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       Dzień Edukacji Narodowej upłynął w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie mieli dla swych 
nauczycieli kwiatki i laurki. Przygotowali również niesamowitą inscenizację, której bohatera-
mi byli nauczyciele. Rzecz dzieje się podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Młodzi aktorzy 
okazali się doskonałymi obserwatorami życia szkolnego, co pomogło im w budowaniu ról. 
Grane przez nich postacie miały odpowiednie stroje, uczesanie, rekwizyty, gestykulację i spo-
sób mówienia. Autorką tej sztuki była uczennica kl. VI b Julia Trybel, która grała nauczycielkę 
historii i plastyki. Oklaskami przyjęto także Radka Błaszczyka w roli pana woźnego. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Miło nam poinformować Czytelników, że Mini-
ster Edukacji Narodowej przyznała pani Dyrek-
tor Wiesławie Geras Medal Komisji Edukacji 
Narodowej.
Pan Mariusz Jarlak otrzymał Nagrodę Wójta 
Gminy Lubicz.
Nagrody Dyrektora Szkoły:
Nauczyciele: Ewa Ławańska, Sylwia Wiloch, 
Katarzyna Ośmiałowska, Beata Wróblewska-
Kukułka i Beata Górska
Pracownicy administracji: Adela Karaś i Joanna 
Zatorska
Pracownicy obsługi: Katarzyna Duszyńska, 
Renata Drążkowska i Piotr Bens.

   Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy
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Rybę złowiłem w marcu 2013 w Drwęcy. Była 
to jaź o długości 52 cm, wyżyła 1,10 kg. To 
była największa ryba złowiona przeze mnie. 
Wędkarstwo to moja pasja od 6. roku życia. 
Interesuję się tym, gdyż jest to przeżycie eks-
tremalne i niezapomniane. Ma się uczucie sa-
tysfakcji. Pasja jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. To hobby jest „zaraźliwe”. W 
mojej rodzinie wszyscy interesują się wędkar-
stwem.                                   Piotr Kalinowski

WĘDKARSKA  PRZYGODA

W Dniu Edukacji Narodowej ogłoszono 
wyniki konkursu pt. „Mój Autorytet” or-
ganizowanego przez nauczyciela religii - 
ks. Waldemara Konczalskiego. Zadaniem 
uczestników było namalowanie  podzi-
wianej osoby oraz pisemne uzasadnienie 
swojego wyboru. Ksiądz Waldemar, 
cytując wpowiedzi uczniów, wymieniał, 
jakie autorytety wybrały dzieci. Byli to 
przeważnie: rodzice,  dziadkowie i Jan 
Paweł II. Pierwsze miejsce w konkursie 
zdobyła Julia Susarska z klasy V b, drugie 
miejsce przypadło Laurze Borowiec, a 
trzecie - Ninie Krycińskiej.
Dzieci otrzymały wspaniałe gry eduka-
cyjne. 

 KONKURS  „MÓJ  AUTORYTET” ROZSTRZYGNIĘTY

OWADY JAK ŻYWE

„Owady pożyteczne i szkodniki w pla-
stelinowej odsłonie” to tytuł konkursu 
klasowego VIa, który zorganizowała dla 
uczniów pani Wiesława Geras. 
I miejsce - Natalia Krokos, Dawid Du-
szyński
II miejsce - Jan Zielinski, Damian Gó-
recki
III miejsce - Oliwia Sobieska, Patryk Wi-
śniewski
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ŚLUBUJEMY CI, SZKOŁO
    17 października 2013 r. był uroczystym dniem w 
naszej szkole. W obecności Pani Dyrektor Wiesławy 
Geras, Pani Wicedyrektor Teresy Szatkowskiej, Na-
uczycieli, Samorządu Uczniowskiego, Rodziców i Gości 
pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani 
na uczniów. Zostać uczniem naszej szkoły wcale nie było 
łatwo. Dzieci musiały zdać egzamin, którego pytania 
dotyczyły różnych dziedzin: wiedzy o szkole i rodzinie, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowiedzią były 
piosenki, wiersze oraz tańce. Sędziowie - widownia 
zaliczyli egzamin i pierwszaków przyjęto do szkolnej 
rodziny. Ten piękny dzień uświetniły prezenty dla klas 
ufundowane przez Radę Rodziców. Sponsorom serdecz-
nie dziękujemy.
                                                Katarzyna Ośmiałowska  
                                           Beata Wróblewska-Kukułka 
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Gratulujemy wyboru na przewodniczącą 
Rady Rodziców. To zaszczyt, ale i zobo-
wiązanie. Czy może nam Pani zdradzić, na 
jakich zadaniach skupi się nowa Rada?
   Dziękuję bardzo za gratulacje. Przyznam, 
że nadal jestem stremowana tą funkcją, ale 
daje ona też możliwość działania. Myślę, 
że z czasem się przyzwyczaję. Tegorocz-
na Rada Rodziców składa się z bardzo 
energicznych osób, gotowych do pomocy 
Szkole. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i 
wymieniamy się uwagami na temat bie-
żących zadań. Za nami dopiero jedno spo-
tkanie, następne pod koniec października 
i zapowiada się ciekawie, o czym chętnie 
później opowiem. Wszyscy mamy na celu 
dobro uczniów i Szkoły.

Jak wspomina Pani swoją szkołę podsta-
wową?
   Z perspektywy osoby prawie czter-
dziestoletniej, czasy szkoły podstawowej 
wspominam cudownie. Trudno wam tę 
perspektywę zrozumieć. Jeśli cofnę się 
myślami do tamtych czasów, to bywa-
ło różnie. Do szkoły dojeżdżałam, jak 
większość z was, a zima nie sprzyjała po-
rannemu wstawaniu, więc bywało wtedy 
„słabo”. Opowiem wam jedną historię. 
Kiedyś termometry były tylko rtęciowe, 
nie było elektronicznych, więc pewnego, 

zimowego poranka przyszedł mi do gło-
wy pomysł, żeby udać chorą i nie pójść 
do szkoły. Zrobiłam „maślane oczy”, ręce 
i nogi odmawiały mi posłuszeństwa, a 
temperatura, przy pomocy gorącej her-
baty, urosła prawie do 43 stopni. Moja 
mama bardzo się przestraszyła i kazała mi 
szybko wrócić do łóżka. Kiedy wstawa-
łam od stołu, to czułam, jak talent aktorski 
rozwija się we mnie z minuty na minutę. 
Udało się! Tego dnia zostałam w domu. 
Pewnie myślicie, że byłam genialna. Otóż 
wcale nie. Moja mama nie dała się nabrać. 
Zostawiła mnie w domu, nie z powodu 
gorączki, ale w nagrodę za poranny wy-
stęp, podobno byłam zabawna i słodka. 
Opowiadając tę historię koleżankom w 
pracy, rozbawiła je do łez. I tak mój numer 
z herbatą przeszedł do historii. 
   Mimo tego epizodu, do szkoły uczęsz-
czałam chętnie. Lubiłam bardzo matema-
tykę, chemię i technikę. Z wf-u byłam 
zawsze najlepsza, choć najmniejsza w 
klasie. Do dziś lubię sport, zwłaszcza 
czarny - żużel.

Wiemy, że interesuje się Pani fotogra ą. 
Skąd taka pasja i jakie, w związku z tym, 
ma Pani plany lub marzenia?

Fotogra ą zajmuję się od trzech lat, od 
kiedy dostałam na gwiazdkę  (za dobre 
zachowanie) profesjonalny aparat i dwa 
obiektywy. W komputerze znalazłam 
program do obróbki zdjęć. Mówię wam, 
można robić przy jego pomocy cuda - 
poprawiać jakość, zmieniać pogodę, tło, 
dodawać ramki, napisy, wybielać zęby, 
wygładzać skórę (oj, zapędzam się) i 
wiele innych funkcji. Dziś wszystkie 
zdjęcia oglądam surowym okiem i wiele 
z nich poprawiam. Traktuję to jednak jako 
hobby, nie mam poważnych planów na 
przyszłość związanych z fotogra ą. Ale 
kto wie, może za kilka lat zmienię zdanie. 
   

Pani SYLWIA POKORSKA
w rozmowie z uczniami klasy V b
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w sosie słodko-kwaśnym, schabowy, plac-
ki ziemniaczane, naleśniki i wiele, wiele 
innych, a do tego słodycze, ciasta oraz 
kawę z mlekiem i cukrem.
Zwierzęta w Pani domu?
Zwierzę w moim domu to york-terier o 
imieniu „Kreska”. Zabawne stworzenie. 
A od początku jesieni mam jeszcze parę 
bezimiennych gryzoni na strychu. Mam 
problem ze spisem tych osobników, więc 
jest mi trudno zdecydować się na imiona.

Energię i zapał do pracy zawdzięczam...
...Rodzinie. Są dla mnie jak dobry silnik w 
motorze żużlowym. Nie lubię niedokoń-
czonych spraw, więc staram się zawsze 
kończyć to, co zaczynam, nawet jeśli 
wymaga to wiele czasu i energii. Końco-
wy sukces daje mi energię do dalszego 
działania.
Dziękujemy za rozmowę. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada 
Rodziców ufundowała nauczycielom wspa-
niały tort.               Serdecznie dziękujemy!

Pani ulubiona potrawa?
Hmm, teraz wyjdę na łasucha, bo lubię 
sporo potraw. Uwielbiam: makaron z so-
sem Carbonara, kurczaka w potrawce lub

LEPSZY NA STARCIE

Uczniowie klasy I b wraz z rodzicami 
uczestniczą w programie „Lepszy na 
starcie”. Pierwsze zajęcia pod ha-
słem „Słucham i słyszę” odbyły się 10 
października. W zabawach z udzia-
łem rodziców uczniowie doskonalili 
poczucie rytmu, słuch fonematyczny 
oraz motorykę małą i dużą. Następne 
zajęcia już w listopadzie. 
                   Katarzyna Ośmiałowska

Dziecięce rączki stworzyły zajączki 
przez przekładanie, zawijanie i wy-
ciąganie płótna
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Dzień Chłopca w klasie VI a upłynął pod 
znakiem zabawy. Dziewczęta przygoto-
wały dla swych kolegów słodki poczę-
stunek oraz śmieszne konkursy. Należało 
m.in. zaprezentować się w wybranym 
kostiumie. Chłopcy byli nie do poznania.
Od lewej stoją: Damian Matecki, Patryk 
Wiśniewski, Marcel Filipowicz, Grze-
gorz Marendowski, Arek Maćkiewicz, 
Dawid Wałdoch i Marcin Berent.

DZIEŃ CHŁOPCA

Nową przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego została Ania Mikołaj-
czyk z klasy VI b. Jej profesjonalna 
kampania wyborcza przekonała głosu-
jących uczniów. Ania oraz jej koleżan-
ki brały już udział w akcji „Światowy  
Dzień Mycia Rąk.” Wszyscy ucznio-
wie otrzymali mydełka oraz ulotki z 
instrukcją na temat właściwej techniki 
mycia rąk. Opiekunem akcji była pani 
pedagog Sylwia Wiloch.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów 
czuwa Komisja. Głosuje Maja Przygoda

Każdy uczeń, który chciał oddać swój głos, 
musiał mieć legitymację szkolną

W roku szkolnym 2013/2014 opiekę pedagogiczną nad Samorządem Uczniow-
skim sprawują: pani Dorota Górtatowska i pan Mariusz Jarlak.

Anna Mikołajczyk - przewodnicząca SU
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       PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 
       DOBROCI DLA ZWIERZĄT
  4 października przypada Światowy 
Dzień Zwierząt. Święto to obchodzone 
jest na świecie od 1931 r. W naszej szkole 
rozpoczęliśmy akcję dobroci dla zwierząt. 
Pojawiły się informacje o historii święta, 
tematyczne sentencje oraz kolorowanki. 
Na lekcjach przyrody odbyły się dysku-
sje o prawach zwierząt i obowiązkach 
hodowców. Ogłoszono konkurs plastycz-
ny, którego efekty można podziwiać na 
wystawie w szkolnej świetlicy. Wszystkie 
prace świadczą o serdecznym i odpowie-
dzialnym stosunku dzieci do swych pupili. 
Pod koniec miesiąca zamierzamy zorga-
nizować zbiórkę rzeczową (karma, stare 
koce, ręczniki) przeznaczoną dla psów i 
kotów żyjących w Miejskim Schronisku 
dla Zwierząt w Toruniu, przy ul. Przyby-
szewskiego 3. Może uda się dzięki nam 
przetrwać zwierzętom najtrudniejszą porę 
roku. Jeśli ktoś woli indywidualny kon-
takt, a może myśli o adopcji zwierzaka 
- podajemy numer kontaktowy 
56 622 48 87.
                                  Przyjaciele zwierząt

Serdecznie dziękuję za dotychczasową po-
moc pani Justynie Zalewskiej i Piotrkowi 
Kalinowskiemu
                                          Ewa Ławańska
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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Edukację muzealną w klasie V b rozpoczęliśmy od wystawy archeologicznej pt. „Odkrywanie prze-
szłości”. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób ludzie radzili sobie na naszych terenach, kiedy, po 
ustąpieniu lodowca, pojawiły się warunki do życia. Z zainteresowaniem oglądały przedmioty co-
dziennego użytku oraz biżuterię. Zajęcia prowadziła kustosz muzeum - pani Justyna Bibik. 
                                       W organizacji wyjazdu pomogła nam mama Zuzi - pani Justyna Skibińska.

LEKCJA HISTORII
W pierwszą niedzielę września tradycyjnie uczestni-
czymy we Mszy św. za pomordowanych mieszkańców 
Złotorii podczas II wojny światowej. Pani Dyrektor 
Wiesława Geras oraz harcerze składają kwiaty przed 
obeliskiem.

Z WIZYTĄ NA ZAMKU W MALBORKU

      17.10.13 uczniowie klas piątych oraz VI a wpadli z wizytą do Malborka. Wśród zwiedzających 
był fascynat średniowiecza Marcin Berent, który chętnie zostałby na zamku, by poczuć jego klimat. 
Grupę oprowadzał wspaniały przewodnik - pan Andrzej Piętka. W doskonałej atmosferze dzieci 
uczyły się na temat największego w Europie zamku, wybudowanego w stylu gotyckim.


