
 

 
 

W TYM NUMERZE: 

1. Relacja z wyjazdu do multikina  teatru. 

2. Apel z okazji  

rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

3. Andrzejki. 

4. Mikołajki i Wigilia w szkole . 

5. Zawody sportowe. Multisport. 

6. Konkursy. 

7. Humor. 

 

 



 
 

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć 

wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzenia:  

przeżywania Bożego Narodzenia  

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze;  

kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz 

realizacji osobistych marzeń. 
  

Życzy cała redakcja  

Biedronkowych Wieści  
 

 
 



LISTOPADOWE 
I GRUDNIOWE WIEŚCI 

 
Dnia 26 października  uczniowie klas IV – VI  wybrali się 

na lekcję do Multikina w Gdańsku.  

Po drodze nauczycieli zafundowali nam grę terenową na 

terenie dworca PKP w Tczewie. Zabawa połączona z nauką 

była wyśmienita. Po godzinnej bieganinie wsiedliśmy do 

autokaru i ruszyliśmy do Gdańska. 

Lekcja w kinie była o języku filmowym: plan, światło, 

kolor, kompozycja 

Podczas lekcji poznaliśmy definicję kadru filmowego, rolę 

jaką odgrywa światło w filmie, funkcję i zastosowanie 

planów filmowych, czym jest klucz oświetlenia oraz 

odkryliśmy jakie funkcje spełnia w filmie kolor. 

Zarówno lekcja jaki i później obejrzany film wywarły na nas niesamowite wrażenie. 

Już z niecierpliwością czekamy na kwietniowy wyjazd. 

 

 
 

Ze sztuką za pan brat 
 

8 grudnia br. starsi uczniowie naszej szkoły wybrali się do Teatru im. Aleksandra Sewruka w 

Elblągu.  

W związku z tym, że mamy okres bożonarodzeniowy, to i spektakl, który przyszło nam 

oglądać, dotyczył świąt. Opowieść wigilijna Karola Dickensa, w wykonaniu elbląskich 

aktorów, dostarczyła nam nie tylko niezapomnianych wrażeń artystycznych, ale także  

pokazała, co jest najważniejsze w życiu. Nie sam majątek daje człowiekowi radość, tylko 

umiejętność dzielenia się nim i bycie otwartym na ludzi oraz dostrzeganie ich potrzeb.  

Główny bohater powieści, skąpiec Ebenezer Scrooge, doznaje głębokiego doświadczenia i 

przemiany w noc wigilijną. Scrooge jest samotnikiem, nie lubiącym ludzi, a dbającym jedynie 



o pomnażanie swojego majątku. W noc wigilijną ukazuje mu się duch Jakuba Marleya - jego 

zmarłego partnera w interesach, cierpiący pod ciężarem łańcucha win, który wykuł sobie za 

życia. Jego wizyta ma uchronić Scrooge'a przed podobnym losem.  

 

Czy nasz bohater wyciągnie z tego naukę??? 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

Diana Rawińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 listopada 1918  
PamiĘTAMY! 

 
            Dnia 10 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w 

Kończewicach odbył się apel z okazji  97 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI.  

Najpierw odbyła się część oficjalna. Dyrektor omówił kilka ważnych spraw, przedstawił 

szkolnych sportowców reprezentujących naszą szkołę w zawodach ogólnopolskich i 

wojewódzkich, a pani Diana Rawińska wręczyła nagrody za konkurs biblioteczny.  Następnie 

głos zabrała przewodnicząca Rady Gminy pani Dominika Wróbel. W przepięknych słowach 

przypomniała nam jak ważna jest pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolność.  

Potem odbyła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy V pod okiem pani 

Małgorzaty Uciniak. W kilkunastominutowej prezentacji przedstawili nam drogę Polski  do 

wolności, ból i cierpienie całego społeczeństwa oraz bezgraniczne zaufanie i wiarę w Boga, 

która dodawała sił do walki o własną ojczyznę. Całość przeplatana była perfekcyjnie 

odśpiewanymi pieśniami patriotycznymi, które porywały publiczność do śpiewu i nagradzane 

były gromkimi brawami. 

Po apelu klasa VI spotkała się z panią Dominiką Wróbel, aby dowiedzieć się o interesujących 

ich informacjach o naszej pięknej gminie. A pytań było mnóstwo. 

Cały apel można obejrzeć na stronie www.youtube.pl wpisując hasło apel 11 listopada szkoła 

w Kończewicach. Pełny link: https://www.youtube.com/watch?v=xXMpXyXYHks 

Zachęcamy do obejrzenia. Warto!!! 

 
 

 

http://www.youtube.pl/


    
 
Dnia 26 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Przygotowania 

trwały od kilku dni, gdyż przedstawiciele S.U. zorganizować musieli wróżby 

andrzejkowe. Udało im się to wyśmienicie. Pomysłów było bardzo wiele: od 

tradycyjnych serc po niestandardowe tarcze z butelkami. Każdy wywróżył sobie 

przyszłość, nawet nasi opiekunowie.  

Osoby, które nas zabawiały i dostarczały na popularnej muzyki to Maja i Małgosia, 

które w roli D.J-ów sprawdzają się bardzo dobrze. 

Zabawa trwała do godziny 18, a tuz po jej zakończeniu można było oglądać na 

Facebooku dziesiątki zdjęć z jak na razie najlepszej dyskoteki w tym roku.  

 

   
 

                             
 

 

 

                    



Mikołajki 

                  Mikołajki to święto obchodzone 6 

grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry.  
 

6-go grudnia obdarowuje się dzieci prezentami. Często w nocy z 5-go na 6-go podkłada się 

prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, dużej skarpecie.  

W naszej szkole co roku w każdej klasie uczniowie wymieniają się paczkami. W tym roku 

także tak było. Dodatkowo przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaproponowali, aby 

każdy pracownik szkoły i uczeń ubrał czapkę Mikołaja. Efekt był imponujący. I atmosfera 

świąteczna zagościła w naszej szkole.   

 

 
 



WIGILIA W SZKOLE 
Wigilia Bożego Narodzenia (czuwanie) to w tradycji chrześcijańskiej dzień 

poprzedzający Boże Narodzenie, kończący okres adwentu. 

W kościele łacińskim wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia. Zgodnie z tradycją w Polsce 

wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do 

Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. Wieczerzę rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu 

Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy 

wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem 

z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. 

Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten 

upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest śpiewanie 

kolęd. Często też pod choinką umieszczane są prezenty. O 24 wszyscy udają się do kościoła na tzw. „Pasterkę”.                         

A W NASZEJ SZKOLE… 
Każdego roku uczniowie wraz ze swoim wychowawcą w ostatnim dniu nauki przed 

przerwą świąteczną przygotowują klasową „Wigilię”, która ma przybliżyć relacje w klasie i 
zaszczepić w podopiecznych iskierkę tradycji naszego kraju. 

Uczniowie w galowych strojach, z opłatkiem w ręku składają wszystkim życzenia, potem 
czytają fragment Pisma Świętego i wspólnie zasiadają do „wieczerzy”. Następnie śpiewają 

kolędy, wspominają minione wydarzenia, spożywają przyniesione dania. Po pewnym czasie 
udają się do sali gimnastycznej na przedstawienie jasełkowe i wspólne śpiewanie kolęd. 

Czas radości trwa i trwa i trwa……… 

Małgorzata Uciniak 

DZISIAJ W BETLEJEM 

 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,   

że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje, 

i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent


 
Uczniowie naszej szkoły startowali w licznych konkursach organizowanych przez 

instytucje państwowe oraz nasze szkolne władze. Oto zwycięzcy: 

 

1. „Bezpieczeństwo na wsi” – organizator 

PIP i KRUS: 
Małgorzata Serafin – I miejsce             

Maja Jażdżewska – II miejsce 

Magdalena Krakowiak – III miejsce       

Wiktoria Felska – wyróżnienie 

 

 

 

 

 

 

2. „Żyję zdrowo i aktywnie”  

Oto zwycięzycy: 

            
 

3. „Orzeł biały – godło Polski” – organizator Samorząd Uczniowski 

Zwycięzcy klas 0-III: Ewa Świątkowska, Damian Wróblewski, Kamil 

Węsierski, Amelia Pawłowska, Krzyś Monica, Szymon Kupiński, Wiktor 

Terpiłowski. 

 

Zwycięzcy klas IV-VI: Krzysztof  Kałan, Dorota Wróblewska, Oliwier Dziubek 

 

               
 



4. „Kartka bożonarodzeniowa” – organizator Samorząd Uczniowski 

Zwycięzcy klas 0-III: Kamil Węsierski, Natalia Matera, Julia Chmura. 

Wyróżnienie: Krzyś Monica, Aleksander Zaranek, Laura Uciniak 

 

Zwycięzcy klas IV-VI: Eliza Żołędziewska, Karolina Monica, Krzysztof Kałan. 

Wyróżnienia: Maja Jażdżewska, Mateusz Mucha 

 

                
 

5. Konkurs na najładniej ustrojoną klasę: 

Zwycięzcy to uczniowie klas I oraz IV. 

 

      
 

 

 

 

       

 
Zwycięzcom gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów  

 

 



SPORT 

 
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI UDZIAŁ W POWIATOWYCH I 

MIĘDZYGMINNYCH TURNIEJACH W UNIHOKEJA i HALOWĄ PIŁKĘ 

NOZNĄ. WYNIKI SĄ NASTĘPUJĄCE: 

I. NA SZCZEBLU POWIATOWYM – reprezentanci z klasy V zajęli 

wysokie III miejsce 

II. NA SZCZEBLU MIĘDZYGMINNYM – chłopcy z klasy VI i V zajęli I 

miejsce w piłce nożnej 

                                                                   - chłopcy z klasy VI i V zajęli II 

miejsce w unihokeju        

 

 

 

 

Gratulujemy wysokich miejsc  

i życzymy dalszych wygranych.    

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

W NASTĘPNYM NUMERZE: 

 

1. JASEŁKA I PRZEGLĄD KOLĘD 

2. RELACJA Z WIGILII W NASZEJ SZKOLE. 

3. FERIE ZIMOWE W NASZEJ SZKOLE. 

4. WALENTYNKI. 

5. KARNAWAŁOWE ŚWIĘTO RODZINY. 

6. WZOROWI UCZNIOWIE.  

7. KRZYZÓWKI I HUMOR. 

 

                                       ORAZ WIELE WIELE INNYCH CIEKAWYCH 

ARTYKUŁÓW ORAZ FOTEK 

 

 

 

 

JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY  I MASZ CIEKAWY 

POMYSŁ JAK UATRAKCYJNIĆ SZKOLNĄ  GAZETKĘ ZAPRASZAMY  

NA NASZE STYCZNIOWE SPOTKANIE.♥<3 

  

 


