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TALENT AKTORSKI DOCENIONY

14 marca 2013 w toruńskim „Baju
Pomorskim” odbyła się dziesiąta
już edycja Konkursu Interpretacji
Teatralnej Dzieci i Młodzieży.
W szranki konkursowe stanęło 52
miłośników teatru. Miło nam donieść,
iż jury konkursu wysoko oceniło
interpretację uczennicy naszej szkoły,
Julii Trybel z klasy V b, przyznając jej
I miejsce w kategorii – klasy IV - VI.
Julia zaprezentowała opowiadanie
pisane prozą autorstwa Olgi Hejny pt.
„Zaczarowana babcia” oraz napisany
przez siebie wiersz „Sen babci”.
Gratulujemy Julii i życzymy dalszych
sukcesów!

Julia Trybel w roli Babci zaprezentowała
się w pierwszym dniu wiosny szkolnej widowni, która nagrodziła jej występ owacjami.
Może z naszej Julki wyrośnie nowa Modrzejewska? Trzymamy za nią kciuki.

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy naszym Czytelnikom wiary
w ludzi, głębokiego przeżycia religijnego i nadziei, że ofiara Chrystusa złożona na krzyżu skłoni nas do refleksji.
Wszystkiego dobrego.
Redakcja

BAL NA STO PAR

Rada Rodziców zorganizowała dzieciom na zakończenie karnawału piękny bal kostiumowy. Maluchy bawiły się w Domu Srażaka. Do tańca przygrywał profesjonalny zespół
muzyczny. Mamy zadbały też o słodki poczęstunek i atrakcyjne konkursy z nagrodami.

2

GRAMY W GO
Jak byłem w liceum, mój kuzyn pokazał mi japońską bajkę pod tytułem „Hikaru no Go”. Bajka
opowiadała historię o chłopcu, który grał w dziwną grę planszową. Po obejrzeniu jednego odcinka
zacząłem szukać informacji o grze, w którą ów chłopiec grał i tak zaczęła się moja przygoda z
jedną z najstarszych gier planszowych na świecie – Go.
Czym jest ta Go? Jest to najtrudniejsza gra planszowa na świecie, której zasady są bardzo proste
i każdy, nawet pięciolatek, może zacząć w nią grać. Legenda głosi, że grę stworzyli tybetańscy
mnisi, którzy pokazali ją synowi wielkiego cesarza Yao ok. 2300 lat p.n.e. Dzięki Go, syn cesarza,
który był niechętny do nauki, stał się mądrzejszy od swego ojca i został jego następcą. W Polsce
Go zaczęło się rozprzestrzeniać w latach 70. XX wieku, kiedy to grę przywieziono z Berlina
Zachodniego na Wydział Matematyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Jednym z
pierwszych Polaków znających i grających w Go jest Janusz Korwin-Mikke.
Granie w Go to wspaniały sposób na spędzenie czasu wolnego, ale również idealna metoda,
aby rozwinąć swoją inteligencję, koncentrację i umiejętności rozwiązywania problemów. Badania
wykonane przez japońskie Ministerstwo Edukacji wskazują, że dzieci, które grały w Go osiągały
dwa razy wyższe wyniki na egzaminach końcowych niż inne dzieci.
Istnieją dwa warianty gry – Go oraz AtariGo. Ten drugi wariant jest prostszy i lubiany przez
dzieci, które dopiero poznają grę. AtariGo gra się na planszy rozmiarów szachownicy, ale pionki
do gry (kamienie) stawia się na rogach pól. Grę zaczynamy na pustej planszy i na zmianę, raz
czarny raz biały, stawiamy kamienie na planszy i próbujemy otoczyć kamień lub kamienie
przeciwnika z czterech stron.

Gracz, który
pierwszy
otoczy
chociaż
1 kamień
przeciwnika
wygrywa.

Patryk i Bruno Rzeszotkowie
Wszystkich chętnych do nauki gry
zapraszamy do świetlicy co drugi wtorek
od 12:45 do 14:25. Następne spotkanie
odbędzie się 26 marca.
BIBLIOGRAFIA:
Dominik Blek
http://archiwum.go.art.pl/publikacje/bajka.php

http://archiwum.go.art.pl/publikacje/maliniak.php
http://archiwum.go.art.pl/publikacje/baduk.php
http://users.eniinternet.com/bradleym/ChildGo.html

nauczyciel języka angielskiego
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WALENTYNKI 2013

Koło teatralne uświetniło szkolne obchody święta zakochanych, obchodzone tradycyjnie 14 lutego. Młodzi aktorzy przygotowali trzy impresje teatralne. Najpierw
obejrzeliśmy fragment dramatu J. Słowackiego „Balladyna” - „W chacie Wdowy”. Inscenizację tę przygotowali uczniowie kl. VI b. W rolę Kirkora wcielił się Adam Zawodniak, Balladynę zagrała Patrycja Wankiewicz, jej siostrę Alinę - Patrycja Zarębska. W
roli matki sióstr zobaczyliśmy Alicję Jędras. Dwie kolejne inscenizacje przygotowali
uczniowie kl. V b. Najpierw obejrzeliśmy fragmenty „Małego Księcia” przedstawiające
tytułowego bohatera (w tej roli Julia Stanclik) i Różę w interpretacji Julii Trybel. Julię
podziwiano za niezwykle czarującą wizję rozkapryszonej królowej kwiatów. Występy
zakończył humorystyczny wiersz „Żuraw i czapla” zaprezentowany w formie pantomimy. W roli żurawi zobaczyliśmy Radka Błaszczyka i Maćka Susarskiego, czaple zagrały
Julia Stanclik i Julia Trybel. Trzy inscenizacje w całość połączyły piosenki w wykonaniu szkolnego chóru. Przedstawienie wprawiło widzów w doskonały nastrój, o czym
świadczyły uśmiechnięte buzie i gromkie oklaski.
Beata Górska
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PASOWANIE UCZNIÓW NA CZYTELNIKÓW
13 marca w bibliotece szkolnej odbyła
się bardzo miła uroczystość pasowania
pierwszoklasistów
na
czytelników.
Impreza ta wpisała się już na stałe w
kalendarz pracy biblioteki, zarówno
szkolnej, jak i publicznej.
Bibliotekarze przygotowali dla dzieci
ciekawy program, na który złożyły się
m.in.: głośne czytanie wierszy o książkach,
wyszukiwanie przez dzieci tytułów
znanych baśni ukrytych w czytanym przez
bibliotekarza opowiadaniu „Poplątana
historia” oraz bajkowa „Zgaduj-zgadula”.
Dzieci musiały też się zmierzyć z
wierszykami,
zawierającymi
trudne
do wymówienia wyrazy, prezentowały
też umiejętność literowania wyrazów.
Z dużym zainteresowaniem obejrzały
również prezentację multimedialną
„ Dlaczego warto czytać książki”.

Następnie
pierwszoklasiści
złożyli
uroczyste ślubowanie wierności książce:
„My, uczniowie pierwszej klasy
uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać, krzywdy
zrobić im nie damy.
Wskazówek i rad książek słuchać z
wielką uwagą.
Obowiązki czytelnika traktować z
wielką powagą!”
Słuchając tych słów pozostaje tylko
wierzyć, iż większość tych młodych
czytelników pozostanie wierna książce
i gdzieś w drodze dalszej edukacji nie
zagubią tej naturalnej chęci czytania,
potrzeby
poznawania i odkrywania
świata oraz zaangażowania i powagi w
traktowaniu obowiązków czytelniczych.
Dorota Wyszogrodzka-Trybel

Turniej warcabowy doczekał się finalistów
26 lutego w naszej szkole odbył się turniej warcabowy, prowadzony przez pana Dominika Bleka. Rundy przebiegały
dość szybko i sprawnie. Pierwsze miejsce zajął Nikodem Pokorski z kl. IV b, który zdobył maksymalną liczbę punktów,
był niepokonany. Na drugim miejscu znalazła się Julia Foryś
z kl. V a, trzecie miejsce zajął Mateusz Zarębski z kl. IV a.
Turniej poprzedzały trzymiesięczne rozgrywki na górnym
korytarzu szkolnym w czasie przerw, co sprawiło uczniom
wiele frajdy.
Julia Foryś
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EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy i w związku z tym świętem
w naszej szkole odbył się przegląd wierszy logopedycznych „Czy ten wierszyk połamie
mi język?”. Adresowany był do wszystkich uczniów klas O i I . Dzieci były świetnie
przygotowane i pięknie zaprezentowały się na scenie recytując ulubione wiersze.
Najczęściej były to utwory napisane przez polskich poetów: Juliana Tuwima i Jana
Brzechwę. Aż trzykrotnie usłyszeliśmy wierszyk o Murzynku Bambo! W trakcie przerw
dzieci z klas zerowych pokazały swoje nowe umiejętności - zatańczyły krakowiaczka
oraz zaśpiewały piosenkę O sezonie na grypę. Uroczystość uświetniło przybycie
aktorki z Baja Pomorskiego pani Marty Parfieniuk-Białowicz. Znana toruńska aktorka
przekazała dzieciom najważniejsze informacje, o czym należy pamiętać występując
na scenie. Najważniejsze to mówić wyraźnie, mocno otwierać buzię i prawidłowo
oddychać! Przeczytała też dzieciom utwory „Lokomotywa” i „Ptasie radio”. Na koniec
wszystkie dzieci odebrały dyplomy oraz nagrody i z uśmiechem na twarzach rozeszły
się do klas. Mam nadzieję, że przegląd wierszy logopedycznych wpisze się na stałe w
kalendarz szkolnych uroczystości i zawsze będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.
Julita Peplińska - logopeda

W krainie tajemniczych postaci w naszej świetlicy
W ostatnią środę karnawału w świetlicy szkolnej nie zabrakło również karnawałowego
szaleństwa. Po przystrojeniu sali w balony, dzieci ochoczo przystąpiły do zabawy. Bal
karnawałowy przebiegł pod hasłem „W krainie tajemniczych postaci.”
Zaczęło się od przygody za parawanem, gdzie na uczestnika balu czekał kosz z ubraniami,
maskami, okryciami głowy i ciekawymi rekwizytami. Każdy musiał uruchomić swoją
wyobraźnię i przebierać się za konkretną postać. Po wyjściu zza parawanu widownia
zgadywała, kim jest. Bohaterów nagradzano brawami. Nie zabrakło także konkursów
zręcznościowych, na przykład rzutu do tarczy i koła. Dzieci wspólnie z nauczycielkami
tworzyły pląsające węże. Na parkiecie podziwiano tańczących solistów oraz pary.
Dopełnieniem balu były makijaże specjalnymi farbami do twarzy, które panie wykonywały
zgodnie z zamówieniem uczestników balu. Czy było fajnie? Odpowiedzią niech będzie
stwierdzenie Krystiana z klasy O: „Jutro też tak chcę, bo dzisiaj jeszcze nie skończyłem”.
Bal przygotowały i prowadziły: Dorota Górtatowska i Daria Czermińska-Falk.
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Konkurs na projekt badawczy z nauk przyrodniczych
Podczas ferii zimowych nadeszła do naszej szkoły ciekawa propozycja dla uczniów
zainteresowanych przyrodą.
„ Otwórz głowę, włącz myślenie” to tytuł konkursu finansowanego przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z regulaminem, do 7 lutego kilkoro uczniów
naszej szkoły wypełniło formularze z opisem własnych pomysłów na projekt i drogą
elektroniczną przesłało je organizatorom.Najmilszą niespodziankę sprawiły uczennice
klasy IV b, których opis projektu grupowego zyskał akceptację jury.
Wanessa Zarębska, Ola Redecka i Wiktoria Malanowska postanowiły przeprowadzić
doświadczenie badające zależność tempa wzrostu rzeżuchy od temperatury otoczenia.
Do 15 marca należało przesłać film dokumentujący przebieg projektu. Rozstrzygnięcie,
czyli wyłonienie trzech laureatów konkursu nastąpi 25 marca. Trzymajmy kciuki za
wszystkich naszych uczniów, także tych, którzy uczestniczą w indywidualnych
projektach badawczych.
Ewa Ławańska
Radość uczenia się
Słonko świeci gra muzyka.
Wstawaj bracie!
Gimnastyka!
Nie fizyczna, nie ruchowa,
Lecz tym razem:
umysłowa!
Tak uczniowie klasy II A
na dodatkowych zajęciach
z zapałem ćwiczą swoje
umysły.

Ciasteczka Damiana Mateckiego
Składniki: 3 szklanki mąki, 25 dkg masła, 15 dkg cukru pudru,
2 żółtka
Przygotować ciasto kruche. Po ochłodzeniu rozwałkować je na
placki i wykrawać foremkami ciastka różnego kształtu. Ciastka
ułożyć na blasze i posmarować białkiem. Można posypać cukrem kryształem, orzechami, migdałami i piec ok. 15-20 min. w
dobrze nagrzanym piekarniku. Po upieczeniu polukrować.
Ciasteczka Damiana są bardzo smaczne, o czym przekonali się
uczniowie kl. V a, którzy jedli smakołyki swojego kolegi.
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WIOSNA, CIEPLEJSZY PADA ŚNIEG
Pierwszy dzień wiosny przywitał nas nietypowo. Nawet topienie Marzanny nie wygoniło
zimy. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najpiękniejszego bałwana. Odbył
się też play back show, który rozgrzał widownię. Najlepszy okazał się zespół w składzie:
Adam Marczuk, Jan Rogalski i Filip Witkowski. Drugie miejsce zajęła Monika Jeziorska

Miłośnicy języka polskiego wystartowali 15 marca w Konkursie Ojczyzny Polszczyzny. W I etapie należało rozwiązać test językowy oraz napisać
opowiadanie o rodzinie bocianiej przygotowującej się do dalekiej podróży. Do etapu ustnego zakwalifikowały się: Zofia Bielawska, Julia Trybel
i Julia Stanclik.
Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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