Świat Bożego Narodzenia                                                                      

oraz Nowego Roku                                                                             

składają Redakcja Gazetki                                                                  

oraz Rada Pedagogiczna                                                                   

Zespołu Szkół w Rokitach 

 

W tym numerze: 

  Wieści ze szkoły,            

 Sposób na jesienną nudę, 

 Geografia Świata, 

 Samorząd Uczniowski, 

                               Zespół Szkół w Rokitach 



Okiem Pani Dyrektor: 

Kalendarz roku szkolnego 

2013/2014 
2 września 2013r. – Rozpoczęcie roku szkolnego, 

23 grudnia 2013r.- 1 stycznia 2014r.- Zimowa przerwa świąteczna, 

20 stycznia 2014r.- 2 lutego 2014r.- Ferie zimowe,  

1 kwietnia 2014 r. – Sprawdzian uczniów klasy VI, 

17 kwietnia– 22 kwietnia 2014r. - Wiosenna przerwa świąteczna, 

23,24,25 kwietnia 2014r. – Egzamin Gimnazjalny, 

27 czerwca 2014r. – Zakończenie roku szkolnego, 

28 czerwca 2014r. – 31 sierpnia 2014r. – Wakacje. 

Dni wolne od szkoły: 
2-3 stycznia 2014r.- wszyscy mają wolne  

1 kwietnia 2014r. – wszyscy oprócz VI klasy mają wolne.  

23 i 24 kwietnia 2014r. – Tylko I i II klasa gimnazjum mają wolne, reszta idzie 

do szkoły. 

25 kwietnia 2014r. – wszyscy oprócz klasy III gimnazjum mają wolne. 

2 maja 2014r. – wszyscy mają wolne 

20 czerwca 2014r.- wszyscy mają wolne 
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W PAŹDZIERNIKU ODBYŁ SIĘ BIEG RODŁA W POMYSKU WIELKIM.       

Najlepsi z naszej szkoły znaleźli się na:

Dziewczyny : 

12 miejscu ---Martyna Dalecka 

31 miejscu --- Kamila Woronko 

Chłopacy: 

20 miejscu ---Marcin Wolski               

22 miejscu --- Kacper Smentoch

8 PAŹDZIERNIKA ODBYŁA SIĘ SZTAFETA GMINNA W CZARNEJ DĄBRÓWCE. 

Najlepsi z naszej szkoły : 

Szkoła Podstawowa: 

1.Sandra Wiczk 

2.Gracjana Lewna 

3.Klaudia Grucza 

1.Michał Massowa 

2.Kacper Wiczk 

3.Mariusz Myszk 

Gimnazjum: 

1.Martyna Szuster 

2.Anna Lis 

3.Martyna Synowiec 

1.Dawid Mizgier 

2.Sebastian Bartelik 

3.Szymon Gliwa

18 PAŹDZIERNIKA ODBYŁ SIĘ GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ. 

Naszą  szkołę reprezentowali :Szczerba Dominika, Driwa Przemysław, 

Miszk Mariusz, Szczerba Mikołaj , Wiczk Kacper, Marszałkowski 

Mirosław, Piotrowski Adam. 

9 LISTOPADA ODBYŁY SIĘ INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE  

Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGLOŚCI. 

Na terenie leśnym przy Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku odbyły się biegi z 

okazji  Święta Niepodległości . Naszą szkołę reprezentowała Martyna Dalecka z 

gimnazjum i 6 uczniów ze szkoły podstawowej . Mieli do pokonania w zależności od 

wieku dystans od 460m-1400m. 



BARBARA KOSMOWSKA 
Dnia 25października 2013r. w Zespole Szkół w Rokitach 
odbyło się spotkanie z pisarką- Barbarą Kosmowską. Wzięli w 
nim udział uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum.  

Pani Barbara szybko nawiązała miły i bezpośredni kontakt z 
uczestnikami spotkania. Uczniowie przeprowadzili z panią 
Barbarą quiz „Zgaduj-zgadula” podczas którego czytali 
fragmenty opowieści pisarki i zadawali pytania dotyczące 
bohaterów, miejsc i zdarzeń. Zdarzyło się, że pani Basi nie 
udało się odpowiedzieć na pytania, ale zawsze z humorem 
potrafiła wybrnąć z takiej sytuacji.  

Drugim punktem spotkania był wywiad z panią Kosmowską, 
który przeprowadzili Maria Pobłocka i Dawid Wiczk. Autorka 
mówiła o ulubionych bohaterach swoich książek, o tematach 
swoich powieści, o debiucie literackim. Opowiadała o tym jak 
łączy pracę zawodową z życiem rodzinnym. Pisarka w 
ciekawy i zabawny sposób mówiła o swoim dzieciństwie. 

Na zakończenie spotkania Barbara Kosmowska wpisała się 
do kroniki, podpisywała czytelnikom swoje książki i pozowała 
do zdjęć. Spotkanie było bardzo miłe, ale miało jedną wadę- 
było za krótkie. Z wielką przyjemnością spędzaliśmy ten czas 
z autorką.  

Pani Barbarze Kosmowskiej życzymy wiele sukcesów w 
pracy zawodowej i życiu osobistym. Mamy nadzieję, że 
jeszcze nie raz sięgniemy po nową książkę jej autorstwa. 

 

Maria Jaszewska i Anna Partyka 



WIEŚCI ZE SZKOŁY 
DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Jednym z ulubionych dni nauczycieli jest ich święto. Także w Rokitkach 

pamiętaliśmy o tym i przygotowaliśmy apel, który odbył się 11 

października 2013r.. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia dla 

naszych wspaniałych nauczycieli. 

WSZYSTKICH ŚWIĄTYCH  

Dzień Wszystkich Świętych jest dniem,  w którym dużo myślimy o życiu, o 

tych, którzy przy nas byli. Także w naszej szkole 31.10.2013r. odbył się 

apel, prowadzony przez uczniów klasy III gimnazjum, który wprowadził nas 

w podniosły nastrój. Dał nam dużo do myślenia. 

Ślubowanie klasy I gimnazjum 

Chyba najbardziej stresującym dniem dla klasy I gimnazjum był 4 listopada, 

w którym odbyli swoje ślubowanie. Poszło im bardzo dobrze. Witamy w 

gimnazjum „KOCIAKI”. 

Dzień Niepodległości  

8 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji dnia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów 

klasy VI i I-III Gim. 

Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada pani Maria Jaszewska wraz z uczniami naszej szkoły 

przygotowała przedstawienie z okazji najlepszego przyjaciela ludzi z 

dzieciństwa- Pluszowego Misia. Bardzo się cieszymy, że dzięki temu 

wydarzeniu mogliśmy sobie przypomnieć jak to było w dzieciństwie.  

Julian Tuwim  

Dnia 29 listopada 2013r. odbył się apel prowadzony przez panią Marię 

Jaszewską i uczniów naszej szkoły z okazji roku Juliana Tuwima. Był to 

wybitny poeta. Cenimy go dzisiaj za wspaniałe wiersze i wierszyki dla dzieci 

i dorosłych. 

 



MŁODZI STUDENCI 

W piątek 8 XI 2013r. po raz drugi uczniowie z Zespołu Szkół w Rokitach odwiedzili 

Politechnikę Gdańską.W tym dniu wykłady poprowadzili : Karol Pergoł i dr Agata 

Hofman. Dwunastoletni Karol poprowadził wykład na temat modeli RC. Dowiedzieliśmy 

się, że skrót RC z j.ang. oznacza,, zdalnie sterowany ''. Chłopiec prowadzący wykład 

opowiedział nam, że na początku interesował się traktorami, ale na wykładzie podzielił się 

z nami pasją o modelach RC. Dominika zapamiętała, że w dawnych czasach modele można 

było konstruować samemu i napędzać kijem.Drugi wykład na temat ,, Dlaczego warto grać 

na komputerze ? '' poprowadziła dr Agata Hofman. Dzięki tej prezentacji poznaliśmy 

programy służące m.in. do tworzenia filmów lub przeprowadzania doświadczeń. Podczas 

tej prezentacji zadaliśmy sobie wiele pytań, takich jak : Jak będzie wyglądał świat za kilka 

lat ? , Jak będą wyglądały nasze ubrania ?Jak przygotować się do przyszłości ? . Dzięki 

temu wykładowi dowiedzieliśmy się, że ważne jest rozwijanie pasji i wyobraźni . Po 

wykładach udaliśmy się do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego , w którym to 

czekało na nas wiele atrakcji. Dominice najbardziej podobało się stanowisko ze spalaniem 

pokarmu, natomiast Martynie -poznanie zasad obsługi mikroskopu . Bardzo podobały nam 

się wykłady oraz wycieczka do Edu-Parku. Już nie możemy doczekać się kolejnej wizyty na 

Politechnikę Gdańską. 

                                                                                          Martyna Szuster i Dominika Bartelik 

WYCIECZKA KLASY  VI DO BOCHOWA 

Dnia 15 października 2013 r. pojechaliśmy na wycieczkę rowerową. Na miejscu czekał na nas  

pan leśniczy z którym wyruszyliśmy  do lasu. Nauczyliśmy się jak zabezpieczyd drzewa przed 

zniszczeniem przez zwierzynę.  

Gdy wróciliśmy na Plac Wiejski to czekał na nas mały poczęstunek i ognisko z kiełbaskami. 

Wszyscy bardzo głodni wsłuchiwaliśmy się w piosenki p. Marii i p. Władka - naszych  najstarszych 

mieszkaoców. Potem korzystaliśmy  z nowych urządzeo na placu. Największą atrakcją okazała się 

duża trampolina. Wspólne gry i zabawy sprawiły nam mnóstwo radości i śmiechu. Przez chwilę 

zapomnieliśmy, że jesteśmy już 13-latkami. Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach, co się tam działo. 

Bardzo zmęczeni i weseli wróciliśmy do Rokit. Wycieczka się udała i z niecierpliwością czekamy na 

kolejną. Bardzo dziękujemy gospodarzom – Rodzicom z Bochowa za zaproszenie, gościnnośd oraz  

słodkości.                                                                                                                                                                                                                              

Gracjana Lewna, Sandra Wiczk i Kacper Wiczk 

 

 



 
 

Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyściej 
obchodzonym świętem. Jest to święto rodzinne, przeważnie 

spędzane w gronie najbliższych ludzi - sięga tradycjami 
dawnych czasów. Zachowały sie nawet ślady obrzędów z 

czasów słowiańskich. 
 

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z zapadnięciem zmroku, z 
chwilą ukazania sie pierwszej gwiazdy pilnie wypatrywanej 

przez dzieci. Zaczynano od dzielenia sie opłatkiem połączonym 
ze składaniem sobie życzeń. Piękny ten zwyczaj zachował sie w 

Polsce do czasów obecnych. Dla dzieci jest to chyba 
najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni 
urzeczywistnia sie na parę godzin, gdy pod pięknie ubrana 

choinką, w świetle kolorowych światełek znajdują prezenty o 
których marzyły. 

 

Niektóre obyczaje, charakterystyczne dla polskiego 

Bożego Narodzenia: 

DZIELNIE SIE OPLATKIEM, 

KOLĘDA, 

 

KOLĘDA - ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE, 

JASEŁKA, 

CHOINKA, 

PREZENTY, 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ. 



SPOSÓB  NA JESIENNĄ NUDĘ 

Hej! Nazywam się Marysia Pobłocka i jestem redaktor 
naczelną szkolnego pisemka. Będę opisywała na tej 
stronie to, co dotyczy  każdego z nas: listopadowa 
nuda,  brak uśmiechu na twarzy czy co warto zobaczyć, 
przeczytać. Słowem mały Misz- masz.  Dzisiaj 
poruszymy temat… 

 Nudy… nie są złe!!! 

Pierwsze skojarzenie z nudą? 
Listopad… 

*Listopad - faktycznie mamy powody by kojarzyć go z 
nudą: Coraz krótsze dni, mniej liści na drzewach, szaro, 
buro i ponuro… a może warto wyciągnąć  znajomych z 
dołka i zaproponować im np. seans filmowym lub 
wycieczkę rowerową? A może wybierzecie się na boisko 
lub ( co się  tyczy młodszych klas) plac zabaw?  A może 
po prostu usiądziecie i pogadacie ? Cóż wybór zależy od 
was! 

* Co robić, gdy nie mieszkam blisko moich znajomych? 
W takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest… Nie, 
nie nauka czy komputer ale… hobby! Znajdź coś co cię 
zainteresuje, czemu warto poświęcać czas. Może będzie 
to taniec lub gra w piłkę nożną? A może sympatie 
znajdziecie w książkach? Tu opcji również jest wiele! 

* Jesienna chandra atakuje? Pozbądź się jej! Powyżej 
jest zapisane wiele rozwiązań na to, by jej się skutecznie 
pozbyć, jednak gdy na dworze leje, a nie chce ci się 
czytać, najlepiej jest… włączyć jakiś ciekawy film! 
Pamiętajcie, że są to tylko przykłady, a swoją ulubioną 
rzecz musicie znaleźć sami! 
Pozdrawiam :) 



SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
WYBORY SAMORZĄDOWE 

Wybory odbyły się 19 września. Spośród kandydatów wybrano 

gospodarza podstawówki- Mikołaja Szczerba i gimnazjum 

Klaudie Stencel. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej 

pracy. 

Góra Grosza 

Od 25 listopada w naszej szkole trwa akcja „ Góra Grosza”. 

Pomóżmy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jeden grosz, a 

może uratować życie. 

Pomóżmy Justynie realizować marzenia 

Sprzedajemy karneciki z Fundacji „ Pomóż i ty”. Pieniądze 

zostaną przekazane na szczytny cel – pomoc Justynie, która w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku straciła 4 palce prawej dłoni. 

Dyskoteka 

Długo oczekiwana dyskoteka odbyła się 29 listopada. Zabawa 

andrzejkowa była świetna, a to dzięki naszemu kochanemu Dj-

owi pani Dorotce Stenka i Dj-owi Dawidowi Wiczk. 

Dziękujemy klasie III Gimnazjum za kawiarenkę i czekamy na 

kolejną dyskotekę. 

 

 



GEOGRAFIA  i HISTORIA 
Cześć .                                                                                                                                      

Nazywam się Martyna Szuster chodzę do klasy 3 gimnazjum i w 

gazetce szkolnej  będę opisywać bieżące , najciekawsze i 

najważniejsze informacje dotyczące Polski jak i świata. 

 Niedawno zaobserwowano podobną do Ziemi planetę , która               

porusza się wokół własnego słońca po bliskiej orbicie – jak informuje  

Science Daily , amerykańska strona internetowa . O odkryciu  

poinformowało kilka amerykańskich instytucji naukowych, m.in. 

Massachussets Institute of Technology czy Instytut Astronomii 

Uniwersytetu Hawajskiego. Jest to Kepler-78b,  pierwsza odkryta 

planeta pozasłoneczna.  Jest podobna w masie i rozmiarze do Ziemi. 

Naukowcy uważają, że planeta zgodnie z naszymi teoriami 

zwyczajnie nie powinna się tam znajdować. Uważają, że jest ona 

kompletną zagadką .   

 W niedzielę 3 listopada wystąpiło nietypowe zaćmienie słońca , 
nazywane przez naukowców hybrydowym. Można było je ujrzeć 
w części Afryki, USA i w Europie. Zaćmienie Słońcato zjawisko 
astronomiczne powstające, gdy Księżyc znajdzie się 
pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przesłoni światło 
słoneczne. W tym przypadku było to zaćmienie hybrydowe, 
które zachodzi wówczas, gdy w pewnych miejscach Ziemi to samo 
zaćmienie jest całkowite, a w innych obrączkowe. Tylko około 5% 
wszystkich zaćmień jest hybrydowych. 

 28 października 2013r. zmarł Tadeusz Mazowiecki, który był 
pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. Miał on 86 lat. 

 Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia 2014r.  

 
-->    20 listopada w Japonii  podczas erupcji wulkanu pod wyspą 

Nishino-shima w archipelagu Ogasawara powstała nowa wyspa. 



Podaje się , że rozmiar wyspy wynosi 200  m długości i 50m 

szerokości z czego wynika  ,że powierzchnia Japonii zwiększyła się 

o jeden hektar.Była to pierwsza erupcja tego wulkanu od 40 lat.  

-->  21 listopada o godz. 8:10 pierwszy polski satelita Lem 

wyruszył w kosmos. Wystartował on z bazy wojskowej Jasny na 

południowym Uralu.Lem waży 7 kg i ma kształt kostki o długości 

boku ok.20 cm . Jego zadaniem będzie prowadzenie precyzyjnych  

pomiarów prawie 300 najjaśniejszych gwiazd na niebie.  

Link warty  zobaczenia :-

http://www.youtube.com/watch?v=Q_C3_YNp5sM                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cześd .                                                                                                                            

Nazywam się Alicja Szuster ,jestem uczennicą 1 gimnazjum i w 

szkolnej gazetce będę opisywad ważne daty historyczne.  

11 listopada to dla Polaków bardzo ważna data. To właśnie 11 

listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znowu pojawił się 

na mapie Europy. Tego dnia, słynny polski przywódca i działacz 

niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk 

Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych 

żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywad. I znowu mogliśmy cieszyd  się  

ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat 

zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska mogłaby nigdy 

nie odzyskad niezależności, gdyby nie niezłomnośd wielu naszych 

przodków, którzy przelali krew za Ojczyznę.  Ani Niemcom, ani 

Rosjanom nie udało się narzucid naszym rodakom swojej kultury i 

języka. Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy 

walczyli o naszą niepodległośd? Dziś prawdopodobnie nie 

mówilibyśmy w języku polskim, nie moglibyśmy pewnie też 

demonstrowad dumy z naszych narodowych symboli, a wielkie czyny, 

jakich dokonywali Polacy na przestrzeni wieków, zostałyby 

zapomniane. Nasza Ojczyzna na zawsze by przepadła, dlatego 

bądźmy dumni z tego ,że jesteśmy Polakami. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_C3_YNp5sM

