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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada 2019 w naszej szkole miała miejsce uroczysta Akademia
z okazji Narodowego Dnia Niepodległości (11.11). Uczniowie w formie
przedstawienia inscenizującego specjalne wydanie wiadomości przypomnieli społeczności szkolnej najważniejsze wydarzenia dotyczące trzech
rozbiorów Polski z lat 1772, 1793, 1795; życia Polaków pod zaborami i
odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918. Przypomnieli
również o tym, komu zawdzięczamy niepodległość - Roman Dmowski,
Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski oraz dlaczego powinniśmy kultywować naszą pamięć o wspomnianych wydarzeniach i postaciach.
Mariusz Gwardecki - nauczyciel historii

LEKCJA HISTORII

Pani Barbara Adamska podczas spotkania z uczniami kl. VIII a na temat
historii Złotorii

KONKURSY LITERACKIE

Szkolny konkurs literacki „Pamiętamy. Wrzesień 1939 - 2019”
Laureaci: Maria Szczepaniec, Franciszek Szczepaniec - kl. VIII b, Jan Alichnowicz - kl. VIIa, Maja Wyrwińska kl. VI b.
Daria Borowiec - uczennica kl. VIII b otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym
konkursie literackim na opowaiadanie o tematyce detektywistycznej „Zaginiony
klucz”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu.
Serdecznie gratulujemy sukcesu Uczniom i Polonistce - Pani Beacie Górskiej
Z ostatniej chwili: Franciszek Morawiak zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Trzymamy kciuki
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ŚLUBOWANIE 2019
My się szkoły nie boimy, choć i praca czeka nas. Śmiało do niej dziś wkroczymy,
bo nauki nadszedł czas.
23 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Złotorii odbyło się uroczyste
ślubowanie klas I.
Do społeczności szkolnej dołączyła całkiem spora liczba pierwszaków, bo aż 60 uczniów.
Podczas pasowania dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat obowiązków ucznia,
znajomością zasad ruchu drogowego oraz wiadomościami o swojej Ojczyźnie - Polsce. Poradziły sobie świetnie. Przed nimi teraz 8 lat przygody ze szkołą podstawową.
Trzymamy za nich kciuki.
Anna Roguszka, Agnieszka Smolińska i Beata Krycińska - wych. klas pierwszych
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W OBIEKTYWIE

Jędruś i Gabryś życzą Nauczycielom Z drewnianych łyżek, wełny, guziczwszystkiego dobrego z okazji Dnia Edu- ków i wstążek uczniowie kl. I c wykacji Narodowej.
czarowali piękne laleczki.
Lekcja etyki na temat
zdrowej diety dla nastolatków. Dziewczęta
przygotowały własne
potrawy oraz wymieniły
się przepisami.

Uczennice kl. IV a podczas warsztatów Mimo że na dworze wieje i jest zimno, my
się nigdy nie nudzimy podczas przerw.
świątecznych.
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WARSZTATY PLASTYCZNE W SKŁUDZEWIE
31 października 2019 r. uczniowie klas
piątych wraz z wychowawcami wyjechali na wycieczkę do Skłudzewa. W
Fundacji Piękniejszego Świata aktywnie spędzili dzień podczas zabaw terenowych oraz warsztatów plastycznych.
Samodzielnie wykonali kolorowe mozaiki ze szkła i aktywnie uczestniczyli
w zajęciach z modelowania w glinie.
Iwona Duś
- nauczycielka matematyki

Nasza szkoła włączyła się w obchody IX
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
4 października 2019 r. na długich przerwach uczniowie i nauczyciele sprawdzali
znajomość tabliczki mnożenia. Ci, którzy
bezbłędnie rozwiązali zagadki z tabliczką
mnożenia otrzymali medal Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Iwona Duś - nauczycielka matematyki
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KLUB CIEKAWEJ KSIĄŻKI W KL. III B

We wrześniu 2017r. w klasie I b pojawił się niezwykły uczeń - Miś
Dziesiątka. Miał brązowe futerko, ubranko z numerem 10 i w każdy piątek
wędrował do domu jednego z uczniów. Po dwóch latach dzieci doszły do
wniosku, że najwyższy czas skończyć przygodę z Misiem. Pluszak wraz z
przepiękne ilustrowaną Księgą Przygód trafił pod opiekę Pani bibliotekarki, by
wszystkie osoby odwiedzające bibliotekę mogły przeczytać o jego podróżach
i przygodach. Jeszcze we wrześniu postanowiono,w zastępstwie zabawy z
Misiem, powołać klasowy Klub Ciekawej Książki. W każdy piątek dwoje
dzieci prezentuje klasie wybraną książkę z domowej lub szkolnej biblioteki.
Przedsięwzięcie ma służyć rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych wśród
dzieci, ćwiczeniu głośnego, wyrazistego czytania, przełamywania nieśmiałości
przed wystąpieniami publicznymi. Skutkiem, którego nie przewidziałyśmy, ale z
radością obserwujemy są dyskusje wybuchające po prezentacjach, rozmowy na
temat wrażeń po lekturze, wzajemne wymienianie się książeczkami.
Jesteśmy bardzo dumne, że dzieci tak chętnie włączyły się do projektu i
wkładają wiele zaangażowania w swoje wystąpienia. Pani Dyrektor również z
przyjemnością uczestniczyła w jednym z piątkowych spotkań Klubu.
Lista książeczek prezentowanych przez dzieci do tej pory:
H.Webb “Zaopiekuje się mną”, W. Disney “Dobry, zły i Miki”, A.Stelmaszyk
“Fiord i zaginiony naszyjnik”, M.Widmark “Tajemnica meczu”, B.Mull
“Baśniobór”, H.Webb “Mały Rubi w tarapatach”

Teresa Lewandowska i Barbara Świerad - nauczycielki kl. III b
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SZACHOWE MISTRZOSTWA SZKOŁY
U NAS
W ZERÓWCE

MAJA BYLIŃSKA – Szachową Mistrzynią Szkoły w kategorii „DZIECI”
MICHAŁ PRZYBYSZEWSKI– Szachowym Mistrzem Szkoły w kategorii
„MŁODZIEŻ” w roku szk. 2019/2020
4 grudnia 2019 r. odbył się w naszej szkole turniej szachowy o tytuł INDYWIDUALNEGO MISTRZA SZKOŁY w r. szk. 2019/2019”. Wzięło w nim udział 64
zawodników z klas 0 – VIII. Turniej po raz pierwszy rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: „Dzieci” – klasy I – VI oraz „Młodzież” klasy VII – VIII.
Dla wielu uczestników był to pierwszy w życiu rozgrywany turniej szachowy. Sędzia krajowy Pan Andrzej Michalski zapoznał graczy z zasadami gry w turnieju.
Mistrzynią szkoły w kategorii „Dzieci” została Maja Bylińska z klasy VI a.
Mistrzem szkoły w kategorii „Młodzież” został Michał Przybyszewski z klasy
VIII b.
W wyniku turnieju szkolnego 11 zawodników w kategorii „Dzieci” zakwalifikowało się do Indywidualnych Mistrzostw Torunia, które odbędą się 12 lutego
2020 r. Są to:
Bylińska Maja, Świeżyński Kajetan, Wielewicka Marta, Jachowski Bartosz, Hinczewski Kasjan, Wiśniewski Igor, Małachowski Michał, Wyrwińska Maja, Tucholska Anna, Pastuszak Laura, Bielat Agata.
W wyniku turnieju szkolnego 5 zawodników w kategorii „Młodzież” zakwalifikowało się do Indywidualnych Mistrzostw Torunia, które odbędą się 13 lutego
2020 r. Są to: Przybyszewski Michał, Rzeszotek Patryk, Hinczewski Ksawier,
Morawiak Franciszek, Dziembowska Lena.
Wyniki mistrzostw szkoły decydują o składzie reprezentacji szkoły na mistrzostwach drużynowych Torunia, które odbędą się 16 grudnia 2019 r. – kat. DZIECI
oraz 17 grudnia 2019 r. – kat. MŁODZIEŻ
.
Wszystkim zawodnikom gratuluję wyników i życzę dalszych sukcesów.
Z szachowym pozdrowieniem – opiekunka koła szachowego Wiesława Geras
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Co słychać w III A?
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

17 października 2019 r. uczniowie klasy III A wybrali się do Papugarni
u Edka, gdzie podziwiali i mogli dotknąć papugi z całego świata.
24 października robili zdrowe kanapki na drugie śniadanie.
Przed Świętem Zmarłych zapalili światełko pamięci przed obeliskiem w Złotorii. W Centrum Edukacji Ekologicznej Ecokid uczestniczyli w zajęciach na temat ,,Zapobieganie powstawaniu odpadów”.
Jolanta Wszelak - wychowawczyni
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