53
GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII

MARZEC 2011

KARNAWAŁ W SZKOLNEJ ŚWIETLICY

Karnawał obchodzony jest na całym świecie.Najsłynniejsze miejsce świętowania to Rio de
Janeiro w dalekiej Brazylii. Organizowane są tam korowody tańczących ludzi, ubranych
w przepiękne kolorowe stroje z piórami. W Polsce karnawał jest obchodzony od Nowego
Roku do Środy Popielcowej. To czas zabaw, tańców i kuligów. W szkołach organizuje się
tradycjne bale przebierańców z poczęstunkiem, tańcami, występami i konkursami.
W naszej szkolnej świetlicy oprawę balu, dekoracje i maski dzieci przygotowują samodzielnie. Wymyślają stroje, zabawy i konkursy. Atrakcją tegorocznego balu było malowanie dziecięcych twarzyczek w wymarzone wzory. Kolejny bal już za rok.
Anna Serwińska - wychowawca w świetlicy szkolnej

Nasi laureaci w pierwszej dziesiątce w kraju...
W listopadzie 2011 odbyły się ogólnopolskie konkursy historyczne i plastyczne,
w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
W Ogólnopolskim Konkursie Grunwald 1410 brało udział 2034 uczniów ze szkół podstawowych.
Organizator konkursu- OLIMPUS przyznał 9 miejsce i dyplom laureata Sylwesterowi
Michalskiemu z kl. VI b.
W III Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio 2010” w części sprawdzającej
wiedzę - 7 miejsce i dyplom laureata zdobył Marcel Kaliński z kl. VI a.
W tym samym konkursie w kategorii praca plastyczna dyplom laureata „wymalowała”
Julia Lisińska z klasy VI b. W III edycji konkursu uczestniczyło 7589 uczniów.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Daria Czermińska-Falk - nauczyciel historii i plastyki
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Obiady w szkolnej stołówce są smaczne i urozmaicone. Dzieci chętnie zjadają całe
porcje, z czego cieszy się pani Renata Drążkowska. Z pełnym brzuszkiem wracają na
lekcje. Grześ Piotrowski i Damian Rzepecki przyznają, że obiady bardzo im smakują.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach od 9 do 11 marca w naszej szkole
odbyły się paraalne rekolekcje wielkopostne
pod hasłem Jan Paweł II wzór przyjaźni z
Panem Bogiem. Prowadził je nasz nowy proboszcz ks. dr Marian Wróblewski. Dzieci każdego dnia uczestniczyły w nauce rekolekcyjnej
oraz we Mszy św. Ostatniego dnia przystąpiły
do spowiedzi św. i brały udział w nabożeństwie
Drogi krzyżowej. Oprócz spotkań w kościele
uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez panią katechetkę w szkole. Dzieci
oglądały lm poświęcony Janowi Pawłowi II,
śpiewały piosenki religijne oraz uczestniczyły
w konkursach: plastycznym oraz wiedzy o
Janie Pawle II.

WYWIAD
Z KS. DR. MARIANEM
WRÓBLEWSKIM
1. Czy Ksiądz od dzieciństwa pragnął
być kapłanem, kto na tę decyzję miał
największy wpływ?
Myśl o tym, aby zostać księdzem pojawiła
się kiedy miałem kilkanaście lat. Lubiłem
chodzić do kościoła modlić się, chciałem
zrobić coś dobrego dla innych ludzi
dlatego pomyślałem, że nawięcej zrobię
jako ksiądz.
2. Kto jest dla Księdza największym
autorytetem?
Mam wiele autorytetów. W wymiarze
duchowym jest to Jan Paweł II, bł. ks. St.
Frelichowski.
3. Skąd bierze Ksiądz pomysły na
kazania?
Treścią kazania jest dla mnie przede
wszystkim Pismo Św. ale także liturgia i
nauczanie Kościoła. Zastanawiam się, co
dziś Pan Jezus powiedziały ludziom w
kościele. Obserwuję życie przeciętnego
człowieka i zastanawiam się, z jakimi
problemami on się boryka, gdy słucha
trudnych słów Biblii.

Izabela Pomianowska - katechetka

4. Jaki sport Ksiądz uprawia?
Bardzo lubię pływanie i jazdę rowerem.
5. Który przedmiot w szkole podstawowej
lubił Ksiądz najbardziej?
Ulubione przedmioty to geografia,
historia, ale też fizyka i chemia.
6. Ulubiona potrawa?
Bardzo lubię spaghetti.
7. Czy Ksiądz ma psa?
Bardzo lubię psy, ale one muszą mieć
opiekę, potrzebują towarzystwa. Ja
obecnie jestem bardzo zajęty i piesek
bardzo by za mną tęsknił.
8. Do jakiego kraju pojechałby Ksiądz w
wymarzoną podróż?
Najchętniej pojechałbym do Ziemi
Świętej.
9. Która szkolna lektura podobała się
Księdzu najbardziej?
Ulubiona lektura szkoły średniej to
Potop.
10. Czy podoba się Księdzu w Złotorii?
Złotoria bardzo mi się podoba. Mieszkają
tu bardzo mili i życzliwi ludzie. Jest też
bardzo fajna szkoła z uśmiechniętymi
buziami uczniów.
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Klasa Vb uczestniczyła w ciekawych zajęciach w Muzeum Okręgowym w Toruniu,
poświęconym historii ubioru. Wielką
frajdę sprawiło dzieciom przebieranie się
w stroje, które noszono w średniowieczu.
Przy okazji uczniowie zwiedzili wystawę
czasową pt. Jak się bawił Toruń.

Adaś Marczuk boleśnie doświadczył,
czym jest prawo grawitacji. Z powodu
gipsu na obu rączkach nie może pisać na
lekcjach. W tej pracy wyręczają go koleżanki.
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Kinga Malanowska z kl. VI b podczas
ostatniej lekcji w klasie, przed wyjazdem
do Anglii, gdzie będzie kontynuować
naukę.

Dzień św. Patryka - patrona Irlandii zorganizowała w szkole p. Anna Chrzanowska.
Symbolem święta jest trójlistna koniczynka. Zielone ubrania nawiązują do trawiastego krajobrazu wyspy.
W MUZEUM PODRÓŻNIKÓW
Dnia 16 marca uczniowie
klasy IIa i IIIa miały zaszczyt spotkać
się z podróżnikiem i fotografem
– Panem Adamem Fiszem – autorem
wystawy
„Wyspy
Skarbów-Nowa
Zelandia”. Spotkanie odbyło się w
Muzeum Podróżników w Toruniu, gdzie
prezentowana jest wystawa. Dzieci poznały
najbardziej odległe od Polski państwo.
Na zdjęciach i obejrzanym lmie mogły
zobaczyć najpiękniejsze i najciekawsze

PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE

Poszerzenie oferty edukacyjnej, a tym samym stworzenie szansy na podniesienie wyników w nauce to priorytet w działalności szkoły. Służą temu programy unijne, które
cieszą się dużym powodzeniem. W projekcie Z Małgosią po naukę bierze udział 48
uczniów z klas IV i V. Są to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego oraz
matematyki, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne oraz matematyczne i naukowo-techniczne (6 grup).
W ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I-III realizowane są: zajęcia dla dzieci ze specycznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (45 dzieci), zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (15 dzieci), zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (10 dzieci), gimnastyka korekcyjna dla dzieci z
wadami postawy (30 dzieci), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych - matematyka z informatyką (15 dzieci) oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - przyroda z ekologią (15 dzieci).
Trzeci projekt skierowany jest do uczniów klas szóstych. Korzystają oni z następującej
oferty edukacyjnej: zajęcia dydaktyczni-wyrównawcze z matematyki (8 osób), zajęcia
pozalekcyjne z matematyki (15 osób), zajęcia pozalekcyjne z przyrody (13 osób),
Wsparcie pychologiczne: Motywowane do nauki (8 osób), Wsparcie psychologiczne:
Warsztaty twórczego myślenia (28 osób).

miejsca Nowej Zelandii– nowoczesne
miasta, stare zabytki, wiecznie zielone lasy
podzwrotnikowe i zwierzęta tam żyjące
oraz cuda natury – prastare drzewa Kauri
i naleśnikowe skały. Pan Adam pięknie
opowiadał o odkrytych skarbach tej krainy
i o swej wielkiej przygodzie, jaką tam
przeżył. Dziękujemy bardzo za to miłe i
niezapomniane spotkanie.
Uczniowie i nauczyciele klasy IIa i IIIa
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BAJKA O GILU

Dawno, dawno temu... pewien stary
czarodziej chciał stworzyć coś zupełnie
nowego. Panował to nazwać Eliksir antykichowy. Po wielu próbach stworzył
eliksir. Nie miał królików doświadczalnych, więc postanowił przetestować go
na sobie. Napił się i kichnął tak, że jego
domek na koziej nóżce rozpadł się. Kiedy
czarodziej ocknął się, odkrył, że z nosa
wylatuje mu coś czerwonego. Wyfrunął
ptaszek. Czarodziej nazwał go - od miejsca jego pochodzenia - gilem. Jeszcze raz
wypił eliksir i z nosa wyleciał mu kolejny
ptaszek, tym razem płci żeńskiej. Nie muszę mówić, co było dalej...
Autor: Staś kl. Ia
Staś Humienny jest uczniem klasy Ia.
Mimo że ma dopiero 7 lat, doskonale opanował technikę czytania. Uwielbia czytać
książki popularnonaukowe. Czerpie z nich
wiedzę, którą dzieli się podczas zajęć edukacyjnych. Rozwija wyobraźnię, czego
przykładem jest wymyślona przez chłopca
Bajka o gilu.
Pomysł bajki narodził się podczas zajęć
edukacji przyrodniczej. Wszystkie dzieci
z podziwem oglądałyilustracje ptaków
spędzających zimę w naszym kraju.
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Gil wydał im się szczególnie piękny. Jednak nie wszystkim spodobała się nazwa
ptaka. Staś spróbował wskazać jej baśniowe pochodzenie. To wspaniały przykład
dziecięcej twórczości.
Katarzyna Ośmiałowska
-wychowawczyni kl Ia

Uczennica kl. VI b Beata Ptach świetnie rozpoczęła 2011 rok, zdobywając
laury w dwóch prestiżowych konkursach
polonistycznych. 19 lutego brała udział
w wojewódzkim etapie konkursu przedmiotowego z j. polskiego, którego została
nalistką. Dzięki temu otrzyma na świadectwie ukończenia szkoły wpis za szczególne osiągnięcia oraz ocenę celującą z j.
polskiego.
12 marca zmierzyła się z twórczością
Edwarda Stachury podczas konkursu Region literacki, którego organizatorem było
Gimnazjum Akademickie. Beatka została
laureatką, zajmując piąte miejsce wśród
20 uczestników konkursu.
Została tym samym zwolniona z części
humanistycznej na egzaminie wstępnym
do GA. Serdecznie gratulujemy sukcesu
Beatce i jej nauczycielce - pani Beacie
Górskiej.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W naszej szkole każdy czytelnik, a zwłaszcza
ten najmłodszy, traktowany jest z szacunkiem i
należną mu uwagą. W dobie komputerów, komórek, szybkich i krótkich informacji, każdy
miłośnik książek jest na wagę złota. Biblioteka
szkolna poprzez swoją działalność próbuje pozyskać i utrzymać (co jest niezmiernie trudne)
czytelnika. Jedną z form jest organizowanie
co roku uroczystego pasowania uczniów klas
pierwszych na czytelników biblioteki. W tym
roku odbyło się ono 2.03.11.Pierwszaki pod
opieką pań wychowawczyń uczestniczyły w
specjalnie dla nich przygotowanym programie.
Na początku wysłuchały piosenki „Dziś w
bibliotece” wykonanej przez uczennice klasy
V a, a później recytacji pięknych wierszy - „Jestem książka” i „Królowa biblioteki”. Wiersze
te uświadomiły uczniom, jak wielkie znaczenie
w naszym życiu odgrywa książka i czytanie.
Czwartoklasistki piękną recytacją opowiedziały o tym, że dzięki książkom możemy „zwiedzać” różne miejsca, „poznawać” ciekawych
ludzi, znajdować wzory do naśladowania.
Książki przenoszą nas w inny świat, mogą
być ucieczką od problemów dnia codziennego.
Pierwszoklasiści zapoznali się również z zasadami poszanowania książek, pięknie wypowiadali się prezentując dużą wiedzę na ten temat.
Następnie wszyscy uczniowie zostali poddani
testowi na znajomość baśni i bajek.

Wszyscy poradzili sobie świetnie i w pełni
zasłużyli sobie na tytuł „Znawcy bajek”, który
dumnie prezentował się na ich piersiach. Każdy „pierwszak” otrzymał też dyplom, „prośby
książki” do wklejenia w zeszycie, no i oczywiście nie mogło zabraknąć odrobiny słodkości.
Zadowoleni i z uśmiechem na twarzach opuszczali CZYTELNICY KLAS PIERWSZYCH
( bo tak w pełni można ich już teraz tytułować)
bibliotekę obiecując, że będą ją teraz często
odwiedzać.
Dorota Wyszogrodzka-Trybel
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SPORT
W SZKOLE

foto Robert Chrobak

W marcu przedstawiciele Klubu Sportowego Flisak gościli w naszej szkole z niecodzienną wizytą. Prezes Klubu Zbigniew Gabryszewski przekazał uczniom sprzęt sportowy,
m.in. dwie bramki do unihokeja, 14 tyczek, cztery piłki lekarskie, komplet kijów do
unihokeja, trzy piłki do koszykówki oraz siedem piłek do gry nożnej. Przekazanie darów
było możliwe dzięki hojności sponsorów Klubu - Marka Pawłowskiego i Jarosława
Wiśniewskiego. Uczniowie bardzo ucieszyli się z nowego sprzętu, bo zajęcia sportowe
cieszą się w szkole największym powodzeniem. Dziękujemy serdecznie władzom Klubu
za ten miły prezent.
SPORTOWIEC, KTÓREGO PODZIWIAM
Moim idolem jest Lionel Messi. Urodził się w Argentynie. Messi zawsze chciał być piłkarzem. Od najmłodszych lat chodził do szkółki piłkarskiej. Kiedy zbliżał się do dorosłości,
wykryto u niego chorobę karłowatą. Leczenie jej wymagało dużej ilości pieniędzy. Jego
rodziny nie było na to stać. Ponieważ Messi wspaniale grał w piłkę nożną, zainteresowała
się nim FC Barcelona, która zgodziła się opłacić leczenie piłkarza. Kiedy przyjechał do
Barcelony, zaczął grać w składzie B, ale w roku 2004 zadebiutował w pierwszej drużynie.
Dzisiaj jest najlepszym piłkarzem na świecie i zawdzięcza to determinacji i wytrwałości.
Zdobył już dwa mistrzostwa w rozgrywkach klubowych i czeka go pewnie więcej sukcesów. Jestem fanem Messiego i życzę mu jak najlepiej.
Szymon Żbikowski kl.VI a
Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

Serdeczne podziękowania dla pana Pawła
Susarskiego za oprowadzenie dzieci po
8 gotyckiej świątyni NMP w Toruniu
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