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                WIOSNA PRZYJECHAŁA NA MOTORZE 

21 marca z okazji pierw-
szego dnia wiosny uczest-
niczyliśmy w ciekawym 
spotkaniu z przedstawi-
cielami toruńskiego klubu 
żużlowego. Trener Robert 
Kościecha prezentował 
różne elementy wyposa-
żenia żużlowca, mówił o 
treningach i zawodach.
Odpowiadał też na pyta-
nia dzieci. Każdy uczeń na 
pamiątkę spotkania otrzy-
mał  drobne upominki.

Następnie odbyło się szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Na zakończenie wiosennej imprezy wszyscy malowaliśmy na 
boisku wielki napis WIOSNA.                                     Fotorelacja na stronie nr 2
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      LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

Jonatan Kornowicz z kl. VI a zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim 
Konkursie Historycznym pod patronatem Kuratora Oświaty. Natomiast 
Franciszek Morawiak z kl. V b został finalistą tego konkursu. Uczniów 
przygotowała p. Daria Czermińska-Falk.

Bartosz Kłosiński z kl. VI a - uczeń 
p. Beaty Górskiej - uzyskał tytuł 
laureata w Konkursie przedmioto-
wym z języka polskiego, organizo-
wanym przez Kuratora Oświaty.
Zmagania konkursowe trwały od 
października i miały trzy etapy: 
szkolny, rejonowy i wojewódzki.

Bartek Kłosiński z p. Beatą Górską

Jonatan Kornowicz Franciszek Morawiak

Z przyjemnością informujemy Czytelników, że uczniowie naszej szkoły 
zdobyli laury w konkursach wojewódzkich. W tym roku królowała hu-
manistyka. Uczniom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy!
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Prace plastyczne 4 uczniów z SP w Złotorii zostały opublikowane w książce pt. „Bajki 
i legendy powiatu toruńskiego”, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Była 
ona zwieńczeniem powiatowego konkursu pod tym samym tytułem. Nasi uczniowie  
wykonali ilustracje do legendy o Złotorii. Uroczysta gala, podczas której organizatorzy 
wręczali autorom publikacje odbyła się w Szkole Muzycznej w Chełmży.
                                                                                       Daria Czermińska-Falk

                            SUKCESY PLASTYCZNE

Andżelika Przanowska Kaja Falk

Helena Cieślewicz Franciszek Morawiak
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We wtorek 07.03.17r. uczniowie klas drugich i trzecich wybrali się na 
wycieczkę do Muzeum Druku i Piśmiennictwa.                                                                           
Znajduje się ono w gotyckim kościółku św. Barbary w Grębocinie, w 
niecodziennym otoczeniu starych, zgromadzonych z całej Europy maszyn 
drukarskich. Dzieci z wielkim zainteresowaniem zgłębiły tajemnice: 
dawnej kaligrafii, sztuki papierniczej, XIX – wiecznego druku. Brały 
udział w warsztatach z zakresu piśmiennictwa, papiernictwa i drukarstwa.
Dowiedziały się, jaki zapach ma farba drukarska oraz jak robi się papier. Na 
pamiątkę fascynującej podróży do tajemnic świata papieru i druku, każdy 
uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat, czerpany papier i samodzielnie 
wykaligrafowane pismo.                                      Anna Roguszka wych. kl. III b

                    POZNAJEMY HISTORIĘ PISMA

Wiktor Melnyk z klasy II c
mistrzem w matematyce

Uczeń pani Katarzyny Ośmiałowskiej 
uczestniczył 13 marca 2017 r. w konkur-
sie matematycznym „Mały Kangur”, 
organizowanym przez Zespół Szkół 
w Grębocinie.
Wiktor rozwiązał wszystkie zadania 
i uzyskał maksymalną ilość punktów. 
Zajął I miejsce.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!
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                              EDUKACJA EKOLOGICZNA W MPO

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotorii po raz drugi wzięli udział w projekcie 
edukacyjnym, którego organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w 
Toruniu. 
Zajęcia dotyczyły ekologii i prawidłowych zasad gospodarki odpadami. 
Sami uczniowie przyznają, że segregowanie śmieci w ich domach to codzienność. 
Doskonale wiedzą, do jakich pojemników wrzuca się poszczególne odpady. Na pytanie, 
co robią ze zużytymi bateriami, odpowiadają, że w szkole  wystawione są w tym celu 
specjalne pudła. Takie zachowania proekologiczne są wynikiem dobrej edukacji.
10 marca 2017 r. klasa VI b  zapoznała się z procesem termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych. Wymagania Unii Europejskiej ściśle określają procent odpadów, 
które można składować (35%), a  ile trzeba spalić (65%).
W związku z tym powstają nowe spalarnie, m.in. w Bydgoszczy. 
Panie prowadzące zajęcia przedstawiły w formie prezentacji multimedialnej działania 
stacji przeładunkowej w Toruniu oraz rodzaje technologii spalania stosowane na 
świecie. W Polsce stosuje się technologię rusztową. W wyniku spalania odzyskuje się 
energię, ale również wydzielają się dioksyny – szczególnie niebezpieczne dla organizmu 
ludzkiego związki chemiczne. W profesjonalnych spalarniach przedostawanie się tych 
związków do powietrza eliminują filtry na kominach. Powstaje pytanie, co dzieje się w 
wyniku spalania np. plastikowych butelek w piecu domowym? Uczniowie uświadomili 
sobie, że na jakość powietrza, którym oddychamy mają ogromny wpływ nasze praktyki 
stosowane przy ogrzewaniu mieszkań. 
Na zakończenie zajęć uczniowie wypełnili na tabletach karty pracy będące 
podsumowaniem wiadomości. 
Projekt edukacyjny, którego współorganizatorem jest Urząd Gminy w Lubiczu, z 
pewnością przyczynił się do wzrostu świadomości ekologicznej dzieci. Jego efekty 
będą widoczne w przyszłości. 
                                                                                                               Maria Lackowska
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Podczas wizyty w toruńskiej „Kamienicy Pod Gwiazdą” brałam udział w 
ciekawych zajęciach, na których dowiedziałam się wiele interesujących 
rzeczy dotyczących Chin i Japonii. Rozmawialiśmy między innymi o sposobie 
chodzenia oraz ubierania się tradycyjnych Japończyków.
Szczególnie zainteresowała mnie postać gejszy. Jest to osoba zabawiająca gości 
rozmową, tańcem, śpiewem oraz grą na instrumentach. Zajmuje się również 
ceremonią parzenia oraz picia herbaty. Obecnie gejszami zostają wyłącznie 
kobiety. Wygląd gejszy charakteryzuje pomalowana na biało twarz z różowymi 
policzkami oraz włosy upięte w duży kok.
Pani prowadząca zajęcia ubrała mnie w tradycyjny japoński strój nazywany 
kimonem. Ubranie to bardzo przypomina szlafrok z długimi i szerokimi 
rękawami. Do kimona zakłada się specjalny pas zwany “obi”, który jest wiązany 
na plecach. Są różne rodzaje obi. Dla dzieci są one wąskie, dla dorosłych szerokie 
i wzorzyste. Dziewczynki noszą obi na wysokości żeber a kobiety na brzuchu. 
Kimona przeznaczone dla mężczyzn mają kolor czarny, natmiast dla kobiet są w 
różnych kolorach. Ciekawostką jest sposób zakładania kimona. Za życia zakłada 
się lewy bok kimona na prawy, a zmarłym odwrotnie – prawy bok kimona na 
lewy. 
Bardzo ciekawe są też buty Japończyków. Bardzo przypominają współczesne 
klapki “japonki”. Buty te nazywane są “geta”. Składają się z drewnianej deseczki 
jako podeszwy na dwóch kawałkach drewna. Na górze znajdują się paski z 
materiału do przytrzymywania stopy. Japoński przesąd mówi, że zerwanie paska 
przy geta przynosi pecha.  
                                                                           Dominika Wawrzyniuk, klasa Va

     
JAPOŃSKIE 
KIMONA 
NA LEKCJI 
MUZEALNEJ 
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W Muzeum Toruńskiego Piernika dowiedziałam się, jak dawniej wyrabiano pier-
niki. Obejrzałam oryginalne formy do pierników oraz makiety sklepów, w których 
je później sprzedawano. Ciekawą informacją było to, że w dniu narodzin córki 
wyrabiano ciasto piernikowe, które panna otrzymywała w prezencie w dniu jej 
ślubu. Na lekcji poznałam również średniowieczny przepis na pierniki. Podobała 
mi się legenda o Katarzynce. Po zwiedzeniu ekspozycji był czas na dekorowanie 
własnych pierników. Wycieczka była bardzo ciekawa. 
                                                                                             Iga Skibińska - kl. V a

Lena Dziembowska (pierwsza z 
prawej) z kl. IV a przygotowała 
bardzo ciekawą pracę plastycz-
ną na etykę, która jest apelem o 
niewycinanie drzew bez potrze-
by. 
Drzewo jest domem dla ptaków 
oraz dostarczycielem tlenu dla 
człowieka. 
Lena i jej koleżanki proszą:
Zastanów się, zanim zetniesz 
drzewo!

                                W OBRONIE DRZEW

Rada Rodziców chętnie finansuje nagrody w konkursach 
dla uczniów, doposaża pracownie, w których uczą się na-
sze dzieci. W związku z tym prosimy o wpłatę składek na 
RR. Apelujemy również do rodziców i przyjaciół, którzy 
nie złożyli jeszcze deklaracji PIT, o przekazanie 1% na po-
trzeby uczniów naszej szkoły. 

TORUŃSKIE
  PIERNIKI


