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Dziewczyny z naszej szkoły zajęły III miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej rangi powiatowej w 

Krokowej unihokeja. Skład reprezentacji szkoły: 

Oliwia Miotk 
Julia Zielke 
Julia Fikus 

Karolina Selke 
Hanna Jarmulewska 

Oliwia Miotk 
Wiktoria Oberzig 

Wiktoria Wiktorowska 
Agata Krzyżon 
Natalia Miotk 

 



„KONKURS NA „NAJPI„KONKURS NA „NAJPI„KONKURS NA „NAJPI„KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY RÓKNIEJSZY RÓKNIEJSZY RÓKNIEJSZY RÓŻANIEC” ANIEC” ANIEC” ANIEC”  

Październik to miesiąc modlitwie różańcowej. Aby zachęcić do tej modlitwy, został ogłoszony konkurs na 
„Najpiękniejszy różaniec”. Uczniowie razem z rodzicami zrobili piękne różańce. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem . Uczniowie wykonali 48 różańców z najróżniejszych materiałów zaskakując 
pomysłowością tj.: z kasztanów, żołędzi, kukurydzy, nakrętek, jarzębiny, szyszek modrzewiowych, 
owoców róży, nasion różnych roślin, łubinu, modeliny, cukierków, koralików, makaronu, guzików, chleba, 
itp.Komisja, która oceniała prace uczniów miała nie lada problem. Wszystkie różańce były piękne i 
starannie wykonane. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 30 listopada 2015 roku. Po długich naradach 
zostali wyróżnieni zwycięzcy: 

Wyniki konkursu na „Najpiękniejszy różaniec” 

Kategoria KLAS O-III: 

1 miejsce: Lidia Zaczek oraz Aleksander i Agata Labuda kl. IB 

2 miejsce: Martyna Mudlaf kl. II i Agata Basińska kl. III 

3 miejsce: Teresa Zielke kl. O 

Kategoria KLAS IV-VI 

1 miejsce: Hanna Jarmulewska kl. VI 

2 miejsce: Wiktoria Jedtke kl. IV 

3 miejsce: Tamara Janusz kl.IV 

KONKONKONKONKURS „Z MATEMATYKKURS „Z MATEMATYKKURS „Z MATEMATYKKURS „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT ZA PAN BRAT ZA PAN BRAT ZA PAN BRAT” ” ” ”  

5 listopada odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs matematyczny  
„Z matematyką za pan brat” 

Uczniowie klas IV – VI ze SP Mieroszyno i SP Jastrzębiej Góry rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. 
Mieli możliwość się zaprezentować, co uczynili w formie różnych wierszyków o tematyce matematycznej, haseł, 
reklam, nie zabrakło też wesołej scenki z lekcji matematyki. 

Uczniowie:  
• Rozwiązywali krzyżówki - każda klasa otrzymała 2 krzyżówki i odczytywała hasło. Zadanie polegało na 
rozwiązaniu nie tylko hasła ale całej krzyżówki.  
• Wędkowali -(łowili bryły). Na środku sali w wytyczonym kręgu rozłożone były figury przestrzenne. Zadaniem 
przedstawiciela klasy było wyłowienie za pomocą wędki jak najwięcej brył w czasie 1,5 minuty.  
• Rywalizowali w konkursie: „Jeden z sześciu”. Przedstawiciel każdej klasy odpowiadał na pytania. Pula 
pytań wynosiła 60. Czas odpowiedzi na pytanie 5 sekund. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 
punkt.  
• Strącali kręgle - na środku sali rozstawione były klocki w kształcie figur przestrzennych. Zadaniem 
uczestnika było za pomocą trzech rzutów piłeczką tenisową strącić jak najwięcej klocków. Za każdy strącony 
klocek 1 punkt. Suma uzyskanych punktów doliczana była do punktacji klasy.  
• Rozpoznawali figury - każda klasa otrzymała woreczek z zawartością figur płaskich. Zadaniem klasy było 
określić ile i jakie figury znajdują się w otrzymanym woreczku, punktacja uzależniona była od dokładności 
szacowania.  
• Dokonywali zakupów - na sali umieszczony był stół na którym znajdowały się produkty spożywcze mające 
określoną cenę sprzedaży. Przedstawiciel klasy odbierał kopertę w której znajdowało się zadanie do wykonania. 
( obliczanie ceny zakupów z marżą). 

Uczniowie klas czwartych wyróżniali się strojami żółtymi, klas piątych czerwonymi a klas szóstych zielonymi. 

 

 



Wyniki konkursu: 

Kl. IV 

I miejsce:  SP Jastrzębia Góra 

II miejsce  Mieroszyno 

Kl. V 

I miejsce:  SP Jastrzębia Góra 

II miejsce  Mieroszyno 

Kl. VI 

I miejsce:  SP Mieroszyno 

II miejsce: Jastrzębia Góra 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Mikołajkowy  koncert kolMikołajkowy  koncert kolMikołajkowy  koncert kolMikołajkowy  koncert kolęd i pastorałekd i pastorałekd i pastorałekd i pastorałek    
 

W niedzielę 6-go grudnia  odbył się mikołajkowy koncert kol ęd i pastorałek. Konkurs na 
najlepsze wykonanie piosenki został ogłoszony z wyprzedzeniem, tak aby wszystkie klasy mogły 
się dobrze przygotować. 

 Dzieci z klas 0-VI wystąpiły na scenie z 
odświętnym repertuarem. Każda klasa 
wykonała po dwa utwory, dodatkowo miały 
miejsce występy indywidualne.  Specjalnie 
powołane jury w składzie: p. Weronika 
Szynszecka, p.Agnieszka Renusz, p. Anna 
Adrian-Dzierżyńska  oceniało popisy 
wokalne wszystkich klas. Przyznano 
następujące miejsca i wyróżnienia: 
 
Kategoria klasy 0-3 
1 m-ce – klasa 2 
2 m-ce – klasa 0 
3 m-ce – klasy 1 a i 1b 
 
Wyróżnienia: Maja Wierzbicka, Julia Oppor, 
Martyna Mudlaff  
 

 
 

 
 
 

Kategoria klasy 4-6  
1 m-ce – klasa 6 
2 m-ce – klasa 4 
3 m-ce – klasa 5 
 
Wyróżnienia: Julia Fikus, Oliwia Stromska, 
Wiktoria Witkowska 



Konkurs na Multisportowy Dzień Rodziny 

15-go grudnia w FRKF Sport Hotel  w Pucku miała miejsce konferencja  podsumowująca  pół roku z 

programem Mały Mistrz oraz II edycję programu MultiSport . Podczas konferencji nastąpiło 

rozstrzygniecie konkursu na „Multi-Mistrzowski Dzień Rodziny”, do którego  SP w Mieroszynie 

przystąpiła we wrześniu 2015 roku. Organizatorem konkursu była  Fundacja Rozwoju Kultury 

Fizycznej . Patronat objęło Ministerstwo  Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego. 

Nasza szkoła znalazła się wśród laureatów ( więcej  o imprezie zgłoszonej do konkursu : 

http://mieroszyno-sp.edu.pl/index.php?start=20) , dzięki czemu otrzymaliśmy  bon na zakup sprzętu 

sportowego o wartości 2500 zł!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs plastyczny „Pszczółka, skorek czy biedronka… kto zamieszkał w 

naszych domkach” 

30-go listopada w Błękitnej Szkole we Władysławowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród                              

i dyplomów laureatom entomologicznego konkursu plastycznego pt. „Pszczółka, skorek czy biedronka… 

kto zamieszkał w naszych domkach?” Wśród licznie nadesłanych prac, wyróżnienie w kategorii klas 0-I 

otrzymała Maria Renusz z kl. „O” . 

 



OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY ––––    
„OLIMPIAD„OLIMPIAD„OLIMPIAD„OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUSA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUSA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUSA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS–––– OKSFORD”  OKSFORD”  OKSFORD”  OKSFORD”     

XXIV EDYCJAXXIV EDYCJAXXIV EDYCJAXXIV EDYCJA    

W listopadzie odbył się konkurs matematyczny „Olimpiada Wiedzy Archimedes – Oksford” 

–XXIV edycja.  Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie: 

I miejsce: Mateusz Kowalski -  kl. III  

II miejsce: Kamil Szymański – kl. V  

III miejsce: Julia Fikus – kl. VI 

IV miejsce: Jędrek Licau – kl. IV 

Wszystkim  serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

 



XXX  PRZXXX  PRZXXX  PRZXXX  PRZEGLEGLEGLEGLĄD  ZESPOŁÓW  KOLD  ZESPOŁÓW  KOLD  ZESPOŁÓW  KOLD  ZESPOŁÓW  KOLĘDNICZYCHDNICZYCHDNICZYCHDNICZYCH    
XIV  PUCKICH  SPOTKAXIV  PUCKICH  SPOTKAXIV  PUCKICH  SPOTKAXIV  PUCKICH  SPOTKAŃ  KOL  KOL  KOL  KOLĘDNICZYCHDNICZYCHDNICZYCHDNICZYCH    

ŻELISTRZEWO’ 2016ELISTRZEWO’ 2016ELISTRZEWO’ 2016ELISTRZEWO’ 2016    
 

„Narodził się w stajence – przychodzimy po kolędzie”  pod takim tytułem  dnia 13 

stycznia 2016 roku odbyły się  jasełka w ramach Puckich Spotkań Kolędniczych w 
Żelistrzewie .  

Przy melodii powszechnie znanych kolęd, Kolędnicy z klasy VI a także uczniowie z klasy IV i 
V opowiedzieli prawdziwą historię o narodzinach  Jezusa. Opowiedzieli  tym razem tę 
historię widzianą ze strony nie ziemi, nie nieba lecz piekła. Jasełka to wspaniała szkoła 
recytacji i  gry aktorskiej. To także świetna okazja, by przezwyciężyć nieśmiałość. Jednak 
najważniejsze jest przesłanie tego przedstawienia, głoszące wesołą nowinę.  

Spektakl został ciepło przyjęty przez zebranych  i nagrodzony gromkimi oklaskami. 

Uzyskaliśmy I wyróżnienie. 

W przedstawieniu wzięli udział: 

                           Kolędnik – Julia Zielke                                         

 
Pasterz – Paweł Płoskonka 
Anioł – Karolina Wierzbicka 
Śmierć – Krzysztof Stencel 
Herod – Oskar Elend 
Gospodyni – Oliwia Miotk 
Bocian – Karolina Selke 

Diabeł – Hanna Jarmulewska 
Bambullo – Filip Lessnau                   
 
 
Bumelek – Kamil Hasse 
Ollala – Daniel Labuda 
Skierka- Julia Fikus 
Bumbum – Martyna Wittbrodt 
 
Bubek – Gabrysia Niewiadomska 
Chór Aniołów: 

Wiktoria Witkowska 
Tamara Janusz 
Natalia Miotk 
Daria Wierzbicka 
Maryja – Agata Krzyżon 
Józef – Paweł Jaszke 
Królowie: 
Mateusz Dettlaff 
Mateusz Szefka 
Adam Stencel 



 

 

 

 



 

 



Wyróżnienie  w konkursie wojewódzkim 

dla Karoliny Hintzke z klasy 1b  

 

Karolina 

Hintzke 

znalazła się 

wśród laureatów  

III edycji 

wojewódzkiego 

konkursu 

plastyczno-

językowego       

"If Animals Could 

Speak; In the 

Sea": 

. 
Wyróżnienie 

przyznano za 

ciekawą 

technikę 

plastyczną.  

GRATULUJEMY!!!  
 
Więcej: 
 
http://www.gedanensis.spinpr.pl/index.php?p=939&f=news&id=5969 



GMINNY  KONKURS  RECYTATORSKIGMINNY  KONKURS  RECYTATORSKIGMINNY  KONKURS  RECYTATORSKIGMINNY  KONKURS  RECYTATORSKI    

    

9 marca odbył się gminny Konkurs Recytatorski Poezji polskiej Strzelno 2016  
zorganizowany przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 

 

Julia Fikus  – uczennica kl. V zdobyła II miejsce 

Gabriela Niewiadomska  – uczennica kl. IV otrzymała wyróżnienie. 

 

Serdecznie gratulujemy. 

 

   



„Z tarcz ą” z zawodów w kręgle klasyczne 

Na kręgielni w Pucku 13 kwietnia 2016 roku, odbyły się zorganizowane przy współpracy Urzędu Gminy Puck i 
Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Związków Sportowych zawody w kręgle klasyczne. Ta ostatnimi czasy 
zapomniana dyscyplina sportu wypierana przez bardziej popularny bowling, broni się jak może by pozostać na 
mapie sportów, którymi interesują się dzieci i młodzież. Do gry w kręgle używa się 2 kg kuli, którą należy 
poturlać po 19,5 metrowej bierzni i strącić naj największą liczbę z dziewięciu kręgli. Dzieci ze szkół 
podstawowych Gminy Puck, do środowych zawodów mogły wystawić tylko czteroosobowe zespoły, dwóch 
chłopców i dwie dziewczynki. Organizatorzy tej sportowej imprezy zarządzili, że uczestnicy wykonają dwie 
serie rzutów. W pierwszej rundzie, każdy turlał kulę 25 razy, a w drugiej mniej 15 razy. Nam udało się 
drużynowo osiągnąć ogromny sukces i zdobyć puchar za III miejsce. Ponadto indywidualnie Oliwia Miotk w 
kategorii dziewcząt uzyskała drugi wynik, za co Pan Michał Rodha przedstawiciel klubu OKSiT Gmina Puck w 
kręglach klasycznych uhonorował ją srebrnym medalem i wręczył piękną pamiątkową statuetkę.  

Przesyłamy ogromne podziękowania za zorganizowanie zawodów właśnie w tej dyscyplinie sportu, na ręce Pan 
Michała Rohde, który był pomysłodawcą, sędzią i prowadzącym rywalizację.  

Klasyfikacja drużynowa czterech najlepszych 
drużyn:  

1. Połchowo – 500 punktów 

2. Gnieżdzewo – 407 punktów 

3. Mieroszyno – 382 punktów 

4. Darżlubie – 359 punktów 

 

Klasyfikacja indywidualna w kategorii dziewcząt: 

1. Dziewczynka z Połchowa - 144 punktów 

2. Oliwia Miotk - 136 punktów 

3. Dziewczynka z Połchowa - 129 punktów 

Ze sportowym pozdrowieniem opiekun grupy: 

Dawid Pomorski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



XXXIII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 
POLSKIEJ - ELIMINACJE POWIATOWE  

 

W dniu 31 marca 2016r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Pucku odbyły się Eliminacje Powiatowe 61. edycji Ogólnopolskiego konkursu Recytatorskiego 

i 33. edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Miło nam poinformować, że w kategorii POEZJA – KLASY IV – VI SP nasza uczennica  

Julia Fikus  

zdobyła I MIEJSCE! 

 

 

Julka, jesteśmy z Ciebie dumni i życzymy Ci dalszych sukcesów w konkursie wojewódzkim. 

 
 



KONKURS LITERATURY KASZUBSKIEJ  

 

DNIA 29 KWIETNIA 2016r. ODBYŁ SI Ę MI ĘDZYSZKOLNY KONKURS 
LITERATURY KASZUBSKIEJ „RODNÔ MÒWA”  

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego 
oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do 
indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także pogłębianie wrażliwości na urodę literatury 
kaszubskiej. 

Uczestnicy przygotowali dwa utwory, które powstały w języku kaszubskim: 

– wiersz oraz prozę (całość lub fragment), 

Komisje oceniali uwzględniając następujące kryteria: 

– dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny 
prezentacji. 

Naszą Szkołę reprezentowały: 

Joanna Jamros – kl.”0” 

Martyna Mudlaff – kl. II 

Julia Opor – kl. II 

Wiktoria Witkowska – kl. IV 

Gratulujemy odwagi i życzymy sukcesów w następnych edycjach tego konkursu. 

 



Konkurs Wiedzy o Augustynie Neclu i Ziemi Puckiej  

 

6 maja 2016 r. odbył się finał konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa a współfinansowanych ze środków Starostwa Powiatowego w Pucku dla uczniów 
szkół podstawowych Powiatu Puckiego:  
- Plastycznego na ilustrację do wybranego utworu autorstwa Augustyna Necla "Ocali ć od 
zapomnienia"  
- Wiedzy o Augustynie Neclu i Ziemi Puckiej. 

Do konkursu plastycznego zgłoszono 37 prac z 6 szkół. Komisja konkursowa wyłoniła 
najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych: 

Wyniki knkursu: 

W kategorii klas I-III: 

Miejsce 

I - Wiktoria Kempa SP Mieroszyno  
II - Dawid Wójcik SP Mieroszyno  
III - Wiktoria Pałuba SP Jastrzębia Góra 

 

 

Do konkursu wiedzy zgłoszonych zostało 22 uczniów z 5 szkół. W wyniku 
przeprowadzonego pisemnego konkursu wiedzy najlepszymi okazali się: 

I - Stanisław Jeka SP Chłapowo  
II - Wiktoria Nawrocka SP Swarzewo  
III - Roksana Mach SP Jastrzębia Góra 



Naszą szkołę reprezentowali: Julia Fikus,Oliwia Miotk,Karolina Selke,Filip Lessnau,Oskar 
Ellend. 

 

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody a wszyscy uczestnicy upominki. W finale 
konkursów udział wzięli członkowie rodziny pisarza Augustyna Necla. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział a zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. 

Życzymy dalszych sukcesów !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej  

 

We wtorek 21-go czerwca w Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się uroczystość 
podsumowująca XV edycję gminnego konkursu „Najlepszy absolwent gimnazjum” oraz 
drugą edycję „Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej” Gminy Puck za rok szkolny 2015 
/2016. 

Naszą szkołę reprezentowała Julia Fikus, która razem z innymi laureatami konkursu na 
najlepszego absolwenta szkół podstawowych odebrała nagrodę z rąk Wójta Gminy Puck Pana 
Tadeusza Puszkarczuka i Pani Anny Pomieczyńskiej, przewodniczącej Rady Gminy Puck. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

Więcej: 

http://gmina.puck.pl/zelistrzewo-xv-edycja-gminnego-konkursu-najlepszy-absolwent-
gimnazjum-oraz-najlepszy-absolwent-szkoly-podstawowej-gminy-puck-2015-2016/ 

 


