
GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE                    STYCZEŃ 2011
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII                              

51

 Scenariusz szkolnych jasełek zapowiadających Boże Narodzenie 2010 oparto na wzru-
szającej baśni wigilijnej pt. Mały Opiekun Zapomnianych Zwierząt Carmena Bernosa de 
Gasztolda.
Opowiada ona o drodze zwierząt, pełnej trudów, do Betlejem - miejsca, które wskazuje 
gwiazda, a przewodnikiem jest mały Aniołek. Zwierzęta nie mają żadnych darów dla 
Dzieciątka, ale pragną je kochać i chronić od zimna własnym oddechem. 
Jeszcze raz dowiedzieliśmy się, że Boża Dziecina nie potrzebuje hojnych darów, ale na-
szych dobrych i kochających serc. 
Nastrój niezwykłej nocy uzyskano dzięki wspaniałej scenograi i pięknym kolędom. Na 
przedstawieniu obecni byli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz K. Stanowicz oraz przed-
stawiciele Rady Rodziców. Misterium przygotowyły: Beata Górska - reżyseria, Lucyna 
Laks - oprawa muzyczna i Daria Czermińska-Falk - dekoracje.



2

Drogi Święty Mikołaju!
Przez cały rok starałem się być grzeczny. 
Mam nadzieję, że się udało. 
Wiem, że masz bardzo dużo pracy, ale 
chyba dla mnie znajdziesz czas. Nie 
proszę o zabawki, chociaż przyznam, że 
chętnie dostałbym jakąś książkę lub grę. 
Proszę o spokój, szczęście i zdrowie dla 
mojej rodziny. Mikołaju, proszę spełnij 
moje życzenia, gdyż zdrowie, przyjaźń i 
szczęście rodzinne są dla mnie ważniejsze 
od zabawek.
                             Pozdrawiam serdecznie
                                                     Mateusz

Sara Cyl i Iza Wojnar w roli świątecznych 
aniołków

Bartek Idczak z matematyczką - panią Teresą 
Szatkowską i mamą Katarzyną

Julia Foryś jako Aniołek prowadzi zwierzątka 
do Betlejem

Kasia Zająkała, Filip Ciepły, Krystian Dachte-
ra, Dominik Dybcio i Szymon Żbikowski 
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                      MAMY SZKOLNEGO MISTRZA SZACHOWNICY 2011

11 stycznia, po raz 18-ty uczniowie naszej szkoły walczyli o tytuł Szachowego Mistrza 
Szkoły i awans do Indywidualnych Mistrzostw Torunia Szkół Podstawowych. Do gry 
przystąpiło 31 zawodników. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim. Każdy 
zawodnik zagrał 7 partii. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia 
krajowy pan Andrzej Michalski. 

Mistrzostwo szkoły zdobył uczeń klasy VI a Szymon Żbikowski. 
Drugie miejsce zajął Krystian Dachtera z kl. VIa,  a trzecie miejsce  Krzysztof 
Kawczyński z kl. VIb. Najmłodszym zawodnikiem był Franciszek Wojnowski z 
oddziału przedszkolnego 0 b. Aż 10 uczniów wywalczyło awans do indywidualnych 
mistrzostw Torunia: Marcin Kaliński, Alicja Krajewska, Katarzyna Zająkała, Szymon 
Żbikowski, Krystian Dachtera, Maksymilian Serwiński, Hubert Marczuk, Marcel 
Kaliński, Krzysztof Kawczyński i Oliwia Jachowska. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
                                                  mgr Wiesława Geras - opiekun koła szachowego
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                         SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
Co roku organizowane są konkursy przedmiotowe pod patronatem Kuratorium Oświaty.
Dają one uczniom możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Na etapie szkol-
nym najwięcej punktów otrzymali i reprezentowali naszą szkołę w konkursie rejonowym:
z języka polskiego - Katarzyna Zająkała, Beata Ptach i Marcin Kaliński
z matematyki - Katarzyna Zająkała, Bartłomiej Idczak, Beata Ptach i Marcel Kaliński
z przyrody - Katarzyna Zająkała i Marcel Kaliński
Do etapu wojewódzkiego przeszła Beata Ptach z języka polskiego. 
                                                                                                       Gratulujemy i trzymamy kciuki

Światowy dzień pluszowego Misia to sympatyczne i miłe święto z radością obchodzone 
przez dzieci. Ustanowiono je w 2002 r. w setną rocznicę powstania popularnej 
maskotki misia. 1 grudnia 2010 r. biblioteka szkolna również uczciła to sympatyczne 
święto. Uczniowie klas 0-III obejrzeli prezentację multimedialną o historii powstania 
pluszowego misia, poznali i przypomnieli sobie znane misie z książek i z ekranu, 
wzięli udział w mini-quizie przyrodniczym na temat dwóch gatunków niedźwiedzi: 
koala i panda, a przede wszystkim doskonale się bawili, biorąc udział w przeróżnych 
konkursach i zabawach jak np. zjadanie miodu na czas, chwytanie „misiowymi łapkami” 
przysmaków misiowych (ich rolę pełniły wykałaczki). Imprezę „misiową” uatrakcyjnił 
występ dziewcząt z kl.V a, które wykonały piosenkę „O kochaniu misia”. Dzieci chętnie 
wypowiadały się na temat swoich pluszowych maskotek, wiele z nich wypożyczyło 
własne misie na wystawę. Można ją było oglądać w bibliotece do połowy grudnia. 
Zaprezentowano również piękne i pomysłowe prace wykonane przez dzieci biorące 
udział w konkursach plastycznych - kl.I -„Portret misia”, kl.II – „Figurka misia”, kl.III- 
„Plakat przedstawiający niedźwiedzie wybranych gatunków”. Laureaci konkursów 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, nie zabrakło też słodkiego upominku dla 
wszystkich
                                                                               mgr Dorota Wyszogrodzka-Trybel

                     PLUSZOWY MIŚ ZNA SIĘ Z DZIEĆMI NIE OD DZIŚ
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WCIĄŻ GRA
Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole 
aukcję pamiątek, z której dochód będzie prze-
kazany dla dzieci z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi, dla których gra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 
19 Finał WOŚP spotkał się z wielkim odzewem 
społeczeństwa. Od 10 lat nie modernizowano 
sprzętu na odziałach urologicznych. Mamy 
nadzieję, że dzięki naszej oarności poziom 
leczenia małych pacjentów poprawi się. Wo-
lontariusze WOŚP: Sylwek Michalski, Zuzia 
Żerkowska, Marek Mikołajczyk, Ania Miko-
łajczyk i Julia Foryś zebrali łącznie złotych 
2129,77

                             WYNIKI W NAUCE W I OKRESIE 2010/2011
Średnia w nauce powyżej 4,75 zachowanie bardzo dobre lub wzorowe

               

KLASA IV A
Zoa Bielawska 5,64, Mateusz Orłowski 5,64, Jan Rogalski 5,55, Iga Maciejewska 5,46, 
Grzegorz Latowski 5,50, Łukasz Chrobak 5,27, Klaudiusz Ciesielski 5,27, 
Damian Kowalski 5,27, Aleksandra Wernerowicz 5,09, Adam Marczuk 5,09, 
Martyna Łudzińska 4,91, Samanta Cymer 4,82, Natalia  Górecka 4,82, Marcin Rauhut 4,82, 
Przemysław Sztandarski 4,82

KLASA IV B
Alicja Jędras 5,36, Oliwia Rumińska 5,18, Patrycja Wankiewicz 5,00, Oliwia Zarębska 5,00, 
Natalia Zielinska 5,00, Mateusz Laskowski 5,00, Eryk Cudnik 4,91, Dariusz Szatkowski 4,82

KLASA V A
Marcin Kaliński 5,55, Julia Pietkiewicz 5,36, Marek Mikołajczyk 5,36, Mateusz Chrobak 5,27, 
Izabella Wojnar 5,18, Zuzanna Jarek 5.09, Mateusz Głąb 4,91

KLASA V B
Zuzanna Koprowska 5,55, Karolina Wankiewicz 5,36, Jakub Rogoziński 5,09, 
Julia Dobrzyńska 5,00

KLASA VI A
Katarzyna Zająkała 6,00, Alicja Krajewska 5,70, Marcel Kaliński 5,60, 
Maksymilian Serwiński 5,60, Szymon Żbikowski 4,90, Klaudia Laskowska 4,80, 
Hubert Marczuk 4,80

KLASA VI B
Sylwester Michalski 5,60, Beata Ptach 5,20, Kacper Rygielski 5,20, Anna Różyńska 5,10, 
Katarzyna Kempska 5,20, Julia Lisińska 4,80, Krzysztof Zambrzycki 4,80
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Przed świętami Bożego Narodzenia od-
wiedziliśmy Schronisko dla Zwierząt w 
Toruniu. Zawieźliśmy karmę dla psów i 
kotów. Z inicjatywą wystąpiła Kasia Za-
jąkała z VI a. Uczniowie naszej szkoły od 
razu poparli ten pomysł i przynieśli wiele 
kilogramów karmy. Widok bezpańskich 
psów i kotów w schronisku podziałał 
na nas przygnębiająco. Od pracownicy 
dowiedzieliśmy się, jak niefrasobliwie 
kupujemy pieski modnej rasy i zapomi-
namy, że zwierzęta muszą mieć określone 
warunki do życia - przestrzeń, odpowied-
nie jedzenie, a przede wszystkim opiekę 
właścicieli. Do schroniska często traają 
psy, które dzieci dostały w prezencie, a 
potem się nimi znudziły. 

 Funkcje Ratusza w średniowiecznym Toru-
niu były tematem kolejnego spotkania kla-
sy V b w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 
Na parterze, w miejscu, gdzie obecnie jest 
Galeria Sztuki Gotyckiej, mieściły się ławy 
chlebowe. W zachodniej części handlowa-
no suknem. Szczególne wrażenie wywarła 
na nas Sala Sądowa, gdzie widzieliśmy 
obrazy przedstawiające rozprawę i XIV 
wieczny krucyks, na który przysięgano. 
Kary stosowane w średniowieczu były 
okrutne, nie zawsze sprawiedliwe. Obok 
znajdował się areszt dla więźniów. Warto 
o tym pamiętać zwiedzając parter Ratusza

UCZYMY SIĘ NIE TYLKO W SZKOLE
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        ZAWITAŁA  DO NAS ZIMA, ŚNIEGIEM SYPIE, MROZEM TRZYMA

Pan Mirek Gerc spieszy do 
dzieci z gorącą herbatką

Mimo ostrych mrozów i dużych opadów śniegu, w naszej szkole zajęcia edukacyjne 
odbywają się bez żadnych zakłóceń. Odśnieżone chodniki, ciepłe kaloryfery w klasach 
to zasługa pracowników obsługi, którzy zaczynają swą pracę przed świtem. W świetlicy 
dzieci mają zapewnioną opiekę od 7.30 do 16.00. Można też zjeść smaczny obiad.

Pan Piotr Bens dba, aby w klasach było 
zawsze ciepło

Pani Kasia Duszyńska bardzo lubi swoją 
pracę. Dzięki niej w szkole jest czysto
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

8

foto Robert Chrobak 

Przemek Wasiniak wzorowo 
opiekuje się młodszym bra-
tem Kubą 

           WIADOMOŚCI SPORTOWE

Rok szkolny 2010/11 rozpoczęliśmy  od moc-
nego uderzenia sportowego. Już w okresie 
wrzesień - styczeń uzyskaliśmy kilka wyróż-
niających wyników na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym.
Oto nasze wyniki:

WOJEWÓDZTWO
- II miejsce w II Turnieju o Puchar Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Fut-
salu
- III miejsce na półmetku rozgrywek Wojewódz-
kiej Ligi Orlika w Piłce Nożnej. Drużyna składa 
się z uczniów kl. I-IV i istnieje od września 
2010 r. W rozgrywkach startujemy jako Flisak 
Złotoria i ustępujemy tylko Włókniarzowi Toruń 
i Olimpii Grudziądz. W zespole grają też dwie 
dziewczynki z kl. II - Natalia Gabryszewska i 
Zuzanna Pietkiewicz.
- II miejsce w rozgrywkach XVI Salezjańskiej 
Ligi Bydgoszczy w Futsalu. Rozgrywki będą się 
toczyć do marca 2011 r, a dotychczas rozegrali-
śmy 4 mecze. Pokonaliśmy Św. Mateusza 3:0, 
Dominiczki 21:2, SPTS Ostromecko 11:6, nie-
znacznie przegraliśmy z SPTS Toporzanka 5:6.

POWIAT
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruńskie-
go w Futsalu chłopców
- V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Toruń-
skiego w Unihokeju dziewcząt

GMINA
- I miejsce w Mistrzostwach Gminy Lubicz w 
Piłce Nożnej Chłopców (futsal)
- II miejsce w Mistrzostwach Gminy Lubicz w 
Unihokeju chłopców
- I miejsce w Mistrzostwach Gminy Lubicz w 
Unihokeju dziewcząt
- III miejsce w Mistrzostwach Gminy Lubicz w 
Kolarstwie. Igor Cudnik zajął I miejsce w ka-
tegorii kl. VI, a Radosław Rybicki III miejsce 
w kategorii kl. V.
Obecnie przygotowujemy się do Salejańskich 
Mistrzostw Polski w Futsalu (bronimy II miej-
sca z ubiegłego roku), dalszych rozgrywek Sale-
zjańskiej Ligi Bydgoszczy i Mistrzostw Gminy 
Lubicz w Siatkówce chłopców.
                                             mgr Mariusz Jarlak

                     W FERIE ZAPROŚ BRATA DO KINA
Opowieści z Narnii - Podróż Wędrowca do Świtu to trzecia część na-
rnijskich przygód. Jest rok 1943, trwa II wojna światowa. Piotr oraz 
Zuzanna wyjeżdżają, więc młodsze rodzeństwo (Łucja i Edmund) 
udają się na wieś. Wakacje tam to wyzwanie, gdyż spędzają je z ku-
zynem Eustachym. Zaczynają się lubić dopiero wtedy, kiedy zaczy-
na się ich wielka przygoda na okręcie Wędrowca do Świtu. Dzieci 
traają na wody Morza Wschodniego znajdującego się w świecie 
Narnii. Ratuje bohaterów Kaspian i zabiera na pokład okrętu, który 
widzieli na płótnie. Edmund i Łucja są bardzo uradowani z tego, że 
wracają do krainy, w której niegdyś mieszkali, lecz ich kuzyn nie 
jest zadowolony. Dowiadują się, że Kaspian chce odnaleźć siedmiu 
baranów, przyjaciół swego ojca i rozpoczął wyprawę na wschód. W 
czasie tej wyprawy odwiedzają pięć wysp, na których mają wiele 
niezwykłych przygód. Film warto obejrzeć w wersji 3D.

Informacje wyszukała 
Kasia Zająkała


