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           ROZŚPIEWANI  ANIOŁOWIE
22 grudnia 2016r. koło teatralne zaprosiło wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników 
Szkoły Podstawowej w Złotorii na przedstawienie jasełkowe.

Inscenizacja przypomniała jedną z największych tajemnic wiary – Tajemnicę Boga, któ-
ry stał się człowiekiem. Tym razem jasełka przybrały formę muzyczną. Słowa piosenek 
przeprowadziły uczestników przedstawienia od momentu szukania schronienia przez 
Maryję i Józefa w pustej szopie po oddanie hołdu Jezuskowi jedną z najpiękniejszych 
polskich  kolęd „Bóg się rodzi”. 

Nieodłącznym elementem muzyki jest ruch. Taniec gwiazdy wschodzącej nad betlejemską 
szopą, prowadzonej przez małą ruchliwą gwiazdkę, która wskazuje jej drogę do żłóbka – 
to tylko niektóre elementy jasełkowego przedstawienia. Byli też rozśpiewani aniołowie 
ze skrzydłami jak motyl, lekko stąpający po ciepłych nutach piosenki, zaspany pastuszek 
grający na fujarce, trzej królowie składający dary Dziecinie.
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Jasełka dały początek wigilijnym spotkaniom w klasach. Najpierw uroczyście przeła-
maliśmy się opłatkiem, potem złożyliśmy życzenia i zaśpiewaliśmy kolędy. Niektórzy 
znaleźli pod klasową choinką upominki. Nikt nie martwił się, że dostał prezent mniejszy 
niż się spodziewał, bo  czy prezent duży, czy mały, czy drogi, czy tani, czy od dziadka, czy 
od babki, byleby świętego Mikołaja pocałować w święte łapki.
Odświętny nastrój wigilijnych spotkań podkreślały piękne dekoracje sal, misternie wy-
konane stroiki, a czasem całe kompozycje.
Tego dnia poczuliśmy, że wszyscy razem z miłością otuliliśmy złożoną na sianku figur-
kę Małego Dzieciątka. Zatrzymaliśmy na chwilę cały świat i … wesoło pożegnaliśmy 
Stary Rok.
                                                                         Beata Górska – opiekun koła teatralnego



3

                   SZOPKI  BOŻONARODZENIOWE
Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową cieszy się od lat niesłab-
nącą popularnością. Do pracy włączają się całe rodziny, chcąc w dzieciach za-
szczepić piękną tradycję. Organizatorem konkursu jest ksiądz Waldemar Kon-
czalski. 
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Dlaczego warto czytać?
Czytanie książek ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka. Aktywizuje ono 
takie obszary kompetencyjne człowieka jak: komunikacja, inteligencja emocjo-
nalna, koncentracja, wyobraźnia, odpoczynek.
26.10.2016 zerówki przyszły do starszych kolegów z klasy III b na zajęcia czytel-
nicze. Maluchy dowiedziały się, że czytanie to nie tylko nauka, ale także radość 
i zabawa. Swoje umiejętności czytelnicze prezentowały dzieci z zerówki, klasa 
IIIb, rodzice. Zajęcia były inauguracją akcji „Cała szkoła czyta na przerwie” 
Od listopada wznawiamy akcję na rok szkolny 2016/2017.
W klasach 0-III czytamy na drugiej przerwie w każdy wtorek, 
W klasach 4-6 co tydzień na godzinie wychowawczej.
                                                            Anna Roguszka - wychowawca kl. III b
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  Rok 2016 – rokiem Henryka Sienkiewicza
W tym roku przypada 170 rocznica urodzin, 100 rocznica śmierci oraz 50 – lecie po-
wstania Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 
Uczniowie naszej szkoły także włączyli się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego. 
02.12.2016r odbyły się zajęcia czytelnicze w klasach trzecich pt „Spotkanie z Henry-
kiem Sienkiewiczem”. Dzieci poznały sylwetkę tego wielkiego Polaka, patrioty i pisa-
rza, laureata literackiej Nagrody Nobla. Obejrzały prezentację multimedialną doty-
czącą jego życia i twórczości.  Wspólnie czytały powieść „W pustyni i w puszczy”, a 
następnie wykonały ilustrację na temat podróży Stasia i Nel.  Chętne dzieci przebrane 
były za postacie z książek Henryka Sienkiewicza.
Mamy nadzieję, że wydarzenie to zachęci uczniów naszej szkoły do sięgnięcia po 
książki tego sławnego pisarza, bo, jak mawiał Sienkiewicz, „Gdy się ktoś zaczyta albo 
się czegoś nauczy, albo zapomni o tym co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie 
wygra”.                           
                                                                         Anna Roguszka - koordynator akcji

PRYMUSI W NAUCE 
W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO  2016/2017

klasa IV a - Lena Dziembowska - 5,58
klasa IV b - Marcin Sławiński - 5,27
klasa V a - Julia Rachuba - 5,25
klasa V b - Franciszek Morawiak - 5,55
klasa VI a - Bartosz Kłosiński - 5,55
klasa VI b - Oliwier Filipowicz - 5,73
                                                         Serdecznie gratulujemy 
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Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Złotorii 
w DRUŻYNOWYCH  MISTRZOSTWACH SZACHOWYCH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH TORUNIA
12 grudnia 2016r. drużyna w składzie: Oliwier Filipowicz – kapitan, Franciszek 
Wojnowski, Ksawier Hinczewski, Michał Flanz i Lena Dziembowska reprezentowała 
naszą szkołę w turnieju szachowym  Drużynowych Mistrzostw Szkół Podstawowych 
Torunia. Drużyna zdobywając łącznie 14 pkt. zajęła 5 miejsce (na 11 startujących 
drużyn). 
Najwięcej punktów dla naszej drużyny wywalczyła Lena Dziembowska. Wygrała ona 
pięć na sześć rozegranych partii.Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim.
Cała drużyna ambitnie walczyła na szachownicach, przestrzegając  zasad sportowej 
rywalizacji. Na wyróżnienie zasługuje postawa kapitana, który nie tylko dobrze poradził 
sobie z wypełnianiem turniejowej dokumentacji, ale także dbał  o dobrą atmosferę w 
drużynie.
Drużynie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na styczniowych mistrzostwach 
indywidualnych.
                                                      Opiekun koła szachowego - Wiesława Geras

Oliwier Filipowicz (z lewej) po raz drugi wy-
walczył tytuł  Mistrza Szkoły w Szachach. II 
miejsce zajął Franek Wojnowski

Lena Dziembowska rozgrywa partię z Fabia-
nem Błaszczykiem

Reprezentacja naszej szkoły mistrzostwach 
w Toruniu

Dla drużyny każdy punkt jest ważny
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Miło nam poinformować Czytelni-
ków o wyróżnieniu Stasia Szczerbic-
kiego z klasy IV B. Z nadesłanych 
do konkursu - XX Międzynarodowe 
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży 
- ponad 10 000 prac z całego świata 
- grafika Stasia -„Dudki” znalazła się 
w pierwszej czterdziestce. Jest to ko-
lejny rok z tak wysoką pozycją. Dwa 
lata temu również praca jego siostry 
- Zosi Szczerbickiej ( klasa III A ) 
znalazła się w czołówce. Prace dzieci 
można zobaczyć na wystawie w Gale-
rii i Ośrodku Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu przy Rynku No-
womiejskim 17.

SUKCESY PLASTYCZNE

STASIA I ZOSI
SZCZERBICKICH

Zosia z mamą Olgą Szczerbicką 
na wernisażu w Galerii

Staś Szczerbicki prezentuje swoją grafikę 

Przedstawiciele Grupy Falco - piloci motoparalotniarze na zajęciach z uczniami kl. IV
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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                                        KONKURSY 
Znamy już wyniki:
          KONKURSU HISTORYCZNEGO „MULTITEST”
Do konkursu historycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warsza-
wie przystąpiło 16 uczniów z klas piątych i szóstych. Konkurs miał zasięg  ogólnopolski. 
Pytania testu obejmowały szeroki zakres tematyczny: od prehistorii do  historii Polski 
doby renesansu.
15 miejsce w kraju i dyplom wyróżnienia uzyskali uczniowie z klasy VI a: Jonatan Kor-
nowicz i Bartosz Kłosiński. 

        V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO – (ETAP SZKOLNY)
25 listopada 2016 roku odbył się V Wojewódzki Konkurs Historyczny pod patronatem 
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Prezydenta  Miasta Bydgoszczy, Kujawsko- Pomor-
skiego Kuratora Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Radia PiK oraz TVP 
Bydgoszcz.
Konkurs ma charakter dwuetapowy. Po etapie szkolnym  testy uczestników zostały pod-
dane weryfikacji przez komisję konkursową w Bydgoszczy. Decyzją komisji do drugiego 
etapu  zostało zakwalifikowanych 70 najlepszych uczestników konkursu z województwa 
kujawsko – pomorskiego. Wśród nich zostali wymienieni uczniowie naszej szkoły: Jona-
tan Kornowicz kl. VI a, Kaja Falk kl. VI b, Oliwier Filipowicz  kl. VI b oraz Franciszek 
Morawiak kl. V b.
Przed nimi  2 etap konkursu, który  odbędzie się 11 marca 2017 roku w Bydgoszczy, w 
siedzibie organizatora w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy.

Gdy plastyka łączy się z historią...
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Chrzest 966”, zor-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 35 w Toruniu. Celem konkursu było upamięt-
nienie 1050. rocznicy chrztu Polski.  Choć konkurs miał podłoże historyczne, to uczest-
nicy musieli się wykazać kreatywnością i umiejętnościami  plastycznymi. Ich zadaniem 
było stworzenie kompozycji literniczej, która w ciekawy, oryginalny sposób ukaże napis 
„CHRZEST 966”. Nasi uczestnicy sprostali niełatwemu zadaniu i znaleźli swój pomysł 
na „ożywienie” kompozycji typograficznej. Jury złożone z wykwalifikowanych  pracow-
ników Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przyznało wyróżnienia pracom: Marii 
Szczepaniec z kl. V b, Martyny Balewskiej z kl. III b, Natalii Chełminiak z kl. III b, Anny 
Rębiałkowskiej z kl III b. Natomiast nagrodę główną otrzymała praca Stanisława Barga-
nowskiego z kl. VI a.
Na konkurs wpłynęło 417 prac. Organizatorzy zorganizowali uroczystą galę podsumo-
wującą konkurs, podczas której zostały wręczone dyplomy i nagrody dla laureatów kon-
kursu.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesu i trzymamy za Was kciuki w kolejnych eli-
minacjach!
                                               Daria Czermińska- Falk


