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GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII

PASOWANIE NA UCZNIÓW

LISTOPAD 2010

21 października był uroczystym dniem w naszej szkole. W obecności pani Dyrektor ,
wychowawców, Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców i gości, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Oczywiście zostać uczniem naszej szkoły
wcale nie było łatwo. Dzieci musiały zdać egzamin, który przygotowała dla nich szkolna
wróżka. Pytania dotyczyły różnych dziedzin: wiedzy o szkole i rodzinie, bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Odpowiedzią były piosenki, wiersze oraz instrumentalne improwizacje. Sędziowie zaliczyli egzamin, a szkolna wróżka wypowiedziawszy zaklęcie włączyła
pierwszaków do szkolnej rodziny. Ten piękny dzień uświetniły prezenty dla dzieci ufundowane przez Radę Rodziców, rodziców pierwszoklasistów oraz Urząd Marszałkowski w
Toruniu. Sponsorom serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Ośmiałowska
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Uroczystość ślubowania to wielkie przeżycie również
dla rodziców. Państwo Murawscy z córką Marysią

Pod czujnym okiem pani Kasi wszystko idzie jak
z płatka

Panie: Beata Wróblewska-Kukułka, Teresa Szatkowska, Wiesława Geras i Katarzyna Ośmiałowska prezentowały się na uroczystości wyjątkowo pięknie

Pierwszoklasistki nie kryły radości na widok Pani
Dyrektor Wiesławy Geras

Ja, Kacper Miłkowski przyrzekam, że będę dbał o
dobre imię mojej szkoły

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej
w Złotorii

71. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
We wrześniu uczciliśmy akademią szkolną 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zaprezentowano utwory A. Słonimskiego, T. Różewicza, K.K. Baczyńskiego,
Z. Herberta i Wł. Broniewskiego. Piosenki
z okresu powstania warszawskiego przypomniały uczniom o wielkim poświęceniu
Polaków, a widok pomnika Małego Powstańca przestrzega, że oarami wojny są
również dzieci. Uroczystość przygotowały
panie: Beata Górska i Lucyna Laks

14 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

14 X obchodzi się w szkołach jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji z programem wystąpili m.in.
uczniowie klas trzecich oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Piękne wiersze, piosenki oraz kwiatki były formą podziękowania za trud nauczycielski.
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KAMPANIA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Każdy z kandydatów prezentuje swój program

Wybory na przewodniczącego Samorządu
Szkolnego odbyły się 7 października 2010
roku według zasad demokracji. Prawo wyborcze przysługiwało wszystkim uczniom,
którzy posiadali legitymację szkolną. Wyborca osobiście dokonywał wyboru oddając
głos bezpośrednio na określonego kandydata
na karcie do głosowania. Komisja wyborcza składająca się z uczniów naszej szkoły
zagwarantowała poufność wyborów. Po
przeliczeniu kart do głosowania większością
głosów zwyciężył Sylwester Michalski.
Anna Wiak

Głosowanie odbywało się zgodnie z procedurami,
o co zadbali członkowie komisji wyborczej

Marcin Kaliński okazuje legitymację szkolną przed
oddaniem głosu

EKSPERCI W SZKOLE
6 X 2010 gościła w naszej szkole, na zaproszenie p. Jolanty Wszelak i p. Sławomira
Chełminiaka, młodsza aspirant Beata Oracz,
która przybliżyła uczniom kl. III b tematykę
związaną z bezpieczeństwem w domu i na drodze. Przekazane informacje i cenne wskazówki
pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo dzieci.
Otrzymane elementy odblaskowe zapewnią
uczniom bezpieczne poruszanie się po drogach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Jolanta Wszelak
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11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Święto Niepodległości
uczciliśmy inscenizacją ukazującą drogę
Polski do wolności. Na uroczystość przybyli m.in. wójt Marek Olszewski, ksiądz
proboszcz Krzysztof Stanowicz, inspektor
oświaty Brygida Bogdanowicz-Kopeć,
radni, przedstawiciele OSP oraz rodzice.
Akademię przygotowały panie: Daria Czermińska-Falk i Beata Górska.

Ocalić od zapomnienia
Piszę do Ciebie list Ojczyzno,
Bo Ty mnie karmisz ziemią swą żyzną.
Bo ja się tu urodziłam,
A co kiedyś było, później stwierdziłam.
Zawsze Ty byłaś ziemią Polaków,
W Tobie jest Warszawa, Toruń i Kraków.
Tobą poszczycić się może naród cały,
Dla mnie jesteś najlepszym darem.
Ty przez 123 lata byłaś w niewoli,
Wolność odzyskiwałaś bardzo powoli.
Przez liczne powstania,
Twych ziem scalania.
Tyle razy byłaś nam zabrana,
Ty, Matko! Ty, kochana!
Tyle razy była tu krew przelewana,
Ma Ojczyzno, Ziemio Kochana!
Kocham Twe barwy biało-czerwone,
I w polu białego orła w koronie ,
Ważne daty historii na zawsze zapamiętam,
I pomyślę o nich nie tylko od święta.
Dumna jestem z Twojego istnienia
Dlatego historię Twą chcę ocalić
od zapomnienia
Kasia
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 8 października obchodzono w naszej
szkole Dzień Języków Obcych. Z tej okazji
uczniowie klas IV-VI zostali zachęceni i pokierowani przez panią Annę Chrzanowską i
pana Jakuba Grochowskiego do stworzenia
plakatu na temat wybranego przez siebie kraju
na zasadzie skojarzeń. Prace zostały wystawione na holu na pierwszym piętrze i stworzyły
wystawę.

Ponadto, jeśli chodzi o warstwę plastyczną,
uczniowie przygotowali i zawiesili na drzwiach
klas napisy z angielską nazwą przedmiotu, który zazwyczaj jest w nich nauczany.
Pewną nowością w tegorocznych obchodach
było wykonanie fragmentu utworu muzycznego w języku angielskim. Szkoda tylko,
że koniec końców publicznie odważyły się
wystąpić jedynie klasy VIa (fragment utworu
Keshy „Your Love is My Drug” i VIb (fragment utworu Shakiry „Waka Waka”) oraz kilkuosobowa grupa uczniów z klasy Va (również
utwór Shakiry), która dodatkowo stworzyła
własną choreograę.
Zgodnie już z pewną tradycją szkoły, w tym
dniu na przerwach uczniowie wszystkich klas
korzystali z kuponów, które umożliwiały spożycie herbaty i ciasteczka. Spędzany czas w
długiej kolejce po nie umilała anglojęzyczna
muzyka.
Jakub Grochowski

DZIESIĄTY DZIEŃ PAPIESKI

10 października 2010 r. w kościele w Złotorii
uczniowie naszej szkoły uczcili tegoroczny
Dzień Papieski, a chórek kościelny przypomniał ulubioną pieśń papieża - Barkę i Wadowice, moje miasto. Chórzystki zakończyły
występ piosenką nawiązującą do świętości
- Taki mały, taki duży.
X Dzień Papieski pod hasłem Odwaga świętości obchodzono również w szkole. Uroczystość
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przygotowały dzieci z kl. IIa i chórek szkolny
pod okiem pani Aliny Skowrońskiej, Izabeli
Pomianowskiej i Lucyny Laks.
Uwagę widowni zwrócił Karol Jaskulski, który bardzo długi tekst dotyczący faktów z życia
Jana Pawła II wygłosił z pamięci.
Izabela Pomianowska

KANDYDACI DO HARCERSTWA
Drużyna harcerska to grupa młodych
ludzi, których łączy wspólna pasja przygody, niesienia pomocy słybszym, zdobywania sprawności i doświadczenia w
trudnych warunkach. Co roku odbywa się
nabór wśród uczniów naszej szkoły. Harcerze prezentują atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. To miłe, że wśród
doświadczonych harcerzy spotykamy
absolwentów naszej szkoły. Zbiórki odbywają się w piątki. W dniach 3 -5 grudnia
zaplanowany jest biwak gwiazdkowy.

Kamil Rumiński uczy, jak bezpiecznie zjechać po
linie

Zajęcia dla dziewcząt. Każda z nich marzy, aby
zostać druhną

Ewelina Konieczna i Daria Buczkowska chętnie dzielą się swoim doświadczeniem

DZIEŃ CHŁOPAKA

O atrakcje w Dniu Chłopaka zadbano w klasie IVa.
Były życzenia, konkursy, a przede wszystkim pyszna
pizza. Wiadomo, przez żołądek do serca

Jak najlepiej zaimponować dziewczętom?
Jaś Rogalski w starciu na rękę z Damianem
Kowalskim
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

foto Robert Chrobak
Nowy rok szkolny zainaugurowali sportowcy
naszej szkoły. Kolarze z klas IV-VI brali udział
w wyścigu o Puchar Wójta Gminy Lubicz i zajęli
III miejsce drużynowo, natomiast Igor Cudnik
w kat. kl. VI zdobył indywidualnie I miejsce, a
Radek Rybicki w kat. kl. V był drugi.
Piłkarze halowi z kl. IV-V wystartowali w II
Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Futsalu i zajęli II miejsce. Uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w gminnym turnieju unihokeja zajmując II miejsce.

Z WIZYTĄ W PIEKARNI

8

W poniedziałkowe przedpołudnie 11.10.2010 całą
klasą wybraliśmy się do
piekarni w Carrefoure.
W drodze na wycieczkę
było gwarno i wesoło.
Wszyscy byliśmy ciekawi co nas czeka, nie
mogliśmy doczekać się
tej wizyty. W piekarni
p. Ewelina przywitała
nas gorąco i przedstawiła
plan zajęć. Na początku
każdy otrzymał biały fartuch, ponieważ w piekarni nie wolno chodzić w normalnym ubraniu
i ze względu na higienę przygotowania pieczywa. Tak przygotowani mogliśmy rozpocząć
zwiedzanie piekarni. Najpierw odwiedziliśmy
magazyn półproduktów. Na półkach stały pudełka, worki i torby z różnymi dodatkami, które
wykorzystuje się do wypieku. Smakowaliśmy
sezam, mak, różne ziarna, nie wszystko nam
smakowało, ale nikt się nie skarżył. Potem

Zawody rozegrano w nowej hali Zespołu Szkół
w Grębocinie. Turniej sędziował ojciec naszych
uczniów Adama i Huberta - pan Włodzimierz
Marczuk, który jest sędzią międzynarodowym
hokeja na lodzie. Dziękujemy mu za to szczególnie dlatego, iż dzień przed zawodami w
Grębocinie pan Marczuk sędziował mecz Polskiej Ligi Hokeja w Oświęcimiu i po całonocnej
podróży, mimo zmęczenia, podjął się pełnienia
roli sędziego naszych zawodów i odgwizdał 15
spotkań.
Mariusz Jarlak

przeszliśmy do pomieszczenia, gdzie już wyrabia się chleb i inne pieczywa. P. Ewelina pokazywała i opowiadała nam, jak powstaje chleb.
Widzieliśmy maszyny do wyrobu ciasta, piece
do pieczenia pieczywa. Zdziwiła nas temperatura, która jest potrzebna do wypieku chleba,
na piecu było aż 260 stopni C. Najciekawszym
punktem naszej wycieczki było przygotowanie
własnych bułeczek. Ta praca dostarczyła nam
wiele radości i zabawy. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na przyrządzone pieczywo.
Ze smakiem zajadaliśmy się nim na śniadanie.
Długo nie zapomnimy tej wycieczki i pachnących bułeczek.
Zosia Wróbel kl. IIIA
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