
  

Witamy naszych czytelników! 

Zachęcamy wszystkie dzieci do zasilenia          

szeregów Koła Redakcyjnego. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku 

2018! 

 W piątek 15 grudnia br. wraz z moją klasą i rodzicami wziąłem udział w 

Kiermaszu Bożonarodzeniowym organizowanym przez Radę Rodziców. Na na-

szym stoisku było wiele ciekawych i oryginalnych rzeczy. Można było u nas kupić 

świąteczne odlewy gipsowe, ozdoby z szyszek, maskotki-serduszka, wyroby z masy 

solnej, szklane bombki ozdobione szydełkiem, zawieszki na choinkę oraz korkowe 

choinki. Były także dekoracje na świąteczny stół, m.in. serwetkowe choinki oraz 

gwiazdy betlejemskie ze słodką niespodziankę. Dla łasuchów przygotowaliśmy pier-

niczki i ciasta domowej roboty oraz mini-pizzę. Wszystkie przedmioty na kiermaszu 

były tak wspaniałe, że sam nie mogłem sobie odmówić zakupu bałwanka oraz skarpe-

ty na prezenty. Kiermasz był bardzo udany, zebraliśmy dużą kwotę pieniędzy. Za rok z 

pewnością pojawię się ponownie. Wesołych Świąt.  

 

Aleksander Lewandowski, kl. 1a 
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"Postać  

Świętego Mikołaja  

nad Wisłą" 
 

 14 grudnia odbyła się uroczysta gala 

podsumowująca X jubileuszową edycję 

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

"Postać Świętego Mikołaja nad Wisłą", na 

której nastąpiło wręczenie nagród laurea-

tom i wyróżnionym uczniom. 

Wśród laureatów znalazł się uczeń naszej 

szkoły- Jakub Berduszek z klasy 3c, które-

go do konkursu 

przygotowała Pa-

ni Wanda 

Czyrzniewska, 

wychowawczyni 

chłopca. 

 

 

Konkurs prze-

znaczony był dla 

dzieci przed-

szkolnych oraz 

uczniów szkoły 

podstawowej.  

 

 

 

 

W konkursie brały udział szkoły podsta-

wowe, przedszkola i instytucje z woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego. Prace 

były wykonywane indywidualnie i samo-

dzielnie w różnych technikach plastycz-

nych podczas zajęć plastycznych: na lek-

cjach, zajęciach pozalekcyjnych, w świe-

tlicy szkolnej, a także bibliotece. 

Celem konkursu było zachęcanie uczniów 

i nauczycieli do czynnego zainteresowania 

tematyką mikołajek oraz tradycją Świąt 

Bożego Narodzenia, a także elementami 

przyrodniczymi związanymi z Wisłą ze 

względu na obchodzony rok rzeki Wisły- 

miast leżących nad Wisłą, najpiękniej-

szych miejsc związanych z rzeką, dostrze-

żenie walorów przyrodniczych, krajobra-

zowych i kulturowych. 

Dodatkowym celem był rozwój umiejęt-

ności artystycznych wśród dzieci, kształ-

towanie wrażliwości i poczucia estetyki; 

popularyzowanie wiedzy plastycznej, 

wzbogacanie warsztatu plastycznego, po-

budzanie wyobraźni plastycznej; a także 

prezentacja twórczości dziecięcej, promo-

cja umiejętności i talentów. 

4 grudnia odbyły się obrady jury, które 

spośród 1882 prac przysłanych z 244 pla-

cówek oświatowych wyłoniło laureatów i 

wyróżnionych.   
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Dzień  

Patronki 
 Dzień Patronki to 

dzień, w którym ob-

chodzi się patrona lub 

patronkę szkoły. Na-

szą patronką jest Ma-

ria Skłodowska-Curie, 

dwukrotna laureatka 

nagrody nobla [w 1903 i 1911]. Urodzona 

7 listopada 1867 w Warszawie, zmarła 4 

lipca 1934 w mieście o nazwie Passy. W 

tym roku uroczyste obchody i program 

artystyczny przygotowały klasy I b i III f, 

pod opieką 

pani Anny 

Rydzyńskiej, Agnieszki Lewandowskiej i 

Kamili Grochali. Mogliśmy również oglą-

dać pokazy chemiczne naszych starszych 

koleżanek z klasy II b Gim. pod opieką 

pani Patrycji Wieczorek. 
 

Mikołaj Iwaszkiewicz, kl. 3f 
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W poniedziałek 27 listopada, w na-

szej szkole podczas akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom”, odbył się Dzień Pluszo-

wego Misia.  

Tego dnia my, uczniowie, przynosi-

liśmy prezenty dla małych pacjentów: za-

bawki, przybory szkolne, gry i pluszaki, 

które trafią do szpitala dziecięcego w To-

runiu, oraz środki czystości przeznaczone 

dla hospicjum. Oprócz podarunków dla 

chorych dzieci wzięliśmy do szkoły rów-

nież swoje ulubione maskotki.  

Z okazji Dnia Pluszowego Misia 

studenci z Komitetu Praw Dziecka czytali 

nam o przygodach słynnego niedźwiadka 

– Kubusia Puchatka. Podczas słuchania 

bajki mogliśmy wyobrazić sobie, że 

uczestniczymy w przedstawionej historii i 

spędzamy fantastyczny czas z głównym 

bohaterem – misiem. Każde dziecko wie, 

że pluszowy miś to dobry przyjaciel i 

świetny towarzysz do zabaw, powiernik 

najskrytszych sekretów, a także najmilsza 

przytulanka do snu.  

Dzień Pluszowego Misia to święto, 

które zostało ustanowione w 2002 roku. 

Wiąże się z nim ciekawa anegdota. Prezy-

dent Stanów Zjednoczonych, Theodore 

Roosevelt, podczas polowania w 1902 

uratował niedźwiadka, obronił go przed 

odstrzeleniem i kazał misia uwolnić. 

Dziennik Washington Post opublikował 

komiks przedstawiający to zdarzenie, a 

bohater z rysunku stanął na półce z za-

bawkami w nowojorskim sklepie. Właści-

ciel sklepu nazwał misia Teddy Bear, na-

zwę Teddy wziął od imienia prezydenta. Z 

dnia na dzień popularność misia rosła. W 

obecnych czasach w tym dniu przeprowa-

dza się wiele akcji charytatywnych, tak 

jak u nas w szkole.  

Ten Dzień był wspaniały i udała 

nam się nasza zbiórka. Zebraliśmy mnó-

stwo prezentów! 

Ania Wiśniewska, kl. 6c 
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11 listopada-  

Narodowe Święto  

Niepodległości 

 
 

 W tym roku nasza klasa przygotowa-

ła apel z okazji 11 listopada. Było bardzo 

uroczyście. Śpiewaliśmy patriotyczne 

piosenki, recytowaliśmy wiersze. Pani 

Małgosia   opracowała scenariusz uroczy-

stości i  przydzieliła nam  role. O oprawę 

muzyczną naszego występu zadbała Pani 

Kamila Grochala. Otrzymaliśmy gromkie 

brawa, więc myślimy, że wszystkim się 

bardzo podobało, a nasi kole-

dzy  dowiedzieli się więcej o Święcie 

Niepodległości i historii naszego kraju. 

Uczniowie klasy 3d 
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 Dnia 2  grudnia 2017 roku o 

godz. 12.00 w Szkole Podstawowej 

nr 10 odbył się nasz kolejny egza-

min z karate Oyama. Podczas egza-

minu, jak zawsze towarzyszył nam 

stres, ale udało się zdobyć kolejny 

stopień karate. Naszym trenerem i 

naszym góru jest Pan Janusz Bro-

dacki. Co poniedziałek o godzinie 

19.00 spotykamy się na sali gimna-

stycznej w naszej szkole, gdzie do-

skonalimy swoje umiejętności. 

Ćwiczymy nasze serca i ciała dla 

osiągnięcia silnego ducha. Dążymy 

do opanowania sztuki karate, aby 

nasze ciała i zmysły stały się dosko-

nałe. Przestrzegamy zasad 

grzeczności  poszanowania 

starszych i powstrzymywania 

się od gwałtowności. Bardzo 

cieszymy się, że na zajęcia z 

nami uczęszczają nasze kole-

żanki z klasy III c Alicja 

Wrońska i Weronika Głowiń-

ska.                   

Kornelia Balińska  

i Agata Baniewicz, kl. 3d

  

Mikołajkowe warsztaty 

 W piątek 1 grudnia razem z wycho-

wawczynią i panią Natalią wyruszyliśmy 

do Manufaktury Cukierków na mikołajko-

we warsztaty. Na początku obejrzeliśmy 

pokaz robienia cukierków połączony z de-

gustacją, która bardzo przypadła nam do 

gustu. Później każde z nas miało okazję 
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 W niedzielę 22 października starto-

wałam w zawodach pływackich. Startowa-

łam  na 50 metrów kraulem. 50 metrów to 

inaczej 2 długości. Płynęłam też 100 me-

trów stylem zmiennym. Zmienny jest w 

takiej kolejności: pierwsza długość jest 

delfinem, druga grzbietem, trzecia żabą i 

czwarta kraulem. W kraulu i zmiennym 

zaliczałam się do 9 - cio latków. W kraulu 

zajełam 5 miejsce a w zmiennym 4 miej-

sce. Po zawodach pojechałam na obiad do 

KFC. Po godzinie pojechałam do babci po 

moją siostrę. Potem razem bawiliśmy się w 

planszówki. 

 

W sobotę 11 listopada odbyły się za-

wody pływackie, na których płynęłam 50 

metrów kraulem i 50 metrów delfinem. 

Kraulem zajęłam 5 miejsce na 36 dziew-

czynek a delfinem zajęłam 6 miejsce. Re-

prezentowałam UKS Ósemkę Toruń. Z 

moją koleżanką Adrianną Mulską i dziew-

czynami z czwartej klasy: Julią Jackiewicz 

i Natalią Kubik zajęłyśmy 1 miejsce w 

sztafecie kraulem na 50 metrów. Miałyśmy 

lepszy czas niż trener nam zapisał - 2 mi-

nuty i 50 lub 51 sekund. 

 

    

      

   

 

 

 

         

 W sobotę 18 listopada odbyły się ca-

łodniowe zajęcia z Otylią Jędrzejczak 

„Otylia Swim Tour ‘’. Byłam w grupie 

„A’’, z moim kolegą Wojtkiem i koleżanką 

Adą. Grupa „A’’ zaczęła zajęciami na base-

nie. Ćwiczyliśmy różne style i skoki na 

główkę pod okiem trenerów Otylii. Potem 

Otylia mówiła nam o swojej historii, star-

tach w zawodach i co najważniejsze, o 

Olimpiadach. Potem była rozmowa z die-

tetyczką Natalią Główką o zasadach odży-

wania sportowca. Pani Natalia nauczyła 

nas jak zrobić  zdrową nutellę. Następnie 

ćwiczyliśmy na dużej sali gimnastycznej. 

Mieliśmy różne ćwiczenia siłowe. Na ko-

niec pani Otylia rozdała autografy i nie-

spodzianki. Były też pamiątkowe zdjęcia. 

Było niesamowicie! 

 

Redaktor sportowy -  

Matylda Cziczak, kl. 3a 
 

      KĄCIK SPORTOWY 
Autor: 

 

Matylda Cziczak,  kl. 3a 
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W dniu 26.10 w Szkole Podstawo-

wej nr 24 odbył się miejski finał turnieju 

„Z podwórka na stadion o puchar Tym-

barku”. Wzięły w nim udział 3 drużyny: 

SP 24, Szkoła Społeczna „Edukacja” i 

SP 8. W naszej drużynie grali chłopcy z 

klas: 3b, 3d oraz trzech uczniów z klasy 

4. Naszym trenerem jest Pan Mariusz 

Kopański. W pierwszym meczu z Edu-

kacją wygraliśmy 2:1, w drugim pokona-

liśmy SP24 2:0 i tym samym awansowa-

liśmy do finału wojewódzkiego tych roz-

grywek w kategorii U-10. Turniej ten od-

będzie się wiosną 2018 roku w jednym z 

miast naszego województwa. O jego wy-

nikach będę Was informował po jego za-

kończeniu. 
 
 

 

Wasz redaktor sportowy 

Antoni Rzadkiewicz, kl. 3b 

 

 

 

  

 4 września rozpoczęliśmy nowy rok 

szkolny 2017/2018. Na  uroczystym ape-

lu powitano dyrektora szkoły-Pana Grze-

gorza Bortnowskiego, a także dyrektor-

ki: Lucynę Bałę i Joannę Giedrys. Szcze-

gólnie ciepło powitano młodych pierw-

szaków, dla których był to bardzo ważny 

dzień. Dla mnie i dla moich kolegów 

rozpoczęcie roku szkolnego to miły 

dzień. Po dwóch miesiącach nieobecno-

ści spotkaliśmy się ponownie i mogliśmy 

opowiedzieć sobie wrażenia z wakacji. 

 

 

Mikołaj Iwaszkiewicz, kl.3f 

      KĄCIK SPORTOWY 
 

Autor: 
 

Antoś Rzadkiewicz,   

kl. 3b 
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 W ostatnią niedzielę października 

zaprosiłem do swojego domu moich 

kolegów z klasy, abyśmy razem przy-

gotowali prace w konkursie 

"Pumpkin Challenge". Nikodem, 

Artur, Rafał i ja mieliśmy dużą frajdę 

drążąc dynie, a moi rodzice dużo sprząta-

nia. :) Po przygotowaniu dyni wybrali-

śmy wzór - duch wiedźmy na miotle. 

Wszyscy po kolei odciskali wzór na dyni, 

a potem wycinali go specjalnymi nożyka-

mi. Rodzice pomogli nam zakonserwo-

wać dynię. Wysmarowali ją wazeliną i 

włożyli do wiaderka z zimną wodą. Na 

koniec włożyliśmy lampion do środka 

dyni i oddaliśmy komisji konkursowej. 

Bardzo lubię przygotowywać dynie na 

Halloween i polecam każdemu, bo to faj-

na zabawa. Happy Halloween! 

 

Aleksander Lewandowski, kl. 1a 
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Pumpkin Challenge  

2017 
 

 Z okazji Halloween Rada 

Rodziców zorganizowała kon-

kurs na najśmieszniejszą dynię. 

Nasza klasa postanowiła wziąć 

w nim udział i przygotowała 

trzy piękne dynie. Nasze wysiłki 

zostały docenione - zdobyliśmy 

wyróżnienie! Jesteśmy zachwy-

ceni! Nagrodzoną dynię wyko-

nały Lenka Jaskulska, Agatka 

Baniewicz i Martynka Górecka. 

 

Uczniowie klasy 3d 
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Piszemy listy do  

Złotej Rybki 

 

 

 

Złota rybko! 
 

           Mam na imię Wiktor, chodzę do 

trzeciej klasy. 

Piszę do Ciebie ten list, ponieważ chcę, że-

byś spełniła moje trzy największe życze-

nia. 

Pierwsze: chciałabym na żywo spotkać się 

z Robertem Lewandowskim i pograć z nim 

w piłkę z kolegami z klasy. 

Drugie życzenie to: chciałbym, żeby moja 

siostra dostała dużego pluszowego pieska. 

Trzecie życzenie to: chciałbym dostać grę 

Lego „Star Wars 7” na PS 3. 

            Moja Złota Rybko bardzo Cię pro-

szę o spełnienie tych życzeń. 

 
Serdecznie pozdrawiam  

 

Wiktor Kwiatkowski, kl. 3d 

 

 

 

Magiczna rybko! 
 

          Mam na imię Kornelia, chodzę do 

trzeciej klasy. 

Chciałabym, żebyś spełniła moje trzy ży-

czenia. 

Mój brat chciałby dostać tak zwany wyścig 

w błotoryji. A moi rodzice chcieliby fajną 

ramkę na zdjęcia. A ja chciałabym piętro-

we łóżko. 

          Proszę spełnij moje trzy życzenia. 

 

 

Kornelia Balińska, kl. 3d 
 

 

 

 

 
 

Kochana złota rybko! 
 

       Mam na imię Lena i chodzę do trzeciej 

klasy SP nr 8 w Toruniu. 

Bardzo chciałabym, żebyś spełniła trzy 

moje największe życzenia! 

Pierwsze jest takie: chciałabym dostać 

drewniany domek dla lalek. 

Drugie to takie, żeby przeprowadzić się do 

nowego domu. A trzecie to, żeby rodzice 

kupili mi króliczka. 

       Mam nadzieję, że uda Ci się spełnić te 

życzenia. 

 

 

Pozdrawiam. Lenka J., kl.  3d 
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Droga złota rybko! 
 

      Mam 8 lat, chodzę do klasy 3d, lubię 

grać w piłkę nożną. 

Chciałbym dostać: koszulkę Lewandow-

skiego z jego autografem, 3 bilety na 

mecz piłki nożnej i dla mamy i taty pój-

ście  do Spa na tydzień za darmo.             
 

                                                                                                    

Kacper Flak, kl. 3d 

 

 

 

Złota rybko! 
 

      Mam na imię Oliwia, chodzę do trze-

ciej klasy, mam 8 lat. 

Spełnij moje trzy życzenia: aby chore 

dzieci wyzdrowiały, mój dziadek wyzdro-

wiał i żeby inni byli weseli. 

     Proszę, jeśli to możliwe spełnij moje 

życzenia. 

                                                                                                                    

Oliwia, kl. 3d 

 

 

Kochana rybko! 
 

            Mam na imię Marta, chodzę do 

trzeciej klasy. 

Chciałabym, żebyś spełniła moje trzy ży-

czenia: 

Pierwsze życzenie, aby moja prababcia 

żyła jak najdłużej, chciałabym dostać 

chomika i psa. 

           Proszę spełnij moje trzy życzenia. 

 

Marta Sikorska, kl. 3d 

Kochana rybko! 
 

          Mam na imię Martyna, chodzę do 

trzeciej klasy. 

Chciałabym, żebyś spełniła moje trzy ży-

czenia! 

Chciałabym dostać prawdziwego pieska, 

wspaniałych przyjaciół i dobre oceny. 
 

Martyna Górecka, kl. 3d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jesień, jesień, 

 co to za jesień bez kasztanów  

i bez liści kolorowych. 

Prawie tuż, tuż jest zima  

a w zimie jest bardzo, bardzo zimno. 

W zimie pada śnieg, 

dzieci idą na sanki. 

 

 

Weronika Głowińska, kl. 3c 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Żyli sobie raz chłopcy o imieniu Fe-

lek i Kartofelek. Ponieważ byli braćmi nikt 

ich nie mógł rozpoznać. Żeby to utrudnić 

chłopcy do szkoły ubierali się tak samo. 

Któż ich mógł rozpoznać?  

Pewnego dnia Felek się nie nauczył do py-

tania, gdyż bolała go głowa. Już wstawał 

do odpowiedzi, aż tu nagle jego brat wstał 

za niego, żeby Felek dostał dobrą ocenę. 

Kartofelek odpowiedział na 6. Już szedł do 

ławki, był tuż obok, kiedy pani zapytała o 

numer w dzienniku. Kartofelek powiedział 

swój, a po chwili zrobił się cały czerwony. 

 

Mikołaj Iwaszkiewicz, kl.3f 

 

 

 

 Pewnego dnia wybrałam się z mamą 

do fabryki czekolady. Miałam zamiar obej-

rzeć jak się robi czekoladę i skosztować 

jej. Czekolada była przepyszna, lecz mama 

powiedziała mi, że ta czekolada nie jest 

normalna, tylko magiczna. Mamo skąd 

wiesz, że ta czekolada jest magiczna? 

Stąd, gdyż widziałam jak Pan dodawał ma-

gicznego proszku do czekolady. 

Pójdę się spytać sprzedawcy. 

Sprzedawca powiedział mi, że nie wie o co 

mi chodzi. 

Córeczko, może już chodźmy z tej fabryki.  

Nie-mamo muszę się dowiedzieć o sekre-

cie tej czekolady. 

Muszę mieć jakiś plan, idę zobaczyć w 

szafkach. Znalazłam! Zjem czekoladę bez 

magicznej przyprawy i z nią. Bez magicz-

nej przyprawy smakuje źle, a z przyprawą 

świetnie.  

Dlaczego czekolada z proszkiem smakuje 

lepiej? 

Mam pomysł-sprawdzę jak się ją wyrabia. 

Ok to ten pokój. To ta przyprawa, wezmę 

ją do domu wraz z czekoladą. Wzięłam 

proszek a teraz zobaczę jego skład a na ko-

niec zjem go z czekoladą. Łał!!-przenoszę 

się do pięknej krainy kiedy jem czekoladę 

z proszkiem. Postanowiłam sobie,  że zaw-

sze kiedy za oknem będzie brzydka pogo-

da, będzie padał deszcz i wiał wiatr, będę 

jadła kostkę przepysznej czekolady z ma-

giczną posypką, aby przenieść się do kolo-

rowego innego świata. 

Laura Norkowska, kl.3b 
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 „Pływam na medal” 

 

 Dzień 11 listopada 2017r. to szczegól-

na data dla dzieci z klasy 1a, to właśnie 

wtedy Iga, Ola, Nikodem D., Miłosz, Rafał 

i Artur mieli swój debiut w zawodach pły-

wackich organizowanych w Toruniu pod 

hasłem „Pływam na medal”. Wczesnym 

rankiem, z dużym entuzjazmem i lekkim 

niepokojem wszyscy stawili się na basenie 

UMK i pod czujnym okiem pana Marka 

Pióra aktywnie uczestniczyli w rozgrzew-

ce. W pierwszej kolejności startowały 

dziewczynki, następnie chłopcy, którzy za-

prezentowali swoje możliwości na dystan-

sach 25m. stylem dowolnym i grzbieto-

wym. Wszystkich pływaków wspierali 

licznie przybyli kibice i rodzice, którzy 

zmagania dzieci obserwowali na trybu-

nach. 

 „Nadzieje olimpijskie” – pod takim 

hasłem odbyły się w dniu 25.11.2017r. w 

Brodnicy kolejne zawody pływackie. Re-

prezentantami klasy I A byli: Iga, Nikodem 

i Miłosz. Dzieci 

ścigały się na dy-

stansach 25-

metrowych i tym 

razem przywio-

zły złote medale, 

zdobyte podczas 

sztafety stylem 

dowolnym oraz 

brązowy medal 

wywalczony 

przez Nikodema 

w stylu grzbieto-

wym. Wielkie emocje związane z rywali-

zacją i radość z wygranej długo towarzy-

szyły naszym pierwszakom. 

 Bydgoszcz to kolejne miasto, które w 

dniu 09.12.2017 r. zorganizowało XII Mi-

kołajkowe Zawody Pływackie. I tu uczest-

niczyła już silna grupa pierwszoklasistów. 

Z dyplomem przyjechała Iga i Nikodem. 

Wszyscy uczestnicy na osłodę sportowej 

rywalizacji otrzymali mikołajkowe upo-

minki. 

Nikodem Dankowski, kl. 1a 
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Moje marzenia 

 

 Mam wiele marzeń, niektóre się speł-

niają , inne nie. Marzę o tym, aby dostać 

pod choinkę misie i piękną laleczkę. Ucie-

szyłabym się, gdyby obok mojego domu 

powstał nowy plac zabaw z tyrolką. Moim 

marzeniem jest też to, aby wszyscy byli 

zdrowi. Chciałabym, by wszystkie moje 

marzenia i mojej rodziny się spełniły. 

Chciałabym w przyszłości zostać ratowni-

kiem medycznym, dlatego interesuję się 

udzielaniem pierwszej pomocy. Poza tym 

ciekawi mnie wszystko, co jest związane z 

tańcem i muzyką. Lubię bawić się lalkami i 

maskotkami, a także projektować modę. 

Dużo czasu wolnego spędzam na zajęciach 

baletowych. Popołudniami często też gram 

w gry i rozmawiam z Pawłem, moim star-

szym bratem. Oboje lubimy zajmować się 

naszą świnką morską. Czytam też książki i 

oglądam telewizję. Uwielbiam rysować i 

malować farbkami oraz lepić figurki z pla-

steliny. 

Kinga Siuda, kl. 3d 

  

 Moim marzeniem jest latać jak ptak. 

Jak będę dorosły, skonstruuję skrzydła. Na 

razie latam samolotem. 

 

Ziemowit Sobczyk, kl. 3d 

 

 

 Moim marzeniem jest zostać zawodo-

wym piłkarzem. W wolnych chwilach cho-

dzić do szkoły tańca. W szkole tańca uczyć 

się brak – dance. Chciałbym dostać piłkę z 

autografem całej reprezentacji Polski. Póki 

co gram w piłkę z kolegami w szkole. 

 

Adrian Frątczak, kl. 3d 

 

  

Mój czas wolny 

 

 W czasie wolnym odwiedzam kole-

żanki i kolegów. Lubię bawić się na placu 

zabaw. Uwielbiam bawić się zestawami 

play mobil. 

 

Agata Baniewicz, kl. 3d 
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 W moim wolnym czasie lubię grać w 

gry planszowe. Najczęściej gramy z rodzi-

cami w  „ Chińczyka” i „Pędzące żółwie”. 

Gdy jest ładna pogoda wychodzę na dwór. 

Wtedy jeżdżę na rowerze i na tyrolce. 

Oczywiście gram w piłkę nożną z kolega-

mi. Bardzo lubię spędzać czas z rodzicami 

i siostrą na wolnym powietrzu. 

 

Jakub Rybiński, kl. 3d 

 

 

 

Mówimy o sobie 

 

 Mam na imię Martyna i chodzę do 

trzeciej klasy. Bardzo lubię rysować, malo-

wać i wycinać . Tworzę wtedy z moich ry-

sunków krótkie komiksy. Interesuję się 

również tańcem i śpiewem. W czasie wol-

nym lubię grać w gry planszowe i chodzić 

na spacery. Moim marzeniem jest tworzyć 

w przyszłości filmy animowane dla dzieci. 

Bardzo bym chciała też popłynąć w rejs 

dookoła świata. 

 

Martyna Górecka, kl. 3d 

 

 

 Do moich zainteresowań należą: 

śpiew, taniec i zwierzęta. Trzy razy w tygo-

dniu chodzę na jazz, gdzie z całą grupą 

przygotowujemy się do turniejów tanecz-

nych. Bardzo lubię poznawać nowe techni-

ki i  style tańca. Sprawia mi to ogromną 

radość. W wolnych chwilach bardzo lubię 

śpiewać. Bardzo często biorę pilota od te-

lewizora i udaję, że to mikrofon. Kolejnym 

moim zainteresowaniem są zwierzęta. Z 

dużym zaciekawieniem czytam książki o 

życiu, środowisku i rasach zwierząt. W 

przyszłości chciałabym być weterynarzem. 

Moim marzeniem jest posiadanie kota. 

Chciałabym, żeby był czarny i miał biały 

krawacik. Nazwałabym go Psotek. Bawiła-

bym się z nim różnymi zabawkami. Karmi-

łabym go i czyściła kuwetę. Byłby moim 

najlepszym przyjacielem. W wolnym cza-

sie lubię się bawić, tańczyć, śpiewać i czy-

tać książki. Bardzo lubię rysować, gdy 

mam trochę czasu. Stworzyłam już dużo 

rysunków o zwierzętach. Lubię też wymy-

ślać historie, które zapisuje w zeszycie. 

 

Julia Popławska, kl. 3d 
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DZIEŃ CHŁOPAKA 
 

 29 września 2017 r.  dziewczynki 

z klasy I  B złożyły życzeniaswoim kole-

gom z okazji Dnia Chłopaka.Wręczyły 

własnoręcznie wykonane kartki 

z życzeniami. Oczywiście do życzeń dołą-

czyła  także pani  wychowawczyni,która 

z podziwem obserwowała  radość swoich 

podopiecznych.Były drobne upominki 

i słodkości. Taki dzień to  dobra okazja do 

miłej rozmowy 

i wspomnień,a także wspólnej fo-

tografii. uczniowie klasy I B  

 
 

 

BAL ANDRZEJKOWY 

W KLASIE I B 
 

 29.11.2017 r. był dla wszyst-

kich  uczniów klasy I B wyjątko-

wy. Właśnie tego dnia dzieci mia-

ły okazję przenieść się w magicz-

ny świat,uczestnicząc w Balu An-

drzejkowym. Dzieci odgadywały kim będą 

w przyszłości, kto zostanie ich wybranką 

lub wybrankiem na całe życie. Układając 

swoje buty, uczestnicy Balu sprawdzili kto 

z nich najszybciej znajdzie męża lub żonę. 

Rzucając monetą do wody sprawdzali czy 

ich najskrytsze marzenia się speł-

nią. Andrzejki w naszej klasie były nie-

zwykle udane.Na zakończenie dzieci wzię-

ły udział we wspólnej zabawie tanecz-

nej.Radości nie było końca.uczniowie kla-

sy I B 
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SPOTKANIE  

Z MIKOŁAJEM 
 

 Jak co roku w grudniu w naszej 

szkole odbyło się uroczyste spotkanie ze 

Świętym  Mikołajem. Każda klasa witała 

gościa oddzielnie. Dzieci z niecierpliwo-

ścią czekały na gościa. Gdy tylko wszedł 

do salina buziach uczniów pojawiły się 

uśmiechy i radość . Zanim Mikołaj przy-

stąpił do rozdania prezentów , klasa I B 

zaprezentowała część artystyczną. Po wy-

stępach nadszedł najbardziej oczekiwany 

przez dzieci czas – rozdawanie prezen-

tów! Następnie dzieci Następnie  dzieci 

podziękowały i pożegnały Mikoła-

ja.  Szkoda tylko, że ten wyjątkowy gość 

odwiedza nas tylko raz w roku …

uczniowie klasy IB 

 

 

 

 

 
 

"Gra warta 

piernika,  

czyli Maurycy 

i kolędnicy" 

 

 

 
 Pogodna, bożonarodzeniowa histo-

riawłaściciela sklepu z tradycyjnymi pier-

nikami, który kiepsko odnajduje się w 

świecie, gdzie miarą szczęścia stał się 

zysk. Ciepła, pełna przekornego humoru 

muzyczna opowieść o sile dobrych 

uczynków i wiary  w wigilijny cud. 

Wszyscy wiedzą, że warto pomagać. Pan 

Maurycy też to wie.Dlatego dziwi go, że 

przez swoje dobre serce trafił na skraj 

bankructwa,a jego córka lubi go coraz 

mniej.Czy dzięki pomocy przyjaciół, w 

tym rezolutnej pani Halinkii ironicznego, 

bezimiennego kota, dobroduszny Maury-

cy odzyska to, co stracił?Kto wie…. Sko-

ro cuda się zdarzają. Dzieci z klasy I B 

wraz z panią wychowawczynią Agnieszką 

Lewandowską ,już to wiedzą,5 grudnia br. 

udały się do siedziby Teatru Muzycznego 

w Toruniu. Dzieci z Dzieci z zapartym 

tchem i rumieńcem na  twarzy  oglądałyto 

piękne i magiczne przedstawie-

nie. Zapraszamywszystkichnaprawdę 

warto!    uczniowie klasy I B 
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 Moje wakacje zaczęły się wspaniale. 

Od razu w pierwszy dzień wakacji poje-

chałem na kolonie szkolne do Władysła-

wowa , na których wspaniale się bawiłem.  

Co dwa dni jeździliśmy na wycieczki: La-

birynt w Łebie, wydmy, podróż statkiem, 

zwiedzanie Gdyni - to tylko kilka z atrak-

cji, które przeżyłem na koloniach. 

Po koloniach udaliśmy się do mojej cioci, 

do Londynu.  Przygodę rozpocząłem o go-

dzinie pierwszej w nocy gdy pojechaliśmy 

na lotnisko w Gdańsku. Lecieliśmy do 

Londynu z całą rodziną przez dwie godzi-

ny, jednak po pewnym czasie zasnąłem. 

Gdy dolecieliśmy, na lotnisku czekała na 

nas ciocia. Po drodze do jej domu zwie-

dziliśmy jeszcze muzeum ‘’Royal Air For-

ce Museum‘’. Widzieliśmy masę samolo-

tów, jednak niebyło tam trzech symulato-

rów do których miałem nadzieję wejść. 

Wieczorem czekała na mnie kulinarna nie-

spodzianka - kuchnia hinduska. Większość 

potraw była bardzo ostra i o smaku pie-

przu. 

Kolejny dzień też był bardzo męczący. Od 

rana zwiedzamy Londyn jeżdżąc piętro-

wym autobusem. Zwiedziłem pałac i 

ogród królowej, potem parlament i Big 

Bena oraz Tower Bridge. Londyn jest 

wspaniały. Nie wiedziałem, że ma tyle za-

bytków. 

Trzeciego dnia pojechaliśmy do Muzeum 

Historii Naturalnej. Był tam między inny-

mi poruszający się T-Rex. Potem udali-

śmy się na rejs po Tamizie. Kiedy płynęli-

śmy pod London Bridge mieliśmy takie 

szczęście, że 

właśnie otwierał 

się most.  

To były piękne 

chwile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołaj  

Iwaszkiewicz, 

kl. 3f 
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1. Na przykład 4x100 m kobiet 

lub mężczyzn 

2. Okres między igrzyskami spor-

towymi ( 4 lata) 

3. Najszybszy styl podczas za-

wodów pływackich 

4. „ zdrowa…” w trakcie zawo-

dów sportowych 

5. Różne w pływaniu ( np. kla-

syczny, grzbietowy) 

6. Wyposażony jest w nie każdy 

pływak 

7. … pływackie ( np. „ Pływam 

na medal” organizowane 

przez UKS „Ósemka”) 

8. Za przedwczesny start w trak-

cie zawodów 

9. Inaczej styl motylkowy 

10. Na głowie każdego pływaka 

 

Matylda Cziczak, kl. 3a 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ 

REDAKCYJNY 
 

 

 

 

 

        Mikołaj Iwaszkiewicz, kl. 3f 

      Matylda Cziczak, kl. 3a 

      Weronika Głowińska, kl. 3c 

    Stasiu Zuska, kl. 3a 

   Piotr Chrzanowski, kl. 2b 

      Demetriusz Zielaskowski, kl. 2b 

 
Kolegium  pracuje  

pod  

kierownictwem 

p. Doroty Hoffmann  
 

 

 

            1               

    2                      

      3                      

            4            

          5                    

            6                

        7                     

                     

          9                   

            10                 



24 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


