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10 listopada 2015 r odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona Świętu Niepodległości.
Odśpiewany hymn państwowy przez uczestników akademii: zaproszonych Gości, na-
uczycieli i uczniów, rozpoczął uroczyste obchody  tego Święta. Po dźwiękach hymnu 
i wstępie  historycznym  rozbrzmiały inne dźwięki muzyczne. Był to sygnał, że zaczęła 
się „żywa” lekcja historii. Tym razem w formie muzyczno – tanecznej.  Wśród prostej 
scenografii polskich wierzb, do utworów Chopina,  tańczyły dzieci. Wcieliły się w po-
staci: symbolizujące Polskę, Polaków i zaborców. Sceny baletowe jako Polska wykonała 
w  profesjonalnych puentach Kaja Falk. Walca zatańczyli: Zuzia Ciborska i Ksawier Hin-
czewski (laureat konkursów w tańcu towarzyskim). Wyżej wymieni tancerze wraz z Zuzią 
Roguszką i Nikodemem Dąbrową - Januszewskim wystąpili w polonezie. Role zaborców 
w rytmie tanga argentyńskiego zatańczyli: Jaś Furmański, Jaś Paciorkowski i Jakub So-
wiński. Nad muzyką czuwał Miłosz Rutz.
Występujący tancerze przez ruch i mimikę oddali atmosferę Rzeczypospolitej pod zabora-
mi: najpierw przegranej, potem zwycięskiej. Występom aktorów towarzyszyła absolutna 
cisza na sali, a potem wielkie brawa na stojąco. Była to największa nagroda  dla aktorów 
i reżysera za  wysiłek włożony w przygotowanie  trudnego przedstawienia. 
             Daria Czermińska- Falk 

11 LISTOPADA W TAŃCU
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Czy starszaki lubią przytulanki?
25 listopada SU  zorganizował Dzień 
Misia. Uczniowie tego dnia mogli 
przynieść swoje ulubione pluszaki. 
Mogli trzymać je na ławkach, przy-
tulać się do nich, rozmawiać o nich. 
Chętni upamiętniali siebie i misia na 
zdjęciach. Tego dnia w świetlicy po-
wstawały rebusy, quizy na temat  MI-
SIA. Gdyby nasze misie umiały mó-
wić, pewnie podziękowałyby nam za 
Dzień Misia.
 Daria Czermińska-Falk - opiekun SU

         DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

                             PREZENTACJA Z CYKLU WIELCY POLACY

26 XI 2015 rozpo-
częliśmy w szkole 
cykl Wielcy Polacy. 
Uczniowie klasy VIb 
przedstawili życie i 
działalność pierwsze-
go króla Polski - Bo-
lesława Chrobrego. 
Obejrzeliśmy scenki z 
życia władcy oraz pre-
zentację multimedialną 
na temat jego najwięk-
szych dokonań.

                      ANDRZEJKI

30 listopada upłynął pod znakiem 
wróżb, dobrej zabawy i akcji chary-
tatywnej na rzecz dzieci z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w 
Toruniu. Rada Rodziców działająca 
przy naszej szkole kontynuuje akcję 
z lat ubiegłych polegającą na zbiórce 
środków czystości i zabawek eduka-
cyjnych. Nasi uczniowie, przekazując 
maluchom  wiele potrzebnych rzeczy, 
okazali wielkie serce i dobrą wolę nie-
sienia pomocy potrzebującym.   
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                                         ŻYWA LEKCJA PRZYRODY
Czy kameleon Leon ma już 8 lat? Czy krocionogi mają proste nogi? Czy można 
się bać wylinki ptasznika? Na te i inne pytania umiemy już odpowiedzieć dzięki 
lekcji przyrody z udziałem żywych zwierząt egzotycznych.
22 września odbyły sie ciekawe zajęcia połączone z grupową adopcją patycza-
ków i straszyków (oczywiscie za zgodą rodziców).                
                                                                  Ewa Ławańska - nauczyciel przyrody

Dnia 22 października 2015 roku w hali 
sportowej  Szkoły Podstawowej w Złotorii 
odbyło się uroczyste   ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. To był wyjątkowy dzień w życiu 
pierwszoklasistów,  którzy zostali przyjęci w 
poczet uczniów naszej szkoły. Na uroczystość 
tłumnie przybyli rodzice i dziadkowie 
pierwszaków, przed którymi uczniowie 
zaprezentowali swoje talenty i umiejętności. 
Pani  Dyrektor  Wiesława Geras odczytała 
uroczysty tekst ślubowania, po którym dzieci 
zdeklarowały się być dobrymi uczniami, 
skrupulatnie wypełniać swoje obowiązki 
i godnie reprezentować szkołę. Następnie 
wielkim ołówkiem zostały pasowane na 
prawowitych uczniów Szkoły Podstawowej
w Złotorii. Na koniec uroczystości były 
pamiątkowe zdjęcia, prezenty ufundowane 
przez Radę Rodziców i wspaniały tort, który 
ukoronował tę ważną uroczystość.
                                                                                     
                         Beata Krycińska - wych. kl. I b

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE 
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Wspaniałą formę edukacji dla dzieci stanowią zajęcia w terenie. Tym razem klasa III b 
uczestniczyła w produkcji mydła w Centrum Chemii w Małej Skali. Ciekawe doświad-
czenia stały się inspiracją do napisania przepisu na mydło. 
Oto praca Mai Wołowskiej (na zdjęciu z prawej)  
                                              Jak powstały mydełka?
Najpierw kroiliśmy bazę mydlaną na małe kosteczki i wrzucaliśmy je do zlewki. 
Potem całość podgrzewaliśmy nad grillem. Następnie dodawaliśmy barwniki 
koloru żółtego i niebieskiego oraz aromat o zapachu rumianku. Dekorowaliśmy 
foremkę w kształcie serca płatkami i morską solą. Później wlewaliśmy roztopio-
ną bazę mydlaną do foremki, a pani wystawiła ją na dwór. Na końcu dekorowa-
liśmy torebki, w które wkładaliśmy mydełka. Ach, jakie były piękne.

22 listopada obchodzimy Międzynaro-
dowy Dzień Kredki. Z tej okazji Mały 
Samorząd Uczniowski postanowił 
sprawdzić, czy uczniowie klas I, II i III 
dbają o swoje przybory. Tym, którzy 
naostrzyli swoje kredki i ułożyli je sta-
rannie w piórniku, przyznano naklejki. 
Obchodom Dnia Kredki towarzyszyły 
zabawy przygotowane przez uczniów 
klas III.                                         MSU

Katarzyna Ośmiałowska - wych. kl. IIIb

                             DZIECIĘCA PRODUKCJA MYDEŁEK

                                               DZIEŃ KREDKI
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Październik to miesiąc, w którym biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto. 
„Biblioteki szkolne rządzą”- pod takim hasłem przebiegało tegoroczne Międzynarodo-
we Święto Bibliotek Szkolnych. Zostało ono ustanowione przez Stowarzyszenie Biblio-
tekarstwa Szkolnego. Biblioteka szkolna w Złotorii również po raz kolejny przyłączyła 
się do obchodów tego miłego święta. 
04.11.2015 r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w akcji promującej czytanie książek. 
Obejrzeli prezentację multimedialną, w skupieniu i z uwagą czytali cytaty znanych osób, 
pisarzy, poetów, filozofów o potrzebie czytania, o wartości czytelnictwa, albowiem jak 
twierdził Józef Czechowicz : „Kto czyta- żyje wielokrotnie! Kto zaś z książkami obco-
wać nie chce- na jeden żywot jest skazany”. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć 
autorski filmik zatytułowany „Przyłapani na czytaniu”, zrealizowany przez Miłosza 
Rutza z kl.VI b, Szymona Dębickiego z kl.VI b oraz Stanisława Humiennego z kl.VI a.
W ramach obchodów święta bibliotek wraz z Radą Rodziców zaprosiłam do szkoły 
specjalnego gościa- panią Annę Magalską- Milczarczyk, aktorkę Teatru im. Wilama Ho-
rzycy w Toruniu. Pani Anna poprowadziła dla uczniów niezwykle ciekawe warsztaty 
literacko- teatralne. Zaprezentowała, jak należy przygotować do czytania aparat mowy, 
ciało i umysł. Uświadomiła przede wszystkim uczniom, że tekstem literackim można 
się doskonale bawić, pokazała również, w jaki sposób ruch, mowa ciała, modulacja gło-
su wpływają na przekaz literacki. Aktorka  posłużyła się fragmentami książek: „Serce” 
E. Amicisa, „Mały książę” A. de Saint- Exupery, zaprezentowała dzieciom bajki Jean de 
la Fontaine’a oraz wiersze D.Wawiłow.
Myślę, że spotkanie to pozostanie na długo w pamięci uczniów i nauczycieli. Nie żegna-
my się zresztą z p. Anną, gdyż aktorka obiecała nam kolejne spotkanie jeszcze w tym 
roku szkolnym.
                                                         Dorota Wyszogrodzka-Trybel - bibliotekarz szkolny

                   ANNA MAGALSKA-MILCZYRCZYK CZYTA DZIECIOM
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       Światowy Dzień Mycia Rąk 
Podczas spotkania uczniowie otrzymali rolkę 
papieru, na której mieli za zadanie ukazać w 
sposób symboliczny mycie rąk. Wszyscy zo-
stali poproszeni o obrysowanie swojej dłoni na 
kartce papieru. Następnie musieli zapełnić ob-
raz "pastelową wodą" z całym bogactwem jej 
odcieni. Powstała galeria wspaniałych  dzieł, 
stworzona przez ponad 100 osób.
                                   Daria Czermińska-Falk

15 października obchodzony był  Światowy 
Dzień Mycia Rąk. Z tej okazji uczniowie kla-
sy VI b przeprowadzili instruktażowe zajęcia 
dla kolegów z klas 0-III. Dzieci, świadome 
konieczności starannego mycia rąk, z chęcią 
ruszyły do łazienek na zajęcia praktyczne.
                    Ewa Ławańska i Sylwia Wiloch

3 grudnia 2015 r. odbył się w naszej szkole  turniej szachowy o tytuł „INDYWIDUALNEGO MI-
STRZA SZKOŁY w r. szk. 2015/2016”. Wzięło w nim udział 35 zawodników z klas I – VI. Dla 
połowy uczestników był to pierwszy w życiu rozgrywany turniej szachowy. Sędzia zawodów Pan 
Andrzej Michalski zapoznał graczy z zasadami gry turniejowej. Dzięki dyscyplinie i dobrej atmos-
ferze turniej przebiegał bardzo sprawnie. Mistrzem szkoły został   Jan Paciorkowski z  klasy VI 
b ,  drugie miejsca zajął Franciszek Wojnowski   z kl. V b, trzecie miejsce Oskar Marendowski z 
kl. VI a. W wyniku turnieju szkolnego ośmiu  zawodników   zakwalifikowało się do Indywidual-
nych Mistrzostw Torunia, które odbędą się 13 stycznia 2016 r. Są to: Jan Paciorkowski, Franciszek 
Wojnowski, Oskar Marendowski, Oliwier Filipowicz, Antoni Krankowski, Franciszek Morawiak, 
Dobromir Dytkowski i Lena Dziembowska.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy dobrych  wyników! 

                             Z szachowym pozdrowieniem – opiekunka  koła szachowego  Wiesława Geras

SZACH

MAT
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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W dniach 21 i 29 października 2015 roku 
odbyły się w nowej sali gimnastycznej 
Mistrzostwa Gminy Lubicz w unihokeju 
dziewcząt i chłopców.
W rywalizacji chłopców nasza drużyna 
wygrała ze szkołami z Lubicza Górnego, 
Lubicza Dolnego i Grębocina, zajmując I 
miejsce. Wśród dziewcząt do rywalizacji 
przystąpiły cztery drużyny z naszej szko-
ły. Najlepszy zespół (Złotoria I) wywalczył 
awans do finału powiatowego. W finale po-
wiatowym rozegranym w Turznie dziew-
częta zajęły V miejsce. Również V miejsce 
zajęli chłopcy w turnieju w Grzywnie. War-
to zaznaczyć, że w meczu decydującym o 
awansie do strefy medalowej zremisowali-
śmy z Turznem 2:2 i przegraliśmy w rzu-
tach karnych 1:2.                                                             

                              Mariusz Jarlak - trener

                               SALA GIMNASTYCZNA JAK MARZENIE


