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Wesołych wakacji
Drogim Czytelnikom życzy Redakcja

GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII

CZERWIEC 2011

W PRACOWNI MISTRZA JANA MATEJKI

Jak zwykle, bardzo uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole święto Konstytucji
3 Maja. 28 kwietnia 2011 roku uczniowie klas szóstych zaprosili swoich młodszych
kolegów i nauczycieli na akademię. W uroczystości brali także udział liczni goście: Marek
Olszewski – Wójt Gminy Lubicz, Ks. Kanonik dr Marian Wróblewski – Proboszcz Parai
Św. Wojciecha, Aldona Peregonczuk – Radna Gminy Lubicz, Jacek Murawski – Sołtys
Złotorii, Kamila Cudnik – Przewodnicząca Rady Rodziców i Maria Błaszczyk – Radna
Gminy Lubicz, Komendant OSP w Złotorii. Akademię rozpoczęliśmy od odśpiewania
polskiego hymnu. Później zawitaliśmy do pracowni malarskiej mistrza Jana Matejki.
Uczestniczyliśmy w tworzeniu obrazu „Konstytucja 3 Maja“. Na scenie, przy dźwiękach
poloneza granego na dzwonkach pojawiały się historyczne postaci. Zarówno dźwięki
poloneza, piękne stroje, jak i gra aktorów stworzyły niezwykle podniosły nastrój. Była to
żywa i bardzo oryginalna lekcja historii.
Daria Czermińska-Falk

Uczestnicy akademii pod szkolnym dębem

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE
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W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za
odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rok 2011
Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Dla uczczenia tej rocznicy, 7 czerwca 2011r. z inicjatywy
uczniów klasy VIa w Szkole Podstawowej w Złotorii, odbył się „Pierwszy Festiwal Nauki - pokaz doświadczeń przyrodniczych”. Inspiracją był lm o życiu i twórczości Alberta Einsteina.
Po projekcji uczeń Maksymilian Serwiński z entuzjazmem zaproponował, aby pomysł pokazu
doświadczeń przenieść do naszej szkoły. Pomysł spodobał się uczniom i pod opieką nauczycielki
przyrody przygotowali doświadczenia obrazujące wybuch wulkanu, działania gaśnicy, zmienności barw w przyrodzie, zmiany stanu skupienia oraz rozszerzalności ciał, „znikania styropianu”,
zapalania świecy bez użycia ognia i wiele innych. Na pokaz zaproszono uczniów klas trzecich,
aby w tak ciekawy sposób zachęcić ich do poznawania praw rządzących przyrodą.
Nauczyciel przyrody Wiesława Geras

KONKURS MITOLOGICZNY PARTENON

W kwietniu odbyła się kolejna edycja konkursu mitologicznego PARTENON, w którym
trzeba było się wykazać wiedzą z zakresu literatury, historii i sztuki starożytnej Grecji.
Konkurs wygrała Karolina Wankiewicz z Vb, drugie miejsce zajął Marcin Kaliński z
Va, a trzecie Zuzanna Koprowska z Vb. Drużyna w składzie K. Wankiewicz, M. Kaliński, Z. Koprowska i J. Pietkiewicz zdobyła trzecie miejsce na gminnym konkursie nt.
starożytnej Grecji.

DZIEŃ MAMY

W klasie III A 25 maja odbył się występ z okazji Dnia Mamy. Na początek zaproponowałyśmy naszym mamom kawę lub herbatę, każde dziecko zajęło się swoją mamą, żeby czuła się u nas jak najlepiej. Klasa była
pięknie wystrojona, były granatowe i złote obrusy. Na tablicy wisiał napis „Dzień Mamy”. Wszystkie dzieci
recytowały piękne wiersze dla swoich mam. Iga Dachtera recytowała oto taki wierszyk. Mojej kochanej
mamusi składam życzenia najszczersze, blaskiem słońca pleciony ten oto mały wierszyk. Niech każdy dzień
Twój słonko naznaczy blaskiem radości w domu i w pracy. Najfajniejszy był moment, kiedy po recytacji swojego wiesza, każde dziecko wręczało swojej mamie żółto – czerwoną różę. Mamom bardzo podobał się nasz
występ, było dużo radości i wzruszeń. Na koniec zaśpiewałyśmy Sto lat, a pani Terenia zaprezentowała nasze
prace plastyczne, które wykonywałyśmy na zajęciach w Galerii Sztuki Dziecięcej.
Iga Dachtera Alicja Żbikowska Zuzia Balewska
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W pracowni teatralnej

Jaś Rogalski (z prawej) pod portretem mamy
Barbary Rogalskiej w teatralnym foyer

Z TEATRALNEJ LOŻY
8 kwietnia razem z moją klasą byłem
w teatrze „Baj Pomorski“ w Toruniu na
sztuce pt. „Na arce o ósmej“. Największe
wrażenie wywarł na mnie temat sztuki i
wartości, które starała się przekazać widzom. Głównymi bohaterami były trzy
Pingwiny. Mając dwa bilety na arkę, która
miała uratować przed wielkim potopem

po dwa osobniki z każdego gatunku, nie
zostawiły swojego przyjaciela, nawet po
tym, gdy się pokłóciły. Przedstawienie
było znakomicie wyreżyserowane. Jestem
pod dużym wrażeniem talentu reżysera.
Scenograa, choć skromna, moim zdaniem znakomicie wgrała się w temat sztuki. Gra aktorów również była wspaniała.
Każdy z nich znakomicie potrał wyrazić
emocje postaci, w którą się wcielał. Ulrich
Hub, autor sztuki, wymyślił wiele zabawnych dialogów. Do dziś pamiętam, że
wiele razy głośno się śmiałem.
Jestem zachwycony sztuką. Podobała mi
się cała, od początku do końca. Było w
niej wiele ciekawych i niespodziewanych
sytuacji, świetna gra aktorska oraz dobra
reżyseria. Na szczególną uwagę zasługuje
też oryginalna muzyka. Takich wrażeń dostarczyli mi artyści „Baja Pomorskiego“,
na których się nie zawiodłem.
Mateusz Orłowski kl. IV A

LEKCJA Z RODZICM EKSPERTEM

W maju gościem klas szóstych była
mama naszego kolegi Dominika
pani Iwona Dybcio - pielęgniarka
położna, która przeprowadziła
zajęcia nt. różnych aspektów
dojrzewania. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu.
Stworzyli też portret idealnej
dziewczyny i wzorowego chłopca.
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W HARCERSKIM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W FUNCE
30 i 31 maja obie klasy szóste opuściły mury szkolne i udały się w Bory Tucholskie

Rozpoznawanie roślin w lesie okazało się proste dzięki specjalnym tablicom

Rejs żaglówką po Jeziorze Charzykowskim
- strach pokonywaliśmy śpiewem

Praca w glinie. Jesteśmy brudni, ale szczęśliwi

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do ...
Nie możemy tego zdradzić

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

29 marca, w szkole w Grębocinie odbył się
Gminny Konkurs Matematyczny „ Mały Kangur” dla klas I i II. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów. W kategorii klas drugich
pierwsze miejsce zdobył Kosma Gąsiorowski
z klasy IIB, uzyskując komplet punktów (60
na 60), a Karolowi Jaskulskiemu z klasy IIA
z 52 punktami zabrakło bardzo niewiele do
zdobycia trzeciego miejsca. W kategorii klas
pierwszych Stanisław Humienny z klasy IA
i Jan Furmański z klasy IB zajęli drugie miejsce uzyskującpo 51 punktów na 55 do zdobycia
(zrobili błąd tylko w jednym zadaniu).
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Beata Wróblewska-Kukułka
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WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII
W ROKU SZK. 2010/2011
Uczniowie uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej oraz bardzo dobre
lub wzorowe zachowanie
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Katarzyna Zająkała
6,00
PRYMUS SZKOŁY

Alicja Krajewska
6,00
PRYMUS SZKOŁY

Maksymilian
Serwiński 5,82

Marcel Kaliński
5,64

Monika Stanczewska
5,50

Klaudia Laskowska
5,45

Krystian Dachtera
5,18

Hubert Marczuk
4,91

Szymon Żbikowski
4,91

Mateusz Krupa
4,82

Beata Ptach
5.73

Sylwester Michalski
5.73

Anna Różyńska
5,45

Kacper Rygielski
5,36

Katarzyna Kempska
4,91

Julia Lisińska
5,27

Zuzanna Żerkowska
4,91

Igor Cudnik
5,00

Krzysztof Zambrzycki
4,82

Najlepszymi sportowcami w roku szk. 2010/2011 zostali:
Klaudia Laskowska i Hubert Marczuk

W KLASACH CZWARTYCH I PIĄTYCH ŚWIADECTWA
Z WYRÓŻNIENIEM OTRZYMUJĄ
klasa IVa

Zoa Bielawska
6,0
PRYMUS SZKOŁY

Mateusz Orłowski, Iga Maciejewska, Klaudiusz Ciesielski, Jan Rogalski,
Grzegorz Latowski, Aleksandra Wernerowicz, Łukasz Chrobak, Damian
Kowalski, Adam Marczuk, Przemysław Sztandarski, Samanta Cymer,
Marcin Rauhut, Kamila Duda, Martyna Łudzińska, Wiktoria Nęcka
klasa IVb
Alicja Jędras, Oliwia Rumińska, Patrycja Wankiewicz, Oliwia Zarębska,
Mateusz Laskowski, Dariusz Szatkowski, Monika Jeziorska, Eryk Cudnik
klasa Va
Marcin Kaliński, Julia Pietkiewicz, Marek Mikołajczyk, Zuzanna Jarek,
Izabella Wojnar, Mateusz Głąb, Mateusz Chrobak, Ignacy Duszyński,
Kacper Krupa, Kamil Lisiński
klasa Vb
Karolina Wankiewicz, Zuzanna Koprowska, Jakub Rogoziński, Julia
Dobrzyńska
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

Spore sukcesy odnieśli w ostatnim czasie sportowcy z naszej szkoły. Nowe boisko, które istnieje pierwszy rok pozwala rozwijać talenty piłkarskie. I właśnie piłkarze osiągnęli
najlepsze wyniki. Drużyna klas IV-VI zajęła I miejsce w Mistrzostwach Gminy Lubicz
w futsalu i I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w futsalu. Ten sam zespół
wygrał Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w XVI Turnieju im. Marka Wielgusa w piłce
nożnej i awansował do nału wojewódzkiego. 19 maja nasza szkoła organizowała nał
Mistrzostw Powiatu Toruńskiego w XI Turnieju o Puchar Tymbarku w piłce nożnej dla
klas III i młodszych. Miło nam zakomunikować, że w gronie dziesięciu drużyn biorących
udział w zawodach I miejsce i awans do nału wojewódzkiego wywalczyła drużyna z
naszej szkoły. Obydwa turnieje są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw
foto Polski
RobertU-11
Chrobak
i U-10. Główną nagrodą dla najlepszej drużyny w kraju jest wyjazd do Barcelony (U-11),
i Amsterdamu (U-10).
Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z KS Flisak Złotoria. Dzięki temu uczniowie brali udział w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Orlika, gdzie zajęli II miejsce. Obecnie w nowej drużynie podjęło treningi około trzydziestu uczniów z klas I-III i wszyscy
oni wystartują od września w nowej edycji Ligi Orlika. Miło nam poinformować, że w
treningach piłkarskich bierze udział coraz więcej dziewcząt.
Mariusz Jarlak - trener
RODZINNIE NA FESTYNIE PARAFIALNYM

5 czerwca na szkolnym boisku odbył się festyn
paraalny Święto Rodziny. Organizatorami
charytatywnego festynu byli: Ksiądz Proboszcz
Parai Św. Wojciecha oraz Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich w Złotorii. Cały dochód z
imprezy zostanie przeznaczony na kolonie dla
dzieci z naszej parai.
Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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