
GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE                   październik   2016

75

13 października 2016 r. nasza szkoła wzbogaciła się o nowy, kolorowy, bezpiecz-
ny plac zabaw. Dzięki ogromnej determinacji Rady Rodziców z jej przewodniczą-
cą Panią Mają Bielecką - pomysłodawczynią przystąpienia do projektu NIVEA, 
cała społeczność szkolna, mieszkańcy Złotorii i całej gminy, głosując przez inter-
net, wygrali ten piękny obiekt. Plac wzbogaca ofertę spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Nowy plac oraz boiska sportowe są ogólnodostępne. Korzystających z 
tych obiektów obowiązują regulaminy umieszczone w widocznych miejscach.
Dziękujemy wszystkim, którzy wierzyli, że PODWÓRKO NIVEA powstanie 
przy naszej szkole i życzymy dobrej zabawy.

Nasza szkoła i nasza Złotoria to wyjątkowe miejsce, w którym spotykają się ludzie 
z charyzmą i determinacją w działaniu - mówi Maja Bielecka - Ilość oddanych 
głosów świadczy, jak wielu mamy przyjaciół. Nic tak nie buduje więzi jak wspólne 
działanie.

                UROCZYSTE OTWARCIE PODWÓRKA NIVEA 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej ucznio-
wie, pod opieką p. 
Darii Czermińskiej-
Falk,  zaprezentowali 
V Giełdę wiadomo-
ści historycznych „O 
szkole w historii” na 
temat różnych metod 
nauczania od czasów 
prehistorycznych do 
współczesności. 
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          CEREMONIA PASOWANIA W KLASIE I A

W czwartkowy wieczór 20 października 2016 r. szkoła rozbrzmiewała gwarem 
dziecięcym. Pierwszoklasiści brali udział w ceremonii pasowania.  Do braci 
uczniowskiej przyjęto nowych członków społeczności szkolnej. Przybyli na 
uroczystość goście, rodzice i dziadkowie byli tak samo wzruszeni jak ich po-
ciechy. Pani Dyrektor Wiesława Geras dokonała aktu pasowania pamiątkowym 
ołówkiem. Po ślubowaniu dzieci otrzymały prezenty oraz wyjątkowy tort. 
Wychowawczynią kl. I A jest p. Beata Wróblewska-Kukułka.
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Od kilku lat w szkołach na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. W tym roku również nasza szkoła włączyła się w to wydarzenie. Chętni 
uczniowie z klas czwartych i piątych przygotowali plakaty i gazetkę na ten temat. W 
klasowych konkursach „Mistrz tabliczki mnożenia” najlepsze wyniki uzyskali: kl. IV a 
- Kacper Wszelak, Mateusz Rolirad i Jakub Wiśniewski, kl. IV b - Mikołaj Ponka, Karol 
Maciejewski i Remigiusz Ciesielski, kl. V a - Julia Rachuba, Dominika Wawrzyniuk i 
Patryk Rzeszotek, kl. V b - Franciszek Morawiak, Daria Borowiec i Magdalena Rutz. 
GRATULUJEMY!                                      Gabriela Kaniecka - nauczyciel matematyki

30 września 
Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

KLASA VI B
W BISKUPINIE

Dziennik podróży
Małgosi Moczkodan

Godz. 8:00  Jeszcze nie jedziemy. Stoimy, pani nas liczy po raz setny, już wszyscy mają dość, ale 
nikt nic nie mówi.
Godz. 9:10 Ciągle jedziemy, Szymon i ja gramy na jego telefonie w warcaby. Kamila, Laura i 
Julianna robią sobie selfie, z czego Kamila moim telefonem. Dziewczyny z tyłu się śmieją i pusz-
czają piosenki przez głośnik.
Godz. 10:00 Jesteśmy w Biskupinie, pan przewodnik mówi jakieś mądre rzeczy, nie wiem, ile 
osób go słucha, bo ja tak piąte przez dziesiąte. Cały czas chodzimy, pan mi przed chwilą powie-
dział, że jeszcze 2 km (teraz nie żałuję, że mama kazała mi założyć buty traperskie)
Godz. 10:30 Jesteśmy w jakiejś wiosce, widzimy tylko chaty. Nagle wszyscy podbiegają do za-
grody i wielki śmiech, bo w zagrodzie są świnie.
Godz. 12:30 No, nareszcie obiad. A może ja jednak zjem to, co mi mama przygotowała, bo to coś 
co ma udawać pomidorową smakuje jak woda, albo raczej nie smakuje.
Godz. 13:20 Już od jakiegoś czasu jesteśmy w Wenecji, znaczy już kończymy zwiedzania. Teraz 
czas na pamiątki. Każdy na coś patrzy, ale i tak gwiazdą programu jest automat, który okazuje się 
piramidalnym złodziejem, bo Miłoszowi nie  wydał reszty, a Amelce zjadł 2,50.
Godz. 13:45 Łazimy po Zamku Diabła Weneckiego, a raczej oglądamy jego kości. I teraz znów 
pamiątki. Ja kupuję amulety, a cała reszta diabełki, niektórzy to nawet po cztery paczki.
Godz. 14:10 Jedziemy do domu. Kamila śpi.
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Uczniowie naszej szkoły głosowali w 
demokratycznych wyborach na prze-
wodniczącego Samorządu Uczniow-
skiego. Po raz drugi najwięcej głosów 
zdobył Oliwier Filipowicz z kl. VI B. 
Jego program i doświadczenie w spra-
wowaniu tej funkcji przekonały spo-
łeczność szkolną. Oliwierowi serdecz-
nie gratulujemy sukcesu. Samorządem 
Uczniowskim opiekują się panie: Do-
rota Górtatowska i Anna Chrzanow-
ska.

OLIWIER FILIPOWICZ PRZEWODNICZĄCYM SU

LUBIMY 
WYCIECZKI

KLASA V B
W POZNANIU

W październiku byliśmy na wycieczce w Poznaniu. Zobaczyliśmy, jak na Rynku 
o godz. 12.00 trykały się rogami koziołki. Potem obejrzeliśmy kilka bardzo sta-
rych kościołów, w których były śliczne malowidła. Zobaczyliśmy też wykopali-
ska i rzeczy w nich odkryte, w tym prawdopodobnie stary gród Mieszka I. 
Moim zdaniem na wycieczce była fajna atmosfera, warto było pojechać.
                                                                                             Ala Stanicka kl. V B 
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                    KLASY III A, III B i III C  W GRODZIE FOLUSZEK

Dnia 20 października klasy trzecie pojechały na wycieczkę do Ośrodka Edu-
kacji Historycznej ,,Gród Foluszek” koło Zbiczna. Na miejscu przywitał nas 
kasztelan tegoż grodu, Mistrz Brodnickiego Bractwa Rycerskiego. Założenie 
średniowiecznego odzienia rozpoczęło udział w żywej lekcji historii.
Najpierw grupa uczniów z klasy III A, po zapoznaniu się ze sposobem strzela-
nia z łuku i kuszy, przystąpiła do próby swoich sił w strzelaniu do tarczy. W tym 
czasie, kiedy ćwiczyli celność, pozostali uczniowie pobierali pierwsze lekcje 
fechtunku lub uczyli się cierpliwości, wylepiając naczynia z gliny oraz kuli 
żelazo póki gorące w kuźni. Na zakończenie każda z klas otrzymała specjalne, 
okolicznościowe dyplomy, najlepsi w konkurencjach indywidualnych, oprócz 
pamiątkowych dyplomów za zwycięstwo, pochwalić się mogą specjalnie dla 
nich przygotowanymi nagrodami. 
Wykonanie zadań rycerskich i nauka dawnych rzemiosł pozwoliły dzieciom 
,,przenieść się w czasie” do średniowiecza. Wycieczka pozostanie na długo w 
pamięci trzecioklasistów.                                   Jolanta Wszelak wych. kl. III A
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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                 Informacje dla rodziców  na październik

1. Z okazji Święta Bibliotek Szkolnych (zostało ustanowione w 1999 roku przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego) w okresie od 8 do 
31 października 2016 biblioteka szkolna w Złotorii zaplanowała szereg działań, 
których celem jest promocja zasobów biblioteki szkolnej oraz czytelnictwa. Bi-
blioteka zachęca uczniów do udziału w następujących wydarzeniach:

    A),,Podaruj szkole książkę” 24-26.10.2016 r. 
Wszystkich czytelników i sympatyków książek zapraszamy do włączenia się w 
akcję . Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe. 
Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, które warto polecić innym - przekaż je do 
biblioteki. Wystarczy nawet jedna uwolniona książka z własnej kolekcji. Prze-
kazane książki będą służyć innym czytelnikom. Pamiętaj - książka czytana żyje 
dłużej. Zapraszamy do współpracy z naszą biblioteką.

    B) Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać 
i chcą się dzielić książkami z innymi. Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa 
forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej 
siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. 
w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funk-
cjonuje od 2003 r., wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Bookcrossing, 
czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu 
czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na 
zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, teatr, 
kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych 
- półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać 
dalej. Właśnie takie miejsce powstanie w naszej szkole już w październiku.

2. Zbiórka makulatury w dniach 26-28.10.2016 w godz.7.30-9.30 oraz 12.00-
14.00.

3. Zbiórka elektrośmieci w dniach 24-28.10.2016 w kotłowni szkoły.

                  Maja Bielecka - Przewodnicząca Rady Rodziców


