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GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

Jasełka w roku szkolnym 2019/2020 przygotowała grupa uczniów z Oazy Dzieci
Bożych działającej przy parafii pw. Św. Wojciecha w Złotorii. Tym razem było
to przedstawienie ukazujące wydarzenia związane z Narodzeniem Pana Jezusa
opisane w Biblii. Publiczność nie widziała jednak tradycyjnie odegranych ról na
scenie. Cały klimat jasełek został uzyskany dzięki grze cieni wraz z narracją prowadzoną zza ekranu. Na całość składało się kilka scen: Zwiastowanie Maryi, Nawiedzenie krewnej Elżbiety przez Maryję, Sen Józefa, Poszukiwanie gospody.
Dopełnieniem teatru cieni był występ solistów wokalnych i instrumentalnych,
którzy wykonali tradycyjne kolędy.
Przygotowaniem religijnego misterium zajęli się pani Justyna Zalewska i ks. Miłosz Tomaszewski.
Na zakończenie uroczystości zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu
na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.
Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Natalia Roman (zdjęcie 1), II miejsce - Martyna Balewska (zdjęcie 2),
III miejsce - Lena Dziembowska (zdjęcie 3)
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KONCERTOWA GRA SZACHISTÓW
16 i 17 grudnia 2019r. odbyły się Szachowe Drużynowe Mistrzostwa Torunia.
W kategorii wiekowej MŁODZIEŻ nasza drużyna w składzie: Michał Przybyszewski
– kapitan, Patryk Rzeszotek, Ksawier Hinczewski, Lena Dziembowska i Franciszek
Morawiak zajęła I miejsce. Drużyna awansowała do rozgrywek wojewódzkich.
W kategorii wiekowej DZIECI nasza drużyna w składzie: Maja Bylińska – kapitan,
Kajetan Świeżyński, Bartosz Jachowski, Marta Wielewicka, Kasjan Hinczewski i Maja
Wyrwińska zajęła VI miejsce na 14 startujących drużyn.
Szachistom GRATULUJEMY i życzymy powodzenia w zbliżających się Indywidualnych Mistrzostwach Torunia.

Nasza Szachowa Drużyna - czwarta w województwie kujawsko-pomorskim
14 stycznia 2020r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Michał Przybyszewski - kapitan, Patryk Rzeszotek, Ksawier Hinczewski, Franciszek Morawiak i Lena Dziembowska zagrała w Bydgoszczy w Finale Kujawsko-Pomorskich IGRZYSK MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ - SZACHY DRUŻYNOWE. Nasza drużyna zajęła w tych rozgrywkach
czwarte miejsce, za które otrzymała puchar, dyplom i nagrody indywidualne.
GRATULUJEMY i życzymy powodzenia na zbliżającym się turnieju indywidualnym.
Z szachowym pozdrowieniem Wiesława Geras
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WARTO PRZECZYTAĆ

Chciałabym polecić cieniutką książeczkę – poradnik dla tych wszystkich, którzy nawet
do toalety chodzą ze smartfonem. Choć nie lubię poradników i nie wierzę w zachęcające motta typu „osiągniesz cel w 2 tygodnie”, „schudniesz w 30 dni”, to tym razem
wyjątkowo kupiłam książkę autorstwa Catherine Price pt. „Jak zerwać ze swoim smartfonem”. Przeczytałam i podarowałam nastolatkowi z rodziny. Efekt był bardzo szybki,
najpierw oczywiście śmiech, a po kilku dniach wykasował mnie z listy znajomych na fb
;-) Książka odkrywcza nie jest, ale przypomina, że istnieje realny problem uzależnienia
od smartfonów, lęku przed FOMO, przed byciem offline.
Oczywiście, pojawienie się smartfonów przyniosło nam wiele korzyści. Smartfon w
dużej części może zastąpić komputer, mamy aplikacje pozwalające na korzystanie chociażby z e-dowodu, czy uczniowie z e-legitymacji, smartfon pozwala na szybki i łatwy
kontakt z osobami rozproszonymi po całym świecie, zapewnia nam dostęp do informacji, rozrywki itp. itd. Jednak gdy pierwszą rzeczą po przebudzeniu jest wyciągnięcie
ręki po telefon, a wizja rozładowanej baterii napawa nas obawą, gdy czujemy że zdecydowanie za dużo czasu pochłania nam wpatrywanie się w ekranik, warto przeczytać tę
książkę – być może uświadomi nam ona, że trochę się zagalopowaliśmy w ilości czasu
spędzanego z telefonem w ręku, być może zechcemy wykorzystać zawarte w niej rady.
W końcu to poradnik.
Pierwsza część książki omawia wpływ używania smartfonów na różne aspekty naszego
życia. Druga część to „terapia” – konkretne działania, które sumiennie realizowane
mogą poprawić relacje z naszym smartfonem. Na początku drugiej części autorka pisze: „Witajcie w części zerwanie, praktycznym przewodniku, który pomoże Wam stworzyć nowy związek ze swoim telefonem”. To, ile czytelnik zrealizuje z „terapii”, zależy
od niego samego. Choć już samo zainstalowanie aplikacji monitorującej ilość czasu
spędzanego przed ekranem np. Moment, jest sporym sygnałem ostrzegawczym i znacznie ogranicza bezsensowne używanie smartfonu.
„Jak zerwać ze swoim smartfonem” to poradnik, ale intencją autorki jest także pokazanie, że w czasach biegu i pędu warto być trochę bardziej uważnym, trochę bardziej
otwartym, trochę bardziej offline. Niech smartfon nie wyznacza tempa naszego życia i
nie mierzy natrętnie kroków, bo czasami bywa, że mniej znaczy więcej.
Barbara Świerad - nauczycielka kl. III
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GRECY KONTRA RZYMIANIE

POWTÓRKA INACZEJ...

13 grudnia w sali historycznej SP w Złotorii odbyły się pierwsze „POTYCZKI GREKÓW Z RZYMIANAMI”. Był to konkurs historyczny, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas V. Służył utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy o starożytnych cywilizacjach, takich jak: Grecja i Rzym. Uczestnicy słownych „potyczek”, uprzednio
podzieleni na dwie grupy: Greków i Rzymian, przybyli w strojach sugerujących postaci mitologiczne i historyczne. Najpierw zaprezentowali wiadomości o tych postaciach,
potem zadawali pytania uczestnikom z grupy przeciwnej i sami także odpowiadali na
pytania. Zwycięzcami w klasie Va i Vb byli Grecy. Natomiast w Vc zwyciężyła grupa
Rzymian. Po wykazaniu się wiedzą, uczniowie skosztowali oliwek, jak na uczcie w
Grecji lub Rzymie. Okazało się, że lekcja powtórkowa może być świetną zabawą.
				
Organizator konkursu: Daria Czermińska -Falk
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Pluszowy miś jest ukochaną przez wszystkie dzieci zabawką - przytulanką. Towarzyszy im w
chwilach radości i smutku. To prawdziwy przyjaciel. Nie można było zatem o nim zapomnieć w
dniu jego urodzin 25 listopada. Ten wesoły dzień obchodzono w bibliotece, organizując zajęcia
biblioteczno-logopedyczne. Gośćmi byli uczniowie klas 0 a i 0 b. Dzieci zapoznały się z historią
pluszowego misia, opowiadały o misiach znanych z książek i ekranu. Wszyscy uczestnicy spotkania przynieśli swoje pluszaki, by zaprezentować je przed wszystkimi koleżankami i kolegami.
Panie bibliotekarki zabrały dzieci i ich misie w podróż po całym świecie, opowiadając o krajach,
z których pochodzą znane misie oraz czytając fragmenty książki Agnieszki Suchowierskiej „Mat
i świat”. Dzieci mogły odnaleźć te kraje na globusie.
Pani logopeda przygotowała dla dzieci ciekawe zadania logopedyczne, oczywiście związane z
misiami. Były to m.in.: misiowa gimnastyka buzi i języka przed lustrem, ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek i kolorowych pomponów- dekorowanie sukienki Pani Misiowej,
wyścigi w dmuchaniu na papierowe misie oraz różnicowanie wyrazów z głoskami „s” i „sz” do
odpowiednich misek misiów. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek. Dzień Pluszowego Misia minął w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
Organizatorzy: Bibliotekarz szkolny- Dorota Wyszogrodzka-Trybel i Logopeda szkolny- Magda
Jaworska

PRYMUSI W NAUCE W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
klasa IV a: Gabriel Gąsiorowski - 5,83
klasa V a: Kajetan Świeżyński - 5,50
klasa V b: Hanna Gerc - 5,69
klasa V c: Wiktor Melnyk - 5,58
klasa VI a: Maja Bylińska -5,38
klasa VI b: Anna Rębiałkowska - 5,83
klasa VI c: Katarzyna Olkiewicz - 6,00
klasa VII a: Lena Dziembowska - 5,87
klasa VII b: Weronika Juśkiewicz - 5,36, Mateusz Jachowski - 5,36
klasa VIII a: Julia Rachuba - 5,60
klasa VIII b: Ksawier Hinczewski - 5,79
6

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

U NAS
W ZERÓWCE

Samorząd Uczniowski po raz kolejny
zorganizował licytację zabawek i gier
planszowych. Dla dziecięcej medycyny
zabiegowej zebrano niemałą kwotę 1068 zł 67 gr.
KONKURS PLASTYCZNY

Gala XI powiatowego konkursu plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu - mój
powiat widzę tak...”
10 grudnia 2019 r. odbyła się uroczysta
Gala XI powiatowego konkursu plastycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Jury, złożone z emerytowanych profesorów Wydziału Sztuk Pięknych
UMK: Bogumiły Rouby, Lecha Kubiaka i
Lecha Wolskiego, oceniło nadesłane prace
konkursowe uczniów ze szkół podstawowych.
Wśród nagrodzonych znalazła się praca
uczennicy naszej szkoły Poli Falk z klasy
VI b.
Gratuluję laureatce, życzę dalszych sukcesów i nieustannego rozwijania talentów
artystycznych!
Natalia Karaś - nauczyciel plastyki
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CO SŁYCHAĆ W KLASIE V b

Podczas lekcji wychowawczych realizujemy cykl zajęć pt. „ Nasze pasje i zainteresowania”.W ramach tego cyklu Kacper i Kamil zaprezentowali nam swoją kolekcję monet, a
Jonasz opowiedział o rodzinnej wyprawie na Syberię.
Przed Świętami Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w warsztatach wyrobu świec żelowych. Każdy uczeń z klasy wykonał samodzielnie, pod okiem pani animatorki, swoją
świąteczną świecę. Natomiast na lekcji wychowawczej zmagaliśmy się z różnymi konkursami o tematyce bożonarodzeniowej, odgadywaliśmy tytuły kolęd w konkursie „Jaka
to melodia?” oraz walczyliśmy o to, kto zrobi najdłuższy łańcuch na choinkę.
Miło też wspominamy klasowe spotkanie wigilijne oraz świąteczne prezenty.
Iwona Duś - wychowawczyni klasy V b
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