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18. 05. 2009 odbył się w naszej
szkole niecodzienny przegląd
umiejętności uczniów „Mam
talent”.Wzięli w nim udział
uczniowie klas I-VI, w sumie 22
osoby. Pokaz stał się doskonałą
okazją do ujawnienia wielu talentów. Uczestnicy prezentowali
grę na instrumentach klawiszowych (Katarzyna Zająkała, kl.
IVa), śpiewali (Aleksandra Krat
kl. Ib, Julia Trybel kl. Ib, Izabella Wojnar kl. IIIa, Beata Ptach i
Julia Lisińska kl. IVb), tańczyli
(Alicja Żbikowska kl. lIa, Adaś
Marczuk kl. IIa, Julia Foryś kl.
Ia, Sara Cyl, Sandra Wiśniewska kl. IIIa), recytowali (Weronika Przanowska, Julia Trybel
kl. Ib), wykonywali skomplikowane ewolucje akrobatyczne
(Zuzanna Koprowska, Karolina
Wankiewicz kl. IIIb, Dominika
Sikorska kl. IVb, Ula Konieczna kl. IVa), niektórzy ujawnili
niezwykłe hobby - Klaudiusz
Ciesielski z kl. IIa przygotował
ciekawą prezentację multimedialną „Dinozaury- moja pasja”,
a Józefina Siałkowska z kl. Va
pokazała się w prezentacji „Konie - moja pasja”.

Uczestnicy dali z siebie wszystko, a publiczność była zachwycona, nagradzając
ich co chwila gorącymi brawami. Każdy z
występujących otrzymał ponadto dyplom,
drobny upominek oraz płytę ze zdjęciami
prezentującymi zmagania naszych uczestników w czasie prób do przeglądu. Imprezę przygotowały: mgr Sylwia Rucińska
oraz mgr Dorota Wyszogrodzka-Trybel.
Zwiedzisz w jednym dniu
Wiele uczymy się o Fryderyku Chopinie. Nie
wszyscy jednak wiemy, że wybitny kompozytor
przebywał podczas wakacji w Szafarni. czyli
blisko Torunia, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Do Szafarni Chopin przyjechał w 1824r.
i 1825r. Spędzał wakacje u szkolnego kolegi
Dominika Dziewanowskiego. Tutaj uczył się
historii i patriotyzmu. Brał udział w wiejskim
weselu u państwa Lewandowskich oraz podziwiał barwne dożynki. W Szafarni Chopin
skomponował pierwsze cztery mazurki. W tej
miejscowości Chopin wydawał także lokalną
gazetę Kurier Szafarski. Gazeta, podzielona na
wiadomości krajowe i zagraniczne, w sposób
żartobliwy informowała rodziców Chopina o
najdrobniejszych wydarzeniach, które miały

miejsce w Szafarni. Zgodnie z wolą matki,
Fryderyk wysyłał z Szafarni prawie codziennie
listy. Oprócz Szafarni Chopin zwiedził ponad
30 innych miejscowości takich jak: Toruń,
Kikół, Golub, Obory, Gdańsk i Płock. Dlatego
możemy się wybrać do Szafarni, zwiedzić lub
przenocować w bajecznie pięknym dworku.
Ośrodek i Muzeum Fryderyka Chopina są
czynne w następujące dni: od wtorku do piątku
od 8:00 do 16:00
w sobotę i niedzielę od 12:00 do 16:00
www.szafarnia.art.pl
A po zwiedzaniu można wybrać się nad pobliskie jezioro w Okoninie.
Życzę miłego zwiedzania i dobrego wypoczynku.
Paweł Gotowt VIa

Z klasami czwartymi ciekawą lekcję nt.
Skąd się wziąłem przeprowadziła pani
Iwona Dybcio - pielęgniarka i położna.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu o rozwoju dziecka przed
narodzinami. Pani Iwona tłumaczyła, jak
wspaniałym darem dla rodziców są dzieci.
Dziękujemy za mądrą i piękną lekcję.

Gościem klasy I b była pani Anna Kostrzewska. Ubrana w strój kujawski
wzbogaciła zajęcia na temat ,,Regiony
Polski i moja miejscowość”. Pierwsza B
wie już, co to jest ,,piekielnica”, ,,czółko”.
Dziękujemy!
wych. J. Wszelak i uczniowie

Lekcje z Mamą
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218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Wiwat Maj, 3 Maj...“ Słowa tej pieśni
rozchodziły się daleko poza mury Szkoły
Podstawowej w Złotorii. W przededniu
narodowego święta, w patriotycznej
akademii z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja udział wzięli:
Przewodniczyący Rady Gminy Lubicz K.
Rybacki, Inspektor Oświaty D. Zagórski,
Przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Powiatu B. Kisielewska, ks. kanonik
K. Stanowicz, Przewodnicząca Rady
Rodziców K. Susarska, przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii
- R. Wilmanowicz i G. Wilmanowicz,
nauczyciele, uczniowie w strojach historycznych, galowych oraz w mundurach
harcerskich.
Mali wykonawcy przedstawili niezwykle
pouczającą lekcję historii. Wydarzenia
z 1791 roku pokazane zostały z punktu

widzenia współczesnego młodego Polaka, który swojego patriotyzmu nie chce
ograniczać do wywieszania agi polskiej,
ale pragnie wiedzieć więcej na temat przeszłości swojego narodu.
Dziecięca publiczność, która jest szczególnie wymagająca i wrażliwa, żywo reagowała na dźwięki patriotycznych pieśni,
spontanicznie włączyła się w śpiew chóru.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem
śledzili inscenizację ukazującą okoliczności powstawania tekstu Konstytucji,
nad którym pracowali w tajemnicy przed
większością sejmową najwybitniejsi patrioci: Stanisław Małachowski, Ignacy
Potocki, Hugo Kołłątaj oraz król Stanisław August Poniatowski. Konstytucja
była wyrazem dążeń do uratowania niepodległości Rzeczypospolitej. Chociaż
nie weszła w życie, to świadomość, że
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była pierwsza w Europie i druga na świecie dawała nadzieję Polakom przez lata
zaborów i wojen na odbudowanie wolnej i
demokratycznej ojczyzny.
Całości tej niezwykłej lekcji historii dopełnił pokaz multimedialny prezentujący
najważniejsze postaci i dokumenty tego
okresu. Akademię zakończył występ
czworga laureatów konkursu recytatorskiego. Przedstawili oni wyjątkowo dojrzałe interpretacje utworów patriotycztnych, za co otrzymali dyplomy i nagrody
z rąk Przewodniczącego Rady Gminy K.
Rybackiego.
Na koniec uroczystości głos zabrała dyrektor Wiesława Geras, która wspominała
czasy, kiedy świętowanie 3 Maja, zabro-

nione przez władze komunistyczne, integrowały Polaków. Ksiądz Krzysztof Stanowicz dodał, że patriotyzm zawsze łączył
się nierozerwalnie z wiarą i pobożnością
Polaków, dlatego możemy dzisiaj cieszyć
się wolną ojczyzną. Radna Barbara Kisielewska odniosła się do słów Jana Pawła II
mówiących o tym, że narody, które tracąc
pamięć, tracą swoją tożsamość.
Wzruszona podziękowała, w imieniu gości, za zaproszenie na uroczystość.
Cała społeczność Szkoły Podstawowej
w Złotorii zdała egzamin z patriotyzmu.
Bywają takie dni, że szczególnie dumni
jesteśmy z naszej przeszłości. Rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja niewątpliwie do takich należy.
ML

Scenariusz akademii opracowała mgr Joanna Zielaskowska-Jabłońska

Wierszyki łamiące dziecięce języki - konkurs logopedyczny
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7 maja 2009 trzy dziewczynki z kl. 0
b (Julia Susarska, Wiktoria Cieślewicz,
Zuzanna Skibińska) wyjechały na konkurs
logopedyczny do Przedszkola Miejskiego nr
2 w Toruniu. Konkurs „Wierszyki łamiące
dziecięce języki” jest przeznaczony dla
dzieci 6-letnich, uczących się w toruńskich
przedszkolach i szkołach. Byliśmy jedyną
reprezentacją spoza Torunia. Na konkursie
dziewczynki zaprezentowały znane wierszyki
polskich poetów Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima. Julka Susarska wystąpiła jako
Kaczka Dziwaczka, Wiktoria Cieślewicz

była Skarżypytą a Zuzia Skibińska odegrała
smutną Panią Słowikową. Małe artystki
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Dziewczynki chętnie wzięły też udział w
konkursach logopedycznych przygotowanych
przez panią logopedę Małgorzatę Stupak.
Julka i Zuzia pięknie poprowadziły ćwiczenia
artykulacyjne. Dodatkową atrakcją dla dzieci
była możliwość udzielenia wywiadu do
Telewizji Kablowej Toruń.
mgr Julita Peplińska

W BIBLIOTECE

Piotr Gradkiewicz z panią Marzeną Wojnar

Dzieci klas O bardzo chętnie odwiedzają bibliotekę, oglądają i wypożyczają
książki. Panie bibliotekarki M. Wojnar i
D. Wyszogrodzka-Trybel z wielką cierpliwością i wyrozumiałością, doradzają
wybór książki młodym czytelnikom.
Często też panie zapraszają nas na zajęcia
Konkurs Bezpieczne wakacje

Wskaż prawidłową odpowiedź. Rozwiązanie przynieś do naszej redakcji po wakacjach. Na uczestników konkursu będą czekały niespodzianki.
1. Jesteś sam w domu. Ktoś puka do drzwi. Co
robisz?
a) Otwierasz drzwi bez patrzenia, kto jest.
b) Patrzysz przez wizjer, kto puka. Jeżeli ktoś bliski,
otwierasz, a jeżeli ktoś obcy, nie otwierasz.
c) Na pukanie odpowiadasz głośno: „Proszę wejść,
drzwi są otwarte.“
2. Czekasz na autobus na przystanku. Podjeżdża
samochód i kierowca mówi: „ Dzień dobry, może
podwieźć cię do domu? Co robisz?
a) Odpowiadasz: „Cieszę się, bardzo chętnie skorzystam.“
b) Mówisz: „Tak, ale proszę mnie podwieźć tylko
do sklepu.“
c) Zdecydowanie odmawiasz: Dziękuję, poczekam
na autobus.“
3. Jeździsz rowerem na placu w pobliżu domu. Nagle
podjeżdżają do ciebie koledzy i proponują przejażdżkę po ruchliwej drodze. Jak się zachowasz?

w bibliotece, gdzie dzieci mogą poznać
tajniki książki.
w jest świetną okazją, aby odwiedzić
bibliotekę. Tego dnia czekała na dzieci
słodka niespodzianka, ciekawa lektura
oraz występy dziewcząt z Koła Miłośników Książki, które zaprezentowały przedstawienie pt. „Urodziny Kopciuszka”.
Panie bibliotekarki w ramach tego dnia
przeczytały również dzieciom książeczkę
o przygodach Franklina pt. „Franklin idzie
do szkoły”. Utwór ten bardzo spodobał się
dzieciom, przypomniał również o emocjach, jakie towarzyszyły dzieciom, kiedy
one szły po raz pierwszy do szkoły. Wspomnieniom i dyskusjom nie było końca.
Następnie dzieci rysowały wybraną przygodę Franklina. Z prac dzieci panie urządziły kolorową wystawę w bibliotece.
mgr Teresa Lewandowska
a) Pojedziesz z nimi.
b) Powiesz im, że jezdnia to nie plac zbaw.
c) Powiesz, że ci się nie chce.
4. Kolega namawia cię na skok do wody w miejscu,
które nie jest do tego przystosowane. Co robisz?
a) Godzisz się na skok, bo nie chcesz uchodzić za
mięczaka.
b) Zdecydowanie odmawiasz i odchodzisz.
c) Nie zgadzasz się i nalegasz, żeby kolega tego nie
robił.
5. Rozmawiasz przez telefon z osobą nieznajomą,
która wypytuje cię o miejsce pracy rodziców, czy
jest ktoś dorosły w domu, czy macie plazmowy
telewizor. Co robisz?
a) Odpowiadasz na wszystkie pytania.
b) Prosisz, aby ta osoba zadzwoniła wieczorem,
kiedy będą rodzice.
c) Powiesz, że nie wolno udzielać ci takich informacji i odkładasz słuchawkę.
Autorki pytań – Kasia Zająkała i Ala Krajewska
--------------------------------------------------------------Imię i nazwisko .................................... klasa...........
Odpowiedzi:
1.......... 2 ..........3 ............. 4 ............. 5 ................
---------------------------------------------------------------
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Listy z podróży
W maju odbyłem krótką,
ale pełną wrażeń podróż
do Portugalii. Razem z
mamą i bratem polecieliśmy samolotem do Porto.
Mieliśmy okazję mieszkać w bardzo gościnnym
domu, gdzie powitano nas tradycyjnym portugalskim obiadem.
Nazajutrz pojechaliśmy samochodem do Lizbony. Po drodze zatrzymaliśmy się w małym
turystycznym miasteczku Nazare. Jest ono położone nad oceanem. Jedna część tej portowej
miejscowości leży na 50-metrowym klie, a
druga na wysokości plaży. Potem pojechaliśmy
do miasta Peniche. Po krótkim odpoczynku w
hotelu udaliśmy się na 50-metrowe klify. W
tym czasie były bardzo duże fale. Następnego
dnia postanowiliśmy obejrzeć mecz piłkar-

Tata
z gwizdkiem
Nazywam się Hubert
Marczuk. Chodzę do
klasy IV A. Mój tata jest
sędzią hokeja na lodzie i
ma na imię Włodek.
Gdy miał 9 lat zaczął trenować hokej na
lodzie. Rozszerzał swoją karierę i tym samym
zdobywał medale. Grał w Reprezentacji Polski
Juniorów, gdy był młodszym zawodnikiem. W
wieku 19 lat zaczął zajmować się sędziowaniem. Uczył się przepisów, a w tym samym
czasie musiał studiować. Mimo to studia zdał
wspaniale.
Przez kilka lat był sędzią liniowym. Później
był już na wyższym poziomie i został sędzią
głównym. Teraz sędziuje w ekstraklasie polskiej ligi. Jest w rankingu II sędzią w Polsce.
W marcu był na Mistrzostwach Świata w
Słowenii.
Jestem dumny ze swojego taty.
Przypominamy, że Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca
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ski na stadionie w Lizbonie. Był to nał ligi
portugalskiej FC Porto vs Paqous de Ferreira.
Kibicowaliśmy drużynie Porto, siedzieliśmy w
sektorze kibiców tego klubu i mieliśmy założone ich koszulki. Całe szczęście, bo FC Porto
wygrało 1:0, więc i my się bardzo cieszyliśmy,
śpiewaliśmy też klubowe piosenki razem z
kibicami.
Wreszcze przyszła kolej na zwiedzanie Lizbony. Podziwialiśmy zamek Sao Jorge i jego
okolice, Pałac Hieronimitów i wiele innych budowli. Zauważyłem także, że w Lizbonie jest
dużo pomników na kolumnie, przypominającej
Kolumnę Zygmunta.
Portugalia bardzo mi się podoba, Portugalczycy są bardzo mili. Gdy się zgubiliśmy, pani
spytała nas, czy może nam pomóc, chociaż
słabo umiała angielski. Innym razem pan, widząc nasze czapki z napisem FC Porto, zagadał
do nas, że on lubi Benca Lisboa. Wszystkim
polecam wycieczkę do Portugalii.
Marcel Kaliński

Dzień Mamy
Mamusiu kochana dziś
twoje święto jest
Od samego rana możesz
robić to, co chcesz
Leż sobie, a ja za Ciebie
zrobię wszystko
Śniadanie i kawę podam też
Byś szczęśliwa była przez cały ten wspaniały
dzień
Tego dnia nikt nie jest ważny tak jak TY
Cały dzień będę grzeczny i szóstki same przyniosę
Nie będę z bratem kłócić się, byś spokój zaznała w ten dzień
A gdy minie Twoje święto, to taki sam postaram się być
Choć wiem, że mi się to nie uda
To synem Twoim kochanym zawsze chcę być.
Maksymilian Serwiński

Świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych absolwentów

Katarzyna Laskowska

Karolina Piłatowska

Paweł Gotowt

Daria Szczepanowska

Daria Żerkowska

Aleksandra Witt

Agata Weber

Patrycja Sikorska

Anna Lewandowska

Uczniowie klas IV i V, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:
kl. IV a - Alicja Krajewska, Klaudia Laskowska, Monika Stanczewska, Katarzyna Zająkała, Krystian
Dachtera, Marcel Kaliński, Hubert
Marczuk, Maksymilian Serwiński,
Szymon Żbikowski
kl. IV b - Kacper Rygielski, Sylwek
Michalski, Krzysztof Zambrzycki,
Igor Cudnik, Beata Ptach, Katarzyna Kempska, Anna Różyńska,
Zuzanna Żerkowska

kl. V a - Zuzanna Jeka, Magdalena
Laskowska, Agnieszka Rolewska,
Józena Siałkowska, Joanna Smolska
kl. V b - Michał Susarski, Izabela
Wojdak, Justyna Torkowska, Kinga Łubińska, Dominika Piłatowska, Magdalena Maćkiewicz
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SPORT
Dzień 28 maja w Białych Błotach wypełniony
był sportowymi emocjami. Zmierzyło się ze
sobą ponad 250 dzieci, reprezentujących 21
drużyn z całego województwa kujawskopomorskiego. Zespoły biorące udział w
nale wojewódzkim zostały wyłonione w
eliminacjach gminnych i powiatowych.[...]
W turnieju wzięli też udział uczniowie naszej
szkoły. Pucharami wyróżnieni zostali najlepsi
zawodnicy.
Wyniki: Drużyny chłopców: I miejsce
– Zawisza 1 SP15 Bydgoszcz, II miejsce
– Victoria Koronowo, III miejsce – SP
Złotoria, IV miejsce – SP Służewo;
Król strzelców: Patryk Bens (SP Złotoria)
– 11 goli
(informacje ze str. internetowej)

XIV Forum Ekologiczne
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Nagrody dla Super Piątki
Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski w marcu ogłosił konkurs pod hasłem „Jak
ja i całe społeczeństwo możemy przeciwdziałać
zmianom klimatycznym?” Uczniowie naszej
szkoły z klas IV -VI przygotowali indywidualne
prace 7 albumów oraz 9 plakatów. Komisja konkursowa nagrodziła aż pięcioro uczniów SP w
Złotorii: Pawła Gotowta, Marcela Kalińskiego, Maksymiliana Serwińskiego, Katarzynę
Zająkałę, Darię Żerkowską. Odbiór nagród
połączono z udziałem w XIV Forum Ekologicznym zorganizowanym 29 kwietnia 2009 w ZS nr
15 w Toruniu. Forum przygotowano z wielkim
rozmachem. Delegacja laureatów, czyli Kasia i
Daria pod opieką p. Ławańskiej uczestniczyła w
2 wykładach wygłoszonych przez pracownika
Instytutu Geograi z UMK oraz v-ce dyrektora
toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, dyskusji
panelowej prowadzonej przez młodzież Gimnazjum nr 15, podziwiała występy szkolnego chóru. Bardzo przyjemnie jest otrzymywać nagrody
i te indywidualne, i te dla aktywnych w działaniach proekologicznych szkół ! Dokumentacja
fotograczna to potwierdza!
mgr Ewa Ławańska

Redaguje zespół
Opiekun: mgr Maria Lackowska
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