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ŚLUBUJĘ CI SZKOŁO
25 października w naszej szkole odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość
Ślubowania i Pasowania na Ucznia. Pierwszoklasiści w strojach galowych oraz biretach
wyglądali tego dnia niezwykle pięknie. Na uroczystość przybyła Dyrektor Szkoły pani
Wiesława Geras, Wicedyrektor Szkoły pani Teresa Szatkowska, wychowawczynie
klas pierwszych - pani Sylwia Rucińska i pani Alina Skowrońska, przewodnicząca
Rady Rodziców pani Kamila Cudnik, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo pierwszaków
oraz przedstawiciele MSU wraz z opiekunami. Uczniowie klas III powitali
pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i w prezencie oarowali swym młodszym
kolegom i koleżankom Księgę Wartości. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem
przedstawili swój program artystyczny pt. To pierwsza klasa przedstawia się. Wiersze i
piosenki, które zaprezentowały dzieci, udowodniły, że już wiele w szkole się nauczyły
i zasłużyły na miano ucznia. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.
Po złożonej przysiędze, przy pomocy symbolicznego ołówka, zostali pasowani przez
panią Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii. Wychowawczynie wręczały
pamiątkowe dyplomy i legitymacje ucznia. Przewodnicząca Rady Rodziców oarowała
klasom pierwszym upominek w postaci nowoczesnego magnetofonu.
Na zakończenie rodzice obdarowali swych milusińskich rożkami obtości, które pełne
były słodkich niespodzianek. Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia oraz
spotkania integracyjne w klasach.
Alina Skowrońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA UCZNIA
Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym uczniem. Będę strzegł honoru
i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Będę uczył się tego, co piękne. Będę kochał swoją Ojczyznę.
Ś

Jesteśmy dziś tacy śliczni i grzeczni

Przed przedstawicielami Małego Samorządu
każdy pierwszak czuje respekt

Śpiewamy razem, ale mikrofon należy do mnie

Rodzice przejęci i wzruszeni

2 Przyrzekam, że będę dobrą uczennicą

Pasowanie na ucznia to zaszczyt

WYBRANO NOWE WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Program wyborczy prezentuje
Marcel Filipowicz

Komisja Wyborcza pracowała bez zarzutu.
Każdy głosujący musiał okazać legitymację

Głosowanie odbywało się w bibliotece

Ogłoszenie wyników

W wyniku demokratycznych wyborów nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Zoa Bielawska. W pracy pomagać jej będą Radosław Błaszczyk i
Marcel Filipowicz. Opiekę nad Samorządem sprawują nauczyciele - Maria Lackowska
i Dominik Blek.

Nauczyciel języka angielskiego - pan Dominik Blek zorganizował we wrześniu konkurs
wiedzy o krajach anglojęzycznych w ramach
Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

Galeria portretów nauczycielskich, którą zorganizowano w świetlicy szkolnej cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
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NAUCZYCIELE NA DZIECIĘCYCH RYSUNKACH

Sylwia Kusior

Julia Foryś

Kamila Adamska

Kaja Falk

Małgorzata Moczkodan

Urszula Moczkodan

Wiktoria Cieślewicz

Alicja Jędras

Dominika Głąb

Nasza szkoła została zaproszona przez Kuratorium
Oświaty w Toruniu do wzięcia udziału w wystawie
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, która
miała miejsce w toruńskiej Auli UMK. Tematem
przedstawianym przez uczniów był nauczyciel podczas
pracy.
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Amelia Strzelecka

WYCIECZKA DO BISKUPINA
21 września 2012r. klasy czwarte wyruszyły na wycieczkę do Biskupina. Wycieczka
była „żywą” lekcją historii. Najpierw uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzali
Osadę Biskupińską. Po interesującej opowieści o pradawnych czasach, brali udział
w atrakcjach XVIII Festynu Biskupińskiego pod hasłem „POLSKA PIASTÓW”:
oglądali inscenizację dot. koronacji Bolesława Chrobrego, uczyły się lepienia garnków.
Składały jak puzzle znalezione ceramiczne skorupy, następnie je sklejały, tworząc
piękne naczynia. Amatorzy archeologii uczestniczyli w zabawie przypominającej pracę
archeologów.
Atrakcją wycieczki okazał się również przejazd kolejką wąskotorową na trasie Żnin
– Biskupin. Pobyt w Biskupinie miał na celu głównie rozszerzenie wiadomości z
historii, ale okazało się, że był także świetną zabawą i miejscem do integracji obu klas
czwartych.
Daria Czermińska-Falk - nauczyciel historii i plastyki

13 września br. Muzeum Okręgowe w Toruniu
zorganizowało warsztaty malarstwa chińskiego
prowadzone przez nauczycieli i uczniów Szkoły
Artystycznej – School of Creativity z Hongkongu.
Na zajęciach nie zabrakło uczniów SP w Złotorii.
Udział w warsztatach był nagrodą dla uczestników
koła plastycznego za ich systematyczność i
aktywność.
Celem warsztatów było przybliżenie technik
stosowanych w malarstwie chińskim. Dzieci uczyły się odpowiedniego trzymania
pędzla (sposób odmienny od europejskiego). Po wysłuchaniu i obejrzeniu pokazu
malarstwa chińskiego uczestnicy spotkania próbowali swoich sił w tej dziedzinie. Na
specjalnym papierze powstawały przeróżne motywy opatrzone specjalną pieczęcią
i nazwiskiem autora (oczywiście pisanym po chińsku).
Daria Czermińska-Falk
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ŻYWA LEKCJA PRZYRODY
Wystawa zwierząt egzotycznych
Oznacza to, że dla dorosłych patyczaków
28 września w sali gimnastycznej naszej minimalna wysokość pojemnika to 25–30
szkoły zagościły terraria z mnóstwem cm. Szerokość i długość w zależności od
drobnych zwierząt. Najpiękniej się liczby zwierząt nie powinna być mniejsza
prezentowali Duduś i Gabrysia – para niż 20 cm. Zbyt duża ilość zwierząt w terkameleonów, największe emocje budziły rarium grozi wzajemną agresją.
skorpion i ptasznik. Hodowcy prezentu- Wilgotność: 40%–50%, terrarium powinjący swych pupili ciekawie prowadzili tę no zraszać się raz na 2–3 dni, najlepiej
niezwykłą lekcję przyrody.
w godzinach wieczornych. Są to owady
A po wystawie? W domach kilkunastu tropikalne, które do prawidłowego funkuczniów klas III-VI pojawiły się patycza- cjonowania i przejścia wylinki potrzebują
ki! Podobno wszystkie dzieci otrzymały wilgoci.
na swe hodowle przyzwolenie rodziców.
Ewa Ławańska - nauczyciel przyrody
Przypomnę kilka niezbędnych, dla szczęśliwej wylinki, informacji.
Patyczak indyjski (Carausius morosus)
gatunek bezskrzydłego owada z rodziny
Phasmatidae, przypominający kształtem
patyk, koloru od brązowego do zielonego
w zależności od warunków przetrzymywania. Pochodzenie: Indie.
Rozmnażanie: w terrariach głównie poprzez partenogenezę.
Wymiary: samica 8 cm , samiec 6 cm
Długość życia
Młode patyczaki nimfy osiągają postać
dorosłą (imago) po około 4 miesiącach.
Postać dorosła żyje około 6 miesięcy, w
luksusowej hodowli nawet rok. Ale nie
martwmy się, bo zanim padną, zostawią
po sobie potomstwo.
Hodowla
Pożywienie: Najlepszym wyborem są
liście jeżyny oraz liście maliny. Oprócz
tego można próbować podawać: liście
lipy, truskawki, porzeczki, różanecznika,
ligustru, róży, drzew owocowych, głogu,
dębu, buku, morwy, leszczyny, kasztanowca i liście pietruszki, trzykrotki i
bluszczu pospolitego, tymczasowo sałatę
(niepryskaną środkami owadobójczymi).
Terrarium: Przyjmuje się, że do prawidłowego przejścia wylinki terrarium powinno
być przynajmniej 3 razy wyższe niż owad.
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PRZYGODA Z FILMEM NA TORUŃSKIEJ MOTOARENIE

We wrześniu klasy czwarte z wychowawcami miały niebywałą okazję uczestniczyć
jako statyści w produkcji lmu Lekarze, którego akcja dzieje się w Toruniu. Dzieci poznały kulisy kręcenia popularnego serialu. Przekonały się, że praca na planie lmowym
wymaga cierpliwości. Zadaniem dzieci było kibicowanie Unibaksowi na motoarenie.
Ciekawym przeżyciem było występowanie z dorosłymi statystami, którzy dla potrzeb
lmu byli rodzicami naszych uczniów. Efekt sześciogodzinnej pracy na planie będzie
można zobaczyć w 21. odcinku serialu, który emitowany będzie wiosną.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Komisja Edukacji Narodowej powstała w 1773 roku na wniosek króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Jej celem była organizacja świeckiego, powszechnego
szkolnictwa. Ustawy Komisji głosiły, że zadaniem szkoły państwowej jest wychowanie dobrych, a więc pożytecznych członków społeczeństwa, dobrych obywateli ojczyzny, ludzi umiejących żyć i pracować dla społeczeństwa i własnego dobra.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października. Podczas uroczystej akademii wystąpiły nie tylko dzieci, ale i nauczyciele. Najwięcej emocji dostarczyło trio
akrobatyczne w składzie: M. Jarlak, A. Krajewska i D. Górtatowska.
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Rok szkolny 2012/13 rozpoczął się sukcesami sportowymi naszych uczniów. Dziewczęta
zajęły II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Nożnej, przegrywając dopiero w
nale po karnych ze Świerczynkami 1:2.
Chłopcy zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Gminy w Mini Piłce Nożnej i reprezentowali
gminę w Mistrzostwach Powiatu, gdzie podobnie jak dziewczynki, zajęli II miejsce.
Piękny sukces osiągnęli też kolarze naszej szkoły. Drużynowo zajęli III miejsce w V Kryterium Asów w kolarstwie o Puchar Wójta Gminy Lubicz.
Mariusz Jarlak - nauczyciel wych. zycznego
PAMIĘTAMY O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
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W pierwszą niedzielę września mieszkańcy Złotorii i okolic
gromadzą się na Mszy Św., by modlić się za pomorodowanych
podczas II wojny światowej. W uroczystości tradycyjnie udział
biorą nauczyciele i harcerze z naszej szkoły.

Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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