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LAURY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

Marcin Kaliński z panią wicedyrektor Teresą 
Szatkowską - nauczycielką matematyki

Zoa Bielawska i Jakub Rogoziński z nauczy-
cielką języka polskiego Marią Lackowską

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty należą do prestiżowych 
i trudnych. Ich celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie u nich 
twórczego myślenia oraz wyławianie talentów. Regulamin zakłada trzy etapy eliminacji: 
szkolny, rejonowy i wojewódzki. W roku szkolnym 2011/2012 możemy się pochwalić suk-
cesami naukowymi z matematyki i języka polskiego. Marcin Kaliński z klasy VI a został 
laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki, natomiast Zoa Bielawska z klasy V a 
jest laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Jakub Rogoziński z klasy VI b 
jest nalistą konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Laureaci obu konkursów są m.in. 
zwolnieni ze sprawdzianu po klasie szóstej oraz mają zagwarantowane przyjęcie do wybra-
nego gimnazjum. Natomiast nalista, oprócz wpisu osiągnięcia na świadectwie, otrzymuje 
dodatkowe punkty przy rekrutacji do gimnazjum. Marcin, Zosia i Jakub pytani o receptę na 
sukces zgodnie przyznają, że lubią się uczyć, nie mają problemów z zapamiętywaniem wiado-
mości, a pokonywanie trudności sprawia im satysfakcję. Dodać należy, że sukcesy odniesione 
przez naszych uczniów stanowią znakomitą realizację Roku Szkoły z Pasją.
Miło nam również poinformować Czytelników, że Marcin Kaliński potwierdził swoje zdolno-
ści matematyczne, zdobywając tytuł nalisty Ligi Zadaniowej z Matematyki.
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    Wręczenie laureatom dyplomów i statuetek odbyło się 29 marca 2012 roku 
na uroczystej gali w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Uzdolnionym uczniom 
gratulacje złożyli: wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski 

oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.

  Interaktywne tablice nadają całkiem nowy wymiar 
edukacji. Pozwalają na prowadzenie ciekawych 
i angażujących uczniów zajęć. Tablica działa jak 
ekran dotykowy, po którym pisze się palcem lub 
specjalnym piórkiem. Dołączone oprogramowanie 
oraz programy dostępne on-line wzbogacają i po-
szerzają wiedzę uczniów. Praca z multimedialnym 
urządzeniem kształtuje bardzo wiele umiejętności 
- przede wszystkim cierpliwość, koncentrację 
uwagi, umiejętność pracy w grupie. Aby przesu-
nąć obrazki, dziecko napina i rozluźnia mięśnie 
dłoni, tym samym przygotowuje się do pisania. 
Należy jednak pamiętać, że tablica, mimo swej 
atrakcyjności, nie nauczy dziecka elementarnych 
umiejętności czytania, pisania i liczenia. Książka 
i zeszyt są ciągle pożądane w edukacji. 
                                         Katarzyna OśmiałowskaPrzy tablicy Kacper Miłkowski

MULTIMEDIA W SZKOLE
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Dnia 5.03.2012 r w Grębocinie odbył się 
Gminny Konkurs Jednego Aktora dla klas 
I - III.  Naszą szkołę reprezentowały trzy 
uczennice z klasy III a – Laura Borowiec, 
Marta Kwiatkowska i Zuzia Pietkiewicz. 
Zadaniem uczestników konkursu było 
wyszukanie i nauczenie się wiersza, zagranie 
go oraz przygotowanie charakteryzacji. 
Miło jest nam przekazać informację, że 
I miejsce w tym konkursie zajęła 
Zuzia Pietkiewicz, która recytowała 
wiersz pt. „O isaku i żabkach”. II 
miejsce otrzymała Laura Borowiec, która 
recytowała wiersz pt. „Zły humorek”. 

Alina Skowrońska

I MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

PAMIĘTAMY O PAPIEŻU POLAKU

 Śmiało można powiedzieć, że począwszy od 2005 roku, 2 kwietnia nie jest 
zwykłym dniem. Wielu Polaków wspomina tego dnia postać błogosławionego Jana 
Pawła II, człowieka, który przez prawie 27 lat zasiadał na Stolicy Piotrowej i skutecznie 
odmieniał oblicze tej ziemi. 
 Uczniowie naszej szkoły również nie zapomnieli o swoim wielkim rodaku. 
Z okazji 7. rocznicy śmierci Papieża - Polaka klasy trzecie pod przewodnictwem Pani 
Aliny Skowrońskiej oraz Ks. Arkadiusza Sobocińskiego przygotowały uroczysty apel. 
W czasie wystąpienia można było usłyszeć teksty przypominające bogate życie Jana 
Pawła II, jego zasługi dla Kościoła i świata, a także teksty poetyckie o Papieżu. Na 
zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Barkę”. W taki właśnie sposób cała spo-
łeczność szkolna oddała cześć polskiemu błogosławionemu, pokazując tym samym, że 
mimo upływu lat, nie zapomnieliśmy o tym, ile dobra uczynił dla nas wszystkich Jan 
Paweł II.
                                                                                                  Ks. Arkadiusz Sobociński
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KONKURS WIEDZY O RENESANSIE
  24 marca 2012 r. odbyła druga edycja 
Konkursu wiedzy o Renesansie dla klas 
szóstych. Uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą z literatury, historii i sztuki Odro-
dzenia we Włoszech i Polsce. Zmagania 
były trudne, publiczność gorąco dopin-
gowała swoich faworytów. Wygrała Ka-
rolina Wankiewicz z kl. VI b, która nie 
popełniła żadnego błędu. Plastyczną opra-
wę konkursu tworzyły żywe obrazy pre-
zentowane przez uczniów, m.in. „Mona 
Lisa” i „Dama z gronostajem” Leonarda 
da Vinci”. W tle brzmiała muzyka rene-
sansowa. Konkurs przygotowały: Daria 
Czermińska-Falk i Maria Lackowska.

  Lekcja muzealna „Śladami Mikołaja Kopernika” wiodła spod Ratusza do Katedry 
Św. Janów, gdzie astronom był ochrzczony, następnie do Domu Kopernika - gotyckiej 
kamienicy, gdzie znajduje się  wystawa poświęcona słynnemu uczonemu. Uczniowie kl. 
V a dowiedzieli się, że Kopernik nie tylko „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, ale też 
interesował się ekonomią, medycyną, obroną zamku olsztyńskiego przed Krzyżakami 
oraz sprawami monetarnymi. W pomieszczeniach muzealnych zgromadzono dokumen-
ty, mapy, przedmioty codziennego użytku z XV wieku. Na uwagę zasługuje ekpozycja 
najstarszych edycji dzieła „De revolutionibus”. Warto też wybrać się na wystawę „Świat 
toruńskiego piernika”, gdzie poznamy tajemnice wypieku tych słodyczy.            ML

Z WIZYTĄ W DOMU KOPERNIKA
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Klasa III a podczas zajęć origami w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Na zdjęciu 
uczniowie w wykonanych własnoręcznie czapkach samuraja. Origami to stara japońska sztuka, 
ucząca, w jaki sposób ze składanej kartki papieru, bez przecinania jej czy klejenia, wydobyć 
kształty zwierząt, kwiaty, ozdoby, gury geometryczne. Origami znaczy po japońsku składanie 
papieru. Nazwa pochodzi od japońskiego słowa, które oznacza: ori - zaginanie, składanie; kami 
- papier. Zajęcia z wykorzystaniem sztuki origami rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne, 
wyobraźnię przestrzenną, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, dokładności i dyscypliny. 
Origami wymaga od dziecka precyzji składania i wielkiej koncentracji – poszczególne 
czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu więc miejsce na 
naukę logicznego myślenia. Sztuka origami posiada szeroki walor uspokajający, rozbudza 
zainteresowania i chęć nowych poszukiwań. Składanie papieru rozwija pasję twórczą dzieci, 
daje pełne zadowolenie. Jest jednocześnie zabawą i nauką kompozycji, wyczucia proporcji, 
przestrzeni na płaszczyźnie. Z kawałka papieru można ,,wyczarować” piękne kształty, formy i 
gotowe elementy, odzwierciedlające rzeczywisty obraz.            

                                                                                                              Alina Skowrońska

LEKCJA RZEŹBY W GALERII  
 TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

SZTUKA ORIGAMI

   Dzieci z klasy I b cyklicznie uczestniczą 
w zajęciach plastycznych, które odbywają 
się w  Galerii Twórczości Dziecka. Podczas 
zajęć uczniowie poznają różne techniki 
plastyczne. Łączą kredki pastelowe z 
farbami wodnymi. Tak powstały piękne 
prace zatytułowane „Latające ryby” i 
„Kolorowe smoki nad miastem” - obraz 
wykonany przez całą grupę. Kolejnym 
doświadczeniem jest praca w glinie. To 
trudny, ale bardzo ciekawy materiał do 
pracy. Każde dziecko bardzo mocno 
angażuje się w wykonanie zadania. 
Na koniec zajęć mogliśmy podziwiać 
fantastyczne „Domki dla ślimaka”. Z 
niecierpliwością i zaciekawieniem dzieci 
czekają na kolejne zajęcia w Galerii.
                                 Teresa Lewandowska
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Dnia 30 marca 2012 r. o 
godz. 10.00 odbyły się Matematyczne 
Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w 
ramach projektu z Europejskich Funduszy 
Społecznych – Priorytet 3 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka 
Jakość Systemu Oświaty, realizowanego 
przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą 
ELITMAT „Matematyka Innego 
Wymiaru – organizacja Matematycznych 
Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”. 

Wcześniej dzieci otrzymały 
bezpłatnie materiały dydaktyczne w 
postaci zbioru zadań, który pomógł 
uczniom przygotować się do konkursu. 89 
uczestników z naszej szkoły (podobnie, 
jak w całej Polsce) w ciągu 60 minut, 
oddzielnie w kategoriach wiekowych od 
kl. II do kl. VI, rozwiązywało 20 zadań 
zamkniętych wielokrotnego wyboru 
o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Niektóre z nich znacznie wykraczały 
poza podstawę programową. Każde 
zadanie miało po 4 odpowiedzi, z 
których żadna, jedna, dwie, trzy albo 
wszystkie były prawdziwe. Zadaniem 
dzieci było ocenienie poprawności 
każdej z odpowiedzi, poprzez właściwe 
zaznaczenie prostokącika na karcie 
odpowiedzi. Za poprawne zaznaczenie  
zostanie przyznany 1 punkt, za błędne 1 
punkt ujemny, za brak zaznaczenia 0 pkt.

Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone 10 tygodni po zakończeniu 
konkursu. Laureaci szkół podstawowych 
otrzymają nagrody rzeczowe. Dziesięciu 
najlepszych uczniów, z dodatnią 
punktacją, w poszczególnych powiatach, 
województwach i w kraju otrzyma dyplom.

MATEMATYCZNE 
MISTRZOSTWA 
POLSKI

Szkolny opiekun konkursu
            Teresa Szatkowska
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Zuzanna Anderton
kl. IV b

Patrycja Balejko
kl. IV b

Anna Mikołajczyk 
       kl. IV b

Oliwia Rumińska 
kl. V b

Oliwia Sobieska
kl. IV a

Zoa Wróbel 
kl. IV a

Alicja Żbikowska 
kl. IV a

Julia Trybel 
kl. IV b

GALERIA MŁODYCH ARTYSTÓW
Prezentujemy prace inspirowane twórczością Alfonsa Muchy 

pt. Secesyjna baśń
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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foto Robert Chrobak 

 Rok szkolny 2011/2012 należy do udanych w sporcie. Nasi uczniowie odnieśli 
ostatnio duże sukcesy, zwłaszcza w piłce nożnej. Drużyna gra w następującym w składzie: 
Ł. Chrobak, M. Chrobak, K. Krupa, I. Duszyński, P. Bens, M. Szeer, P. Gabryszewski, 
M. Laskowski, R. Błaszczyk, R. Mateusiak, R. Rybicki.
Młodzi piłkarze zajęli I miejsce w XVIII edycji Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy w futsalu. 
Wygrali też Mistrzostwa Gminy Lubicz w futsalu, Mistrzostwa Gminy Lubicz „Piłkarskie 
piątki” oraz Mistrzostwa Powiatu w futsalu. Natomiast w Mistrzostwach Powiatu „Piłkar-
skie piątki” zdobyli III miejsce. Podopieczni trenera Mariusza Jarlaka w tym sezonie nie 
schodzą z podium. Gratulujemy!

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA  
- ACH, TO TY...

Wiosenny pokaz mody w klasach I - III.
Ula i Gosia Moczkodanówny pięknie pre-
zentują się w strojach wizytowych, Kaja 
Falk eksponuje ekologiczną biżuterię. 
Dziewczynki proponują w tym sezonie 
zieleń i motywy kwiatowe.

Po ilości rowerów przed szkołą można 
śmiało stwierdzić, że wiosna w pełni. Po-
rządku na parkingu pilnuje sam przewod-
niczący SU Marek Mikołajczyk. (pierwszy 
z prawej)

SPORT ...  SPORT.... SPORT


