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MOJA SZKOŁA W MOIM REGIONIE - UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZŁOTORII WYSTAWIALI SWOJE PRACE W BRUKSELI

Wójt Marek Olszewski osobiście wręczył nagrody wyróżnionym uczniom. Uroczystość
odbyła się w naszej szkole w lutym 2016 roku
W październiku 2015 roku Europejska grupa Alliance w Komitecie Regionów
(zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w Unii
Europejskiej) wytypowała naszą szkołę do miedzynarodowego projektu pt.
„My Region our School”(Mój region nasza szkoła). Był to konkurs plastyczny
z elementami języka angielskiego skierowany do uczniów w wieku 6-12 lat.
Dzieci miały za zadanie przedstawić wizję szkoły poprzez pryzmat regionu oraz
zilustrować aspekty związane z życiem szkoły, środowiskiem, językiem, sportem
itp. w formie pracy plastycznej, dołączając opis w języku angielskim. Wśród
wyróżnionych uczniów znaleźli się Jakub Sowiński i Nikola Fuerstenau z kl. VI b
oraz Kamil Ciborski z kl.V b, których prace znalazły się na wystawie w Komitecie
Regionów w Brukseli. W otwarciu ekspozycji uczestniczył wójt Marek Olszewski.
Opiekę nad projektem sprawowały nauczycielki naszej szkoły - Anna Chrzanowska
- język angielski i Daria Czermińska-Falk - plastyka.
Anna Chrzanowska - nauczyciel j. angielskiego

PASJE PLASTYCZNE UWIEŃCZONE NAGRODAMI

Powiatowy konkurs plastyczny
Mieszkam w ciekawym miejscu. Bajki i Legendy powiatu toruńskiego
Aby praca została zakwalifikowana do konkursu, trzeba było zilustrować w oryginalny
sposób legendę dotyczącą powiatu toruńskiego. Naszych uczniów zainspirowała legenda
o Złotorii.Wyróżnienie z powiatu otrzymała praca Andżeliki Przanowskiej z kl. IVb.
Natomiast na etapie szkolnym jury przyznało nagrody w dwu kategoriach:
dla klas I-III: nagrodę za swoją ilustrację otrzymała Pola Falk z II b, oraz z klas IV- VI
nagrodzona została praca Darii Borowiec z kl. IV b.
Koty świata
W wojewódzkim konkursie plastycznym, organizowanym przez Ogród Zoobotaniczny
w Toruniu, mogli brać udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły. W związku z
powyższym na dodatkowych zajęciach plastycznych w kl. II b, (w ramach projektu
edukacyjnego „Kreska, plama, bryła paletę emocji odkryła”) powstawały koty
świata. Mali podopieczni pod kierunkiem nauczyciela plastyki D. Czermińskiej Falk aż 3 godziny rysowali pastelami wizerunki różnych kotów. Efektem tej pracy
były nagrody i wyróżnienia. Zdobyły je: Oliwia Rzepecka, Nela Stanicka i Maja
Wyrwińska (wyróżnienia wojewódzkie), oraz: Nikola Zglińska (I miejsce), Kamila
Zamojska, Jan Krankowski, Martyna Balewska (II miejsca), Helena Cieślewicz,
Aleksander Rybak (III miejsca), Dominik Rzepecki (wyróżnienie) - nagrody szkolne.

Oliwia Rzepecka

Nela Stanicka
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Maja Wyrwińska

Potrzeba wyrażania siebie przez sztukę jest wielka. Potwierdził to szkolny konkurs plastyczny

Muzyka do plastyki

W tym roku, aż 50 uczniów brało udział w VII edycji konkursu plastycznego,w którym muzyka
i działania plastyczne splotły się we wspólną sztukę. Inspiracją była twórczość Vincenta van
Gogha oraz muzyka Debussy’ego. Uczniowie 2 godziny spędzili ze sztuką. Po obejrzeniu
multimedialnej prezentacji o van Goghu i wsłuchaniu się w dźwięki muzyki malowali to, co im
„w duszy zagrało”. Powstały oryginale prace. Przewodniczącą jury była specjalnie zaproszona p.
Anita Przybyszewska-Pietrasiak – artysta plastyk, która wyłoniła prace zwycięzców konkursu.
Nagrodę główną otrzymał Jan Furmański z kl. VIb, I miejsce- Miłosz Rutz z kl. VI b, II miejsca
– Kaja Falk z kl. Vb, Lidia Nęcka z kl. VIa, Emilia Zielinska z kl. IVa, III miejsca- Kamila
Adamska z kl.Vb, Natalia Osińska z kl. Va, Hubert Osiński z kl. VIb. Wyróżnienia otrzymali:
Zuzanna Ciborska z kl. VIb, Oskar Meszek z kl. VIa, Gabriela Nadachewicz z kl. VIa, Rozalia
Olejnik z kl. VIa, Szymon Smoliński z kl. Vb, Jakub Sowiński z kl. VIb, Olga Wankiewicz z kl.
VIb, Amelia Wojno z kl. Vb.
Konkurs zorganizowały: Daria Czermińska-Falk – nauczyciel plastyki oraz Julita Peplińska logopeda. Większość nagrodzonych prac została zakwalifikowana do II etapu konkursu i wysłana
na Międzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży„Z paletą wśród gwiazd. Vincent
van Gogh” do MDK w Rybniku. Kto wie, może będą kolejne laury?

V. Laureaci konkursu historycznego

Jan Furmański, kl. VI b

W I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio 2015” – Wielcy Polacy w teście
wiedzy najlepiej wypadli: Jonatan Kornowicz z kl Va - 16 miejsce w kraju ( I miejsce w
szkole), 20 miejsce w kraju zdobyli: Stanisław Humienny z kl. VIa, Franciszek Morawiak z kl. IVb, Antoni Krankowski z kl. VIb
W tym samym konkursie w kategorii praca fotograficzna I miejsce w szkole uzyskały
prace Jana Paciorkowskiego z kl. VI b, Jakuba Sowińskiego z kl. VIb, zaś w kategorii
praca plastyczna –prace Oliwiera Filipowicza z klasy Vb i Kacpra Mejgiera z kl. Vb
W I edycji konkursu uczestniczyło 5739 uczniów.
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Daria Czermińska-Falk - nauczyciel plastyki i historii
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Reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Złotorii
W DRUŻYNOWYCH
I INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTWACH
SZACHOWYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH TORUNIA

14 grudnia 2015r. drużyna w
składzie:
J. Paciorkowski – kapitan, F.
Wojnowski, O. Marendowski,
O. Filipowicz i L. Dziembowska
reprezentowała naszą szkołę w
turnieju szachowym Drużynowych
Mistrzostw Szkół Podstawowych
Torunia. Drużyna, zdobywając
łącznie 12 pkt. zajęła 11 miejsce.
Najwięcej punktów dla drużyny
wywalczyła L. Dziembowska.
Wygrała ona cztery na siedem
rozegranych partii.
13 stycznia 2016r. odbyły się
Indywidualne
Mistrzostwa
Szachowe Szkół Podstawowych
Torunia.
Naszą
szkołę
reprezentowali: L. Dziembowska,
J. Paciorkowski, F. Wojnowski,
O. Marendowski, O. Filipowicz,
A. Krankowski, F. Morawiak, D.
Dytkowski.
Turniej rozgrywany był systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Po ambitnej walce najlepszy wynik
uzyskała Lena Dziembowska
zdobywając w kategorii dziewcząt
6 miejsce (na 38 zawodniczek).
W kategorii chłopców najwyżej
uplasował się Oliwier Filipowicz
zdobywając 10 miejsce (na 82
zawodników).
Naszym
reprezentantom
gratulujemy awansu i gry w obu
turniejach.
Wiesława Geras - opiekun Koła
Szachowego
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POŻEGNANIE KARNAWAŁU

2 lutego odbył się kostiumowy bal karnawałowy połączony z licznymi konkursami.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego zadbali o oprawę muzyczną zabawy, natomiast
panie z Rady Rodziców - mamy naszych uczniów serwowały zdrowe przekąski i napoje. Z życzeniami wesołej zabawy odwiedziła dzieci p. Dyrektor Wiesława Geras.

CAŁA POLSKA
CZYTA
DZIECIOM
Czytajmy dzieciom
20 minut dziennie
CODZIENNIE

Czytanie to mądra rzecz
Doskonale o tym wiedzą dzieci z klasy IIb. Do wspólnej zabawy z literaturą zapraszają więc osoby sobie najbliższe. Najczęściej są to babcie i dziadkowie, którzy potrafią
czytać bardzo pięknie. Dzieci słuchają z przyjemnością, ale oprócz rozrywki spotkania te, kształtują w nich trwały nawyk czytania oraz wywierają ogromny wpływ na
ich wszechstronny rozwój. Dzieciom czytała pani Barbara Kisielewska - babcia Poli.
Anna Roguszka - wychowawca kla IIb
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Konkurs na szopkę cieszy się ogromną popularnością. Swoje prace prezentują: Ula Moczkodan, Kacper Mejgier, Kamil Ciborski i Franek Wojnowski.

Uczniowie kl. V b przedstawiają życie i dokonania Św. Jana Pawła II. Prezentacja odbyła
się w ramach cyklu Wielcy Polacy.

Tegoroczne jasełka przygotowali: ks. Miłosz
Tomaszewski i p. Katarzyna Ośmiałowska. Od
lewej: Karol Maciejewski, oraz Wiktor Kryszewski

Wychowawczyni kl. I c p. Beata Krycińska ma
powody do dumy. Jej klasa zdobyła I miejsce i
puchar za zbieranie makulatury. Uczniowie zarobli w ten sposób 474 zł, które przeznaczą na
wspólne wycieczki.

Amelia Strzelecka z klasy V b podczas zajęć
muzealnych w Domu Eskenów na temat
historii Torunia.
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KLASA II A DA SIĘ LUBIĆ
materiał nadesłany przez wychowawcę klasy - p. Jolantę Wszelak

Kanapkowe dzieło sztuki - pod takim hasłem
obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania

Byliśmy w Baju Pomorskim na „Historii Calineczki”.

Na Komisariacie Policji rozmawialiśmy o pracy policjanta i bezpieczeństwie na drodze.
Wigilia Bożego Narodzenia w klasowym gronie

Warsztaty plastyczne. Poznaliśmy „znikające
pismo” oraz wykonaliśmy prezent dla dziadków.

Laureaci klasowego konkursu „Góra czytania”
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LAURY DLA STASIA HUMIENNEGO I ANTKA BIELAWSKIEGO
Stanisław Humienny został laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego
(nauczyciel Maria Lackowska).
Antoni Bielawski to laureat konkursu przedmiotowego z matematyki (nauczyciel Teresa Szatkowska). Antek uzyskał również II
miejsce w Wojewódzkiej Lidze Zadaniowej.
Przyjaciele ze szkolnej ławy są zwolnieni
z części sprawdzianu szóstoklasisty oraz
mają prawo wyboru dowolnego gimnazjum.
Serdecznie gratulujemy sukcesów.

WIADOMOŚCI OD RADY RODZICÓW
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
przyczyniły się do sukcesu balu karnawałowego zorganizowanego dla społeczności
szkolnej przez Radę Rodziców. W szczególności dziękujemy fundatorom nagród oraz
rodzicom i uczestnikom balu za ich wsparcie finansowe, które w całości przeznaczone
jest na potrzeby dzieci.
Jednocześnie pragniemy poinformować o kolejnych przedsięwzięciach
koordynowanych przez Radę Rodziców:
- 23 marca (środa) przykica zajączek do szkoły ;)
- W kwietniu będą wykonywane zdjęcia szkolne: portretowe, klasowe i legitymacyjne
PROSIMY O STRÓJ GALOWY W TYM TERMINIE:
7 kwietnia klasy 0-3, 8 kwietnia klasy 4-6.
- W maju odbędzie się kolejna zbiórka makulatury. Jest to akcja z myślą o budżetach
klasowych. Zachęcamy do włączenia się aktywnie w akcję, ponieważ pieniądze z akcji w
całości wracają do klas.
- Zbieramy elektrośmieci, czyli zużyte, niepotrzebne lub popsute sprzęty ładowane
bateriami bądź prądem. Zarówno małe, jaki i duże gabaryty. Za każdy oddany sprzęt
zbieramy punkty, za które szkoła otrzyma atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
- Z okazji Dnia Dziecka planujemy niespodziankę!
Na zakończenie przypominamy, że można przekazać 1% naszej szkole.
Prosimy o wsparcie, a zebrane środki przekażemy na rzecz naszych dzieci.
		
Maja Bielecka Przewodnicząca Rady Rodziców
SPORT
Sportowcy naszej szkoły z powodzeniem brali udział w gminnych
i powiatowych rozgrywkach sportowych. Uzyskali następujące
wyniki: I miejsce w Mistrzostwach Gminy w halowej piłce nożnej chłopców, III miejsce w Mistrzostwach Gminy w siatkówce
chłopców oraz VII miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halowej
piłce nożnej chłopców.
Mariusz Jarlak - trener
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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