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22 maja 2014 r. uczniowie klas piątych pojechali na dwudniową wycieczkę do 
Łeby, pod czujnym okiem opiekunek - p. Doroty Górtatowskiej, p. Darii Czer-
mińskiej-Falk i p. Julity Peplińskiej. W drogę wyruszyliśmy dużym autobusem 
o godz. 7.00. Podróż nie była nudna, ponieważ panie zorganizowały nam różne 
atrakcje: grę w bingo, zagadki i śpiewanie piosenek. Na początku dotarliśmy do 
Szymbarka, gdzie zwiedziliśmy dom do góry nogami, bunkier z symulacją bom-
bardowania, oraz piekliśmy chleb. Stamtąd ruszyliśmy bryczką na górę Wieżycę 
i weszliśmy na zbudowaną tam wieżę. Tego samego dnia dotarliśmy do Łeby, 
gdzie zamieszkaliśmy w ośrodku „Ania”. Po obiedzie poszliśmy zobaczyć Morze 
Bałtyckie i pomoczyć w nim nogi. Graliśmy na plaży w siatkówkę i piłkę nożną. 
Pełni wrażeń nie mogliśmy usnąć w swoich pokojach. Nazajutrz ruszyliśmy na 
wydmy. Po przejściu trzech km zatrzymaliśmy się przy wyrzutni rakiet. Wielkość 
i kształt wydm zrobiły na nas wielkie wrażenie. Długa wędrówka wydmami spra-
wiła, że czuliśmy się jak na pustyni. Następnie płynęliśmy promem po jeziorze 
Łebsko. Wieczorem wróciliśmy do Złotorii. Na wycieczce świetnie się bawiliśmy, 
przywieźliśmy do domu pamiątki  oraz pełno piasku znad morza. Nie możemy się 
doczekać następnej wyprawy.                                    Nikodem Pokorski klasa V b

                                          MAJÓWKA NAD MORZEM
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Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja upamiętniono w niezwykły sposób. 
Na boisku szkolnym odbył się happening, którego celem było podkreślenie 
wartości, jakie niosą symbole narodowe. Dzieci malowały godło i flagę Polski, 
śpiewały hymn narodowy. Uczestnicy uroczystości przeszli też ulicami Złotorii, 
przypominając mieszkańcom o święcie.                        Daria Czermińska-Falk

                        VIVAT NARÓD, VIVAT WSZYSTKIE STANY

                                        ZAMKNIĘTE W WITRAŻU

Inspiracją dla młodych plastyków było malarstwo Stanisława Wyspiańskiego 
oraz muzyka  Richarda Wagnera. Malowanie emocji okazało się ciekawym wy-
zwaniem. Nagrodę specjalną otrzymała Wiktoria Cieślewicz. Na wystawie po-
konkursowej zgromadzono wszystkie nagrodzone prace. Konkurs przygotowała 
nauczycielka plastyki Daria Czermińska-Falk.
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                                             BRAWO ZŁOTORIA !
                         TOMATO TIME, CZYLI PORA NA POMIDORA
W przyrodniczo-angielskim konkursie dotyczącym zdrowego stylu życia 
uczestniczyły wszystkie szkoły z gminy Lubicz, w kategoriach: klasy I-III oraz 
IV-VI. W grupie klas starszych pierwsze miejsce w gminie zajęła drużyna z 
klasy V b Szkoły Podstawowej w Złotorii w składzie: Julia Susarska, Zuzanna 
Skibińska i Kosma Gąsiorowski. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu 
było wcześniejsze przygotowanie prezentacji multimedialnej. Nie wystarczyła 
wiedza teoretyczna i praktyczna z przyrody i j. angielskiego. Aby osiągnąć suk-
ces, starsi uczniowie musieli wykazać się także umiejętnościami kulinarnymi i 
historią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi uczniowie zwyciężyli w pięknym 
stylu.
Drużyna klasy III b w składzie: Kamila Adamska, Miłosz Boliński i Oliwier Fi-
lipowicz wykazała się wiedzą przyrodniczą, znajomością j. angielskiego, umie-
jętnościami plastycznymi, szczególnie podczas tworzenia warzywnego ludzika. 
Po podsumowaniu wszystkich konkurencji trzecioklasiści zajęli trzecie miejsce 
w gminie. Na wszystkich uczestników konkursu czekały zdrowe przekąski i 
soki owocowe oraz dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięska szkoła 
otrzymała model piramidy żywieniowej do pracowni przyrodniczej. Gratuluję 
dzieciom, dziękuję za współpracę pani Teresie Lewandowskiej i panu Domini-
kowi Blekowi.                                                                          Ewa Ławańska
                                                                                           nauczyciel przyrody

                                               W ŚWIECIE ORIENTU

Wiktoria Cieślewicz i 
Igor Korchow podczas 
zajęć w Kamienicy pod 
Gwiazdą. Uczniowie 
kl. V b z dużym zaan-
gażowaniem zgłębiali 
wiedzę o najdawnie-
szych tradycjach Japo-
nii. Mieli okazję po-
znać sztukę zakładania 
kimona, origami oraz  
obejrzeć broń samura-
jów.
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WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ZŁOTORII W ROKU SZK. 2013/2014

KLASA VI A

                      Marcin Berent
                 5,91 PRYMUS SZKOŁY
              NAJLEPSZY ABSOLWENT

     Alicja Żbikowska
5,91 PRYMUS SZKOŁY
NAJLEPSZA ABSOLWENTKA

   Marcel Filipowicz
             5,82

Zuzanna Balewska
            5,55

     Klaudia Nęcka
            5,55

     Alicja Latowska
            5,55

     Oliwia Sobieska
             5,55 

   Michał Murawski
             5,27

Dawid Wałdoch
          5,27

      Zofia Wróbel
           5,18
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         Julia Trybel
               5,73

    Zuzanna Anderton
               5,73

     Patrycja Balejko
              5,44

    Kacper Chełminiak
              5,36

 Weronika Przanowska
               5,18

    Dagmara Stasiak
               5,09

       Julia Stasiak
               5,00

   Radosław Błaszczyk
                5,00

   Julia Domachowska
               5,00

  Anna Mikołajczyk
              4,91

Martyna Woszczyna
            4,82

                                                       KLASA VI B

Tytuł NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA

uzyskali:
Oliwia Sobieska, 

Weronika Przanowska
 i Radosław Błaszczyk
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 Książka na wakacje
Najlepsza książka na wakacje to ‘’Zezia, Giler 
i Oczak.’’ Agnieszki Chylińskiej.
Opowiada ona o ośmioletniej Zuzi i o jej przedszkolnym 
bracie Czarku.
Dziewczynka mieszka w Warszawie. Przeżywa tam 
fajne przygody z przyjaciółmi i bratem Gilerem (Czar-
kiem).Ale gdy w rodzinie ma pojawić się nowy członek, 
wszystko się zmienia.   
Dziewczynka ma się przeprowadzić do Malinówki, nie 
cieszy się z tego, będzie musiała zmienić szkołę, oto-
czenie, kolegów i koleżanki. Gdy przeprowadziła się, 
na początku bardzo tęskniła za Warszawą, szkołą i przy-
jaciółmi. Parę dni po przeprowadzce pojawia się nowy 
członek rodziny Oczak (Franek). Zezia była bardzo 
dumna z narodzin Oczaka (Franka). Parę miesięcy póź-
niej Zezia (Zuzia) miała Komunię. A jak się skończyła, 
przeczytajcie sami!                                                          Uczennica klasy IIIB Amelia Strzelecka

Bartosz Kłosiński - uczeń kl. III a nie nudzi się nigdy. 
W wolnych chwilach pisze wiersze, opowiadania i rymo-
wanki. Mimo że ma dopiero osiem lat, pisze dojrzale i 
oryginalnie. Oto próbka jego talentu.

                Prezent dla Mamy
Co dać Mamie z okazji Dnia Matki?
Można dać laurkę i polne kwiatki.
Można także kupić czekoladę
oraz z papieru zrobić serce, jak da się radę.
Oprócz tego można z mamą pójść do parku,
potem razem zjeść obiad w barku.
A jeśli ktoś chce, może wypielić rabatki.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki

                                                UCZEŃ Z PASJĄ

                    KLASA III B ZAPRASZA DO GRODU FOLUSZEK
Gród znajduje się ok. 87 km od Złotorii, 18 km od Brodnicy. Któż z nas nie 
chciałby być mszczącym się na Krzyżakach Jurandem ze Spychowa? Dzięki ta-
kiemu miejscu jak gród Foluszek można pobawić się w dzielnych rycerzy, spró-
bować nie tylko swoich sił w walce na miecze, ale i na własne oczy zobaczyć, 
jak wyglądało codzienne życie w średniowieczu. Do atrakcji należą: strzelanie z 
łuku i kuszy, pojedynki na gumowe miecze, lepienie garnków z gliny, mielenie 
zboża na żarnach i pieczenie podpłomyków. Wizytę w grodzie kończy ognisko 
oraz rozdanie nagród i dyplomów.       Franek Wojnowski i Oliwier Filipowicz



7

KANGUR
20 marca 2014 r. w naszej szkole, po-
dobnie jak na całym świecie, 67 uczniów 
rozwiązywało niełatwe zadania w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Kangur Ma-
tematyczny”. 
W konkursie tym nagrodę II stopnia - 
książkę oraz dyplom otrzymało sześć osób 
z naszej szkoły: Tobiasz Kowalski z kl. II 
a, Rozalia Olejnik i Antoni Bielawski z kl. 
IV a, Damian Wałdoch z kl. IV b, Dawid 
Wałdoch z kl. VI a oraz Patrycja Balejko z 
kl. VI b. Gratuluję nagrodzonym.

Teresa Szatkowska
Szkolny koordynator konkursu

Klas III b została zaproszona na spotkanie z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrze-
jewską-Wróbel. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Głównej w Lubiczu Dolnym. 
Pani Roksana pochodzi z Gdańska, jest mamą trójki dzieci. Przygodę z pisaniem za-
częła 10 lat temu. Jej przyjaciółka koniecznie chciała narysować ilustracje do książ-
ki. Po namowach pani Roksana napisała pierwszą książkę i od razu zdobyła nagrodę. 
Podczas spotkania opowiedziała nam różne ciekawe historie,  skąd bierze pomysły na 
książki, o czym lubi pisać najbardziej. Zaprezentowała kilka, których jeszcze nie zna-
liśmy. Bardzo zaciekawiła nas opowieść „O trzech obrotnych świnkach”. Była bardzo 
zabawna, pouczająca, poruszająca ważne sprawy. Jej ulubioną książką, którą napisała 
jest opowiadanie pt. „Kosmita”. Jest to historia autystycznego chłopca, którego nikt nie 
rozumie. Pani Roksana jest wielbicielką morza, tańca, roweru, podróży i jogi. Lubi roz-
mawiać z ludźmi, opowiadać historie. To  bardzo miła osoba, którą warto poznać. My, 
na pamiątkę spotkania, zrobiliśmy sobie zdjęcia i poprosiliśmy o autografy. Na pewno 
sięgniemy jeszcze do jej książek.                                            Kaja Falk i Sylwia Kusior                       

SPOTKANIE Z PISARKĄ

  EUROPEJSKI PIKNIK Z OKAZJI
              DNIA DZIECKA

Grześ Marendowski prezentuje roladki z 
kurczaka, popularne w Danii.
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH I PIĄTYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

KLASA IV A
Stanisław Humienny - 5,73, Antoni Bielawski - 5,64, Rozalia Olejnik - 5,64, Lidia Nęc-
ka - 5,27, Martyna Wiśniewska - 5,00, Kacper Rauhut - 5,00, Katarzyna Górecka - 4,91, 
Maja Przygoda - 4,82, Natalia Warczachowska - 4,82, Karina Zamojska - 4,82, Gabriela 
Nadachewicz - 4,82
KLASA IV B
Jan Paciorkowski - 5,82, Jan Furmański - 5,64, Jakub Sowiński - 5,45, Dobromir Dytkow-
ski - 5,27, Antoni Krankowski - 5,27, Miłosz Rutz - 5,18, Hubert Osiński - 5,09, Szymon 
Dębicki - 5,09, Nikodem Dąbrowa-Januszewski - 5,09, Nikola Fuerstenau - 5,09, Zuzanna 
Ciborska - 5,09, Damian Wałdoch - 5,00, Aleksandra Weber - 4,91, Olga Wankiewicz - 
4,91, Filip Drobyszewski - 4,82 
KLASA V A
Nina Krycińska - 5,73, Laura Borowiec - 5,64, Zuzanna Pietkiewicz - 5,36, Karol Ja-
skulski - 5,18, Damian Strzelecki - 5,09, Monika Gackowska - 5,00, Marta Kwiatkowska 
- 5,00, Dominika Głąb - 4,91, Julia Mejgier - 4,91, Olga Fisz - 4,82, Piotr Gradkiewicz 
- 4,82

                                                             KLASA V B

DO ZOBACZENIA NA WAKACYJNYCH SZLAKACH

Warto wybrać się na jeden dzień do Gdańska. Dojazd autostradą jest bardzo 
wygodny. Uczniowie kl. VI a, dzięki wspaniałemu przewodnikowi, 
zwiedzili najważniejsze zabytki Trójmiasta oraz płynęli statkiem 
na Westerplatte. Wszystkim polecamy.

Kosma Gąsiorowski - 5,91 - PRYMUS SZKOŁY, 

Nikodem Pokorski - 5,82, Wiktoria Cieślewicz - 5,55, Julia Susar-
ska - 5,55, Zuzanna Skibińska - 5,45, Żaneta Gutmańska - 5,36, 
Wiktoria Malanowska - 5,36, Kacper Rutz - 5,18, Wanessa Zaręb-
ska - 5,00, Damian Podgórski - 4,82


