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25 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Złotorii odbyło się uroczyste  pasowanie dzieci 
klas pierwszych na uczniów. Zaproszeni goście zebrali się w pięknie przystrojonej sali gimnastycz-
nej. Dzieci w galowych strojach z przypiętymi  kotylionami wykonanymi przez rodziców czekały 
na swój występ. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego   uczennica  klasy IIIb  Hanna 
Furmańska w imieniu Małego Samorządu Uczniowskiego  powitała swoje młodsze koleżanki i 
kolegów i złożyła im życzenia. Pierwszoklasiści  pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki 
przy akompaniamencie instrumentów,  „zdali egzamin” z dobrego zachowania i wiedzy o ojczyź-
nie. Gromkie oklaski świadczyły o dużych umiejętnościach naszych pierwszaków. Następnie Pani 
Dyrektor Wiesława Geras przyjęła od dzieci ślubowanie. Podczas pasowania na ucznia, każdemu 
dziecku towarzyszyli  rodzice, a czasami też rodzeństwo. Pani Dyrektor przekazała  dzieciom 
życzenia oraz książeczki edukacyjne „Zwierzęta naszych lasów” i owoce  od Wójta Gminy Lubicz 
Pana  Marka Olszewskiego i Przewodniczącej Rady Gmniy Lubicz Pani Hanny Anzel.
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata  Żelazkiewicz złożyła pierwszoklasistom życze-
nia oraz  przekazała  im, ufundowane przez Radę Rodziców, kuferki edukacyjne, dzwonki do zajęć 
muzycznych i chusty, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść i wycieczek. Po części 
oficjalnej dzieci czekała niespodzianka w postaci pokazu efektownych  doświadczeń przyrodni-
czych.  Było wiele  emocji. Kolejna niespodzianka czekała na dzieci za kotarą w drugiej części sali 
gimnastycznej. Rodzice zamówili  wielki tort z napisem „Pasowanie na Ucznia”. Zaprzyjaźnione 
ze szkołą harcerki   kroiły  tort i częstowały dzieci. To popołudnie  na długo zostanie pierwszakom, 
ich rodzicom i wychowawczyniom w pamięci.                              
                                   Wychowawczynie klas pierwszych   Teresa Lewandowska i Jolanta Wszelak
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Idą pierwszaki, dawne maluchy
Jeden w drugiego, to same zuchy,
Buzie umyte i ręce czyste, 
Każdy na plecach dźwiga tornister.
Z bijącym sercem stoją przed szkołą,
Jak im tu będzie? Chyba wesoło!

   Teraz już uroczyście ślubować  możemy.
    Jak być dobrym uczniem, doskonale wiemy!
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas III a, III c i II a pod kierunkiem wycho-
wawczyń: Sylwii Rucińskiej, Katarzyny Ośmiałowskiej, Beaty Wróblewskiej-Kukuł-
ki. Mali artyści zaprezentowali wiersze, piosenki i tańce.

13 października uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. 
W części oficjalnej Pani Dyrektor Wiesława Geras złożyła uczniom, nauczycielom, pra-
cownikom obsługi i administracji okolicznościowe życzenia. Pogratulowała Pani Ka-
tarzynie Ośmiałowskiej Nagrody Wójta Gminy Lubicz oraz wręczyła Nagrody Dyrek-
tora nauczycielkom: Pani Teresie Lewandowskiej, Pani Annie Roguszce, Pani Jolancie 
Wszelak, Pani Beacie Górskiej oraz Pani Justynie Zalewskiej.
Następnie życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Żelazkie-
wicz. Prowadzącym akademię był przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - uczeń 
klasy VI b Ksawier Hinczewski.
W tym dniu nie brakowało symbolicznych kwiatów, słodkości i laurek.  Uczniowie 
spontanicznie podchodzili do nauczycieli i składali im życzenia.
A w pokoju nauczycielskim czekał na nauczycieli wspaniały tort zasponsorowany przez 
Radę Rodziców. To był bardzo miły dzień w naszej szkole.
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18 października uczniowie klasy V a udali się na wycieczkę do Ośrodka Chopinowskie-
go w Szafarni oraz do Zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 
W Szafarni klasa V a wzięła udział w interesującej lekcji muzyki na temat dzieciństwa 
Chopina i jego wakacji w Szafarni. Wykład przeplatany był koncertem składającym 
się z utworów, które Chopin skomponował w czasie swego pobytu w Szafarni oraz 
wspólnym odśpiewaniem pieśni ,,Życzenie”. Pobyt w Szafarni zakończył się małym 
poczęstunkiem oraz spacerem po pięknym parku okalającym dworek. W drugiej części 
wycieczki uczniowie udali się do Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie poznali jego hi-
storię oraz zwiedzili poszczególne sale wystawowe, między innymi Izbę Tortur. 
Wycieczka została zorganizowana przez Fundację Ośrodek Inicjatyw Społecznych 
ANRO, która dzięki środkom otrzymanym z Fundacji PZU realizuje projekt kulturalny 
pod nazwą „Klasyczne wariacje muzyczne” skierowany do uczniów z Gminy Lubicz.
                                                             Monika Taczkowska - nauczyciel j. angielskiego

                       W SZAFARNI
  I GOLUBIU-DOBRZYNIU
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Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości obchodzono w tym roku w Szkole Podsta-
wowej w Złotorii. Wójt Gminy Lubicz Pan Marek Olszewski oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Lubicz Pani Hanna Anzel podziękowali licznie zgromadzonym gościom za przybycie i zaprosili 
do wspólnego świętowania 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Swoimi refleksjami na temat Święta 11 Listopada podzielił się z zebranymi poseł na Sejm RP Pan 
Jan Krzysztof Ardanowski.
Niewątpliwie najwięcej wzruszeń dostarczył widzom występ szkolnych artystów. Wątkiem prze-
wodnim inscenizacji był pobyt grupy uczniów z naszej szkoły w Muzeum Malarstwa Historycz-
nego. Uczniowie, zwiedzając wystawę Droga Polaków do niepodległości, prowadzili dialog z 
przewodnikiem na temat historii Polski zilustrowanej obrazami. Akcję wzbogaciły niespodzie-
wane występy aktorów - postaci - „żywych obrazów” z dzieł: Jana Matejki, Artura Grottgera, 
Wojciecha Kossaka. Oprawa plastyczna, gra światła oraz muzyka i dobre przygotowanie aktor-
skie dzieci sprawiły, że występ ten na długo pozostanie w pamięci. To doskonałe preludium do 
przyszłorocznych obchodów 100. rocznicy Święta Niepodległości.
W akademii, którą przygotowała nauczycielka historii p. Daria Czermińska-Falk, udział wzięli 
uczniowie klas VI i VII. 
Na zakończenie uroczystości wystąpił Jacek Beszczyński z krótkim recitalem.                     ML

GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
NOC W MUZEUM MALARSTWA 

HISTORYCZNEGO
DROGA POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI
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Wizyta w laboratorium Future Classroom w Brukseli
Wielkim otwarciem naszego projektu Erasmus + był wyjazd 6 nauczycieli z naszej 
gminy do Brukseli. Wśród nich znalazły się panie: Beata Górska i Beata Krycińska. 
Dołączyli oni do 33 nauczycieli z 11 krajów, aby poszerzać swoją wiedzę o nauczaniu 
programowania. Grupa miała okazję zobaczyć innowacyjne narzędzia i metody naucza-
nia programowania.
Podczas pięciodniowego wyjazdu nauczyciele zdobyli wiedzę o myśleniu komputatyw-
nym i o tym, jak wdrożyć je w nauczanie, a także o nauce opartej na grach. Poznali 
także historię i kulturę Belgii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku 
angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.
Zostali wprowadzeni w zagadnienia dotyczące szeregu narzędzi, które można wykorzy-
stać w klasie:
• Tynker, Processing.js i Scratch - do tworzenia prezentacji, animacji i innych,
• Kodeks i Minecraft Education - w celu tworzenia gier wideo,
• AppInventor i PocketCode - do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych,
• LEGO Mindstorms - wprowadzający robotykę,
• Witryna internetowa dotycząca nauczania programowania bez użycia komputerów z 
pomysłami na naukę obliczeniową i informatykę bez technologii (tzw. „kodowanie na 
dywanie”).
Nauczyciele zwiedzili również klasę przyszłości, która jest bardzo bliska klasie Daltona 
- dzieci mają wykonać zadania lub projekt w ciągu tygodnia i same decydują jak pra-
cować w ciągu dnia, planują poszczególne działania. Mają nawet do dyspozycji kącik 
relaksacyjny, gdzie mogą czytać lub po prostu odpocząć.
Ostatnie dni kursu poświęcone były tworzeniu własnych scenariuszy zajęć i planów 
lekcji oraz zasadom prowadzenia hackatonu dotyczącego programowania.
Wszyscy nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w kursie i zdobycie 
nowej wiedzy i umiejętności.
Wszystkie pomysły są inspiracją do ciężkiej pracy w Polsce, w celu przybliżenia na-
szym uczniom zagadnień dotyczących programowania. 
                 Dominik Blek, Beata Krycińska, Barbara Lefelbajn-Saja, Grażyna Drapała, 
                                                                                   Beata Górska, Urszula Witkowska
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Z moją mamą i ciocią byłyśmy na spotkaniu z Panią Marią Kowalewską. Pani Maria 
prosiła, żebyśmy mówili do niej „Myszka”. Bardzo ciekawie opowiadała nam o swoim 
życiu. Urodziła się w 1927 r. w Nakle nad Notecią. Dzieciństwo spędziła w Gdyni, 
gdzie jej ojciec dentysta prowadził gabinet lekarski.Wojna we wrześniu 1939 roku zasta-
ła rodzinę w Gdyni.W chwili wybuchu wojny dawny znajomy doktora, obecnie w nie-
mieckim mundurze SS ostrzegł doktora, że jest na liście do zamordowania i ma szybko 
uciekać. Rodzina „Myszki” zostawiła wszystko i bez bagażu, żeby nie rzucać się w oczy, 
wyjechała do Warszawy. Tutaj „Myszka” uczyła się na tajnych kompletach.
W marcu 1943 roku została zaprzysiężona do tajnej organizacji o nazwie Samodzielny 
Batalion Narodowych Sił Zbrojnych im. brygadiera Mączyńskiego. 
Była wyszkoloną sanitariuszką i łączniczką. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, 
miała 17 lat. W gabinecie jej ojca lekarza było dużo materiałów opatrunkowych i strzy-
kawek. Wraz z siostrą zapakowały wszystko i poszły ratować powstańców. W tym czasie 
ojciec „Myszki” już nie żył, został zamordowany w obozie w Oświęcimiu za pomaganie 
Cichociemnym - skoczkom spadochronowym zrzucanym w nocy na teren Polski.
„Myszka” wraz z mamą i siostrą przeżyły Powstanie Warszawskie i zostały wyprowa-
dzone przez Niemców do obozu w Pruszkowie. W czasie strzelaniny udało im się uciec 
i ukryć u wujka w Milanówku.
                              Marysia Siałkowska - na podstawie wspomnień Marii Kowalewskiej
                                                                                                           

Później stworzyli piękne prace przedstawiające 
dany kraj. Wszyscy mogli podejść, przeczytać 
i dowiedzieć się wielu interesujących 
szczegółów (miasta , zabytki, charakterystyczne 
dania kulinarne czy słynne osobistości) o 
konkretnym państwie. Przedstawiciele klas 
siódmych przygotowali prace dotyczące 
państw niemieckojęzycznych: Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii  oraz Lichtensztajnu w 
związku  z rozpoczęciem przez nich w tej 
klasie nauki języka niemieckiego – drugiego 
języka obcego. Natomiast uczniowie klas II i III 
przygotowali piękne flagi krajów europejskich 
wykonane dowolną techniką.

Beata Dachtera - nauczyciel j. niemieckiego

Moje spotkanie z kombatantką, powstańcem 
warszawskim, sanitariuszką w szpitalu polowym 
na Woli w Warszawie 
- Panią kapitan Marią Kowalewską 
pseudonim „Myszka”

        EUROPEJSKI DZIEŃ
        JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 26 września 2017 świętowaliśmy w nasze 
szkole Europejski Dzień Języków Obcych. 
Uczniowie klas V-VII wyszukiwali wcześniej 
ciekawostki o różnych krajach europejskich. 
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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   Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia

29 września w naszej szkole odbył się 
ŚDTM. Uczniowie klas III -VII zmagali 
się z różnymi zagadkami i łamigłówka-
mi sprawdzającmi znajomość tabliczki 
mnożenia. Najlepsi uzyskali certyfikaty 
Eksperta Tabliczki Mnożenia.
            Iwona Duś - nauczyciel matematyki

    Dzień szalonych fryzur

Małgosia, Ula 
i Adaś Moczkodan

  CIEPŁA BUDA DLA PSA

                Filip Ponka, Stefan Papierowski

W szkole zbierana jest karma dla psów 
w schronisku. Można wesprzeć tę akcję.

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Je-
dzenia i Gotowania. W ramach obchodzenia 
tego święta  klasa III B przyłączyła się  do 
ogólnopolskiej kampanii Śniadanie Daje Moc 
i zorganizowała wspólne, zdrowe śniadanie w 
klasie. W tym dniu szczególnie skupiliśmy się 
na zdrowych i pełnowartościowych produktach.  
Wiemy już, że śniadanie to najważniejszy po-
siłek każdego dnia. Dzięki niemu dzieci mają 
energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas 
lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start 
w nowy dzień! Na koniec dnia wspólnie zro-
biliśmy zdrowy i świeżo wyciskany sok mar-
chwiowo-jabłkowy i zaprosiliśmy do degustacji 
starsze klasy. Ten dzień był wyjątkowo smako-
wity i zdrowy!
                       Beata Krycińska - wych. kl. III B
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