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GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII

Czerwiec 2013

PARTENON 2013

W kwietniu odbyła się kolejna edycja konkursu historyczno-mitologicznego PARTENON. Uczestnicy
prezentowali swoją wiedzę na temat starożytnej Grecji.
Pierwsze miejsce i wieniec laurowy zdobyła Alicja
Żbikowska z kl. V a, drugie miejsce zajął Marcin
Berent z kl. V a, natomiast trzecie - Patrycja Balejko z
kl. V b. Publiczność obejrzała też inscenizację mitu o
Orfeuszu i Eurydyce w wykonaniu uczniów kl.Va.
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Z okazji Dnia Dziecka
zawitał do naszej szkoły
prawdziwy iluzjonista Mariusz Czajka. Zadziwił wszystkich swoimi
niezwykłymi umiejętnościami. Występ artysty
był prezentem Rady
Rodziców dla dzieci.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBICZ

20 maja 2013 odbyły się po raz szesnasty ortograczne zmagania uczniów szkół
podstawowych gminy Lubicz. Uczestników przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej
- pani Wiesława Geras. Reprezentanci szkół napisali dyktando - historię tajemniczej
wyprawy Jerzego i Huberta, następnie rozwiązali test ortograczny. W oczekiwaniu na
wyniki uczniowie zwiedzili kościół Św. Wojciecha oraz obejrzeli krótkie występy gospodarzy konkursu. Indywidualnie zwyciężczynią została uczennica naszej szkoły
- Zoa Bielawska, drużynowo zajęliśmy II miejsce. Nagrody i puchar dla zwycięskiej szkoły w Lubiczu Górnym wręczył Wójt Gminy Lubicz - pan Marek
Olszewski. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminy Lubicz - pani Brygida
Bogdanowicz-Kopeć oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Kamila Cudnik.
SUKCES NASZYCH EKOLOGÓW

Nauczycielki przyrody - pani Wiesława
Geras i pani Ewa Ławańska oraz zwycięska drużyna podczas uroczystego apelu
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18 kwietnia 2013 reprezentacja
uczniów uczestniczyła w Gminnej Sesji
Ekologicznej. W konkursie startowało 8
drużyn: 6 ze szkół podstawowych, 2 z
gimnazjów. Drużyna w składzie: Monika
Jeziorska kl. VI b, Oliwia Rumińska kl. VI
b, Klaudiusz Ciesielski kl.VI a wykazała
się największą wiedzą i umiejętnościami!
Dyplom zwycięzcom wręczał wójt
Gminy Lubicz pan Marek Olszewski.
Na atmosferę turnieju miała wpływ
także 12 osobowa grupa pięknie
przygotowanych kibiców z klas IV
a, b oraz V b. Dziękuję wszystkim za
godne reprezentowanie SP w Złotorii.
Ewa Ławańska

SEGREGUJĘ, NIE MARNUJĘ
- TO SIĘ OPŁACA

Kochana Ziemio!
W uroczystym dniu Twego święta,
Niech każdy człowiek o Tobie pamięta.
Niech nie wycina lasów i Twych darów
nie psuje.
Niech nie łamie gałęzi i przyrodę szanuje.
Natomiast ja chcę Ci obiecać, że nigdy
Ciebie nie będę zaśmiecać.
Możesz się spodziewać także z mojej
strony,
Iż podniosę każdy papierek rzucony.
Pragnę również przyrzec Tobie,
Że na zanieczyszczanie nie pozwolę sobie
Będę także o tym pamiętać,
By zimą dokarmiać zbłąkane zwierzęta.
A żeby lasy nam służyły przez długie lata,
Wezmę udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Postaram się, by nikt łąki nie zabrudzał
I widok czystej trawy znów zachwyt wzbudzał.
Sprzątnę pobliską polanę i niewielką leśną
drogę.
Kochana Ziemio, przysięgam - zrobię
wszystko, co mogę.
Julia Trybel
Miło nam poinformować Czytelników, że
Julia wygrała etap rejonowy konkursu
„Ojczyzna Polszczyzna” w Bydgoszczy
i reprezentowała nasze województwo w
etapie ogólnopolskim, który odbył się we
Wrocławiu. Brała tam udział w warsztatach aktorskich, wysłuchała wykładu prof.
Jana Miodka oraz zwiedziła Ossolineum.
Gratulujemy Julce udziału w konkursie
i zazdrościmy wrażeń, jakie przywiozła z
Wrocławia.

Od lutego 2013 nasza szkoła brała udział
w ekologicznym projekcie Gminy Lubicz
„Segreguję, nie marnuję - to się opłaca”.
pierwszym zadaniem wieloetapowego
konkursu było wykonanie plakatu poświęconego segregowaniu odpadów. Dziewięć
prac naszych uczniów można oglądać
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Lubicz. Najwyżej oceniono pracę, którą
wykonały dzieci z klasy I a.
Turniej wiedzy ekologicznej, o którym
piszemy na str. 2 także zakończył się sukcesem naszych uczniów.
Trzecim zadaniem było napisanie Listu
dla Ziemi. Powstały 23 prace. Najładnieszym listem pochwaliliśmy się na forum
gminy. Pracę Julii Trybel, którą prezentujemy naszym Czytelnikom, nagrodzono II
miejscem.
Czwartym zadaniem projektu było dokumentowanie dzikich wysypisk śmieci.
Najlepszą pracę wykonał Damian Strzelecki - uczeń klasy IV a. Nagrodę i dyplom
otrzymał podczas festynu ekologicznego
w Grębocinie.
W ogólnej ocenie pracy naszej szkoły pomogła wzorowa postawa kibiców podczas
kwietniowego turnieju, prezentacja multimedialna Mateusza Orłowskiego z kl. VI
a oraz występ Pauliny Topolewskiej z kl.
IV b. W półrocznej rywalizacji, w której
wzięło udział osiem szkół, zajęliśmy II
miejsce, otrzymaliśmy dyplom i świetną
nagrodę - mikoroskop.

Opiekę nad projektem sprawowały panie
- Wiesława Geras i Ewa Ławańska

3

KONKURS PIOSENKI O PRZYJAŹNI

klasa IV a

klasa IV b

klasa V a

klasa V b

klasa VI a

klasa VI b

Konkurs Piosenki o Przyjaźni zapisał się już na stałe w wiosennym kalendarzu naszej szkoły. Celem przeglądu jest podkreślenie wartości w życiu młodzieży, jaką jest przyjaźń. Uczniowie pod opieką wychowawców
przygotowali piosenki, opracowali choreograę i kostiumy. Występy bardzo się wszystkim podobały, jurorzy
mieli problem z wyłonieniem zwycięzcy. Ostatecznie I miejsce zajęła klasa VI a, która otrzymała w nagrodę
od Rady Rodziców donansowanie wyjazdu do kina. Opiekę nad konkursem sprawowała pani Sylwia Wiloch
- pedagog szkolny.
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Legenda o Krzyżakach zamienionych w ryby
Nie pamiętam, kiedy to było, lecz były to prastare
czasy, kiedy Polacy wojowali z Krzyżakami, a na
stolicy krakowskiej panował mądry i sprawiedliwy
król Jagiełło. Mieszkańcy Złotorii wiedli spokojne,
choć skromne życie, uprawiali ziemię nadwiślańską i
łowili ryby. Niestety, głodne wciąż nowych terenów
i polskiej krwi krzyżackie miecze dosięgnęły swymi
ostrzami także Ziemię Dobrzyńską i leżącą na niej
Złotorię. Mieszkańcy Złotorii tak wtedy rozmawiali:
-Wiecie, kumie Maćku, że Krzyżackie oddziały już są
niedaleko naszej ojczystej wioski?
-Co wy powiadacie, kumie Zbyszku! Toć to poważna
sprawa! Trzeba o tym zawiadomić mości księcia
Ziemowita na Czersku! - powiedział przejęty tą
wieścią kum Maciek.
-Mości książę na Czersku nieobecny - pojechał
walczyć z Tatarami islamskimi, co w Allacha wierzą.
-To straszne - cóż my teraz poczniemy - powiedział
zatrwożony kum Maciek.
-Trzeba będzie zorganizować obronę naszej wsi
ojczystej i wspomóc garnizon zamkowy księcia
Ziemowita! Bez walki Złotorii nie damy! Proszę cię,
zwołaj wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia
broni.

-Tak jest!
Nazajutrz odbyło się zebranie wszystkich obrońców,
zarówno z załogi, jak i chłopów kuma Zbyszka.
Przyszedł też poseł krzyżacki, który wezwał Polaków
na bitwę wielką. Gdy poseł odszedł, dowódca załogi
zamkowej wygłosił swe przemówienie:
-Póki w naszych żyłach płynie krew polska, zamek
ten i wieś ukochana cała do Krzyżaków należeć nie
będzie!
Nad ranem dnia następnego, zjawili się Krzyżacy. Na
początku obrońcy lekceważyli Krzyżaków, lecz gdy
zobaczyli pełnię ich regimentów, śmiech przygasł
na ich ustach. Mimo to, obrońcy bronili Złotorii
bardzo bohatersko. Podczas walk zginął Zbyszko,
tylko Maćkowi i paru jeszcze obrońcom udało się
wycofać do zamku. Tymczasem Krzyżacy rozpoczęli
przygotowania do szturmu. Dzielni obrońcy odparli
szturm, lecz kilka dni później, wskutek głodu,
otworzyli bramy, ponieważ Krzyżacy zapewniali,
że puszczą wszystkich wolno. Mimo to, zdradliwi
Krzyżacy zabili obrońców. Mało im było - zabili
niewiasty, dzieci i starców, co w zamku się schronili
przed Krzyżakami, a do tego zniszczyli zamek, tak,
że dziś już ruinę tylko widzimy. Sam Bóg, nie mogąc
patrzeć na to okropne widowisko, zesłał anioła, który
pozamieniał Krzyżaków w ryby. Tylko o północy
potępione dusze krzyżackie wydostają się ze swych
rybich ciał i nawiedzają złotoryjskie ruiny zamku,
ponuro jęcząc i pokutując, za swe ciężkie grzechy.
Męka ta trwać będzie do tego czasu, aż tysiąc
niewiast czystego serca oaruje swą wieczorną
modlitwę za potępione dusze krzyżackie.
Marcin Berent kl. Va

BYLIŚMY W FUNCE

Klasa VI a brała udział w zajęciach w Harcerskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Uczniowie
badali wodę w Jeziorze Charzykowskim, poznawali
tajniki makramy i origami. Najbardziej podobały
się żagle. Do wiosłowania zagrzewały Iga i Paula.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

222. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja uczciliśmy, biorąc udział w giełdzie wiadomości historcznych. Wiedza o
przeszłości naszej ojczyzny to powód do
dumy dla naszych uczniów. Prezentacja
kostiumów pomogła widzom przenieść
się w odległą przeszłość - średniowiecze.
Wprawdzie największym umysłom nie
marzyło się wówczas stworzenie nowoczesnej konstytucji, ale osiągnięcia tego
okresu stworzyły podwaliny do późniejszych sukcesów.
ML
Z WIZYTĄ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

27 maja 2013 r. klasa IV b pojechała na wycieczkę do Warszawy do Centrum Nauki
Kopernik. Wyjechaliśmy o siódmej rano. Kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, mieliśmy
trochę czasu, więc poszliśmy na starówkę. Tam jedliśmy lody. Gdy przyszliśmy do Centrum Nauki Kopernik, zwiedzaliśmy różne ciekawe rzeczy. Po pewnym czasie poszliśmy na obiad do restauracji. Następnie kontynuowaliśmy zwiedzanie. Pojechaliśmy też
na Stadion Narodowy. Wycieczka była wspaniała. Wszyscy przeżyliśmy niezapomniane
chwile.
Julia Susarska, Zuzia Skibińska i Wiktoria Cieślewicz
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UCZEŃ Z PASJĄ
To, o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, zaczęło się jakieś dwa lata
temu, mianowicie moja przygoda z perkusją. Pewnego jesiennego popołudnia tata miał próbę gry swojego zespołu. Gra on na gitarze elektrycznej
muzykę rockową. Nudziło mi się w domu. Poszedłem więc do nich popatrzeć i posłuchać. Z początku nie za bardzo mi się podobało, bo było
strasznie głośno. Tata założył mi specjalne słuchawki na uszy. Największe
wrażenie zrobił na mnie wujek Aris grający na perkusji. Pomyślałem wtedy, że chciałbym tak umieć grać. Wujek zaproponował mi, abym spróbował popukać na perkusji. Trochę się wstydziłem, ale usiadłem do bębnów.
Aris zadał mi rytm. Wziąłem pałki i zacząłem grać. Nigdy nie zapomnę
tej chwili, jakie zdziwione miny mieli członkowie zespołu. Szczęki im opadły, kiedy wypukałem
zadany rytm i dodałem jeszcze solówkę od siebie. Radość, którą przeżyłem wtedy, towarzyszy
mi do dziś. Po tamtym wieczorze tata zapisał mnie na profesjonalne lekcje. Uczę się paradiddli,
czyli wprawki granej na werblu, równej gry z metronomem, tremolo, a także różnych utworów.
Niedawno w szkole miałem okazję pokazać klasie lmik z moją grą. Opinie kolegów były pozytywne. Gra na perkusji sprawia mi dużo radości. Kiedy widzę, że innym też się podoba to, co
robię, cieszę się jeszcze bardziej.
Kosma Gąsiorowski, kl. IV b
ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM W ROKU SZKOLNYM 2012/13
Klasa IV a: Nina Krycińska - 5,73, Zuzanna Pietkiewicz - 5,55, Laura Borowiec - 5,45, Karol Jaskulski- 5,18,
Marta Kwiatkowska - 5,09, Damian Strzelecki - 5,00, Olga Fisz - 5,00, Dominika Głąb - 4,91, Piotr Gradkiewicz - 4,91, Katarzyna Bujanowska - 4,82
Klasa IV b: Nikodem Pokorski - 5,64, Wiktoria Cieślewicz - 5,55, Julia Susarska - 5,55, Kosma Gąsiorowski
- 5,55, Żaneta Gutmańska - 5,45, Wiktoria Malanowska - 5,45, Zuzanna Skibińska - 5,45, Wanessa Zarębska5,09, Kacper Rutz - 5,00, Oskar Page - 4,82
Klasa V a: Marcin Berent - 5,91, Alicja Żbikowska - 5,64, Marcel Filipowicz - 5,64, Julia Foryś - 5,45, Dawid
Wałdoch - 5,45, Zuzanna Balewska - 5,36, Alicja Latowska - 5,36, Oliwia Sobieska - 5,36, Michał Murawski
- 5,36, Klaudia Nęcka - 5,18, Zoa Wróbel - 4,91, Patryk Wiśniewski - 4,82
Klasa V b: Julia Stanclik - 5,60, Julia Trybel - 5,45, Zuzanna Anderton - 5,36, Patrycja Balejko - 5,27, Weronika Przanowska - 5,18, Julia Stasiak - 5,18, Radosław Błaszczyk - 5,10, Julia Domachowska - 5,00, Martyna
Woszczyna - 5,00, Kacper Chełminiak - 4,91

WYRÓŻNIENI
ABSOLWENCI
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W ZŁOTORII
W ROKU SZK.
2012/2013
KLASA VI B
Alicja Jędras
5,60

Oliwia Zarębska
5,18

Mateusz Laskowski
5,09

Patrycja Wankiewicz
5,54

Eryk Cudnik
5,00

Oliwia Rumińska
5,36

Adrian Królik
4,81
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Zoa Róża Bielawska
kl. VI a
średnia ocen 6,0

PRYMUS SZKOŁY
NAJLEPSZA ABSOLWENTKA
W ROKU SZK. 2012/2013

WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII
W ROKU SZK. 2012/2013 KLASA VI A

Grzegorz Latowski
5.40

Martyna Łudzińska
5.27

Paula Zająkała
5,27

Łukasz Chrobak
5,27

Jan Rogalski
5,18

Klaudiusz Ciesielski
5,09

Adam Marczuk
5,09

Natalia Górecka
5,00

Kamila Duda
4,91

Samanta Cymer
4,82

Weronika Jachowska
4.82

Aleksandra Wernerowicz
5,18

Damian Kowalski
5,00
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Wiktoria Nęcka
5,36
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Mateusz Orłowski
5.55

Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

Iga Maciejewska
5.82

