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W NOWYM 2018 ROKU życzymy 
Wam d u ż o ra d o s c i , w i e lu 
fascynujących przygód, a przede 
wszystkim spełnienia marzeń:) 

Redakcja
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Dnia 9 listopada 2017r. koło teatralne pod opieką pani Małgorzaty 
Budzyńskiej przygotowało akademię z okazji Święta Niepodległości. 
Celem tego przedstawienia było ukazanie doniosłego momentu odzyskania 

11 listopada

n i e p o d l e g ł o ś c i o r a z 
u w r a ż l i w i e n i e n a p i ęk n o 
o j c z y s t e j p o e z j i i p i e śn i 
patriotycznej. 

Starsi koledzy z klasy VI  
w y t łu m a c z y l i m ło d s z y m , 
dlaczego warto wspominać 
dawne dzieje naszego kraju:)

                Nelly Czajka-Rożek

W listopadzie 2017 roku po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy 
Dni Patrona Szkoły - Jana Brzechwy.  W  tych Dniach odbyły się różne atrakcje 
oraz szkolne jak i międzyszkolne konkursy dla dzieci. 

22 listopada pani Dorota Zacharek zorganizowała Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski dla oddziałów przedszkolnych z naszej gminy.                
W konkursie brały udział dzieci z Przedszkola NUTKA, z oddziału 
przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Kobylance i Szkoły Podstawowej     
w Kunowie. W każdym oddziale zostali wyłonieni laureaci. Miejsce I  z naszej 
szkoły zajęła Julia Sobczyńska.

23 listopada uczniowie uczestniczyli w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim dla klas I-VI zorganizowanym przez panie: Małgorzatę 
Budzyńską, Barbarę Eiding, Jalantę Grzegorczyk i Aurelę Michalską. 
W klasach I–III nasza uczennica Martyna Ignacak zdobyła II miejsce. 

2 3
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 Mikołajki - 6 grudnia

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta  ku czci 
świętego biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia                

Natomiast w klasach IV-VI na podium stanęły: Nelly Czajka-Rożek, która 
zdobyła I miejsce i Martyna Wolna uklasyfikowała się na miejscu III.

Także 23 listopada po raz pierwszy uczniowie wzięli udział                           
w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Brzechwy 
zorganizowany przez panie: Agatę Siwiec i Natalię Kur-Olszynę. Do konkursu 
przystąpili uczniowie ze szkół z naszej gminy oraz Szkoła Podstawowa nr 6         
i Szkoła Podstawowa nr 8.

Najlepszym  BRZECHWIARZEM 
w konkurencji indywidualnej 
okazał się Leon Suchowerski, 
który zdobył I miejsce, natomiast 
zespo łowo nasza szko ła w 
składzie: Paulina Szymańska, 
Nikodem Adamczyk i Leon 
Suchowerski zajęli III miejsce!

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!

Redakcja

w katolicyzmie i prawosławiu. 
Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień 

wolny od pracy.
W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono 

święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne.
Dla małych to dzień prezentów, dzieci czekają na ten 
moment, kiedy budzą się rano 6 grudnia i znajdują 
prezenty schowane pod poduszką.

W naszej szkole również świętowalismy ten dzień. Dzieci pod opieką 
nauczycieli i zaproszonych gości miały różne ciekawe zajęcia, np. mogły same 
przygotować dla siebie stroiki bożonarodzeniowe, robić samodzielnie kolorowe 
i smaczne lizaki, czy błyszczące bransolety i łańcuszki. Również dzieciaki 
wypiekały przepyszne pierniki:) 

Ten dzień BARDZO NAM SIĘ PODOBAŁ!
Nelly Czajka-Rożek
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Sandbox to gra, w której koloruje się kratki z numerkami. Obrazki są 
bardzo ładne, niektóre zajmują bardzo dużo czasu. Gdy pierwszy raz 
zaczęliśmy w to grać, wciągnęliśmy się. Sandbox był w naszej szkole popularny 
przez około miesiąc. Lecz niektóre osoby grają w to do tej pory. Gra dokładnie 
nazywa się: Sandbox – Color by Number Coloring Pages. 
Logo gry wygląda tak: 

Przypadkowe obrazki:

        Paulina Szymańska
Agata Szymańska

Dnia 6 grudnia 2017 roku klasy: I, IV i VI pod opieką pani Agaty Siwiec     
i pani Natalii Kur- Olszyny wybrały się do Opery na Zamku w Szczecinie         
na spektakl baletowy pt. „Dziadek do Orzechów”.

Po przyjeździe na miejsce pełni ciekawości weszliśmy do sali i zajęliśmy 
miejsca. Gdy zgasły światła na scenie pojawiła się pierwsza postać spektaklu- 
Klara.  Później przedstawienie się rozwinęło i aktorzy ukazywali nam poprzez 
balet kolejne przygody małej Klary w świecie, w którym zabawki ożywają,         

a księciem ich królestwa 
zostaje tytułowy Dziadek do 
Orzechów.

Balet bardzo nam się 
podobał, mamy nadzieję, że 
w k r ó t c e z n o w u s i ę 
wybierzemy:)

Redakcja

Sandbox

1. Jeżeli 7 kotów wypija  7 misek mleka w 7 minut, to w jakim czasie 10 
kotów wypije 10 misek mleka?

2. Jak zwiększyć liczbę 686 o 303 nic do niej nie dodając?

3. Pomnóż swój numer buta przez 5, do wyniku dodaj 50, pomnóż przez 20, 
dodaj liczbę 1018, odejmij rok swojego urodzenia.
Wynik jest czterocyfrową liczbą, której dwie pierwsze cyfry to numer 
Twojego buta, a dwie ostatnie to Twój wiek!:)

4. Przełóż jedną zapałkę, aby równanie było prawdziwe. 

Kamil Ilnicki
7 of 246 7
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          21 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej 
nr 9 w Stargardzie odbył się II etap (rejonowy) 
Konkursu Matematycznego organizowanego 
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Samsel        
i Samuel Samsel wyłonieni w trakcie eliminacji 
szkolnych. Nasi wychowankowie, mimo że 
rocznikowo byli o rok młodsi od swoich kolegów 
i koleżanek, świetnie się zaprezentowali. Samuel 
na 25 możliwych punktów do zdobycia, uzyskał 
21, a Amelka 18. Oboje zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego! 

Amelce i Samuelowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w konkursie 
wojewódzkim.

Dyrektor Mariusz Nosal Dnia 7 grudnia 2017r. odbył się 
P o w i a t o w y K o n k u r s R e c y t a t o r s k i 
poświęcony twórczości Adama Mickiewicza    
i Boles ława Leśmiana w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Stargardzie. 

Nasza najlepsza szkolna recytatorka- 
Nelly Czajka-Rożek brała udział w tym 
konkursie, otrzymała pamiątkowy dyplom 
oraz nagrodę książkową za udział w recytacji.

PS. Nasza recytatorka nabiera sił do   
       następnych konkursów :)

Redakcja

        Nelly Czajka-Rożek i Kamil Ilnicki 
wygrali szkolne eliminacje do konkursu 
recytatorskiego i dnia 25 listopada 2017r. pod 
opieką pani Agaty Siwiec reprezentowali szkołę   
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
poświęconym twórczości p isarzy z iemi 
Szczecińskiej „Szczeciński Parnas” w Teatrze 
Polskim w Szczecinie. W konkursie udział wzięło 
bardzo dużo recytatorów. Publiczność oklaskiwała 
gromkimi brawami wszystkich uczestników.  
Wiersze  były ciekawe i barwnie zaprezentowane. 

Niestety nasi uczniowie nie zdobyli miejsca 
na podium, ale Nelly została doceniona przez 
pisarkę, której recytowała wiersze, panią 

Aleksandrę Petrusewicz. Autorka podarowała jej 
swoją książkę z autografem.

To było niezapomniane przeżycie dla 
naszych recytatorów.

Doceniamy Wasz wysiłek:)
Redakcja
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      Dominik Kopaczewski, Kajetan 
Włodarczyk, Paweł Maj, Patryk 
Majchrzak, Kamil Ilnicki pierwszy 
raz wzięli udział w powiatowym 
konkursie Moda na niepalenie, 
którego celem było promowanie 

Zdrowa moda na niepalenie
Pośród przeróżnych modnych mód 
Na diety slim i diety cud 
Tłustego ciała odchudzanie 
Przyszła też moda na niepalenie

I tak jak ciała szczupły kształt
Dla zdrowia jest tak wiele wart
Jeszcze ważniejsze jest szalenie
Troska o płuca i niepalenie

zdrowego stylu życia. Konkurs zorganizowany został przez: Powiat Stargardzki, 
Komendę Powiatową Policji oraz Państwową Inspekcją Sanitarnąw Stargardzie.                     
Chłopcy wykazali się dużą kreatywnością i oryginalnością, ponieważ każdy        
z nich samodzielnie napisał krótki utwór literacki nawiązujący do celu 
konkursu. 
      15 listopada 2017r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród, I miejsce           
w kategorii szkół podstawowych zajął Dominik Kopaczewski ,                             
a III miejsce Kajetan Włodarczyk. 

Serdecznie chłopcom gratulujemy
Agata Siwiec

A może jednak tak dla draki
Zapalić jednak…. no chłopaki!?
Nie warto myśleć nawet tak
Bo czeka nas jedynie RAK!

Kajetan Włodarczyk

Redakcja: Jaka jest Pani ulubiona liczba i dlaczego?
p. Aneta Gałaguz: Nie mam chyba ulubionej liczby, ale najblizsze są mi  
                                      dziesiątka i czternastka, czyli liczby związane z moją  
                                      datą urodzenia :)

Redakcja: Czy ma Pani jakiegoś zwierzaka i jak się wabi?
p. Aneta Gałaguz: Kocham zwierzęta. Obecnie mam tylko psa-staruszka  
                                       o imieniu Puszek.

Redakcja: Jaki jest Pani ulubiony sport?
p. Aneta Gałaguz: Bardzo lubię pływać i jeździć na rowerze.

Redakcja: Co lubi robić Pani w wolnym czasie?
p. Aneta Gałaguz:   Zawsze staram się spędzać czas wolny na powietrzu:  
                                        jeżdżę na rowerze, spaceruję (oczywiście zależy to 
                                        również od pogody)

Redakcja: Czy ma Pani ulubiony kolor?
p. Aneta Gałaguz: Nie, nie mam ulubionego koloru, ale podobają się mi:  
                                       biel, czerń, odcienie szarości i pastele.

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu :)

Redakcja
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                              Mecz koszykówki.

Dnia 29 listopada w naszej szkole odbył się mecz koszykówki 
dziewcząt, w którym zmierzyły się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w 
Kunowie i Szkoła Podstawowa w Kobylance.

Mecz rozpoczął się o godz. 9.30. Wcześniej zawodniczki 
rozgrzewały się. Po walce o piłkę, grę rozpoczęła drużyna przeciwna. 
Po 20 minutach gry zawodniczki poprosiły o 5-minutową przerwę. 
Wynik wynosił wtedy 8:4 dla Kobylanki. Po przerwie kontynuowano 
rozgrywkę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 18:18. Na 
przerwę przed drugą połową zawodniczki wybrały się do stołówki na 
słodki poczęstunek. 

Po rozpoczęciu drugiej połowy drużyna z SP Kunowo 
prowadziła. Podczas meczu często wyrywano sobie piłkę, co nie było 
zgodne z zasadami.

                   Mecz towarzyski zakończył się remisem.

Martyna Wolna

MIKOŁAJKI Z PIŁKĄ NOŻNĄ
     Dnia 8 grudnia nasza szkoła podjęła się po raz kolejny organizacji 
międzyszkolnego turnieju mikołajkowego w piłce nożnej. Naszymi 
przeciwnikami byli reprezentanci szkół podstawowych z Reptowa i 
Kobylanki. Nad meczami czuwało 3 sędziów z Klubu Sportowego „Znicz 
Niedźwiedź''. Wszystkie drużyny rozegrały po dwa mecze. 

Wyniki turnieju przedstawiały się następująco:

I miejsce SP Kunowo

II miejsce SP Kobylanka

III miejsce ZSP Reptowo

Ponadto wyróżnienia indywidualne zajęli:

najlepszy zawodnik Filip Wawrzyniak.  

najlepszy bramkarz Kacper Gryckiewicz

najlepszy zawodnik Krzysztof Wrzeszcz                                    
Paweł Maj
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Po trzech konkursach w turnieju czterech skoczni Kamil Stoch 
jest liderem z przewagą ponad 64.5 punktu nad wiceliderem Andreasem 
Wellingerem. 
Polski skoczek wygrał 3 na 3 konkursy w Obersdorfie, GAPA                      
i Innsbrucku. 
Pozostali Polacy zajmują kolejno: 
Dawid Kubacki jednakowo z Danielem Andre Tande na 4 miejscu,
Stefan Hula na 14 miejscu,
Maciej Kot na 15 miejscu,
Piotr żyła na 18 miejscu,
Jakub Wolny na 32 miejscu.

W klasyfikacji generalnej Stoch jest na drugim miejscu za 
Rishardem Freitagiem i traci do niego blisko 88 punktów. Reszta 
naszych skoczków zajmują  pozycje:
Dawid Kubacki na 11 miejscu,
Piotr Żyła na 14 miejscu,
Stefan Hula na 16 miejscu,
Maciaj Kot na 18 miejscu,                                                                
Jakub Wolny na 35 miejscu.                                                         

   Kamil Ilnicki 
  Samuel Samsel

14 15

Skoki narciarskie
Prawie wszędzie 

na świecie świętujemy 
karnawał, przebierając się, 
tańcząc i bawiąc. 
Kiedyś w dzień karnawału 
można było robić, to co było 
zakazane w ciągu całego roku. 
Okres balów rozpoczyna się od święta Trzech Króli 6.01. 

Środa Popielcowa- Popielec, oznacza początek wielkiego postu               
i oczekiwania na Wielkanoc.

Przed nami ostatki- ostatnie dni karnawału. 
W czwartek 08.02.2018r. odbędzie się w naszej szkole BAL 

KARNAWAŁOWY! Żeby dobrze świętować podczas karnawału niezbędny 
będzie odpowiedni strój:)

(źródło internet)
Redakcja)
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Relacja LEONA z pobytu w Londynie

Zwiedzałem Londyn 28-29 listopada 2017r. Doleciałem tam z Berlina. 
Najbardziej podobał mi się Londyn nocą. Jest przepięknie oświetlony zwłaszcza 
Tower, Tower Bridge i City. Poruszałem się metrem oraz piętrowymi, 
czerwonymi autobusami (typowo londyńskimi) jakby wyrwanymi z obrazka. 
Jest tam bardzo dużo ludzi różnych narodowości. 

Londyn jest zatłoczonym miastem, ale za to ma bardzo dobrze 
rozwinięty transport. Jest tam dużo zabytków i ciekawych rzeczy wartych 
zobaczenia np. Pałac Buckingham, gdzie mieszka królowa, London Eye, ostatni 
kliper herbaciany SV Cutty Sark z XIXw., galeria handlowa Liberty London      
(z przepiękną fasadą) i olbrzymim 8-piętrowy sklep z samymi zabawkami-
Hamleys (raj dla dzieciaków). 

Uważam, że Londyn jest warty zobaczenia. Na pewno tam wrócę.

Leon Suchowerski

1716
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W zeszłym roku w listopadzie odwiedziłem wraz z rodzicami Egipt. 

Mimo, iż u nas jest późna jesień, w Egipcie temperatura powietrza wynosi ciągle 

około 30°C. Jest to zupełnie inny kraj niż nasz. Miasta i wsie znajdują się tylko     

i wyłącznie blisko wody, całą resztę pokrywa wielka, rozległa pustynia.           

Nie uświadczy się tutaj żadnych lasów, pól czy łąk - tylko nieliczne palmy oraz 

kaktusy. Na pustyni w wioskach żyją Beduini, którzy jak za dawnych czasów 

chodują zwierzęta i jeżdzą na wielbłądach.

W Morzu Czerwonym, z którym graniczy Egipt, można zobaczyć 

przepiękne rafy koralowe z mnóstwem pięknych kolorowych rybek - by je 

ujrzeć wystarczy zwykła maska z rurką do snurfingu (można spotkać nawet 

Nemo i Dori :). Na większych  głębokościach można spotkać Delfiny i Żółwie 

morskie! W czasie odpływów woda w Morzu Czerwonym cofa się bardzo 

daleko i wówcza odsłania niesamowity, podwodny świat. W każdej muszelce 

żyje mały krabik, a  pod każdym kamyczkiem można znaleźć malutką krewetkę. 

Jednak Egipt to również starożytny kraj pełen tajemnic, ogromnych 

Piramid - grobowców Faraonów, którzy rządzili tym krajem przed tysiącami lat.  

                                                                                                     Oskar Formella

Relacja Oskara z pobytu w Egipcie

1918
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18 listopada, cała ekipa rajdu o godzinie 9.00 wyruszyła w drogę po 
cudownym, jesiennym lesie, Doliną Krąpieli. Przeszliśmy z Pęzina do 
Strachocina - całe 15 km.

Pogoda dopisała, zobaczyliśmy świetne 
widoki. Na początku naszym oczom 
ukazały się piękne ruiny zamku. Później 
wkroczyliśmy do brązowo-złotego lasu, 
szliśmy nim aż do dróżki polnej.    Polne 
widoki zachwyciły wszystkich. Koniec 
rajdu był najlepszy, usmażyliśmy                
i zjedliśmy pyszne kiełbaski. Wrócilismy 
około godziny 14.00.

Nelly Czajka-Rożek

W GŁOSOWANIU BRALI UDZIAŁ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE

Paulina Szymańska

2120
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32 %
taka część społeczeństwa posiada 

najpopularniejszą grupę krwi 
A Rh+

Język żyrafy ma ok. 50 cm 
długości.

Ludzkie oczy nie zmieniają 
swojego rozmiaru od urodzenia.

Najwyższy wieżowiec na świecie 
jest w Dubaju.Wysokość budowli 
wynosi 829 metrów.

Język słowiański określany bywa 
często mianem ,,słowiańskiego 

esperanto”, ponieważ jest 
rozumiany prawie przez 

wszystkie nacje pochodzenia 
słowiańskiego.

Czy wiecie, że miod jest jedynym 
produktem ktory się nie psuje?

Znajdowano miod 
w grobowcach faraonow, który 

nadawal sie do spożycia.

Czy wiecie, że nie można złożyć 
kartki papieru A4 wiecej niz 7 

razy?

(źródło internet)
Zuzanna Góralska

Paweł Maj

HISTORYJKA OBRAZKOWA NASZEJ ANASTAZJI :)

Anastazja Dawid

2322
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Kontakt: kolodziennikarskie.kunowo@gmail.com

Dyrektor Szkoły:
p. Mariusz Nosal

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej 
w składzie:

Nikodem Adamczyk
Anastazja Dawid

Nelly Czajka- Rożek
Oskar Formella

Zuzanna Góralska
Kamil Ilnicki

Paweł Maj
Amelia Samsel
Samuel Samsel

Leon Suchowerski
Agata Szymańska

Paulina Szymańska
Martyna Wolna

Opiekun: Agata Siwiec

Zwalniający z odpowiedzi, niezapowiedzianej 
kartkówki lub usprawiedliwiający brak 
zadania domowego z wybranego przedmiotu.
Do wykorzystania w ciągu dwóch miesięcy.
Uczeń może mieć tylko jeden kupon.
Ważny do ……………………………………..

PS. Nadal czekamy na Wasze pytania do gazetki:)


