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TO JEST NASZE BETLEJEM

   Tegoroczne jasełka przygotowane przez panie - Beatę Górską i Lucynę Laks po-
kazały, że Święta Bożego Narodzenia to nie zawsze kolorowa choinka, ciepły dom 
i mnóstwo prezentów. Trzech kolędników spotyka Anioła, który pokazuje im różne 
rodziny w jednej kamienicy - samotnego ojca oczekującego syna, wielopokolenio-
wą, bogatą i najczęściej skłóconą rodzinę, gdzie jedynie babcia pragnie wspólne-
go spotkania przy stole, oraz rodzinę Wróblewskich, którzy czekają na narodziny 
kolejnego dziecka. Bohaterowie spektaklu pokazują, że wszędzie jest Betlejem, 
niezależnie od naszej kondycji i przekonań. Tajemnica Narodzin Chrystusa dzieje 
się tu i teraz. Kolędy w wykonaniu chóru szkolnego doskonale harmonizowały z 
treścią przedstawienia. Bardzo dziękujemy za chwile wzruszeń i reeksji.     Red.
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 Uczniowie z naszej szkoły brali 
udział w I edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „KUJAWSKO–POMORSKA 
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” dla 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ich 
zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie 
szopki z konkretnym miejscem z województwa 
kujawsko – pomorskiego, więc niełatwe zadanie. 
W konkursie brało udział z naszej szkoły 48 
uczniów. Były to zarówno prace zbiorowe, 
jak i wykonane przez pojedyncze osoby. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 06. 
12. 2013. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Toruniu. W konkursie wojewódzkim 
wyróżnienie otrzymali: Natalia Osińska, 
Jonatan Kornowicz i Nina Krycińska, natomiast 
nagrodę otrzymał Kacper Chełminiak. Szopka 
Kacpra otrzymała szczególne wyróżnienie, 
gdyż znalazła się na wystawie w Kujawsko 
– Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w 
Toruniu, gdzie 16. 12. 2013. była możliwość 
jej zakupienia. Uczestnicy konkursu wystawili 
wszystkie szopki na licytację, z której pieniądze 
zostały przeznaczone na cele charytatywne. 
                                   ks. Waldemar Konczalski 

                 DZIECIĘCE SZOPKI
              NA BOŻE NARODZENIE

   Na tegoroczną wigilię szkolną 
zaproszenie przyjęli członkowie  
zespołu „Słowiańskie Głosy”. Dzię-
ki artystom odbyliśmy kolędową 
podróż po różnych krajach. Usły-
szeliśmy utwory o tematyce Bożego 
Narodzenia w wielu językach m.in. 
angielskim, rosyjskim, niemieckim, 
ukraińskim, białoruskim, japońskim 
oraz polskim. Występ muzyków bar-
dzo się wszystkim podobał. 

Pan Michał Hajduczenia tłumaczy, 
do czego służy kamerton

     „SŁ0WIAŃSKIE GŁOSY”
  KONCERTUJĄ W ZŁOTORII

Szopka wykonana przez Michała Murawskiego 
z kl. VI a
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      14 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole turniej szachowy o tytuł „INDYWI-
DUALNEGO MISTRZA SZKOŁY w roku 2013/14”. Wzięło w nim udział 23 zawod-
ników z klas 0 -VI. Mistrzem szkoły został uczeń klasy V b NIKODEM POKORSKI, 
który wygrał wszystkie rozegrane partie. Drugie miejsce zajął Dawid Wałdoch z kl. VI 
a, trzecie miejsce Marcel Filipowicz z kl. VI a. Do indywidualnych mistrzostw szkół 
podstawowych Torunia w szachach (7 stycznia 2014) zakwalikowali się również: 
Ksawier Hinczewski z kl. II b, Oskar Marendowski z kl. IV a, Zoa Wróbel z kl. VI a i 
Martyna Pledziewicz z kl. V b. 
       Turniej prowadził pan Andrzej Michalski - krajowy sędzia szachowy.
W wyniku szkolnego turnieju wyłoniła się drużyna, która 9 grudnia 2013 r. reprezento-
wała naszą szkołę w Drużynowych Szachowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych 
Torunia. Skład drużyny: I szachownica - Nikodem Pokorski - kapitan, II szachownica 
- Dawid Wałdoch, III szachownica - Marcel Filipowicz, IV szachownica - Zoa Wróbel. 
Zawodnicy rezerwowi: Ksawier Hinczewski, Martyna Pledziewicz.
                                                                                            Z szachowym pozdrowieniem 
                                                                   opiekunka koła szachowego Wiesława Geras

                                  MISTRZOWIE SZACHOWNICY

Nikodem Pokorski - Mistrz Szkoły    Dawid Wałdoch - II miejsce  Marcel Filipowicz - III miejsce

   Przed Świętami Bożego Narodzenia posta-
nowiliśmy upiec ciasteczka. Podzieliliśmy 
się na grupy, przynieśliśmy produkty. Z 
przepisem w ręku wykonywaliśmy wszyst-
kie zadania samodzielnie. Mogliśmy liczyć 
na pomoc naszej pani Teresy Lewandow-
skiej.  Wykrojone ciasteczka ułożyliśmy  na 
blaszkach i zanieśliśmy do szkolnej kuchni, 
gdzie pani Renia je upiekła. Świąteczne 
ciasteczka smakowały znakomicie. Mamy 
nadzieję, że powtórzymy wkrótce taką cie-
kawą lekcję techniki - klasa III b

                                 CIASTKA KAŻDY UPIEC MOŻE
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„MUZYCZNA DROGA DO POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” 

- pod takim hasłem przebiegały obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Złotorii.W uroczystej akademii udział wzięli zaproszeni goście: Marek Olszewski 
- Wójt Gminy Lubicz, Barbara Kisielewska - radna Powiatu Toruńskiego, Maria 
Błaszczyk - radna Gminy Lubicz, Sylwia Pokorska - przewodnicząca Rady Rodziców 
oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej.Wspólne odśpiewanie „Mazurka 
Dąbrowskiego” z 1797 roku uświadomiło wszystkim, jak długą i trudną drogę przebyli 
Polacy do odzyskania niepodległości. Słowa hymnu „co nam obca przemoc wzięła, 
szablą odbierzemy” nabrały w takim kontekście szczególnej wagi. Zgodnie z założeniem 
autorów akademii, uczniowie zaprezentowali pieśni patriotyczne, które towarzyszyły 
Polakom podczas wielkich powstań narodowych. Widzowie mogli usłyszeć m.in. takie 
utwory jak: „Ojczyzno ma” w wykonaniu Pauliny Topolewskiej, „Legiony”, Wojenko, 
wojenko”, „Piechota”, „Rozkwitają pąki białych róż”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, 
„Rota” - w wykonaniu chóru szkolnego. Małym śpiewakom akompaniowali: Wiktoria 
Cieślewicz na keyboardzie, Zuzanna Skibińska na wiolonczeli, Rozalia Olejnik na 
ecie poprzecznym i Kosma Gąsiorowski na werblu. Pięknym dopełnieniem muzycznej 
prezentacji był polonez w wykonaniu dzieci z klasy Oa. Akademię przygotowały: Daria 
Czermińska-Falk, Lucyna Laks oraz Agnieszka Smolińska. Na zakończenie uroczystości 
dla społeczności szkolnej w Złotorii wystąpił gościnnie zespół „Słowiańskie Głosy” w 
składzie: Michał Hajduczenia, Magdalena Cysewska i Marek Kamola. Artyści zaśpiewali 
najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Biało-czerwone wiązanki róż, wręczone artystom 
i gościom przez dyrektor Szkoły Wiesławę Geras, były podziękowaniem za wspólne 
świętowanie niepodległości.                                                                 Maria Lackowska 
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KALENDARZ LOGOPEDYCZNY

W listopadzie 2013 r. odbył się w naszej 
szkole konkurs plastyczno-literacki pt. 
"Logopedyczne zoo". Dzieci miały za 
zadanie zaprojektować kartkę do kalendarza 
logopedycznego, który zamierzał wydać 
na 2014 rok Polski Związek Logopedów. 
Dzieci musiały narysować zwierzę i napisać 
o nim wierszyk logopedyczny. Najlepsze 
prace zostały przesłane do Warszawy i tam 
jury podjęło decyzję, które prace traą do 
kalendarza. Aż 7 prac z naszej szkoły zostało 
zakwalikowanych! To ogromny sukces!
W piątek 17 stycznia do naszej szkoły 
przyjechała przewodnicząca Polskiego 
Związku Logopedów p. Ewa Małachowska 
by rozdać dzieciom dyplomy i nagrody. 
Na zdjęciu od lewej: p. Daria Czermińska- 
Falk (pod  jej  kierunkiem  powstały  prace  
plastyczne), pani Ewa Małachowska 
(przewodnicząca PZL), p. Teresa 
Lewandowska (przygotowała dzieci z kl. III 
b), Julita Peplińska (organizator konkursu, 
etapu szkolnego). I najważniejsi! Dzieci, 
których prace trały do kalendarza: Z kl. 
III b: Kacper Mejgier, Maciej Ciborski, 
Amelia Wojno, Kamila Adamska, Karolina 
Gołaszewska, z kl. IIa: Maria Siałkowska 
i z kl. VI b: Julia Trybel. Gratulacje!   

Julita Peplińska - logopeda
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   Szachy poznałem w wieku czterech lat. 
Zainteresowały mnie gury i ich ustawianie. 
Rodzice, widząc moje poczynania z sza-
chownicą, zapisali mnie na lekcje szachów 
w moim przedszkolu. Lekcje bardzo podoba-
ły mi się, a gra jeszcze bardziej. Z roku na 
rok robiłem coraz większe postępy i szybko 
trałem do grupy zaawansowanej. W domu 
ćwiczyłem z moją babcią. Kiedy poszedłem 
do szkoły, rodzice zapisali mnie do klubu 
szachowego „Torfarm”. Chodziłem tam rok. 
Nauczyłem się  wielu technik szachowych. W 
drugiej klasie uczęszczałem do szkoły anglo-
języcznej, w której miałem lekcje szachowe z 
moim nauczycielem z przedszkola.   

UCZEŃ Z PASJĄ

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZACHOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
TORUNIA

    7 stycznia 2014r. w auli Szkoły Podstawowej Nr 5  w Toruniu 54 najlepszych  
szachistów  wyłonionych  w eliminacjach szkolnych przystąpiło do TURNIEJU O 
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWO SZACHOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
TORUNIA. Naszą szkołę reprezentowali: Nikodem Pokorski, Oskar Marendowski, 
Marcel Filipowicz i Ksawier Hinczewski. Byliśmy jedyną reprezentacją spoza  Torunia. 
Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Po ambitnej  
walce  najlepszy  wynik  uzyskał aktualny szachowy mistrz szkoły Nikodem Pokorski, 
zajmując w turnieju 8 miejsce. Gratulujemy i życzymy sukcesów szachowych w 
kolejnych turniejach.                                  Opiekun koła szachowego - Wiesława Geras

                                    RADA RODZICÓW W AKCJI

Wyjątkowo aktywnie działa w tym roku Rada Rodziców. Podczas andrzejek mamy przy-
gotowały słodki poczęstunek oraz zbierały materiały edukacyjne i higieniczne dla Domu 
Dziecka nr 2 w Toruniu. Z okazji mikołajek każde dziecko w naszej szkole otrzymało ka-
lendarz adwentowy z czekoladkami. Rodzice współtworzą też szkolną stronę internetową 
www. spzlotoria.eu

Od trzeciej klasy biorę udział w szkolnych 
turniejach szachowych. Obecnie gram z in-
nymi szachistami w Internecie, ćwiczę także 
przy pomocy programu komputerowego.                                                        

Nikodem Pokorski
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   Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w debacie oksfordzkiej na 
temat „ Samorządy uczniowskie są potrzebne w szkole”, zorganizowanej przez Urząd 
Gminy w Lubiczu. Uczestnicy debaty przedstawili swoje poglądy oraz z uwagą  wy-
słuchali argumentów przeciwników. Istotą debaty oksfordzkiej jest zakaz obrażania lub 
wyśmiewania mówców strony przeciwnej. Dyskusji nad tezą przewodniczy marszałek.                       
                                                                                    Dorota Górtatowska - opiekun SU

UCZNIOWSKA DEBATA

     W grudniu 2013 r. pracownia informa-
tyczna naszej szkoły została wyposażona w 
nowe pomoce dydaktyczne. Z budżetu gminy 
zakupiono 24 komputery, 24 monitory, serwer 
i switsch. Obecnie pracownia zapewnia naukę 
w warunkach „jeden uczeń - jeden komputer”. 
W pracowni informatycznej realizowane są nie 
tylko zajęcia komputerowe. Odbywają się tu 
liczne konkursy informatyczne, zajęcia poza-
lekcyjne i świetlicowe. Dzieci z entuzjazmem 
przyjęły tę zmianę. Pani Dorota Górtatowska 
- nauczycielka informatyki zapewnia, że 
nowe komputery znacznie usprawnią pracę na 
lekcjach oraz umożliwią uczniom rozwijanie 
zainteresowań TIK.

NOWY ROK 
Z NOWYMI KOMPUTERAMI

MODA NA ODBLASKI

   Przedstawiciele Małego Samorządu 
Uczniowskiego wraz z panią Jolantą 
Wszelak przygotowali dla młodszych 
kolegów scenkę uświadamiającą ko-
nieczność noszenia znaczków i kamizelek 
odblaskowych. Hasło - W Złotorii czy też 
w Łodzi, każdy uczeń z odblaskami chodzi 
- zapoczątkowało modę na odblaski w 
naszej szkole.

Jaś Paciorkowski podczas debatyMłodzi samorządowcy z opiekunami 
i Wójtem Gminy Lubicz
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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WYNIKI W NAUCE W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 Ci uczniowie są bardzo zapracowani. 
Obecnie przygotowują się do etapu woje-
wódzkiego z konkursów przedmiotowych 
- Marcin Berent z przyrody, a Julia Trybel 
i Zuzanna Anderton z języka polskiego.

 Zawsze wspieramy Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrali-
śmy na aukcji zabawek 320 zł. 

klasa IV a
Rozalia Olejnik - 5,55
Stanisław Humienny - 5,55
Antoni Bielawski - 5,45
Lidia Nęcka - 5,09
Maja Przygoda - 4,91
Gabriela Nadachewicz - 4,91
Natalia Warczachowska - 4,82
Martyna Wiśniewska - 4,82
Aleksandra Węgrzyniak - 4,82
klasa IV b
Jan Paciorkowski - 5,55
Jan Furmański - 5,36
Jakub Sowiński - 5,18
Nikodem Dąbrowa-Januszewski - 5,09
Antoni Krankowski - 5,09
Hubert Osiński - 5,09
Zuzanna Ciborska - 5,00
Dobromir Dytkowski - 5,00
Aleksandra Weber - 4,91
Nikola Fuerstenau - 4,82
Szymon Dębicki - 4,82
klasa V a
Laura Borowiec - 5,55
Nina Krycińska - 5,55
Zuzanna Pietkiewicz - 5,36
Karol Jaskulski - 5,09
Damian Strzelecki - 5,00
Olga Fisz - 4,82

Marta Kwiatkowska - 4,82
klasa V b
Kosma Gąsiorowski - 5,55
Nikodem Pokorski - 5,45
Wiktoria Cieślewicz - 5,36
Żaneta Gutmańska - 5,36
Zuzanna Skibińska - 5,36
Julia Susarska - 5,18
Wiktoria Malanowska - 5,00
Kacper Rutz - 5,00
klasa VI a
Marcin Berent - 5,70
Marcel Filipowicz - 5,50
Alicja Żbikowska - 5,50
Klaudia Nęcka - 5,20
Dawid Wałdoch - 5,20
Zuzanna Balewska - 5,00
Alicja Latowska - 5,00
Oliwia Sobieska - 5,00
Zoa Wróbel - 4,90
Michał Murawski - 4,80
klasa VI b
Julia Trybel - 5,50
Patrycja Balejko - 5,44
Zuzanna Anderton - 5,40
Weronika Przanowska - 4,80
Julia Stasiak - 4,80


