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Tradycją naszej szkoły jest coroczne przed-
stawienie jasełek. Przygotowania trwały 
dwa tygodnie. Jak co roku, chór nie zawiódł, 
przygotowując oryginalne pastorałki. Jasełka 
przedstawiliśmy dwukrotnie. Chociaż podczas 
występu dla klas starszych wystąpiły trudności 
ze sprzętem, chór pięknie zaśpiewał a cappella. 
Zawdzięczamy to doskonałemu przygotowaniu 
dzieci przez panią Lucynę Laks. Starannie do-
brane stroje zachwyciły widownię. W roli Józe-
fa wystąpił Damian Matecki, a w roli Maryi - 
Zuzanna Balewska. Tegoroczne jasłka to debiut 
młodego księdza - Arkadiusza Sobocińskiego.
                                              Julia Foryś kl. IV 

WŚRÓD NOCNEJ CISZY...
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze! Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie - przywitać Pana
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Święty Mikołaj tradycyjnie - 6 grudnia zawitał 
do nas z prezentami świątecznymi. Wszystkie 
dzieci były grzeczne i na znak gotowości zało-
żyły czerwone czapeczki. 
Staś Humienny i Laura Borowiec przeczytali 
swoje listy do Św. Mikołaja.  
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy dzie-
ją się magiczne rzeczy - pisze Laura - ludzie 
stają się lepsi, a marzenia dzieci potraą się 
spełnić. Marzę, aby dzieci, które przebywają 
w szpitalach, szybko wyszły z nich zdrowe. Te, 
które są w Domu Dziecka, znalazły swój dom, 
bo nie ma nic piękniejszego niż mieć mamę 
i tatę, do których można się w każdej chwili 
przytulić. Moim marzeniem jest także dostać 
lalkę. O mnie się nie martw. Nawet, jeśli jej nie 
dostanę, a spełnią się wcześniejsze marzenia, 
będę szczęśliwa. 
Staś, w imieniu koleżanek i kolegów prosił 
Św. Mikołaja o nowe komputery do sali in-
formatycznej. Marzę też o książce Dziennik 
Cwaniaczka ubawy po pachy - wyznaje Staś 
- Prosiłbym, aby wszystkie dzieci miały dom, 
rodzinę i jedzenie, a także konia na biegunach 
z drewna.

Dzięki Radzie Rodziców Święty Mikołaj wie-
dział, jak trać do Złotorii. Dziękujemy, do 
zobaczenia za rok. 

Zosia Bielawska czyta fragment Pisma Świętego 
podczas klasowej Wigilii

Kolęduje rodzina Moczkodanów: 
Adaś, Ula, Gosia i mama Magda

SZKOLNE MIKOŁAJKI

  Staś Humienny i Laura Borowiec 
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DZIECI DZIECIOM
Przedświąteczna niedziela upłynęła pod hasłem 
Dzieci dzieciom. Celem akcji charytatywnej 
było zebranie zabawek, którymi nasze dzieci  
już się nie bawią, a mogą sprawić radość innym 
pociechom. Prezenty te zostały przekazane do 
Caritasu. Mamy z Rady Rodziców - pomysło-
dawczynie akcji - zadbały, aby dzieci miło spę-
dziły czas. Był więc konkurs na najpiękniejszy 
stroik świąteczny oraz przygotowanie ciasta na 
pierniczki. Święta to czas, kiedy szczególnie 
myślimy o chorych i potrzebujących. 

Granie w Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka to wielki zaszczyt. Na ulicach 
Torunia pieniądze zbierały m.in. nasze wolontariuszki: Ania Mikołjczyk i Julka Foryś
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Laury plastyczne
   W listopadzie 2011 odbyło się uroczyste 
zakończenie konkursu plastycznego o nagrodę 
Prezydenta Miasta Torunia pt „Toruń miastem 
ważnych wydarzeń historycznych”. Do 
artystycznych „potyczek” zostały zaproszone 
dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko 
– pomorskiego. 
  Do Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 
- organizatora konkursu wpłynęło 170 prac. 
Pośród nagrodzonych dzieł znalazła się praca 
Izabelli Wojnar, uczennicy klasy VI a ze SP 
w Złotorii. 
  Profesjonalne jury przyznało autorce II 
miejsce za pastel przedstawiający dzwon 
TUBA DEI z katedry św Janów, z panoramą 
Torunia. Wybór właśnie takiego obiektu, 
potwierdził, ze oprócz umiejętności i 
wrażliwości plastycznej Iza musiała wykazać 
się także wiedzą  historyczną, dotyczącą 
Torunia. Konkurs został zorganizowany 
w związku z objęciem przez Polskę 
Przewodnictwa w Radzie UE.
 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka zorganizował warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży z województwa 
pt. „Sztuka, sztuka pokaż rogi”. Projekt 
dotyczył zapoznania uczniów, w przystępny 
sposób, z różnymi dziedzinami trudnej sztuki 
współczesnej. Uczniowie kl. VIa zostali 
zaproszeni na zajęcia z makrofotograi. Ich 
zadaniem było fotografowanie obiektów np. 
owoców w dużym zbliżeniu, a następnie 
obrabianie kompozycji fotogracznych w 
odpowiednim programie gracznym. W 
grudniu odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu oraz nagrodzenie najlepszych prac 
w poszczególnych kategoriach. W dziedzinie 
fotograi nagrody otrzymali następujący 
uczniowie:  Sandra Wiśniewska, Radosław 
Rybicki i Mateusz Głąb.
Gratulacje dla laureatów, a w Nowym Roku 
życzenia dalszych sukcesów!

                                                            Radek Rybicki

                                                    Sandra Wiśniewska

                     Izabella Wojnar
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    5 stycznia 2012 roku klasa VI a wraz z wychowawcą zaprosiła rodziców na „Anielskie 
kolędowanie”. Uczniowie  zaprezentowali teksty ks. Jana Twardowskiego oraz Jasełka 
z tomiku „Noc szczęśliwego rozwiązania”. W trosce o podtrzymanie polskich tradycji 
wspólnie śpiewano najbardziej znane polskie kolędy. Świąteczną magię podkreślały 
anielskie stroje uczestników spotkania oraz białe anioły wykonane przez dzieci, a także 
szopka ze żłóbkiem. W organizację spotkania bardzo włączyli się rodzice uczniów, co 
wpłynęło na atrakcyjność spotkania i prawdziwie świąteczne przesłanie.
                                                                                                    Daria Czermińska-Falk

                                        SZACH MAT

                        ANIELSKIE KOLĘDOWANIE

szachownicach wyłonił się tegoroczny 
mistrz.
Został nim Marcin Kaliński z klasy VI a 
(na zdjęciu po prawej).
Drugie miejsce wywalczył Nikodem 
Pokorski z klasy III b, a trzecie miejsce 
Adam Marczuk z klasy V a. 
Gratulacje dla najlepszych i uznanie dla 
pozostałych zawodników. Dobra organi-
zacja i dyscyplina graczy spowodowały, 
że turniej przebiegał sprawnie, w miłej, 
sportowej atmosferze.
W wyniku turnieju aż ośmioro uczniów 
uzyskało awans do indywidualnych mi-
strzostw szachowych szkół Torunia.

                         Opiekun koła szachowego
                             Wiesława Geras

    Jak co roku, dużym zainteresowaniem 
w naszej szkole cieszył się indywidualny 
turniej o tytuł Szachowego Mistrza Szko-
ły. Turniej rozegrany był systemem szwaj-
carskim. Każdy uczestnik zagrał siedem 
partii. Nad prawidłowością rozgrywek 
czuwał sędzia krajowy Pan Andrzej Mi-
chalski.         Po wielogodzinnej walce na 
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Jedną z bardzo ważnych umiejętności 
niezbędnych dla dziecka rozpoczynającego naukę w 
szkole jest sprawność manualna.

Jej rozwój jest pożądany między innymi w 
procesie nauki pisania. Warto więc kształtować ten 
element rozwoju już od najmłodszych lat. Okazuje 
się bowiem, że ćwiczenia z tym związane zalecane 
są już od pierwszych momentów życia człowieka, 
np: kładąc dziecko na brzuszku, kształtujemy jego 
mięśnie barku, ramion i grzbietu, podając gumową 
zabawkę, którą dziecko zgniata i ściska – ćwiczymy 
rączkę, co w konsekwencji zaowocuje ładnym 
pisaniem. Dobierając metody kształtujące sprawność 
manualną dziecka pamiętać należy, by zaczynać 
od ćwiczeń zawierających duże ruchy ramienia i 
przedramienia a kończyć na drobnych, precyzyjnych 
ruchach nadgarstka, dłoni i palców.

Przykładowe zabawy rozwijające sprawność 
manualną rąk: rysowanie na dużym, szarym 
papierze, rysowanie kredą po chodniku, patykiem 
po ziemi, zabawy w piaskownicy, malowanie 
palcami, tworzenie obrazków palcem na talerzyku 
z kaszką, ryżem lub mąką, lepienie z plasteliny, 
masy solnej, lepienie z gliny, układanki, puzzle, 
wycinanie, wydzieranki papierowe, naklejanki, 
malowanie pędzlem, nawlekanie koralików, 
kulek jarzębiny na nitkę, rysowanie kredkami 
świecowymi, ołówkowymi, pastelami, opanowanie 
czynności samoobsługowych (zapinanie i odpinanie 
guzików, sznurowanie butów), gra na instrumentach 
perkusyjnych, tańce, gry i zabawy ruchowe. 
Wszystkim tym ćwiczeniom wykonywanym przez 
dziecko towarzyszyć powinno wzmacnianie ze 
strony rodzica: każdy wytwór i nawet najdrobniejszy 
sukces dziecka trzeba pochwalić.

Dopiero po osiągnięciu sprawności w 
tych ćwiczeniach przechodzimy do bardziej 
skomplikowanych: origami, rysowanie ołówkiem, 
kolorowanie, szlaczki literopodobne. Proponując 
swojemu dziecku różnorodne ćwiczenia, nie 
tylko rozwijamy jego sprawności manualne, ale 
pobudzamy także jego wyobraźnię, dostarczamy 
wiele przyjemności i satysfakcji, której doznaje 
podczas zabawy.

                                           Anna Roguszka 
 wychowawca oddziału przedzkolnego 0 C

POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM
W NAUCE PISANIA

KLUB MŁODYCH PISAREK

  W klasie IV a zawiązał się Klub Młodych 
Pisarek, do którego należą: Zuzanna Balew-
ska, Alicja Latowska, Julia Foryś, Alicja 
Żbikowska i Iga Dachtera. Dziewczynki sa-
modzielnie napisały dalszy ciąg powieści Spo-
tkanie nad morzem. Książeczki, nad którymi 
praca trwała około miesiąca, zostały pięknie 
ozdobione ilustracjami. Autorki przedstawiły 
swoje dzieła na forum klasy i zostały bardzo 
miło przyjęte.
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  2 grudnia 2011 roku harcerze ze 158 drużyny WATAHA zorganizowali dla uczniów 
naszej szkoły Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone w 
formie prezentacji, pokazu i symulacji. Druhna Judyta Witkowska zaprezentowała 
właściwy skład apteczki, ważne telefony oraz pokaz urazów i resuscytację krążeniowo-
oddechową. Uczniowie pod okiem ratowników medycznych próbowali radzić sobie w 
przypadku krwotoków z nosa, złamań, poparzeń, omdleń i innych zagrożeń. Uczyli się, 
jak pomóc osobie poszkodowanej w razie utraty przytomności. Każdy uczestnik mógł 
przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnych fantomach. Dzięki za-
angażowaniu harcerzy kurs przeprowadzono w sposób profesjonalny i ciekawy. Umie-
jętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna w edukacji dzieci. Może okazać 
się, że zdobytą na kursie wiedzę trzeba będzie wykorzystać w praktyce.
                                                                                                          Dorota Górtatowska

KURS PIERWSZEJ POMOCY
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

8

foto Robert Chrobak 

         KONKURS WOJEWÓDZKI

KLASA IV a
Iga Dachtera  5,72
Alicja Latowska  5,36
Alicja Żbikowska  5,36
Julia Foryś  5,27
Zuzanna Balewska 5,18
Marcin Berent  5,09
Dawid Wałdoch  5,09
Oliwia Sobieska  5,00
Marcel Filipowicz  5,00
Michał Murawski  5,00
Zoa Wróbel  4,82

KLASA IV b
Julia Trybel  5,36
Zuzanna Anderton  5,27
Dagmara Stasiak 5,27
Julia Stasiak  5,09
Weronika Przanowska  5,00
Radosław Błaszczyk  5,00
Patrycja Balejko  4,91
Julia Domachowska  4,91
Anna Mikołajczyk  4,91
Kacper Chełminiak  4,91

KLASA V a
Zoa Bielawska  6,00
Mateusz Orłowski  5,73
Aleksandra Wernerowicz  5,36
Iga Maciejewska  5,27
Klaudiusz Ciesielski  5,09
Grzegorz Latowski  5,00
Jan Rogalski  4,91
Łukasz Chrobak  4,82

KLASA V b
Alicja Jędras  5,27
Patrycja Wankiewicz  5,09
Oliwia Rumińska  5,00
Mateusz Laskowski  5,00

KLASA VI a
Julia Pietkiewicz  5,30
Marcin Kaliński  5,30
Izabella Wojnar  5,00
Marek Mikołajczyk  5,00
Zuzanna Jarek  4,90

KLASA VI b
Karolina Wankiewicz  5,50
Zuzanna Koprowska  5,40
Jakub Rogoziński  4,90
Julia Dobrzyńska  4,50

I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZAKOŃCZONY
NAJLEPSI UCZNIOWIE W NAUCE

Miło nam poinformować, że troje uczniów 
z naszej szkoły - Zosia Bielawska z V 
a,  Jakub Rogoziński z VI b i Marcin 
Kaliński z VI a - zakwalikowało się do 
etapu wojewódzkiego konkursów przed-
miotowych. Zosia i Kuba - z języka pol-
skiego, a Marcin z matematyki. Mają już 
za sobą eliminacje szkolne i rejonowe.
Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki.


