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LAURY
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

21 marca 2014 r. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu odbyła
się gala laureatów konkursów przedmiotowych z rejonu Delegatury Kuratoruim
Oświaty w Toruniu. W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Andrzej Siemianowski - Kujawsko-Pomorski
Wicekurator Oświaty, Elżbieta Łukasik - Specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu
Miasta Torunia, dyrektorzy szkół, które zdobyły największą liczbę tytułów laureata
i finalisty, laureaci, ich opiekunowie oraz rodzice. Uroczystość uświetnił występ
Mai Czepczyńskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 9 w Toruniu, która zajęła I
miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Szkolna Scena Piosenki i Poezji”, w kategorii
kl. IV-VI.
Szkoła Podstawowa w Złotorii w sposób szczególny zaznaczyła się podczas
gali, ponieważ dyplomy laureatów otrzymało troje uczniów. Julia Trybel i Zuzanna Anderton zostały laureatkami z języka polskiego. Opiekę nad nimi sprawowała
pani Beata Górska. Z przyrody tytuł laureata otrzymał Marcin Berent. Do konkursu
przygotowała go pani Wiesława Geras. Gratulujemy Uczniom i Nauczycielkom.
Sukces zapewnił dzieciom ocenę celującą z przedmiotu na świadectwie, zwolnienie z pisania sprawdzianu szóstoklasisty oraz wybór dowolnego gimnazjum.

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny

Sprawdzian szóstoklasisty

W marcu po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
ogólonopolskim konkursie polonistycznym Ojczyzny Polszczyzny. W części pisemnej należało
rozwiązać niełatwy test językowy.
Do etapu ustnego zakwalifikowali
się: Kosma Gąsiorowski, Zuzanna
Skibińska, Alicja Latowska, Julia
Trybel, Michał Murawski, Patrycja
Balejko i Zuzanna Anderton.
Na podstawie wyników etapu
szkolnego organizatorzy konkursu
zakwalifikowali Julię Trybel do następnego etapu, który odbędzie się
wkrótce w Bydgoszczy.

Kangur Matematyczny

1 kwietnia 2014 r. szóstoklasiści przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu.
Test, na który uczniowie mieli 60 minut,
badał podstawowe umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania,
korzystania z informacji i wykorzystania
wiedzy w praktyce. Na wyniki poczeka2 my do końca maja.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” odbył się 20
marca 2014 r. Jak co roku, cieszył
się dużym powodzeniem. Przeprowadzono go w trzech kategoriach
wiekowych: „Żaczek”- dla klas II,
„Maluch” - dla klas III i IV oraz „Beniamin” - dla klas V i VI.
Zadania matematyczne rozwiązywało 67 uczniów naszej szkoły. Wyniki
będą znane pod koniec maja.
Teresa Szatkowska
- szkolny koordynator konkursu

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA - ACH, TO TY...
Pierwszy Dzień Wiosny upłynął pod znakiem dobrej zabawy oraz edukacji
na temat zdrowego odżywiania. Nie zabrakło wierszyków na temat upragnionej
wiosny oraz dowcipnych inscenizacji. Jury postanowiło nagrodzić kreatywność
uczniów klasy VI a i przyznać nagrodę w postaci wyjazdu na kręgle. Imprezę prowadzili: p. Dominik Blek i p. Dorota Górtatowska. Nagrodę ufundowała
Rada Rodziców.

I SĄSIEDZKI TURNIEJ KLAS SZÓSTYCH

29 kwietnia uczniowie klas szóstych brali udział w I Sąsiedzkim Turnieju
Klas VI w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu. Impreza miała charakter wesołej rywalizacji. Dyscypliny turnieju łączyły wiele dziedzin: sport, przedmioty ścisłe,
artystyczne, humanistyczne oraz j. angielski. Spotkanie było okazją do integracji młodzieży oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną gimnazjum.
Na zdjęciu - klasa VI a
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LAUREACI W KONKURSACH PLASTYCZNYCH I HISTORYCZNYCH
W ubiegłym semestrze w naszej szkole
miał miejsce konkurs plastyczny pod
hasłem „Oto Polska”. Uczestnicy konkursu
z klas IV - VI mieli ukazać Polskę przez
pryzmat historii, osób, przyrody i tradycji
w różnych technikach plastycznych.
Sukcesy odnieśli następujący uczniowie:
Laura Borowiec, kl. Va - I m.- kategoria
forma przestrzenna, Marta Kwiatkowska,
kl. Va - I m. - kategoria mozaika, Nina
Krycińska, kl. Va – I m. - kategoria rysunek,
Hubert Osiński, kl. IVb - I m.- kategoria –
technika mieszana, Zofia Wróbel, kl. VIa
- I m.- kategoria malarstwo.
Wyróżnienia
zdobyli:
Nikodem
Dąbrowa-Januszewski - kl. IVb, Monika
Gackowska kl. Va, Jakub Sowiński, kl.
IVb i Aleksandra Weber, kl. IVb.
W konkursie historycznym dla klas IV
pt.”Co wiem o Złotorii?” największą
wiedzą wykazali się: Rozalia Olejnik z kl.
IV a oraz Dobromir Dytkowski z kl. IV b.
Zdobyli I miejsce ex aequo, rozwiązując
bezbłędnie test konkursowy.
.

50 lat Toruńskiej Galerii
i Ośrodka Plastycznej
Twórczości Dziecka
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Patrycja Balejko

Uczniowie naszej szkoły z kl. IVVI pierwszy raz w tym roku przystąpili
do
Ogólnopolskiego
Konkursu
Historycznego „Klio 2013” pt. „Polskie
symbole narodowe”. Konkurs przebiegał
w 3 kategoriach: test wiedzy, praca
plastyczna i praca fotograficzna. 5544
uczniów z całej Polski brało w nim udział.
Jak się okazało, uczniowie z SP w Złotorii
zdobyli zasłużone laury: 9 miejsce w kraju
z testu wiedzy uzyskał Marcin Berent, z
kl. VIa. II miejsce w szkole, a 15 w kraju
zdobyła Zuzanna Anderton z kl. VIb.
Nagrodę wojewódzką w kategorii praca
fotograficzna przyznano Patrycji Balejko z
kl. VI b. Wyróżniono także fotografię Olgi
Fisz z kl. Va oraz pracę plastyczną – Julii
Stasiak z kl. VI b, jako prace najlepsze w
szkole.

3 kwietnia 2014 roku uczniowie z SP w Złotorii zostali zaproszeni na warsztaty
plastyczne zorganizowane w ramach obchodów 50 lecia Toruńskiej Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka. Doborowi plastycy (uczestnicy koła plastycznego)
wraz z opiekunem: Daria Czermińską-Falk przygotowali laurkę z życzeniami dla
pracowników Galerii, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wybrali się do
Galerii. Laurkę otrzymał pan Dyrektor Galerii Dariusz Delik. Tego dnia nasi plastycy
zostali przywitani jubileuszowym tortem, mogli zwiedzać sale wystawowe Galerii,
oglądać w nich ciekawe wystawy. Największą atrakcją okazały się jednak warsztaty
plastyczne. Na dużych ekranach wystawionych na Rynku Nowomiejskim plastycy
malowali kolorowe wzory według sztuki opartu. Pełni wrażeń uczestnicy obchodów
jubileuszowych, zadowoleni z miłego przyjęcia w Galerii wrócili do szkoły.
Życzymy dalszych twórczych lat naszej toruńskiej Galerii. Daria Czermińska- Falk

PARTENON
2014

15 kwietnia 2014 r. odbyła się kolejna edycja konkursu mitologicznego PARTENON.
Uczniowie kl. V b przygotowali dla zaproszonych gości przedstawienie, w którym pokazali, że świat mitów nieodłącznie towarzyszy nam we współczesnym życiu. W części
konkursowej o laur zwycięstwa walczyło dziesięć osób. Pytania dotyczyły mitologii,
historii i sztuki starożytnej Grecji. Pierwsze miejsce zajął Kosma Gąsiorowski z kl. V b,
drugie - Zuzanna Pietkiewicz z kl. V a, trzecie - Julia Susarska z kl. V b.
Maria Lackowska - opiekun konkursu
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KONKURSY LOGOPEDYCZNE
16 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Głosu. W
związku z tym wydarzeniem w naszej szkole, już po raz czwarty, odbył się konkurs logopedyczny „Czy ten wierszyk połamie mi język”. Wzięły w nim udział
dzieci z klas 0-II, które na co dzień uczestniczą w zajęciach logopedycznych.
Dzieci przygotowały w domu, wspólnie z rodzicami, wierszyki, które z dumą
zaprezentowały na scenie. W wierszach często było słychać trudne głoski „sz,
cz, ż, dż, r”, ale mali recytatorzy pięknie i wyraźnie starali się wszystko wypowiedzieć. Wiersze znanych polskich poetów były tak zabawne, że na widowni
było słychać śmiech. Z krótkim programem artystycznym na temat wiosny wystąpiły wszystkie dzieci z zerówek. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pani
Dyrektor dyplomy i nagrody.
Julita Peplińska i Agnieszka Smolińska - organizatorki konkursu
SYCZĄCE WĘŻE - KONKURS PLASTYCZNY
W marcu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Syczące węże”. Zadaniem
dzieci z klas 0-VI było dowolne przedstawienie syczącego węży. Pomysły były
niesamowite! W moim gabinecie zamieszkały węże z materiału, folii, korków,
pianki i skarpet. Wszystkie kolorowe, długie, bajkowe. Na konkurs wpłynęło
37 prac oraz jedna praca zbiorowa - wąż z wełnianych pomponów z klasy III b.
Komisja konkursowa wydała następujący werdykt: I miejsca otrzymali: Stanisław Cieślewicz z kl. 0 c, Mateusz Jachowski z kl. I b, Maria Siałkowska z kl.
II a, Andżelika Przanowska z kl. II b, Franciszek Wojnowski z kl. III b, Zofia
Wróbel z kl. VI a i Oliwia Sobieska z kl.VI a. Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie gratulujemy!
Julita Peplińska - organizator konkursu
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TRZECIOKLASIŚCI W MŁYNIE WIEDZY

„W królestwie mydła” to drugie zajęcia klasy III b w Młynie Wiedzy. Podczas zajęć
dzieci miały okazję poznać sposób produkcji mydła oraz samodzielnie wykonać zapachową kostkę mydlaną. Ponieważ podczas pracy zachodziły reakcje chemiczne, dzieci
otrzymały specjalne okulary chroniące oczy. Na tackach znajdowały się składniki potrzebne do wykonania mydła. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały. Uczestnicy zajęć
zabrali do domu na pamiątkę własnoręcznie wyknane mydełka.
Teresa Lewandowska

BLASK GOTYCKICH KSIĄG

W ramach edukacji muzealnej uczniowie kl. V b brali udział w warsztatach prowadzonych przez kustosz Małgorzatę Mikulską-Wernerowicz. W sali sztuki gotyckiej Ratusza Staromiejskiego uczestnicy poznali tajemnice tworzenia ksiąg gotyckich. Dzieci
miały okazję zobaczyć warsztat pracy średniowiecznego skryby oraz spróbować sił w
zakresie zdobienia stron.
Maria Lackowska

Zakończenie karnawału było niezwykle udane. Dzięki Radzie Rodziców
dzieci miały prawdziwy bal. Zabawę
prowadził wodzirej, była muzyka na
żywo, liczne konkursy z nagrodami i
słodki poczęstunek, o który zadbały
mamy uczniów. Piękne stroje dodały
dzieciom uroku.
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

GMINA
II miejsce - halowa piłka nożna dziewcząt, I miejsce - halowa piłka nożna chłopców,
I miejsce - Puchar Tymbarku w piłce nożnej chłopców.
POWIAT
V miejsce - halowa piłka nożna chłopców, III miejsce - Puchar Tymbarku w piłce nożnej
chłopców, III miejsce - Diecezjalne Eliminacje Mistrzostw Polski w Futsalu chłopców.
WOJEWÓDZTWO
II miejsce - XIX Edycja SLB w Futsalu chłopców, I miejsce - Inspektorialne Eliminacje
Mistrzostw Polski w Futsalu chłopców.
IX TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Mariusz Jarlak

1 i 2 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Turnieju Finałowym Mistrzostw
Polski o Puchar KnC (Króluj nam Chryste) w Lublinie. Wyjazd dzieci wparli finansowo
i materialnie: Rada Gminy Lubicz i Wójt Marek Olszewski, Mirosław Lewandowski,
Beata Różyńska, Mikołaj Dąbrowa-Januszewski, Ryszard Szymański, Michał Wszelak,
Gabriel Anusiak i Andrzej Tarkowski. Dzięki Sponsorom chłopcy mieli zapewnione doskonałe warunki pobytu w Lublinie. W przygotowanie drużyny do turnieju bardzo aktywnie włączył się ks. Arkadiusz Sobociński. Nasi zawodnicy odnieśli niebywały sukces:
- VI miejsce - kategoria wiekowa Ministranci
- IV miejsce - kategoria wiekowa Lektor Młodszy
Serdecznie gratulujemy sukcesu!
ks. Arkadiusz Sobociński Mariusz Jarlak Robert Chrobak
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

66

