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APEL DLA NIEPODLEGŁEJ. GODZINA 11.11

Maria Szczepaniec
,,Moja Niepodległa’’
Kiedy patrzę na żyzne pola,
majem oblane łąki,
kwiaty niczym kielichy, z których głowy
wychylają dojrzałe pąki.
Jestem szczęśliwa, zadowolona
Polska moja matka ulubiona!
Tyle w swym życiu cierpiała,
krwawiła, bezdomna szlochała.

Dumała o swym smutnym losie,
o niepewną przyszłość drżała.
Jej dzieci pozbawione chleba i domu,
przez wroga sponiewierane i atakowane,
mimo to z orłem na piersi,
dumni niczym struny wyprostowane,
z karabinem w dłoni, z pieśnią na ustach,
walczą i zwyciężą,
o wolność, miłość, nadzieję,
o miejsce do życia dla swych synów
i ciepły kąt.
Zwyciężyli...

Kochana Polsko !
To już 100 lat ! Jestem z Ciebie dumna ! Tyle lat byłaś w niewoli , ale mimo wszystko nie
poddałaś się. Chciałam Ci bardzo pogratulować.
Nie było mnie jeszcze na świecie, kiedy Ty przelewałaś krew ze swojego serca za naszą
wolność. 123 lata byłaś w niewoli pod zaborami. Mimo przeciwności losu dalej walczyłaś o
suwerenność. Z całego serca dziękuję Ci za Twoją odwagę. Dzięki Twojej determinacji żyję
teraz w wolnym i pięknym kraju. Dla mnie 100 lat to niewyobrażalnie długo, ale dla historii
to zaledwie kilka zdań w podręczniku.
Jestem szczęśliwa, że mogę swobodnie mówić po polsku i czytać polskie książki i gazety.
Mogę też podziwiać wybitnych Polaków, którzy tworzą w Polsce, a nie na emigracji.

Pozdrawiam Cię mocno
Maria Siałkowska
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9 listopada 2018 roku odbyła się w naszej szkole
uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel rozpoczął się o godzinie 11:11 odśpiewaniem czterech
zwrotek hymnu Rzeczypospolitej Polskiej: „Mazurka Dąbrowskiego”. Część artystyczną przedstawili uczniowie klasy VIII a. Zaprezentowali
wiersz Ignacego Krasickiego pt. „Hymn do miłości ojczyzny”. Odegrali również scenkę ukazującą
przygotowanie do sprawdzianu z historii, podczas której przedstawili najważniejsze informacje
związane z utratą i odzyskaniem niepodległości
przez Polskę oraz okresem walk o niepodległość.
Na zakończenie p. Dyrektor Wiesława Geras złożyła wszystkim dzieciom i nauczycielom życzenia
z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie otrzymali też biało-czerwone lizaki jako podarunek od
Wójta Gminy Lubicz.
Akademię przygotował p. Mariusz Gwardecki
- nauczyciel historii.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Dnia 22 października uczniowie klasy II a wyjechali do Centrum Chemii w małej skali. Uczestniczyli w zajęciach ,,Jak pracować bezpiecznie i efektownie w laboratorium”. Po zapoznaniu się z
zasadami BHP, samodzielnie wykonywali doświadczenia: wulkan chemiczny oraz sprawdzenie
rozpuszczalności soli. Prowadzili obserwacje i wyciągali wnioski. Doskonalili umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, dzięki własnoręcznemu eksperymentowaniu - przy tym
doskonale się bawili.
Jolanta Wszelak - wychowawca kl. II a

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Na przełomie września i października odbyła się II edycja konkursu plastycznego z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Konkurs był skierowany do uczniów w kategoriach „klasa
trzecia” i „klasa czwarta”. Uczniowie uczestniczący mieli za zadanie stworzyć pracę plastyczną tj.
flagę jednego z europejskich krajów, dowolną techniką, o formacie A4. Niemniej, najważniejszym
kryterium było samodzielne wykonanie. Rywalizacja została rozstrzygnięta poprzez głosowanie
wszystkich uczniów klas w danej kategorii, natomiast biorący udział nie mogli oddać głosu na
swoją pracę. I tak w kategorii „klasa trzecia” I miejsce zajęła Lena Radzimska, II miejsce - Maja
Żulewska, zaś III miejsce zajął Julian Bożek. Natomiast w kategorii „klasa czwarta” I miejsce
zajęła Julia Balewska (IVc), II miejsce zajął Bolesław Olejnik (IVc), z kolei III miejsce - Julia
Mroczka (IVa).
Jakub Grochowski - nauczyciel j. angielskiego

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Mistrzostwa Gminy:
4 x 1miejsce unihokej dz. kl 6 i młodsze, kl 8 i młodsze i to samo chłopcy,
2 miejsce piłka nożna chł. kl 6 i młodsze, 3 miejsce piłka nożna chł. kl 8 i młodsze.
Mistrzostwa Powiatu: 1miejsce unihokej dz. kl 6 i młodsze i awans do półfinału wojewódzkiego,
2 miejsce unihokej chł. kl 6 i młodsze. O medale w powiecie powalczą też dziewczynki
i chłopcy z kl 8 i młodsze.
Mariusz Jarlak - nauczyciel wf
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PASOWANIE NA UCZNIA

Każdego roku w naszej szkole szczególnie witamy Pierwszoklasistów. Tak było i w tym razem.
Dzień ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii odbył się 18
października. Ten zwyczaj szkolny nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. Centralnym punktem wydarzenia, obok złożenia przyrzeczenia, było dotknięcie wielkim
ołówkiem ramienia każdego dziecka przez Panią Dyrektor. To oficjalny akt przyjęcia w poczet
uczniów. Zamiast pasa i miecza dzieci otrzymały dyplomy. Wcześniej jednak musiały wykazać
się wiedzą i umiejętnościami, aby zrzucić zaklęcie, które przygotowała dla nich Bajkowa Zła
Wróżka. A nie było to łatwe zadanie. Mimo ogromnych starań, żółte dzioby nie chciały zniknąć z
nosków dzieci. Na szczęście zaproszeni goście włączyli się do zabawy, docenili oklaskami wiersze oraz piosenki i jak to w bajkach bywa dobro zwyciężyło zło, a dzieci odzyskały swoje noski.
Z okazji pasowania na ucznia Rada Rodziców wręczyła wychowawcom prezenty dla klas –
pomoce do zajęć edukacyjnych. Każde dziecko otrzymało od rodziców drobny upominek oraz
książeczkę od Pana Wójta Gminy Lubicz. Ogromną niespodzianką okazał się wyjazd do Kinder
Parku, którego sponsorem była Rada Rodziców oraz Urząd Gminy Lubicz. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
wychowawcy: Katarzyna Ośmiałowska i Sylwia Rucińska
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PROJEKT PRZYRODNICZY „LEŚNA BANDA”

W październiku klasa 2B przystąpiła do projektu przyrodniczego pt. „Leśna Banda”. To cykl
czterech warsztatów, które odbywają się wiosną, latem, jesienią i zimą, co pozwala na wnikliwą obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. Zajęcia mają na celu wykształcenie postawy
szacunku wobec przyrody, wsparcie dzieci w samodzielność oraz wzmocnienie relacji w grupie.
Dzieci poznały tajniki dzikiej kuchni, rozpalały ognisko krzesiwem, poznały rośliny jadalne i
trujące. Warsztaty prowadził wykwalifikowany edukator przyrody, pan Bartek.
Dzieci wróciły z wycieczki ubrudzone, zmęczone ale i szczęśliwe. Z niecierpliwością czekamy na
drugą, zimową część, podczas której będziemy tropić ślady zwierząt na śniegu.
Beata Krycińska - wychowawca kl. II b
Czytać książki można w każdej sytuacji, zawsze i wszędzie. Jak w sloganie znanej reklamy telewizyjnej - „Czytaj tu albo tu, czytaj
gdziekolwiek, czytaj tak, jak chcesz”.
Nasi uczniowie bardzo chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną. Od kiedy do kącika czytelniczego zakupiono kolorową wykładzinę, liczba
odwiedzających, a co najważniesze, czytających dzieci wzrosła jeszcze bardziej.
Dorota Wyszogrodzka-Trybel
- bibliotekarz
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CZAS WYBORÓW

Dnia 29.10.2018 roku odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Startowało pięciu kandydatów:
Dardzińska Julia VIII a, Głuszkowski Jonasz IV b, Knop Iga IV b, Kornowicz Jonatan
VIII a, Kinga Rutkowska VIII b. Każdy z nich zaprezentował swój program wyborczy.
Po przeliczeniu głosów przewodniczącym został Jonatan Kornowicz z VIII a, a zastępcą Julia Dardzińska również z VIII a. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2018/19 zostali p. Beata Dachtera i p. Mariusz Błaszak.

U NAS W ŚWIETLICY

„Dziś w świetlicy odwiedził nas ktoś, / jest to bardzo wyjątkowy Gość. /Wysłuchamy go

z ogromną ciekawością, /gdy będzie dzielił się swą mądrością (…)”.
Takim, wspólnie wymyślonym wierszykiem dzieci ze świetlicy szkolnej przywitały
dzielnego strażaka - Pana Namysłowskiego. Spotkanie miało na celu nie tylko przybliżenie dzieciom charakterystyki zawodu strażaka, ale przede wszystkim kształtowanie
wśród uczniów odpowiedzialności i obowiązku bezpiecznego postępowania podczas
ewakuacji, pożaru, wypadku drogowego oraz dojrzałego zachowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Spotkanie dodatkowo urozmaiciła możliwość przymierzenia hełmu
strażackiego oraz krótkie szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Na zakończenie uczniowie sprawdzili zdobytą wiedzę, rozwiązując przygotowane przez wychowawców świetlicy zagadki i krzyżówki.
Magdalena Wyciechowska - wychowawca
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30 października, w ramach „Spotkań z pasją” pod patronatem Wójta Gminy Lubicz,
dzieci wzięły udział w zajęciach tenisa
stołowego, które poprowadzili zawodnicy
Energi KTS Toruń.

W październiku odbyła się próba ewakuacji
uczniów z budynku szkolnego z udziałem
straży pożarnej ze Złotorii i Torunia. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie.

PRAWO SZKOLNE NA CO DZIEŃ
Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych:
1. Uczniowie przynoszący za zgodą rodziców do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt
elektroniczny, czynią to na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, kradzież przyniesionego sprzętu.
2. Podczas zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych, pobytu w świetlicy, przebywania w bibliotece szkolnej istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zakaz ten dotyczy również
wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
3. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego
sprzętu elektronicznego, w tym słuchawek, przed rozpoczęciem zajęć.
4. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych, pobytu w świetlicy, przebywania
w bibliotece szkolnej jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim
uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, opiekuńcze lub pełniącego dyżur w czasie przerwy.
5. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest przechowywany w sejfie szkolnym. Osobą upoważnioną do odbioru odebranego telefonu lub innego urządzenia, jest rodzic/opiekun prawny ucznia.
6. Nauczyciel lub pracownik sekretariatu szkolnego powiadamia rodzica/opiekuna o odebraniu telefonu.
Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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