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Szach – mat!
  W styczniu odbyły się mistrzostwa szkoły 
w szachach. Tytuł Mistrza Szkoły wywal-
czył Maksymilian Serwiński, uczeń klasy 
IV a. W wyniku turnieju szkolnego siedmiu 
uczniów zakwalifikowało się do Indywidu-
alnych Mistrzostw Torunia, które odbyły 
się 26 stycznia. Najlepszy wynik uzyskała 
Alicja Krajewska z klasy IV a zajmując II 
miejsce i tym samym zdobywając tytuł Wi-
cemistrzyni Torunia w kategorii dziewcząt. 
Bardzo dobry wynik uzyskała również Ka-
tarzyna Laskowska z klasy VI a zajmując 
IV miejsce. 

Opiekun koła szachowego
  mgr Wiesława Geras

Alicja 
Krajewska

Maksymilian
Serwiński

Miły moment dekoracji Partię rozgrywają Kasia Laskowska i Maks Serwiński
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   17. 12. 08r. byliśmy w Baju Pomorskim na przedstawieniu pt. „Opowieść Wigilijna”.
Najbardziej podobał mi się ten fragment, gdy pana Scrooge’a odwiedził duch. Pokazał 
mu czasy, gdy ów bohater był mały. Usłyszał też, co inni ludzie o nim myślą. Rado-
sny był też moment, kiedy pan Scrooge obdarował swojego pracownika prezentem-
czekiem na leczenie chorego syna i wielkim świątecznym indykiem z okazji świąt. 
Cała sztuka była bardzo ciekawa i bardzo mi się podobała. Szczególnie jej zakoń-
czenie, gdy to pan Scrooge uwierzył w święta. Takie spektakle, w których pokazane 
jest jak serce człowieka może zmienić się na lepsze są dla nas dobrym przykładem. 
Po przedstawieniu zwiedziliśmy kulisy teatru i zrobiliśmy sobie zdjęcia z aktorką.                                                                                            

                      Kasia Zająkała

Opowieść Wigilijna w Baju Pomorskim

Jasełka w kościele paraalnym w Złotorii
19 grudnia 2008 r. odbyło się premie-
rowe przedstawienie jasełek w kościele 
św. Wojciecha. Historia narodzin Jezusa 
pokazana została w sposób nowoczesny. 
Niezwykły scenariusz pozwolił wszystkim 
odnaleźć sens Świąt Bożego Narodzenia 
we współczesnym świecie. Religijne mi-
sterium przygotowały panie: Izabela Za-
gacka, Beata Górska i Lucyna Laks.
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Dzień Babci i Dziadka
    Jak co roku, 21 stycznia spotka-
liśmy się z Babciami i Dziadkami. 
Uczniowie naszej szkoły witali 
Gości w Domu Strażaka wręczając 
kwiatki wykonane przez dzieci z 
klas młodszych. Spotkanie rozpo-
częło się występami uczniów klasy 
IIIa i koła teatralnego. A potem 
Babcie i Dziadkowie oddali się kar

nawałowym szaleństwom: tańcom, 
wężom, wspólnemu śpiewaniu. W 
konkursie tanecznym udowodnili, 
że potraą zatańczyć słynne “Ka-
czuchy” na skrawku papieru. Nasi 
goście pokazali, że nie tylko mają 
rewelacyjną kondycję, ale dopisuje 
im poczucie humoru, radość życia i 
chęć do zabawy i psikusów. Bierz-
my z Nich przykład.             
                          mgr Beata Górska
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J U D O

    Nazywam się Maksymilian Serwiński 
i trenuję judo. Pierwsza szkoła judo na-
zywała się Kodokan i została założona w 
1882 r. w Japonii. Twórcą judo był Jigoro 
Kano, który usunął ze starojapońskiej sztu-
ki walki jujitsu chwyty zagrażające życiu 
i zdrowiu.  Główne zasady judo to „Ustąp, 
aby zwyciężyć” i „Minimum wysiłku, 
maksimum skuteczności”. Na treningach 
uczymy się rzutów, trzymań, dźwigni i 
duszeń. Obowiązuje nas specjalny strój 
– judoga. Trenuję już czwarty rok i mam 4 
stopień uczniowski - kyu (pomarańczowy 
pas, trzeci z kolei). Mój klub też nazywa 
się Kodokan. Moimi trenerami są państwo 
Wiwatowscy: Roman – 4 dan, Ewa – 2 
dan (dan – stopnie mistrzowskie, czarny 
pas). Biorę także udział w zawodach dla 
dzieci. Mam już 18 medali i 2 puchary. W 
tym 8 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych, 
a oba puchary są za 1 miejsce. Judo to 
jeden z moich ulubionych sportów, choć 
lubię też piłkę nożną i szachy.  

Maksymilian Serwiński

 

Warto uprawiać sport 
zimą.  O tej porze roku 
nie można siedzieć 
przed telewizorem czy 
komputerem. Można 
jeździć na nartach. I nie 
trzeba się wybierać aż 
500 km w góry, tylko 
wystarczy pojechać 20 

km do Unisławia. Tam już można po-
szusować. To wprawdzie nie to samo co 
góry, bo to stok o długości 400 m i jest 
dosyć płaski, ale frajda jest niesamowita.  
Wcale nie musi być śniegu, bo tam są 
armatki śnieżne! Jest to najlepsza górka 
dla początkujących. Polecam stronę inter-

netową tego stoku -  www.unislaw-stok.pl  
Jeżeli nie pojedziecie do Unisławia, to 
pobiegajcie  na nartach biegowych nawet 
koło domu! Narty biegowe są dłuższe i 
cieńsze od zjazdowych. Ale jeśli się nie 
ma nart biegowych, to wystarczą łyżwy i 
lodowisko. Nie musi być to ogromne lo-
dowisko, bo przecież zamarznięta kałuża 
też się nadaje. Tylko przestrzegam przed 
jeżdżeniem po stawach lub jeziorach, bo 
to niebezpieczne!  Trzeba wykorzystać te 
krótkie dni zimowych ferii na sportowo. 
Polecam serdecznie, bo sam uprawiam 
zimowe sporty. 

Paweł Gotowt kl.VIa

N A R T Y
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Pierniki „całuski“
1/2 kg miodu
1/2 kg cukru
0,25 dag masła (Kasia)
2 kg mąki
5 jaj
3 łyżeczki sody
3 łyżeczki przyprawy korzennej
Miód i cukier ogrzewać ciągle mieszając, 
a gdy cukier się rozpuści, dodać przypra-
wę korzenną i zagotować. (w dużym garnku)

Odstawić z ognia, dodać sodę – wymie-
szać, dodać masło. Gdy masa przestygnie, 
wbijać jajka i dodać mąkę. Gęste już ciasto 
wyłożyć na stolnicę i dokładnie wygnieść. 
Dobrze wyrobione ciasto rozwałkować do 
grubości 3 mm i wycinać pierniki. Piec 
ok. 8 min do lekkiego zrumienienia. Po-
lukrować. 

Smacznego życzy Maks Serwiński wraz 
z Mamą

Byłem w kinie na filmie Madagaskar 2. Bardzo mi się 
podobał. Był także bardzo śmieszny. W Madagaskarze 
występuje czterech głównych bohaterów - Alex, czy-
li lew, Gloria jest hipopotamem, Niman to żyrafa, a 
Marti-zebra. W pierwszej części Madagaskaru cztery 
zwierzaki uciekły z zoo i dopłynęły do Madagaskaru. 
Tam poznaly lemury i najśmieszniejszą postać, która 
występuje także w drugiej części, „Króla Juliana”. 
Jest on królem lemurów. Na początku filmu wylatują 
samolotem, zrobionym przez również bardzo śmieszną 
postać pingwina, do Nowego Jorku. Po drodze psują się 
silniki i samolot spada do Afryki. Dalej nie będę wam 

opowiadał, żebyście mogli sami dowiedzieć się, co się wydarzy później. Bardzo po-
lecam ten film, jest on naprawdę bardzo śmieszny, aż cała widownia się śmieje. Mnie 
najbardziej podobała się muzyka, której było bardzo dużo np. podczas tańca Alexa. 
Była także sławna piosenka „Wyginam Śmiało Ciało” po angielsku.   

Marcel Kaliński

Ostatnie sukcesy sportowe

III miejsce – Mistrzostwa Gminy Lubicz w halowej piłce nożnej chł.
II miejsce – Mistrzostwa Gminy Lubicz w siatkówce dz.
II miejsce – Mistrzostwa Gminy Lubicz w siatkówce chł.
I miejsce (grupa młodsza kl. 2 – 4) i III miejsce (grupa starsza kl. 5 – 6)
- Wojewódzka Liga halowej piłki nożnej chł. 

Sylwek Michalski

Małe co nieco na koniec karnawału

Recenzja lmowa
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    Od 5 lat jeździmy z tatą i bratem na 
żużel, ponieważ ja się tym interesuję. 
Pierwszy raz na żużlu byłem jak miałem 
4 lata i mnie to bardzo zainteresowało. W 
Złotorii nie ma ligi żużlowej, ale w Toru-
niu to najpopularniejszy sport. Nawet są 
mistrzami Polski.
Skład toruńskiej drużyny jeszcze nie jest 
pełen. Wiadomo, że Hans Andersen odej-
dzie, ale juniorzy nie są jeszcze dobrani. W 
następnym roku zabraknie „jokera”. Joker 
to był zawodnik do odrabiania punktów, 
najlepiej wybierać najlepszego zawodnika 
ze swojej drużyny. Jokera punkty liczą się 
podwójnie, a można go używać, kiedy 

drużyna przegrywa 10 punktami.
W Toruniu ma być zbudowany nowy 
stadion żużlowy na sezon 2009 w kwiet-
niu. Będzie tam tylko 15 tysięcy wolnych 
miejsc siedzących, dlatego przez najbliż-
sze 3 lata nie będzie  „Grand Prix”. Grand 
Prix to mistrzostwa świata w żużlu. Star-
tuje tam 16 zawodników w tym: pierwsza 
ósemka z poprzedniego roku, czterech ze 
stałą „Dziką kartą”, trzech zakwalifikowa-
nych i jeden z „Dziką kartą”.Dzika karta 
to zasłużony udział zawodnika w cyklu 
Grand Prix. Teraz jest dopiero zima, a ja 
już myślę o rozgrywkach żużlowych.

Marcin Kaliński  (po  raz pierwszy na naszych łamach)

ŻUŻEL

25 stycznia odbyła się uroczy-
stość pożegnania rodzeństwa 
Celine i Alexandre Kaczmar-
ków z Francji. Dzieci uczęsz-
czały do naszej szkoły przez 
pierwsze półrocze. Celine 
uczyła się w klasie Ia, nato-
miast Alexandre w  IVb. 
Pierwsze trudności wynikające 
z bariery językowej pomagała 
przezwyciężyć mama - pani 
Krystyna Kaczmarek, któ-
ra uczestniczyła w lekcjach 
swoich dzieci. Przez te kilka 
miesięcy bardzo zżyliśmy się z 
tą sympatyczną rodziną, dzieci 
zawiązały liczne przyjaźnie, od-
wiedzały się w domach, wspól-
nie wyjeżdżały na wycieczki, 
chodziły do kina i teatru, brały 
udział w konkursach. Celine 
przyznała, że nigdy nie zapo-
mni pasowania na uczennicę. 
Nauczycieli i uczniów bardzo 
wzruszyły przemówienia dzieci 
wygłoszone po polsku. Obieca-
liśmy sobie na pożegnanie, że 
będziemy do siebie pisać ma-
ile, a może jeszcze kiedyś się 
spotkamy. A więc - à bientôt!
                                           ML

Do zobaczenia Celinko i Aleksandrze
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Zabawa perspektywą - Łukasz Buchalski

Instalacja faktury

NIEZWYKŁY  PLAC  ZABAW
  
  Dzieci klas „0” bardzo często biorą 
udział w dodatkowych zajęciach orga-
nizowanych specjalnie dla nich. Celem 
kolejnej wyprawy był Interaktywny Plac 
Zabaw. Ten szczególny plac zabaw zorga-
nizowało Centrum Sztuki Współczesnej    
Znaki Czasu w Toruniu w ramach akcji 
„Przedszkole Mediów”.
    Zabawę ze sztuką współczesną dzieci 
zaczęły od Sali Mieszania Kolorów RGB 
(Red-Green-Blue). W Sali ustawiono 
dziewięć sześcianów wykonanych z 
przezroczystego tworzywa w podstawo-
wych kolorach - czerwonym, zielonym, 
niebieskim. Dzieci przechodziły pomię-
dzy różnokolorowymi elementami jak w 
labiryncie, obserwując mieszanie i zmianę 
kolorów. 
      Następnym etapem wystawy był udział 
w projekcji starych filmów dla dzieci wy-
konanych różnymi technikami animacji.
       Kolejny punkt wyprawy to „Instalacja 
faktury”. Na wielkim ekranie dzieci two-
rzyły wizualno-dźwiękowe animacje. Naj-
bardziej interesujący był fakt, że robiły to 

poprzez dotykanie rękoma kamieni, kory, 
wody, pary, trawy ustawionych przed ścia-
ną w kuwetach.
   Następnie przy pomocy animacji ko-
lorowych plansz uczyły się zasad per-
spektywy. Dzieci przesuwały ruchome 
elementy na planszach oceniając wielkość 
przedmiotów w zależności czy znajdowa-
ły się na pierwszym czy dalszym planie 
ilustracji.
   Ostatnią zabawą na Interaktywnym 
Placu było Malowanie Światłem. Dzieci 
bawiły się świecącymi przedmiotami 
(latarkami, mieczami świetlnymi). Dzięki 
zamontowanym w ścianach czujnikom 
ruchu mogły tworzyć własne dowolne 
kompozycje.
    Autorzy przy tworzeniu wystawy wy-
korzystali nowatorskie technologie infor-
matyczne, dzieci nie były tylko biernymi 
odbiorcami sztuki, ale ją również współ-
tworzyły. Udział w tej wystawie bardzo 
się im podobał, a twórcy Interaktywnego 
Placu Zabaw potraktowali dzieci jako 
równorzędnych  odbiorców sztuki współ-
czesnej.

mgr  Teresa Lewandowska 

SZEŚCIOLATKI W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
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R
edaguje zespół

O
piekun: m

gr M
aria Lackow

ska8

Klasa Imię i nazwisko ucznia Średnia 
ocen

Zachowanie

IV a Zająkała Katarzyna 5,727 wzorowe

Serwiński Maksymilian 5,545 wzorowe

Kaliński Marcel 5,455 wzorowe

Krajewska Alicja 5,364 wzorowe

Stanczewska Monika 5,000 wzorowe

Dachtera Krystian 5,000 wzorowe

Laskowska Klaudia 4,909 wzorowe

Idczak Bartłomiej 4,818 bardzo dobre

Żbikowski Szymon 4,818 bardzo dobre

Marczuk Hubert 4,909 wzorowe

IV b Michalski Sylwester 5,182 wzorowe

Kaczmarek Alexandre 5,091 bardzo dobre

Rygielski Kacper 5,091 wzorowe

Kempska Katarzyna 5,000 bardzo dobre

Cudnik Igor 5,000 bardzo dobre

Żerkowska Zuzanna 4,909 bardzo dobre

Zambrzycki Krzysztof 4,909 bardzo dobre

Ptach Beata 4,818 bardzo dobre

V a Smolska Joanna 5,273 wzorowe

Rolewska Agnieszka 5,000 wzorowe

V b Łubińska Kinga 5,455 wzorowe

Susarski Michał 4,818 wzorowe

VI a Laskowska Katarzyna 5,400 wzorowe

Piłatowska Karolina 5,200 wzorowe

Żerkowska Daria 5,200 wzorowe

Witt Aleksandra 5,100 wzorowe

Gotowt Paweł 4,889 wzorowe

VI b Weber Agata 5,200 wzorowe

Uczniowie kl. IV – VI ze średnią ocen 4,75 i wyższą


