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Uczniowie klasy VI a przygotowali na zakończenie I okresu nauki inscenizację 
teatralną na motywach opery Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”. 
Stefan i Zbigniew, którzy po zwycięskiej wojnie powracają do domu, przyrzeka-
ją na zawsze pozostać w kawalerskim stanie. W razie potrzeby chcą być gotowi 
na wezwanie ojczyzny. 
W Kalinowie poznają jednak piękne panny – Hannę i Jadwigę. Zakochują się 
bez pamięci. Świadkiem westchnień kawalerów jest stary zegar, który pamięta 
prawdziwą historię dworu.
Pradziadek Miecznika miał dziewięć pięknych córek. Zajeżdżający do Kalinowa 
młodzieńcy natychmiast oświadczali się którejś z nich. Wtedy zazdrosne matki 
panien z innych dworów rozpowiadały, że Kalinowo to straszny dwór, w którym 
strach i zdrada.
Opera, napisana podczas zaborów ku pokrzepieniu serc, kończy się błogosła-
wieństwem Miecznika dla zakochanych par. 

                       WIWAT OPERA
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Widzowie śledzą  historię mieszkańców szlacheckiego dworu wraz ze współ-
czesnym uczniem Stasiem Moniuszką (w tej roli Patryk Rzeszotek).
Młodzi aktorzy świetnie zagrali swoje role. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje Maksymilian Sowiński, który arią Stefana wzruszył publiczność do łez. 
Oklaski podczas przedstawienia otrzymał też Jakub Górczyński jako odtwórca 
arii Skołuby. Dużo dziewczęcego piękna i wrażliwości scenicznej wniosły też 
Hanna (Dominika Wawrzyniuk) i Jadwiga (Iga Skibińska), które z koleżankami 
przedstawiły arię lania wosku. Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie klasy 
VI a byli zaangażowani podczas tworzenia przedstawienia i wywiązali się ze 
swoich zadań wzorowo.     Dwukrotnie zaprezentowali spektakl – dla swoich 
rodziców w szkole w Złotorii oraz w Lubiczu na podsumowaniu programu Fun-
dacji ANRO „Klasyczne wariacje muzyczne”. Działania teatralne były próbą 
zainteresowania młodzieży szkolnej muzyką poważną i spuścizną twórcy opery 
narodowej Stanisława Moniuszki. Uczniowie opowiedzieli też w radiu PiK o 
swoich próbach zmierzenia się z trudnym i nieznanym gatunkiem muzycznym, 
jakim jest opera. 
Scenariusz i reżyseria – Barbara Rogalska, współpraca przy realizacji projektu 
Maria Lackowska

       DRUGIE MIEJCE W KONKURSIE FRAZEOLOGICZNYM
7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu odbył się międzyszkolny 
konkurs umiejętności korzystania ze słowników dla klas 7 i gimnazjum. Na konkurs 
zgłosiło się 21 drużyn trzyosobowych.
Miło nam poinformować Czytelników, że uczennice klasy VII b - Kinga Rutkowska, 
Małgorzata Moczkodan i Amelia Strzelecka zajęły II miejsce. 
Serdecznie gratulujemy sukcesu!
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Wiosna, to najpiękniejsza pora 
roku, więc pierwszy dzień wiosny jest wy-
czekiwany przez wszystkich. 21 marca w 
naszej szkole było bardzo wesoło. Program 
całej imprezy został opracowany przez 
Samorząd Uczniowski klas IV – VII wraz 
z opiekunami. W szkole było radośnie i 
kolorowo, gdyż wszystkie klasy wcześniej 
wylosowały kolor stroju na ten dzień i 
rywalizowały ze sobą w wiosennych kon-
kurencjach. Wspólna zabawa rozpoczęła 
się prezentacją hasła witającego wiosnę. 
Następnie klasy  przygotowywały strój 
Pani Wiosny, który został zaprezentowa-
ny  przez wybranego przedstawiciela. Ko-
lejne zadanie polegało na zaśpiewaniu , 
ułożonej wcześniej piosenki o wiośnie do 
wybranej melodii. Uczniowie wykazali 
się niezwykłą pomysłowością, a niektóre 
klasy ułożyły nawet choreografię. Na ko-
niec klasy rywalizowały w rozwiązywa-
niu krzyżówki w jak najszybszym czasie.

                         POWITANIE WIOSNY

Komisja konkursowa miała 
bardzo trudne zadanie, gdyż wszyst-
kie klasy stanęły na wysokości zada-
nia. Jednak w wiosennej rywalizacji 
zwyciężyła klasa VIIa, drugie miej-
sce zajęła klasa VIb.  Nagrody i słod-
kości ufundowała Rada Rodziców. 
       Karolina Kotowicz - opiekun SU
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Konkurs plastyczny z cyklu Muzyka do plastyki pobił w  roku 2017/2018 rekord popu-
larności wśród uczniów naszej szkoły.
Bowiem w IX  edycji szkolnego konkursu wzięło udział aż 72 uczniów z klas 4-7.  
Inspiracją do działań  plastycznych w tym roku była twórczość Williama Turnera oraz 
muzyka Debussy’ego.  Uczniowie 2 godziny obcowali ze sztuką. Po obejrzeniu multi-
medialnej prezentacji o Turnerze  i wsłuchaniu się w dźwięki muzyki, malowali to, co 
im „w duszy zagrało”. Powstały bardzo ciekawe i oryginale prace, przepełnione dziecię-
cą wrażliwością. Przewodniczącą jury była specjalnie zaproszona p. Anita Przybyszew-
ska – Pietrasiak – artysta plastyk, która wyłoniła prace zwycięzców konkursu. I miejsca 
otrzymały prace: Julii Guzowskiej z kl. IVc oraz Natalii Osińskiej z kl. VIIa,  II miejsca 
prace: Miłosza Bolińskiego z kl. VIIb, Dominiki Wawrzyniuk z kl. VIa, zaś III miejsca 
„wymalowali”: Mateusz Jachowski z kl. Vb oraz Karolina Nadachewicz z kl.VIb.  
Wyróżnienia otrzymali: Kevin Adamski z kl. Va, Stanisław Barganowski z kl. VIIa,  
Helena Cieślewicz z kl. IVb, Julia Dardzińska z kl. VIIa, Lena Dziembowska z kl. Va, 
Kaja Falk z kl. VIIb, Pola Falk z kl. IVb, Ada Kamińska z kl. Va, Patryk Kuszel z kl. 
VIb, Zuzanna Kołodziej z kl. IVa, Jonatan Kornowicz z kl. VIIa, Alicja Maciejewska z 
kl. VIIa, Małgorzata Moczkodan z kl. VIIb, Urszula Moczkodan z kl. VIIb, Katarzyna 
Olkiewicz z kl. IV c,  Andżelika Przanowska  z kl. VIb, Michał Przybyszewski z kl. VIb, 
Grzegorz Roguszka z kl.Va, Kinga Rutkowska z kl. VIIb, Emilia Zielinska z kl. VIa, 
Aleksandra Więciorkowska z kl. VIIa, Amelia Wojno z kl. VIIb.
Konkurs zorganizowały: Daria Czermińska- Falk – nauczyciel plastyki oraz Katarzyna 
Morawa  - logopeda. Nagrodzone prace zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu 
i wysłane do MDK w Rybniku na Międzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży: „ William Turner - Słońce we mgle”. Kto wie, może będą kolejne laury? 
                                                                 Daria Czermińska- Falk - nauczyciel plastyki

                         MUZYKA DO PLASTYKI

Natalia Osińska - 1. miejsce Julia Guzowska - 1. miejsce
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Miłosz Boliński - 2. miejsce Dominika Wawrzyniuk - 2. miejsce

Karolina Nadachewicz - 3. miejsce Mateusz Jachowski - 3. miejsce

Uczniowie klasy II a w marcu i 
kwietniu biorą udział w projekcie 
„Powietrze bez śmieci” przygo-
towanym przez Fundację PGNiG 
im. I. Łukasiewicza. Podczas 
zajęć prowadzonych przez wy-
chowawczynię klasy w formie 
warsztatów, uczniowie zdobywa-
ją wiedzę dotyczącą powietrza, 
jego zanieczyszczenia spowodo-
wanego działalnością człowieka. 
Poznają, w jaki sposób mogą oni 
i ich rodzice przyczynić się do 
poprawy jego jakości.
        Beata Wróblewska-Kukułka 
                         - wych. klasy II a

       EDUKACJA EKOLOGICZNA
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W lutym podczas balu karnawałowego uczniowie 
naszej szkoły we współpracy z Radą Rodziców 
zbierali dary dla toruńskiego hospicjum „Światło”. 
W tym roku skupiono się na następujących po-
trzebach: chusteczki nawilżające, oliwki do ciała, 
bawełniane koszulki t-shirt, prześcieradła baweł-
niane, pościel bawełniana, poszewki na poduszki 
bawełniane  (rzeczy nowe)
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!
                             Jakub Grochowski - opiekun SU

WSPIERAMY POTRZEBUJĄCYCH 
                 W HOSPICJUM

Wprowadzenie do szkół elementarnych podstaw kodowania ma na celu rozwi-
janie u dzieci logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole, uczy bez-
piecznego korzystania z nowoczesnych technologii i kształtuje dobre nawyki 
cyfrowe.  Aby rozwijać u dzieci umiejętności okołoprogramistyczne, nie za-
wsze potrzebny jest komputer. Liczne gry i zabawy na dywanie pomagają wpro-
wadzić podstawowe pojęcia informatyczne i zachęcić do nauki programowania. 
Dopiero w kolejnych etapach można sięgnąć po aplikacje,  programy czy gry 
oparte na pisaniu kodu.  Pozwala to na twórcze korzystanie z technologii cyfro-
wych i rozwój myślenia komputacyjnego (to proces znajdowania rozwiązań do 
skomplikowanych otwartych problemów.) Takie umiejętności rozwijaliśmy w 
klasie III B na zajęciach „Gry edukacyjne wstępem do programowania”.
                                                                      Beata Krycińska - wych. klasy III b

                     KODOWANIE UCZY MYŚLENIA
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Marzec upłynął najmłodszym dzieciom na przygotowaniach do nadejścia wiosny i 
Wielkanocy. Pogoda była iście marcowa: raz słonko, raz deszcz. To jednak nie prze-
szkodziło najmłodszym dzieciom w wesołych zabawach na świeżym powietrzu. Już na 
początku marca dzieci wysiały owies i rzeżuchę, by cieszyć się nimi pierwszego dnia 
wiosny.  Następnie wychowawczynie z zerówek zorganizowały Wiosenny Przegląd 
Wierszy. Odwagę i brawurowe występy doceniło jury, przygotowując dla wszystkich 
recytatorów drobne upominki. Szczególne oklaski zebrała Ewa za wzorowe wykonanie 
wierszyka o wiosennych pączkach, Jeremi za aktorskie podejście do tematu wiosen-
nych plotek oraz Maria z Julką za śliczne wiosenne kostiumy. Tego samego dnia dzieci  
mogły uczestniczyć w lekcji dotyczącej segregacji odpadów, prowadzonej przez pra-
cownika MPO.  
W przeddzień wiosny ruszyły w ruch lupy i mikroskopy – dzieci podglądały przyrodę 
oraz uczyły się o ptakach powracających zza mórz podczas zajęć edukacyjnych „Bu-
dzimy wiosnę”.  Gdy nadszedł upragniony 21 marca, wesołym korowodem w asyście   
kukieł symbolizujących Panią Zimę i Panią Wiosnę witaliśmy kalendarzowe nadejście 
tej najpiękniejszej pory roku. Wielu zerówkowiczów, pamiętając, że 21 marca jest także 
Światowym Dniem Zespołu Downa, ubrało kolorowe skarpetki. Mimo że jest to temat 
trudny, to jednak ważny i dzieci z uwagą słuchały, czym jest zespół downa.
Od pierwszego dnia wiosny już tylko krok do Świąt Wielkanocnych. Najmłodsi nie 
próżnowali, szykując w szkole i w domach dekoracje, pisanki i zajączki na charytatyw-
ny kiermasz. Cały dochód był przeznaczony jako wsparcie finansowe leczenia i rehabi-
litacji Filipa Zielińskiego chorego na mózgowe porażenie dziecięce.  Mimo symbolicz-
nych cen, podczas kiermaszu udało się uzbierać niemal 600zł! To duża kwota.  Bardzo 
dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Jeszcze przed Wielkanocą 
maluchy brały udział w audycji muzycznej „Jazz i jazzmani”, prowadzonej przez zna-
nego najmłodszym pana Jarka ze swoją ekipą. Uczta dla ucha, ale i dla ciała, bo i tańce 
były przewidziane w programie. 
Dzieci wzięły też udział w świątecznym śniadaniu, było wzajemne składanie życzeń, 
stukanie jajeczek, smakowanie upieczonych przez wspaniałe mamy bab i babeczek, a 
na koniec odwiedziły nas zajączki z Rady Rodziców, wręczając dzieciom słodkie upo-
minki. I tak upłynął marzec w zerówkach. 
                                                                         Barbara Świerad - wychowawczyni kl. O
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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                          Wycieczka do „BabaLudy” 

19 marca wybraliśmy się na wycieczkę do Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyj-
nego „BabaLuda”. Dzieci mogły nie tylko oglądać, ale również głaskać, przytulać 
i nakarmić różne zwierzęta, takie jak owce, kozy, barana, alpaki, osiołka i małe pi-
sklaki. Największą atrakcją okazało się karmienie butelką malutkiej kózki. Dzieci 
uczestniczyły podczas wyjazdu w warsztatach ,,Wielkanoc na wsi”, na których 
dowiedziały się, jak wyglądały zwyczaje Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanoc-
nych dawniej. Porównywały ptasie jaja, wzięły udział w zgaduj-zgadule: czyje to 
jaja? Zrobiły koszyczki i malowały jajka woskiem. Na zakończenie dzieci miały 
za zadanie na podwórku odnaleźć ukryte jajeczka, za które otrzymały małą nie-
spodziankę. Był to dzień pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy 
gospodarzom za przesympatyczny pobyt i smaczne baby wielkanocne.
                                                                            Jolanta Wszelak - wych. klasy I

Uczniowie klas I-V otrzymują, w ra-
mach programów - Szklanka mleka oraz 
Owoce i warzywa w szkole, dodatki do 
śniadań. - Najbardziej lubię jogurty na-
turalne - mówi Maksymilian Stachow-
ski- zwłaszcza że są smaczne i zdrowe. 

          W OBIEKTYWIE


