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   PANDEMIA KORONAWIRUSA ZAMKNĘŁA NAS W DOMACH

Szkoła zazwyczaj wywołuje w uczniach mieszane uczucia- zniechęcenie, 
podekscytowanie, radość, strach (możliwości jest wiele).  Jednak pusta 
szkoła to całkiem inny przypadek.  Powoduje uczucie pewnego rodzaju 
braku.  Gdy chodziliśmy do szkoły, często nie mogliśmy doczekać się koń-
ca tygodnia. 
Jednak teraz  każdemu z nas, choć trochę, brakuje szkoły.  Niektórzy wo-
leli lekcje, które odbywały się w szkole, a inni wolą lekcje prowadzone 
przez internet, ale niezależnie od tego każdy z nas coś utracił.  Straciliśmy 
też kontakt z rówieśnikami. Pomimo tego, że możemy do siebie pisać, nie 
jest to równoważne z tym, co mieliśmy. Dla niektórych z nas miał być to 
ostatni rok w tej szkole. Niestety, przez obecną sytuację jesteśmy zmuszeni 
przeżyć go osobno.  Czy możemy  coś zrobić, by nie stracić tego kontaktu, 
który mieliśmy? Oczywiście, że tak.  Możemy sobie nawzajem pomagać. 
Pomoc w obecnym czasie jest bardzo ważna, ponieważ to ona tak napraw-
dę trzyma nas razem.  Gdy komuś coś się nie udaje, nie może czegoś zro-
bić, to nie możemy tego ignorować.  Warto się  zainteresować innymi.
                                                                                          dok. s. 2
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      Hanna Gerc kl. V b                           Katarzyna Olkiewicz kl. VI c
 Obie uczennice uzyskały średnią ocen 6,0

i zdobyły tytuł PRYMUSA SZKOŁY W ROKU SZK. 2019/2020

Dobro to nic złego, a bezinteresowność to nie naiwność. Często mylimy 
te rzeczy i nie chcemy wyjść przy innych na słabszych. Zapominamy o 
znaczeniu tych doniosłych słów, odbierając im ich dziedzictwo.  
Wiele nieporozumień wynika z braku wiedzy u młodzieży.  Nie znając 
znaczenia danych słów, zaczynają interpretować je w zły sposób zamiast 
dowiedzieć się czegoś o nich.  Dlatego warto uświadamiać młodych ludzi 
co do słów, jakimi się posługują.  W tym całym zamieszaniu pamiętajmy 
o pomocy innym. 
Gdy wiatr wieje za mocno, to tylko dzięki innym możemy  przetrwać 
wichurę trosk. Nie wolno zapomnieć, że wiatr ten może zawiać w każdą 
stronę i nie wiemy kiedy zmieni kierunek.                                 
                                                                            Julia Rachuba, kl. VIII a

              EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W CZASIE PANDEMII
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W tym roku Święta Wielkanocne dla wszystkich były wyjątkowe. Nie 
inaczej było także ze świętowaniem Niedzieli Palmowej. Nie mogliśmy 
spotkać się w tradycyjny sposób w szkole czy w kościele, ale to nie po-
zbawiło naszych uczniów talentów i kreatywności. 
W związku z tym, że wszyscy chcieliśmy w sposób tradycyjny uczcić 
Niedzielę Palmową, dzieci z naszej szkoły wykonały palmy wielkanocne 
w swoich domach i przesłały ich zdjęcia. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy! Wasze prace nawet na zdjęciach wygląda-
ją wspaniale. Z nadesłanych 30 prac prezentujemy kilka wybranych.
                                                                              ks. Miłosz Tomaszewski

Gabryś Gąsiorowski Nadia Smolińska Kamil i Kacper 
Bykowscy

             PALMY WIELKANOCNE 2020

Nina Balewska, kl. I c

                         Drodzy Czytelnicy, uważajcie na siebie podczas wakacji, 
                                                                        do zobaczenia we wrześniu 
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WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI 2019/2020
klasa VIII a, wych. mgr MARIUSZ JARLAK

Dominika
Wawrzyniuk 5,56

    Iga Skibińska
           5,50

Szymon Chełminiak
            5,39

  Patryk Rzeszotek
          5,29

Nikola Rutz
        5,24

Jan Bielawski
       5,11

Eliza Karaszewska
          5,05

  Mikołaj Kierzkowski
            5,00

Maria Siałkowska
         4,89

Tobiasz Kowalski
          4,78

  Julia Rachuba
        5,89

Non scholae sed vitae discimus 
(Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się)



WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI 2019/2020
klasa VIII b, wych. mgr BEATA DACHTERA
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Ksawier Hinczewski
         5,89 

 Daria Borowiec
         5,78

 Alicja Stanicka
        5,72 

  Franciszek Morawiak
               5,61

  Maria Szczepaniec
            5,61

  Julia Łowicka
          5,50

Michał Przybyszewski
             5,50

 Igor Szymański
         5,50

 Karolina
 Nadachewicz  5,44

Magdalena Rutz
         5,39

Oliwia Żerkowska
         5,33

Maciej Wiśniewski
           5,22

  Franciszek
  Szczepaniec 5,17

Patryk Kuszel
        5,11

Kamil Zakrzewski
            5,11

Andżelika
Przanowska 4,83
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             PALMY WIELKANOCNE 2020          ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA W E-MAILACH 
                       PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO 

W internecie również obowiązuje kultura wypowiedzi, a w mailach po-
winniśmy zwracać się do nauczyciela na „Pan/Pani". Na otrzymane wia-
domości dobrze jest odpowiadać możliwie szybko, najpóźniej w ciągu 
24 godzin.
Wiadomości wysyłaj zawsze z właściwego adresu mailowego. Niesto-
sowne jest pisanie maili do nauczyciela z konta o nazwie np. "dziubekxo-
xo" czy "kozak85". W ten sposób zostaniesz odebrany jako osoba mało 
poważna lub nawet wulgarna. Zadbaj o adres nazwany swoim imieniem 
oraz nazwiskiem.
Nadaj wiadomości odpowiedni tytuł, np. Zadanie domowe – Projekt 
Zasad Dobrego Wychowania. Pozwoli nauczycielowi poznać, czy jest 
to wiadomość pilna, na którą należy odpowiedzieć jak najszybciej, czy 
może zająć się sprawą w drugiej kolejności.
Na początku wiadomości przywitaj się ze swoim nauczycielem. Zrezy-
gnuj ze zwrotów w stylu: „Witam” lub „Cześć”. Grzeczniej i z szacun-
kiem jest napisać  „Dzień dobry”. Zwróć uwagę na kulturalne zakończe-
nie wiadomości zwrotem: „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”. 
Sformułowanie: „Pozdrawiam” nie zawsze jest dobrze odbierane. Bez-
pieczniej będzie użyć określenia: „Pozdrawiam serdecznie”, „Z pozdro-
wieniami”.
Istotne w wirtualnej kulturze wypowiedzi, jest również stosowanie zna-
ków interpunkcyjnych i przestrzeganie zasad poprawnej pisowni. Nad-
mierna ilość kropek, pytajników czy wykrzykników na końcu każdego 
zdania nie zostanie dobrze odebrana, podobnie jak „krzyczenie" wielkimi 
literami w treści wiadomości.
Gdy wysyłasz maila do swojego nauczyciela i zależy Ci na otrzymaniu 
szybkiej odpowiedzi – napisz o tym w treści wiadomości. Możesz rów-
nież poprosić o potwierdzenie odebrania oraz odczytania ważnego maila, 
zwłaszcza w przypadku pilnych i ważnych spraw.
Jeśli wysyłasz mailem dokumenty, podkreśl to w treści wiadomości. W 
ten sposób nauczyciel nie przegapi ważnych plików i np. nie usunie two-
jego maila przed pobraniem załączników. Na przykład, możesz napisać: 
„Do wiadomości załączam zdjęcie z notatką”. Warto w odpowiedni spo-
sób nazwać dodatkowe pliki, by ułatwić nauczycielowi porządkowanie 
oraz odczyt prac (dokumentów).
Na końcu każdej wiadomości należy się podpisać. Mail anonimowy, w 
dodatku wysłany z dziwnego adresu, prawdopodobnie nie zostanie od-
czytany. Pamiętaj, żeby podpisać się imieniem i nazwiskiem i z której 
klasy jesteś. 

Dla Czytelników Złotoryjki wyszukał 
w internecie Michał Małachowski z kl. VI a
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Uczeń naszej szkoły Igor Szymański z klasy VIII b brał udział w olimpiadzie z 
języka niemieckiego. Etap rejonowy odbył się we Włocławku 2 grudnia 2019, 
natomiast etap wojewódzki w Bydgoszczy 7 marca 2020.  Po przejściu wszyst-
kich etapów Igor uzyskał tytuł laureata i tym samym jest zwolniony z egzaminu 
ósmoklasisty z j. niemieckiego. Igora przygotowywała do olimpiady nauczy-
cielka j. niemieckiego i jednocześnie wychowawczyni - mgr Beata Dachtera. 
Gratulujemy!

IGOR SZYMAŃSKI LAUREATEM PRZEDMIOTOWEGO
KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

FRANCISZEK MORAWIAK FINALISTą 
PRZEDMIOTOWEGO 
KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Franciszek Morawiak z klasy VIII b zakwalifikował się 
do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z 
języka angielskiego, który miał się odbyć 14.03.2020. 
Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa Kujawsko-
Pomorski Kurator Oświaty podjął decyzję o zakończe-
niu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języ-
ka angielskiego na etapie rejonowym (który odbył się 
23.11.2019), a wyniki tego etapu stały się wynikami 
końcowymi konkursu. W rezultacie Franek otrzymał ty-
tuł finalisty konkursu. Prowadzony był przez nauczycie-
la j. angielskiego p. Monikę Taczkowską.Gratulujemy! 
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Basia Kasner, VII a

Iga Balewska,VI a

  Anna Piasecka, I c

Natalia Fijałkowska, I c

Daria Iwińska, kl. I c

Nina Balewska, I c

NASZA PRACA NA ETYCE
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