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GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII

MEDAL UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO-POMERANIENSIS
DLA PANI WIESŁAWY GERAS
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZŁOTORII

Pani Wiesława Geras została odznaczona przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w 31. rocznicę stanu wojennego. Medal ten jest uhonorowaniem jej działalności w solidarnościowej opozycji, w uznaniu
zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka. Serdecznie
gratulujemy Pani Dyrektor. Jesteśmy dumni, że
kiedy trzeba było, nie zabrakło Pani odwagi.
A kiedy po 1989 roku wielu chwaliło się opozycyjną przeszłością, Pani skromnie milczała.

W ŚWIETLE BETLEJEMSKIEJ GWIAZDY

Ksiądz Arkadiusz Sobociński przygotował z uczniami jasełka - misterium przedstawiające
okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa. Dzięki inscenizacji przenosimy nasze myśli do
wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Zastanawiamy się, dlaczego przyjście Jezusa na świat
było takie ciche i skromne. Co robimy przez całe nasze życie, by tę Miłość przyjąć?
Mizerna cicha, stajenka licha, - Pełna niebieskiej chwały, Oto leżący przed nami, śpiący
- W promieniach Jezus mały.
Drogim Czytelnikom składamy życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
Redakcja

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE NAGRODZONE

Podczas jasełek Paulina Ksiądz Arkadiusz Sobociński oraz autorzy niezwykłych
Topolewska zachwyciła szopek: Laura Borowiec, Mateusz Zarębski i Maciej Wszewidzów niezwykłym ta- lak. Utalentowne dzieci otrzymały nagrody rzeczowe.
lentem wokalnym.

Julia Foryś i Alicja Żbikowska jako wróżki na szkolnych andrzejkach

Klasa „O” z prezentami od Św. Mikołaja

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 21. Harcerze z naszej szkoły
zebrali podczas aukcji zabawek 460 zł. Zuzia Balewska i Oliwia Sobieska zbierały też
2 pieniądze dla chorych dzieci i seniorów na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

TANIEC POLSKI NIEPODLEGŁEJ

15 listopada 2012 r odbyła się akademia poświęcona Świętu Niepodległości. Co roku czcimy
w naszej szkole to najważniejsze święto narodowe. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem
hymnu państwowego. Następnie nauczycielka historii wprowadziła uczestników do tematu
akademii wstępem historycznym, dotyczącym obrony polskości podczas zaborów oraz
postaw patriotycznych Polaków, dążących do uzyskania niepodległosci naszego państwa.
W kolejnym punkcie programu w ciekawej formie scenicznej zaprezentowały się dzieci.
Wśród prostej scenograi polskich wierzb, do utworów Chopina, tańczyły postaci
symbolizujące Polskę, Polaków i zaborców. Sceny baletowe jako Polska wykonała Kaja
Falk. Walca zatańczyli: Zuzia Pietkiewicz i Cezary Miłkowski. Wyżej wymieni tancerze
wraz z Paulą Zająkałą i Jasiem Rogalskim wystąpili w polonezie. Natomiast rolę zaborców
z motywami tanga argentyńskiego świetnie zatańczyli: Tadeusz Chorosz, Adam Marczuk
i Adam Zawodniak. Nad muzyką czuwał Darek Szatkowski. Scenariusz opracowała i
zrealizowała pani Daria Czermińska–Falk.
Historia Polski pokazana przez taniec wzbudziła zainteresowanie oglądających.

PASJA HISTORYCZNA I OGROMNA PRACA NAGRODZONE
15 listopada 2012 r. odbył się Wojewódzki Konkurs
Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych
pod patronatem Kujawsko–Pomorskiego Kuratora
Oświaty, organizowany przez ZS nr 7 w Bydgoszczy.
Do pierwszego etapu przystąpiło 16 uczniów
naszej szkoły. Dwie osoby: Zoa Bielawska z kl.
VIa i Marcin Berent z kl. Va, uzyskały niezbędny
wynik z testu (ponad 70% ) do kolejnego etapu.
Jednak w dalszej werykacji praca konkursowa
Marcina, oceniona na 92 p na 100 możliwych,
została zakwalikowana do etapu wojewódzkiego.
8 grudnia Marcin Berent przystąpił do II etapu
Konkursu w ZS nr 7 w Bydgoszczy i został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
czyli uzyskał najwyższą nagrodę. Marcin wykazał
się ogromną wiedzą na temat historii Polski,
a także znajomością twórczości artysty Leona
Wyczółkowskiego. Wiedza ta znacznie wykracza
poza program nauczania szkoły podstawowej.
Daria Czermińska-Falk
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PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, uczymy się tego w dzieciństwie…”
By przygotować nowych czytelników, w bibliotece szkolnej rozpoczęto cykl spotkań
czytelniczych dla grupy 4-latków ze złotoryjskiego przedszkola „Akademia Malucha”.
Dwa razy w tygodniu każdego miesiąca przedszkolaki uczestniczą w zajęciach
przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza. Z uwagą i zaangażowaniem słuchają
czytanych przez bibliotekarza bajek, opowiadań, wierszy. Chętnie odpowiadają na
zadawane pytania, wypowiadają się na tematy związane z treścią przeczytanych książek.
Wszystkie 4-latki zostały zapisane do naszej biblioteki i otrzymały karty czytelnicze.
Każda ich wizyta kończy się zawsze wypożyczeniem książki, czego skrupulatnie
przestrzegają same przedszkolaki. Trzeba przyznać, iż 4-latki mają bardzo sprecyzowane
i określone zainteresowania i zgodnie z nimi dokonują wyborów czytelniczych.
25 listopada w Międzynarodowym Dniu Pluszowego Misia, przedszkolaki przyszły
do biblioteki ze swoimi pupilami, różnokolorowymi pluszowymi misiami. Chętnie i
śmiało opowiadały o swoich ulubieńcach, wysłuchały opowiadania o wstydliwym misiu
oraz samodzielnie wykonały zakładkę do książki z wizerunkiem Kubusia Puchatka.
Przed świętami przedszkolaki wzięły udział w wyjątkowym bożonarodzeniowym
spotkaniu z udziałem uczennic naszej szkoły, dziewcząt z klasy V b.
Dzieci
wysłuchały
wzruszających
wierszy
o
tematyce
świątecznej
oraz pięknie zaśpiewanych kolęd. Na koniec każde dziecko otrzymało
słodki poczęstunek - Mikołaje ufundowane przez Radę Rodziców.
Spotkania te są dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i radości . Dzieci wzbogacają
swoje słownictwo, rozwijają wyobraźnię, poszerzają wiedzę. Cieszę się, że mogę
zaoferować im tego typu zajęcia, gdyż wiem, iż dla niektórych z nich jest to jedyna
okazja do spotkania z książką, ze słowem pisanym. Z informacji od wychowawczyń
grup wiem, że zajęcia te są potrzebne, że dają wiele pozytywnych efektów, zarówno
dydaktycznych, jak i wychowawczych. Pozostaje tylko nadzieja i wiara, że zaszczepiona
we wczesnym dzieciństwie miłość do książek przetrwa, umocni się i stanowić
będzie silną konkurencję dla telewizji i wszechobecnych gier komputerowych.
Dorota Wyszogrodzka-Trybel, bibliotekarz szkolny
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DAMIAN KOWALSKI SZACHOWYM MISTRZEM SZKOŁY

17 grudnia 2012 r. odbył się w naszej szkole indywidualny turniej szachowy. Wzięło w nim udział 36
uczniów z klas 0 -VI. Celem turnieju było wyłonienie
Indywidualnego Mistrza Szkoły w Szachach. W tym
roku najlepszy wynik uzyskał Damian Kowalski, który zajmując I miejsce stał się Szachowym Mistrzem
Szkoły w roku szkolnym 2012/13. Drugie miejsce
zajął Nikodem Pokorski z kl. IV b, trzecie miejsce
Marcel Filipowicz z kl. V a. Wyniki uzyskane w turnieju decydowały o zakwalikowaniu się 13 uczniów
do Indywidualnych Mistrzostw Szachowych Szkół
Podstawowych Torunia.
Wiesława Geras - opiekun koła szachowego

ETIUDY TEATRALNE O RATOWANIU TALENTÓW

Uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez
zawodowych aktorów, przedstawili efekt wielu tygodni wytężonej pracy na scenie. Tematem
etiud teatralnych było odkrywanie talentów artystycznych. Oto niektóre wskazówki dla młodych
odbiorców: rozwijaj swoje zainteresowania, niekoniecznie związane z przedmiotami szkolnymi,
szukaj wsparcia u różnych osób, nie zniechęcaj się niepowodzeniami, pamiętaj o swoich zaletach,
nie bój się krytyki, słuchaj tej konstruktywnej, ciesz się aktywnością, twórz, a nie tylko odtwarzaj,
po pracy pamiętaj o odpoczynku, nagroda nie jest najważniejsza.
(na podst. ulotki wydanej przez Towarzystwo Kultury PAIDEIA)

BIAŁE WAKACJE
Podczas zimowych ferii dzieci uczestniczyły w
ciekawych zajęciach organizowanych w szkole.
Pogoda zimowa dopisała, więc nie zabrakło zabaw na śniegu. Odbywały się też zawody sportowe i turniej gry w warcaby. Ciekawą prezentację
o lesie przedstawili zaproszeni goście z koła
łowieckiego. Dzieci częstowano drożdżówkami i
gorącą herbatką. Same też uczyły się piec kruche
ciasteczka. Ostatni dzień Białych wakacji rozbrzmiewał muzyką z różnych stron świata.
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LAURY PLASTYCZNE
I TABLICA INTERAKTYWNA
W listopadzie 2012 odbyło się uroczyste
zakończenie
Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego pt. „Mój region w Europie”.
Organizatorzy Konkursu: Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do
artystycznych „potyczek” zaprosili dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych oraz
placówek kultury naszego województwa .
W odpowiedzi wpłynęło 1689 prac z regionu.
Nasi uczniowie także przystąpili do
plastycznych realizacji pomysłów na
temat obiektów, które zmieniły się dzieki
nansowaniu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013. Z zapałem rysowali
i malowali prace pod kierunkiem
nauczyciela.
Wielogodzinna
praca
uczniów została doceniona i nagrodzona.
Ze szkoły w Złotorii - według oceny
jury - nadesłano prace bardzo ciekawe
i na wysokim poziomie artystycznym.
W sumie jury przyznało 13 nagród
i 12 wyróżnień. Nagrody główne
zdobyli: Wiktoria Malanowska z kl.
IV b, Kacper Mejgier z kl. II b, a
wyróżnienie: Klaudia Nęcka z kl. V a.
Za jakość prac i ilość nagród indywidualnych
nasza szkoła otrzymała główną nagrodę
zbiorową – tablicę interaktywną. Na
uroczyste wręczenie nagród do siedziby
Urzędu
Marszałkowskiego
zostali
zaproszeni laureaci konkursu wraz z
rodzicami, pani Wiesława Geras - dyrektor
naszej szkoły oraz nauczyciel plastyki
pani Daria Czermińska-Falk. Szczęśliwi
laureaci,
po
otrzymaniu
cennych
nagród, zostali zaproszeni do wywiadu
telewizyjnego oraz sesji zdjęciowej.
Nagroda główna cieszy uczniów całej
szkoły, gdyż tablica została zamontowana w
sali historyczno–plastycznej. Dzięki lekcjom
z jej wykorzystaniem wyobraźnia uczniów
zostanie jeszcze bardziej uaktywniona.
Kto wie, czy nie zaowocuje to nowymi
sukcesami naukowymi bądź artystycznymi?
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W pierwszym semestrze miał miejsce kolejny
- VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny
pt. „Kiedy myślę...stwierdzam – Polak,
to brzmi dumnie ” organizowany przez
ZS im. Janusza Korczaka w Łubiankce.
Do konkursu przystąpiłi uczniowie z
naszej szkoły. Wyróżnienie zdobyła praca
Patrycji Balejko - uczennicy klasy V b
Daria Czermińska-Falk

Patrycja Balejko

MÓJ REGION
W EUROPIE
NAGRODZONE PRACE

Kacper Mejgier

Wiktoria Malanowska

Klaudia Nęcka

NAJLEPSI UCZNIOWIE W NAUCE
W I OKRESIE 2012/13
KLASA IV A
Laura Borowiec - 5,36, Nina Krycińska
- 5,36, Zuzanna Pietkiewicz - 5,36, Olga
Fisz - 4,90, Dominika Głąb - 4,81, Marta
Kwiatkowska - 4,81, Karol Jaskulski
- 4,81
KLASA IV B
Wiktoria Cieślewicz - 5,64, Kosma
Gąsiorowski - 5,64, Nikodem Pokorski
- 5,45, Zuzanna Skibińska - 5,36, Żaneta
Gutmańska - 5,36, Julia Susarska - 5,27,
Wiktoria Malanowska - 5,18, Wanessa
Zarębska - 4,91, Martyna Pledziewicz 4,82, Kacper Rutz - 4,82
KLASA V A
Marcin Berent - 5,73, Julia Foryś - 5,55,
Alicja Latowska - 5,46, Marcel Filipowicz -5,46, Dawid Wałdoch -5,36, Zuzanna Balewska - 5,18, Alicja Żbikowska
- 5,18, Michał Murawski - 5,10, Oliwia
Sobieska - 5,00, Klaudia Nęcka - 4,91,
Zoa Wróbel - 4,91
KLASA V B
Julia Trybel - 5,45, Julia Stanclik - 5,30,
Zuzanna Anderton -5,09, Weronika
Przanowska - 5,09, Julia Domachowska
- 4,91, Patrycja Balejko - 4,82
KLASA VI A
Zoa Bielawska - 6,00, Iga Maciejewska
-5,40, Mateusz Orłowski - 5,20, Grzegorz
Latowski - 5,11, Martyna Łudzińska
- 5,10, Aleksandra Wernerowicz - 5,10,
Paula Zająkała - 5,10, Łukasz Chrobak 5,10, Klaudiusz Ciesielski - 5,10, Kamila
Duda - 4,80, Wiktoria Nęcka - 4,80
KLASA VI B
Alicja Jędras - 5,56, Oliwia Rumińska
- 5,30, Oliwia Zarębska - 5,20, Patrycja
Wankiewicz - 5,10, Eryk Cudnik - 4,90
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PRZEDSTAWICIELE
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO Z WIZYTĄ
W URZĘDZIE GMINY W LUBICZU

Spotkanie z aktorką

BARBARĄ ROGALSKĄ

Mali samorządowcy zaprezentowali na posiedzeniu Komisji Oświaty swoją działalność.
Zwrócili się też z prośbą o wybudowanie nowej
sali gimnastycznej przy naszej szkole

Pani Barbara Rogalska - aktorka Baja Pomorskiego spotkała się w grudniu z naszymi
uczniami z okazji ukończenia projektu Uwolnić
głos. Teatr radiowy jako narzędzie edukacji
kulturalnej i emocjonalno-społecznej dzieci z
pasją. Efektem przedsięwzięcia było nagranie
na płytę CD słuchowiska muzycznego pt. Dość
już tej ciszy na motywach opowiadania12-letniej Basi Nowak. W realizacji projektu wzięły
też udział dzieci z naszej szkoły: Jan Rogalski,
Adam Marczuk, Jan Bielawski, Antoni Bielawski, Grzegorz Latowski i Wiktoria Cieślewicz.
Uczestniczyły one w warsztatach teatralnych i
muzycznych, które przygotowały je do roli aktorów i wokalistów. Na zajęciach plastycznych
powstały rysunki na okładkę płyty.
Moderatorami grupy dzieci z pasją były: Dorota
Nowak, Barbara Rogalska, Magdalenia Cynk
oraz Anna Bochenek. Na pamiątkę spotkania
każde dziecko otrzymało płytę z nagranym

słuchowiskiem.
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W gabinecie Wójta Marka Olszewskiego

Miłe spotkanie dobiegło końca.
Redaguje zespół
Czas na powrót
Opiekun: Maria Lackowska
do codziennych
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