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Witamy wszystkich wiernych czytelników gazetki „Wiadomości ze szkolnej
ławki”. Mamy nadzieję, że informacje,
jakie docierały na naszych łamach były
ciekawe i pożyteczne.
Rozstajemy się na krótko — prosimy o
zbieranie tematów i spostrzeżeń. Mamy
nadzieję, że podzielicie się nimi z pozostałymi czytelnikami.
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Wiosna już tuż, tuż:]

Wiosna to piękna pora roku… Ja
przynajmniej tak sądzę, ale jak wy nie lubicie wiosny, to ja o niej opowiem.
Po pierwsze: wiosną można się pożegnać
z dodatkowymi bluzami, grubymi szalikami itd.
Po drugie: można się powoli zapoznawać
ze zwierzętami, które zasnęły na zimę.
Życzymy udanych wakacji letnich,
Po trzecie: wszystko rośnie, nawet my!
ciekawych spotkań oraz interesujących
Wiecie już jaka wspaniała jest wiosna, ja
doznań.
tak samo jak wy.

Komitet Redakcyjny

Vanessa Zuchniak, kl. 3b

Pamiętajcie, 23 czerwca
Dzień Ojca!

W półfinałach spotkało sie 9 szkół.
26 lutego 2019r. po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się szkoła 28 pokonując
SP9 i SP18.
Następnego dnia rywalizowała nasza
szkoła z SP5 i SP15.
Jak co roku, nasza szkoła brała udział
w zawodach. W tym roku do zawodów
zgłosiło się tylko 12 szkół: SP5, SP6, SP8,
SP9, SP13, SP14, SP15, SP18, SP28,
Szkoła nr 15 dwa razy została pokoSP32 oraz SP35. Niestety w ostatniej
chwili SP34 zrezygnowało z udziału w ry- nana przez ósemkę. Z SP5 spotkamy się w
finale.
walizacji.
Ostatni dzień półfinałów przyniósł niespodziankę. Ubiegłoroczni zdobywcy trzeciego miejsca SP14 odpadli z rywalizacji o
puchar dla najlepszej szkoły. Przegrali
Pierwsze eliminacje odbyły sie 13 dwoma punktami z SP6. SP32 przeszło do
lutego 2019r. w szkole nr 32. Do półfinału finału.
przeszły szkoły nr 5, 6 oraz 32.
Drugie eliminacje odbyły sie w naszej
szkole 15 lutego 2019r. Nie mieliśmy sobie równych wygraliśmy ze szkoła nr 15
Do finałów weszły zwycięskie szkoły
zdobywając 85pkt.
z półfinałów oraz 2 szkoły z drugiego
Trzecie eliminacje odbyły sie w szkole nr miejsca, które uzyskały najwyższe wyniki.
18, 18 lutego 2019r. Gospodarze oraz Finał, w którym spotkały się SP5, SP6,
szkoła nr 14 pomyślnie przeszły elimina- SP8, SP28 oraz SP32, odbył się 7 marca
cje.
2019r w Hali Arena Toruń przy ul. Bema
W ostatnich eliminacjach 19 lutego 63/79. SP28 zajęło pierwsze miejsce
2019 r. zwycięzcy z ubiegłego roku, SP28, (138pkt), trzecie miejsce zajęło SP32
spotkali sie z SP13 i SP9. I tym razem nie (93pkt), czwarte miejsce zajęło SP6
było niespodzianki, do półfinału przeszły (87pkt), piąte miejsce SP5 (38pkt).
szkoły SP28 oraz SP9.
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Olek Lewandowski,
kl. 2a

Srebrni medaliści:
klasa 1a:
Natasza Wittstock, Franek
Wandowicz, Bartek Karpa,
Szymon Górzkowski, Kuba
Zieliński, Piotr Gryniaków,
Dominika Wisniewska, Nikola Butkiewicz, Blanka
Głowacka, Hania Lewczuk
klasa 2a:
Michalina Krzysztofiak, Tymek Machałowski, Ignacy Morenc, Nikodem Sajnóg,

Olek Lewandowski, Dominik Meszyński, Ala Stasiak, Weronika Muraczewska, Weronika Sacharuk, Alana Zielaskowska
klasa 3a:
Zosia Górecka, Iza Bolewska, Judyta Marasek, Nikola Broda, Gosia Kaczmarek,
Szymon Donczyk, Stasiu Maciejewski,
Janek Makowski, Olgierd Borkowski,
Bruno Fiszer
4b:
Oliwier Sakowski, Marta Jankowska, Adrian Alickun, Julek Giedrys, Kuba Czerwiński, Agata Machalowska, Zuzia Giera,
Piotrek Królczewski, Weronika Niezgoda,
Julka Mańka
5a: Julia Szczodrowska, patrycja Dombrowska, Łukasz Donczyk, Konrad Janiszewski,
5b: Antek Tomaszewski, Patryk Cichowicz,
5c: Ewa Wyczółkowska, Natalia Budzińska, Olga Lasecka,
5e: Alan Stanecki
4a: Adrianna Mulska, Lena Krystkiewicz
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W ciągu semestru w ramach akcji "Cała Polska
czyta dzieciom" o 8.00 rano
spotykaliśmy się na głośnym
czytaniu. Chętni uczniowie
czytali lektury szkolne koleżankom i kolegom z klas 1–3.
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14 marca na spotkaniu z
cyklu „Cała Polska czyta
dzieciom” słuchaliśmy czytania naszego szkolnego psychologa, pana Tomasza Klisia.
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„Ania”
„Puszysty
zajączek’’
Pewnego
razu żył sobie pewien zajączek. Mieszkał w lesie. Kilka
dni temu leśnicy zrobili na niego pułapkę.
Gdy skakał sobie na trawce, wpadł w nią.
Leśnicy chcieli go najpierw zabić, a potem
go zjeść. Ustawili się wokół niego, wyjęli
strzelby i już prawie zaczęli strzelać, ale
mały chłopiec o imieniu Antoś podbiegł i
zaczął uderzać ich patykiem. Leśnicy
uciekli, a Antek szybko zabrał zajączka do
domu, aby zobaczyć czy nic mu się nie
stało. Jak doszedł do domu opatrzył zajączka i zobaczył, że zajączek ma dużą ranę na łapce. Antoś bardzo się zmartwił.
Jak najszybciej poszedł z nim do weterynarza. Pani weterynarz opatrzyła zajączka.
Antoś wrócił z zajączkiem do domu. Już
po kilku dniach zajączek nie miał rany na
łapce. Antek wypuścił zajączka do lasu.
Po kilku minutach zajączek znalazł swoich rodziców. I tak żyli długo i szczęśliwie.
KONIEC

Żyła sobie piękna dziewczyna. Miała
jasne włosy, różową sukienkę, a na imię
Ania. Pewnego dnia koło jej domu przejeżdżał król i zatrzymał się, bo zobaczył,
że ktoś biedny tam mieszka. Gdy zapukał
do drzwi otworzyła mu mama. Mama spytała, czy by mogła dostać trochę pieniędzy. Król odpowiedział, że tylko za długi,
złoty haft do jego ubrania. Mama zamilczała, a po chwili powiedziała, że jej córka Ania umie taki haft zrobić. Król powiedział: „Pokaż mi ją”. Gdy mama zawołała
Anię, ona szybko przybiegła. Król powiedział: „Wsiadaj na konia, jedziemy do
królestwa”. Gdy jechali, to powiedział, że
jak nie zrobi dzisiaj tego haftu, to ją zabije. Następnie, gdy już dotarli do królestwa
król zaprowadził ją do komnaty. Komnata
była pełna nici i były tam jeszcze dwie
maszyny. Ania wiedziała, że jej mama
skłamała, ale nie chciała jej wydać. Nagle
w komnacie pojawił się elf. Elf powiedział, że może jej pomóc, ale nie za darmo, więc dziewczyna pomyślała i powiedziała że może mu dać pierścionek. Drugiego dnia, gdy się obudziła, to było jeszcze więcej pracy. Elf znowu przybył, więc
dała mu pierścionek od swojej babci. A
już trzeciego dnia nic nie miała, więc elf
powiedział, że gdy urodzi pierwsze dziecko, to mu je da. Dziewczyna się zgodziła.
Za osiem lat urodziła, gdy poszła napić się
wody, to elf zabrał dziecko.
KONIEC

Weronika Muraczewska, kl. 2a

Weronika Sacharuk, kl. 2a
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A wróbelek mówi:
- Nic ważnego ta wiosna przyniosła. Tylko
porcelanowego osła przyniosła!
Bociek rozważa:
-Pani wróbelek nic nie słyszała? Przecież
dzięcioły stukają w drzewa, bo wiosna życie im przyniosła! Tak, właśnie Pani Wiosna!

Wiosenne wierszyki

Przyszła zima do wiosny na śniadanie mówi:
Na łące rosną fiołki, a dzieci robią fikołki. - Och jak nie fajnie jest na dworze! Ja noFiołki pełne wiosennych zapachów, ponie- wiutką kurteczkę wzięłam, a ciepełko zieważ życie pełne kwiatowej radości Panią mię nagrzewa.
wiosnę w duszy gości!
Wiosna mówi:
-To nieprawda siostro. Ciesz się wiosną!
Latają wokół kwiatowej łąki biedronki.
Zające kicają na tej kwiatowej łące, a żabka śpiewa pięknej biedronce.

Mam nadzieję, że wierszyki
wam się podobają!

Jest co robić, jest co śpiewać, bo wiosna
rozbudza kwiaty i drzewa. Zagląda na pola zbożowe i tęcze robi kolorowe. Lubi
nas wszystkich wokoło, dlatego jest nam
wesoło.
Kruk mówi, że wiosna rozbrzmiewa:
-Zauważyliście szumią drzewa? Że kawki
latają nad świerkami i kłócą się z wiewiórkami?

Lily Adryjańczyk, kl. 3b
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Pierwsza
Komunia
Święta
26 maja 2019 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski
odbyła się uroczystość przystąpienia do
Pierwszej Komunii Świętej przez trzecie
klasy Szkoły Podstawowej numer 8 w Toruniu. Msza Św. rozpoczęła się o godzinie
10:30 a zakończyła się o 12:00. To było
piękne przeżycie.

Zosia Powałowska,
kl. 3b
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W dniach 7-8 czerwca 2019 r. w Auli
UMK odbył się II Archipelag ZabawyToruński festiwal dla dzieci. Były przygotowane wyspy, na których odbywały się
różne zajęcia np.: Wyspy Kultury, Wyspa
Nauki, Wyspa Muzyki i wiele innych. Na

Wyspie Gamingowej można było pograć
na konsoli i komputerach. Były też konkursy, w których wygrałem różne nagrody.
Najważniejsza dla mnie wygrana to
zwycięstwo w konkursie ,,Minecraft z
Doknesem". Za najlepszą budowlę wieżowca otrzymałem memobook z autografem Doknesa, który jest znanym ,,youtuberem" i ,,gamerem". Na
Wyspie Sportu wygrałem konkurs w
piłce nożnej na króla strzelców. Cała impreza bardzo mi się podobała, ponieważ
było dużo atrakcji. Miło spędziłem czas z
rodziną.

Olek Lewandowski, kl. 2a
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KĄCIK SPORTOWY

U nas w grupie
gimnastycznej
jest bardzo fajnie i zabawnie.
Biegamy 1 km
dziennie. Często skaczemy
na trampolinach,
gramy w zbijaka i berka. Czasami robimy piramidy, od których bolą plecy.

Kinga Widurska i Weronika Sacharuk,
kl. 2a
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KĄCIK SPORTOWY

ale bardzo szczęśliwi, bo większość z nas
zdobyła miejsce na podium.

Iga Tkaczyk, kl. 2a

Zawody w Poznaniu!!!
Cześć, mam na imię Iga.
23.02.2019r. razem z koleżankami i
kolegami z klubu byłam na zawodach
w Poznaniu. Do Poznania jechało się
bardzo długo, ale było warto.
Na zawodach było bardzo dużo zawodników - około sześćset osób.
W mojej kategorii wiekowej zdobyłam tam: pierwsze miejsce za 25m
kraulem, pierwsze miejsce za 50m
kraulem i trzecie miejsce za 50m
grzbietem.
Moi koledzy i koleżanki dodatkowo
brali udział w 100m zmiennym, a
bliźniacy dodatkowo startowali jeszcze w żabie.
W roczniku 2010 startowało ponad 70
zawodników, a w 2011 było ich ponad
30 zawodników.
Do domu wracaliśmy bardzo późno,
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Rabka-Zdrój to niewielkie, górskie, malowniczo położone miasteczko
uzdrowiskowe w województwie małopolskim. Znajdziesz je w połowie drogi między Krakowem a Zakopanem. Co roku do
miasta zjeżdżają tysiące ludzi, głównie
dzieci, żeby skorzystać z jego leczniczych
walorów. Oprócz sanatoriów, basenu na
świeżym powietrzu i tężni, jest tam wiele
atrakcji, które wypełnią wasz czas wolny.
W parku zdrojowym znajdziecie wspania-

łe place zabaw, siłownie, fontanny, boiska,
miasteczko ruchu drogowego dla rowerów
i gokartów, tor do cyklotrialu, miejsca biwakowe oraz mój ulubiony skatepark.
Liczne szlaki turystyczne prowadzą ku
okolicznym szczytom i punktom widokowym, takim jak np. Góra Maciejowa (815
m n.p.m.). W Muzeum Górali i Zbójników
czeka cię wiele przygód przy rozwiązywaniu zagadek, a na koniec wizyty będziesz
mógł ozdobić góralską ciupagę. Dodatkowo każdy może skorzystać z wypoczynku
w rodzinnym parku rozrywki Rabkoland.
Są tam karuzele, pokój luster, krzywy
dom, wioska wikingów, inne gry i zabawy
oraz Muzeum Orderu Uśmiechu.
Jeżeli kiedyś będziecie podróżować
w tamte strony, koniecznie zatrzymajcie
się w Rabce. Nie będziecie żałować!

Aleksander Lewandowski,
kl. 2a
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Można się kąpać kiedy jest biała flaga.
Gdy nie ma ratownika to nie wchodzimy do wody.
Do wody wchodzimy pod opieką
osoby dorosłej.
Po jedzeniu, by wejść do wody, trzeba odczekać godzinę, ponieważ gdy
wejdziemy szybciej, możemy zasłabnąć i się utopić.
Na plaży trzeba mieć nakrycie głowy.
Gdy jesteśmy na plaży smarujemy
się dobrze kremem z wysokim filtrem.
Na plaży możemy puszczać muzykę,
ale nie za głośno.
Nie śmiecimy na plaży, bo zwierzęta
mogą to zjeść!

1.

W lesie trzeba zachowywać się cicho, żeby nie wystraszyć jego mieszkańców.
2. Nie wolno łamać gałęzi z drzew.
3. Gdy w pobliżu jest groźny zwierz,
trzeba skulić się jak jeż, albo przybrać pozycję drzewa.
4. Gdy widzimy słodkie zwierzątko nie
głaszczemy go, bo mama może je odrzucić.
5. Nie możemy zaprószać ognia, bo
możemy podpalić las, a to jest dom
dla wielu zwierząt.
Trzeba przestrzegać tych zasad, bo inaczej
zaniedbujemy naszą planetę.

Ola Krystkiewicz,
Agnieszka Janukiewicz,
Iga Tkaczyk, kl. 2a

Michalina Krzysztofiak,
Zuzia Oler, kl. 2a
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4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Nie bierz cukierków od obcych 6.
osób!
Nie idź z obcymi osobami, bo mogą 7.
cię porwać!
Kiedy piłka spadnie ci na ulicę, to
poczekaj aż samochody przejadą!
Nie przechodź na czerwonym świetle, tylko na zielonym!
Gdy jesteś na placu zabaw nie podchodź pod bujaczki, gdy ktoś się buja!
Pamiętaj!

Weronika Sacharuk,
Kinga Widurska, 1.
Martyna Motylewska, kl. 2a 2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Jak jest czerwona flaga to nie wchodzimy do wody.
8.
Dzieci mogą pływać tylko do wyznaczonego miejsca.
Dzieci mogą pływa c, chodzić tylko
w pobliżu ratownika.
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Dzieci od razu po jedzeniu nie mogą
wchodzić do wody.
Nie można ciągnąć nikogo za nogę,
rękę, gdy jest w wodzie.
Na plaży zawsze trzeba mieć kapelusz lub czapkę.
Nie puszczamy głosno muzyki, bo
wtedy rozpraszamy ratownika.

Ignacy Kardacz,
Miłosz Wrześniewski,
Dominik Meszyński, kl. 2a

Nie otwieraj okien na oścież.
Uważaj na rogi od stołu.
Uważaj na szklane rzeczy.
Uważaj na kontakty z prądem.
Nie bujaj się na krześle.
Nie stawaj na krześle.
Nie wychylaj się z balkonu oraz z
okien.
Nie otwieraj lodówki na długo, ponieważ może się popsuć.

Victoria Sobocińska,
Ola Giemza,
Nikodem Dankowski, kl. 2a

4.

1.

2.

3.

4.
5.

Co warto zabrać w góry: linę, latarkę,
telefon, apteczkę, dobre obuwie, np.
trapery, ciepłe spodnie i bluzkę.
Na co trzeba uważać: na lawiny, na
strome zbocza, na niebezpieczne
zwierzęta, trzeba patrzeć na szlaki.
Jakie zwierzęta można spotkać:
niedźwiedzie, dziki, wiewiórki, kozi- 2.
ce.
Pogoda: burza, mgła, deszcz, hura3.
gan.
Jakie kolory szlaków można zoba4.
czyć w górach: zielony, czarny, żółty,
niebieski i czerwony.

5.

Ignacy Morenc,
Tymek Machałowski, kl. 2a 6.
7.
8.

1.

2.

3.

W góry warto pojechać, ponieważ
można dużo zwiedzić.

Olek Lewandowski,
Adrian Podlas, kl. 2a

1.

Nie oddalaj się od rodziny.
Przed przejściem dla pieszych rozejrzyj się, czy nic nie jedzie.
Jak ktoś cię poczęstuje cukierkiem,
powiedz „nie, dziękuję”.
Na placu zabaw nie wchodź na dach
zjeżdżalni.
Nie wchodź do czyjegoś samochodu,
bo może cię ktoś porwać.
Nie odzywaj się do osób obcych.

Nie bij innych osób.
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy zadzwoń po karetkę lub zawołaj kogoś
dorosłego.
9. Jak ktoś obcy ciągnie cię za rękę to
Jak wspinamy się na szczyt, potrzebkrzycz, że nie znasz tej osoby i pone są: buty trapery, młotki górskie,
trzebujesz pomocy.
jedzenie i ciepłe picie.
W różnych miejscach umieszczone 10. Kiedy będziesz jechać samochodem
zawsze zapinaj pasy.
są schroniska górskie, w których
można odpocząć i zjeść.
Weronika Muraczewska,
Jak pada śnieg nie można otwierać
okien na oścież.
Alicja Stasiak, kl. 2a

15

OBÓZ
HARCERSKI
1.
2.
3.
4.
5.

Jak płyniesz statkiem nie możesz wychylać się za burtę!
Jak wypadnie ci piłka za burtę to nie
nurkuj po nią!
Gdy statek zacumuje na wyspie nie
wychodź na nią bez pytania!
Nie przeszkadzaj kapitanowi statku!
Wakacje zaraz się zaczną. Większość
Nie baw się łodkach, bo mogą się
urwać i popłyniesz z prądem!
dzieci wyjedzie z rodzicami na odpoczynek. Ja najbardziej czekam na obóz harBasia Markowska, kl. 2a cerski. Jeżdżę na niego od trzech lat razem
ze starszym rodzeństwem. W tym roku jedziemy koło Malborka. Będziemy spać w
namiotach na takich małych łóżkach, które nazywają się kanadyjki. Półki będą zrobione z patyków. Moja mama mówi, że
jest to wspaniały odpoczynek od telefonów, bo nie możemy ich używać. W dzień
bawimy się , chodzimy nad jezioro-jak
jest w pobliżu, gramy w gry terenowe.
Najbardziej lubię wieczory, kiedy siadamy
przy ognisku i śpiewamy piosenki. Już nie
mogę się doczekać.

Kinga Widurska, kl. 2a
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Mam na imię Alicja. Mam 8 lat. Chodzę do klasy 2a. Wiosna to moja ulubiona
pora roku. W wiosnę z moją mamą, tatą i
siostrą Julą pojadę do cioci Magdy. Będziemy tam bawić się z psami, które mają
na imię Ciapek i Max. Ciapek jest średnio
-mały, a Max jest duży. Max myśli, że
Ciapek to dziewczyna. Ale to nieprawda,
Cześć, mam na imię Olek. Noszę
bo obaj są chłopcami. Jeszcze będziemy
okulary, są koloru: żółtego, czarnego, biabawić się z kotami, które mają na imię
łego i zielonego. Mam czarno – brązowe
Gibby i Gradka. Będzie super.
włosy oraz brązowe oczy. Bardzo lubię
kolor czerwony. Jestem dowcipny, wesoły,
Alicja Stasiak, kl. 2a
lubię jeździć na hulajnodze i czasami się
denerwuję.

Aleksander Lewandowski, kl. 2a
Cześć, jestem Weronika. Chodzę do
tej szkoły od niedawna, bardzo polubiłam
tę szkołę. Bardzo dużo się tutaj dzieje, np.
16 lutego były drzwi otwarte i były różne
zadania do wykonania, a 21 lutego był bal
karnawałowy. Bardzo mnie tutaj polubili i
cieszę się z tego. Wypisałam się z tamtej
szkoły przed feriami. W tamtej szkole było bardzo mało osób.

Jej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Już za 2 dni będę miała urodziny. 6 kwietnia wyprawiam urodziny w kinie Cinema
City na Czerwonej Drodze. Będziemy szli
na film „Dumbo”. Zaprosiłam maksymalną liczbę gości z klasy, czyli 17 i moją
jedną najlepszą przyjaciółkę Lenę z podwórka. Bardzo lubię chodzić do kina.

Weronika Sacharuk, kl.2a

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a
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Wycieczka szkolna!
24 maja nasza klasa 3b razem z klasą
3a wybrała się na wycieczkę. Pojechaliśmy do Rudej koło Górzna. Bardzo mi się
podobało. Podczas podróży Aniela Zielińska zauważyła sarnę. Ja niestety nie miałam takiego szczęścia, ale potem trochę
się rozchmurzyłam, bo zobaczyłam wiele
kolorowych i równie pięknych motyli.
Gdy dotarliśmy na miejsce przywitała nas
pani przewodnik. Zabrała nas do leśniczówki i zaczęliśmy zajęcia. Najpierw była ciekawa prezentacja o różnych owadach. Było wiele ciekawostek, że trudno
byłoby wszystkie zapamiętać. Ja na przy-

kład zapamiętałam, Królowe Pszczół nazywane są też Pszczołami Miodnymi i żeby powstał miód, w okresie wiosennoletnim pszczoła musi zapylić jeden kwiatek około 40 tys. razy. Potem dostaliśmy
kolorowanki i wykonaliśmy bukiety dla
mam z kolorowego papieru. Później dostaliśmy jeszcze do nich wazony z drewna. Następnie była moja ulubiona część.
Wyszliśmy sobie na łąkę, dostaliśmy siatki na motyle i lupy do ich zidentyfikowania. Aniela Zielińska, Lily i ja jako drużyna znalazłyśmy ładną korę drzewną i wielkiego, białego grzyba. Udało się nam też
złapać dwanaście motylków, dwa duże pająki ( w tym jeden zielony) i jaszczurkę.
Potem wypuściłyśmy je na wolność. Następnie mieliśmy ognisko z kiełbaskami.
Na koniec zrobiliśmy sobie spacer po lesie. Droga powrotna minęła nam w miłej
atmosferze. Pan kierowca włączył nam
muzykę disco-polo. Wycieczkę do Rudej
na pewno będę mile wspominać.

Kinga Słomska, kl. 3b

18

19

„Wycieczka
do Trójmiasta”
09.05.2019 r. pojechaliśmy do Trójmiasta. Wyjechaliśmy spod „Paluszka” o
godzinie 7:30. Najpierw pojechaliśmy do
Gdyni, jechaliśmy tam trzy godziny. Aby
szybciej minął nam czas, pilot wycieczki
opowiadał nam historie o Trójmieście. A
gdy już wysiedliśmy, to poszliśmy do
Akwarium Gdyńskiego. Później poszliśmy do małego sklepiku morskiego. Kupiłam tam: jajko, z którego wykluwa się zabawkowy flaming, gniotka, prawdziwą
perłę, którą samemu trzeba wyciągnąć z
małża oraz czarodziejski pierścionek. Potem poszliśmy do portu podziwiać statki.
Następnie pojechaliśmy do Sopotu na molo oraz zobaczyliśmy Krzywy Domek.
Następnie pojechaliśmy do Gdańska. Poszliśmy na starówkę i zobaczyliśmy tam
kościół Mariacki i pomnik Neptuna. A na-

stępnie poszliśmy do teatru Wybrzeże. Na
końcu pojechaliśmy do hotelu. Mieliśmy
kilkuosobowe pokoje. W naszym pokoju
były: Alicja, Kinga, Weronika S., Martyna, Ola K., Agnieszka i Iga. W hotelu rozpakowaliśmy się, przebraliśmy, a potem
poszliśmy na kolację. Po kolacji wróciliśmy do hotelu umyć się, a potem poszliśmy do pokoi. Na koniec dnia nasza grupa
w naszym pokoju bawiła się w różne zabawy. Później nie mogłyśmy zasnąć. Następnego dnia rano poszliśmy na śniadanie. Wszystkim bardzo smakowało. Po
śniadaniu udaliśmy się oglądać statki.
Zrobiły na nas bardzo duże wrażenie. Następnie pojechaliśmy zwiedzić Stare Miasto w Gdańsku. Pilot bardzo ciekawie
opowiadał nam o nim. Naszą ostatnią
atrakcją było Westerplatte. Potem już stęsknieni wróciliśmy do rodziców. W drodze powrotnej w autokarze było wesoło i
śmiesznie. Myślę, że każdemu się tam podobało i wszyscy by tam chętnie wrócili.

Weronika Muraczewska, kl. 2a
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9 maja klasa 2a wyjechała do
Trójmiasta. Zwiedzaliśmy: Stare
Miasto w Gdańsku, a tam podobał
nam się posąg Neptuna, molo i Krzywy Domek w Sopocie, Teatr Wybrzeże w Gdańsku i Westerplatte.
Byliśmy także w Centrum Hevelianum w Gdańsku i w oceanarium w
Gdyni. Na wycieczce kupiłam pierścionek, który rozpoznaje moje
uczucia i zmienia kolory oraz kupiłam magnes dla mamy i wisiorek.
Miał on dodatkowo perłę, którą moż-

na wsadzić do wisiorka i nosić go na
szyi, perła na początku znajdowała
się w małżu i w tym była cała zabawa. Nocowaliśmy w najlepszym na
świecie hotelu, mieliśmy piętrowe
łóżka!!!
Bardzo mi się podobało, bo dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy
o Trójmieście.
Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a
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Wycieczka małym szlakiem
piastowskim
14 maja razem z klasą 1c wyruszyliśmy na wycieczkę małym szlakiem piastowskim. Pierwszym etapem naszej wyprawy była podróż kolejką wąskotorową
do Wenecji i zwiedzanie muzeum. Następnie odwiedziliśmy Biskupin i dowiedzieliśmy się jak żyli i mieszkali kiedyś ludzie.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była
Zagroda Pałucka, w której poznaliśmy
różne gatunki zbóż i dawne narzędzia rolnicze. Samodzielnie ubijaliśmy masło i
piekliśmy bułeczki. Były pyszne!
Już nie możemy się doczekać kolejnej wyprawy!

Uczniowe klasy 1a
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Tajemnicza wycieczka
w tajemnicze miejsce.
Pewna klasa 22 maja pojechała na
wycieczkę szkolną do Poznania. Dzieci
odwiedziły Muzeum Narodowe, Muzeum
Rogala Marcińskiego, Muzeum Archeologiczne i zwiedzały Starówkę. Podczas
zwiedzania na dzieci czekałyróżne zadania do wykonania.
Dzieci
świetnie
sprawdziły
się jako detektywi szukający zwierząt na obrazach wielkich
mistrzów, nauczyły się
piec rogale
oraz je zajadać, miały
możliwość
filmowania
trykających

koziołków na Ratuszu, zachwycały się barokowym wnętrzem Bazyliki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii
Magdaleny.Pod koniec wycieczki trafiły
w ciekawe miejsce w którym posiadły tajemną wiedzę balsamowania ciał i robienia mumii egipskich. Czy potraficie odgadnąć kto został zmumifikowany? To była bardzo udana wycieczka.

Główna Egipcjanka.
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21.02.2019r.
odbył się bal karnawałowy.
Wszystkie dzieci były ubrane w
przepiękne stroje. Nasza klasa bawiła się cudownie, słuchaliśmy
piosenek, tańczyliśmy oraz częstowaliśmy się: delicjami, orzechami laskowymi w czekoladzie,
chipsami i żelkami HARIBO.
Podczas balu przyszedł do nas
klaun, który żonglował. Bardzo
mi się podobały sztuczki, ale w
klasie było najlepiej.

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a
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Dziś w szkole był bardzo miły dzień.
Wszyscy dawali sobie laurki. Ja dałam
laurkę: mojej najlepszej koleżance Zuzi,
Victorii i Oli. A dostałam walentynkę od:
Zuzi i Kingi. To był naprawdę miły dzień.
Dlatego lubię walentynki! W walentynki
wszyscy są uśmiechnięci i mili. Radzę
Walentynki to miłosny dzień. Wszy- Wam obchodzić walentynki.
scy wszystkim dają prezenty, słodycze,
miłosne kartki i składają życzenia. Dziewczyny i chłopcy składają sobie życzenia.

Alicja Stasiak, kl. 2a

Walentynki to piękny dzień. Ludzie
składają sobie życzenia, dają kartki miłosne, prezenty oraz słodycze. Ja dla rodziców zrobiłam serce ze strzałą i życzeniami.

Basia Markowska, kl. 2a

8 Marca – Dzień Kobiet
TEGO DNIA, JAK podpowiada nazwa,
swój dzień obchodzą wszystkie kobiety.
W naszej klasie chłopcy podarowali nam
laurki i magnesy.

Zosia Powałowska, kl. 3b
Weronika Muraczewska, kl. 2a
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Tłusty czwartek
Tłusty czwartek to dzień objadania
się pączkami. Wtedy do szkoły przynosimy pączki. Dzielimy się z kolegami i z
koleżankami lub zjadamy sami J. A teraz
pączkowe tak lub nie.
Czy lubisz pączki czy też nie ?
a (tak
b (nie

Tłusty czwartek, to dzień pysznych ,
słodkich i przede wszystkim tłustych
pączków, tłusty czwartek. Każdy obchodzi
ten dzień, chyba że nie lubi słodyczy, ale
takich osób jest mało. Każdy co roku chce
pobić swój rekord. Ale jaki rekord? A taki,
z jedzenia pączków. Każdy je jak najwięcej pączków z pysznym dżemem i słodkim lukrem. Tego dnia się nie zapomina.

Gabrysia Popławska,
kl.3b

Czy z nadzieniem czy bez ?
a (tak
b (nie

14.02.19 r. akurat w
A czy lubisz pączkowe kolorowanki ?
walentynki wybraliśmy
się z klasą do straży pożarnej. Pan strażak
pokazał nam jak zauważyć pożar i jak z
niego uciec. Pamiętajcie, że bardzo ważne
To mam coś dla cie- są znaki ewakuacyjne, one kierują nas do
bie. Dokończ :)
ucieczki przed ogniem.
Potem poszliśmy do garażu, było tam
mnóstwo wozów strażackich. Na koniec
Lilka Kuczyńska, strażak zjechał dla nas na rurze.

kl. 2d
Gabrysia Popławska, kl. 3b
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Zawsze u mnie w domku jest gorączka świąteczna. Pomagam mamusi ozdabiać święconkę, i gotować różne potrawy.
Uwielbiam się pięknie ubierać. A jeszcze
przed świętami kupujemy kwiatki i robimy ozdoby i tymi rzeczami zdobimy domek. Po południu idę do ogrodu i zbieram
jajeczka czekoladowe i różne zabawki, a
już na koniec cieszę się rodziną.

Weronika Sacharuk, kl. 2a

Zbliża się ten Wielki Dzień. Wiesz
co to? To Wielkanoc jest. Tu zając przynosi nam słodycze! Tu pełno kurczaczków w
pisankach się chowa. Każdy musi zjeść
jajko! Każdy się na poszukiwania szykuje.
Wiesz co to zając, czy on w ogóle istnieje?
Dzięki za wysłuchanie, pamiętaj Wielkanoc to dzień zagadek!
No to teraz na wiosnę pora, przecież
Wielkanoc to wiosny jest pora. Z wiosną
nikt się nie nudzi, wiosna budzi drzewa i
trawę budzi. To cudowny widok gdy pąki
na drzewach się pojawiają To wiosna jest
kochana.

Wielkanoc, to jest piękny czas, bo
można szukać pisanek, a z jajek wypadają
cukierki. Idzie się do kościoła poświęcić
koszyk z jedzeniem wielkanocnym, w którym są, np. pisanki, baranki, babka wielkanocna, sól i pieprz, chleb oraz masło.
Szuka się prezentów kolorowych jajek od
zajączka. Jest stukanie się jajkami - ten
kto będzie miał rozbite jajko, to już odpada, a ten kto zbije komuś skorupkę, to
przechodzi dalej.

Alicja Stasiak, kl. 2a
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Gabrysia Popławska, kl. 3b

Zbliża się ten wielki dzień wiesz co
to? To Wielkanoc jest. Tu zając przynosi
nam słodycze! Tu pełno kurczaczków w
pisankach się chowa. Każdy musi zjeść
jajko! Każdy się na poszukiwania szykuje.
Wiesz kto to zając czy on w ogóle istnieje? Dzięki za wysłuchanie, pamiętaj Wielkanoc to dzień zagadek!
No to teraz na wiosnę pora, przecież
Wielkanoc to wiosny jest pora.
Z
wiosną nikt się nie nudzi, wiosna budzi
drzewa i trawę budzi. To cudowny widok,
gdy pąki na drzewach się pojawiają. To
wiosna jest kochana.

Wielkanoc to miły czas. Wtedy przychodzi zając i zostawia upominki. Idziemy
do kościoła poświęcić koszyk. Po tym jemy śniadanie które wcześniej poszliśmy
poświęcić. To już 22 kwietnia.:)

Lilka Kuczyńska, kl. 2d

W tym roku Wielkanoc
zaczęła się 21. 04. 2019r., a skończyła 22.
04. 2019r. Wielkanoc to cudowne dni, bo
można szukać pisanek, a w tych pisankach
mogą być, np.: cukierki, czekoladki i zabawki. Dzieci myślą, że zajączek chowa
im pisanki, ale to rodzice chowają pisanki.
W koszyk wkłada się: masło, chleb, babkę, baranka, pisankę, sól i pieprz, a potem
Gabrysia Popławska, kl. 3b idzie się do kościoła, żeby ksiądz poświęcił koszyk z jedzeniem, dopiero wtedy
można to zjeść. W Wielkanoc można jeść
Święto Wielkanocne to Święto, w mięso. Można się bawić na podwórku, bo
którym nosi się koszyczek wielkanocny jest wiosna i jest bardzo ciepło.
do kościoła. W kościele ksiądz święci mały koszyczek, w którym znajduje się: kiełAlicja Stasiak,
baska, chleb, pieprz i sól. Kto lubi Wielkakl. 2a
noc? Jestem ciekawa.

Aleksandra Kozieł, kl. 2b
W Wielkanoc przychodzi zając. W
mojej rodzinie siada się do stołu, najstarszy członek rodziny czyta kawałek Pisma
Świętego, a potem częstuje jajkiem. Następnie je się np. sałatkę jarzynową.

Maja Miklaszewska, kl. 2b
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Cześć, jestem Victoria, bardzo lubię
wiosnę. A wiecie, że wiosną są Święta
Wielkanocne? Czy wiecie, że wiosną
przychodzi zajączek? A zajączek przynosi
cukierki. A w ogrodzie można znaleźć pisanki czyli - świąteczne jajka. Bardzo lubię Wielkanoc, bo każdy kto wierzy w Boga, to idzie do kościoła. Trzeba mieć koszyk wielkanocny, a w nim: kiełbasę, jajka, masło, pieprz, sól, chleb oraz babkę.
Czy wy też lubicie Wielkanoc?

Victoria Sobocińska, kl. 2a

Wiosna to piękna pora roku. Wiosną
można bawić się w wiele zabaw. Na przykład można grać w piłkę lub grać w różne
gry. Wiosną jest też Wielkanoc, w tedy
szukamy jajek robimy różne wielkanocne
gry. Wiosną dzieje się dużo fajnych rzeczy. Bardzo lubię wiosnę.

Liliana Kuczyńska 2dJ.
Wiosna to moja ulubiona pora roku.
Wiosną dni są coraz dłuższe, a noce krótsze. Wiosna to piękna pora roku. Można
pobawić się na placu zabaw, pobawić się
w berka, w chowanego. Lubicie wiosnę,
jestem tego ciekawa?

Aleksandra Kozieł, kl. 2b

Niedługo nadejdzie pora roku, która
zwana jest wiosną. Wiosna to pora roku,
na którą każdy czeka. Wiosna jest cudowna, to czas radości. W tę porę roku wszystko nabiera sensu - na drzewach rosną liście, zwierzęta budzą się ze snu i można
się pożegnać z grubymi szalikami, wełnianymi czapkami i puchowymi kurtkami.

Gabrysia Popławska, kl.3b

Wiosna to taka pora roku, w której
kwiaty o nazwie przebiśniegi wychodzą
spod grubej warstwy śniegu. W naszej
Polsce mamy też inne wiosenne kwiaty,
takie jak: krokusy, dzwoneczki i żonkile.
W wiosnę też mamy bazie kotki, które
wyrastają na wierzbie. Bardzo lubię wiosnę, ponieważ to bardzo kolorowa pora
roku.

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a

Wiosna, to czas gdy natura budzi się
do życia, zwierzęta budzą się z hibernacji.
Rodzą się malutkie zwierzęta. 21marca
rozpoczyna się wiosna. Rozkwitają kwiaty, śnieg topnieje, na drzewach pojawiają
się liście. 21marca rozpoczyna się wiosna,
a kończy się 22 czerwca. A już 23 czerwca
jest lato. Wiosną jest jedno z weselszych
świąt, czyli Wielkanoc.
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Podczas tegorocznych ferii
wraz z rodzicami wyjechałam
na wycieczkę nad morze do Jastrzębiej Góry. Oprócz Jastrzębiej Góry zwiedziliśmy:
Władysławowo, Rozewie, Jastarnię, Chłopy, Gdańsk, Juratę i Hel. Podczas długich
spacerów zbierałam muszelki, bursztyny,
widziałam koniec Półwyspu Helskiego
zwanego inaczej "Cyplem", podziwiałam
morskie fale i oddychałam świeżym, zdrowym powie

trzem. W czasie mojego pobytu w Jastrzębiej Górze okazało się, że w tym samym
hotelu co ja, przebywał sławny piosenkarz,
juror "The voice Kids" Dawid Kwiatkowski, z którym zrobiłam sobie zdjęcie. Ferie
były super!!!

Zofia Powałowska, kl. 3b
Mam na imię Weronika, mam 8 lat. W
ferie z moją koleżanką Alicją byłam na półkoloniach. Jeździłyśmy na nie cały tydzień.
Zawoził nas tam tata mojego kolegi Kajtka.
Po półkoloniach pojechałam z rodzicami i
bratem do Mikołajek na cztery dni. Mieliśmy tam basen, dwie sale zabaw oraz wypożyczalnię gier i sanek. Chodziłam tam na
zajęcia z miłymi paniami. Gdy wróciliśmy
przyszła do mnie Alicja. Potem ja do niej
przyszłam. A później poszłam do przyjaciółki. I tak skończyły mi się ferie. Były
super!

Weronika Muraczewska, kl. 2a
W czasie ferii, byłem na nartach, u
babci i na kręglach. Byłem także w Kinder
Parku. W ferie padał śnieg, dlatego poszliśmy na sanki. Pod koniec ferii poszedłem
do kina. Te ferie były najlepsze na świecie.

Tymon Machałowski, kl. 2a
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Gofry

ski i dokładnie wymieszaj.
Teraz ubij pianę z odrobiną soli.
Ubitą pianę dodaj do ciasta i delikatnie
wymieszaj łyżką.
Rozgrzej gofrownicę. Nalej ciasto i piecz
tak długo, aż gofry będą rumiane.
PAMIĘTAJ! Gofry po wyjęciu z gofrownicy muszą odparować.
Podawaj z cukrem pudrem, bitą śmietaną
lub innym ulubionymi dodatkami.

SMACZNEGO!

3 szklanki mąki
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
2 szczypty soli
½ szklanki cukru
4 jajka
1 ¾ szklanki wody
½ szklanki oleju

Aleksander Lewandowski, 2a

W większej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia oraz sól.
W mniejszej misce wymieszaj cukier, żółtka, wodę oraz olej.
Następnie wlej wszystko do większej mi-
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Zadania z pasją
Zad. 1
Tosia ma 11 kg jabłek, a Tomek
82 kg jabłek.
O ile kilogramów jabłek Tomek
ma więcej??

Odp:.
1.
2.
3.
4.

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

5.
6.
7.

Zad. 2
Tata Jurka pojechał na obóz na 2 lata 5
miesięcy i na 2 dni a jest 26.11.1991r.
Kiedy przyjedzie tata Jurka?

8.
9.

Odp:.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Jezus w niedzielę…
Chodzimy rano do…
… Boży
Dzień po Wielkanocy … poniedziałek
Święconkę zanosimy w…
Robimy na Niedzielę Palmową…
Jemy je z rodziną rano w niedzielę…
Przed Niedzielą Wielkanocną jest
Wielka…
Chowa w Wielkanoc upominki...

Tymon Machałowski, kl.2a

Aleksandra Kozieł, kl. 2b
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Moje ulubione sporty
Moim ulubionym sportem jest: jeżdżenie
na łyżwach, wrotkach, rowerze, hulajnodze. Od tygodnia biegam pół godziny i
uprawiam dżudo. A Wy jaki sport lubicie?
Napisz tutaj:
……………………………………………

ZAGADKI
NA WIOSNĘ!!!

Jest biały i słodki i daje jajka wielkanocne. Kto to? Co to?
Królik wielkanocny
Plecak
Miś polarny

Mój ulubiony przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem w szkole
jest: matematyka, w-f, basen, polski i zajęcia dodatkowe. A Wam jaki przedmiot się
najbardziej podoba
Napisz tutaj:
……………………………………………

Niedługo dzień ten który jest zakochanych. Co to za dzień?
Dzień kota
Dzień zakochanych
Dzień zmarłych

Aleksandra Kozieł, kl. 2b
Zagadki karnawałowe
1.podstawowe na bal
a)jedzenie
b)przebranie
c)opaska

A teraz najtrudniejsza zagadka! Czy
ufoludki istnieją?
Tak!
Nie.
Skąd miałam/miałem wiedzieć?

2.najczęściej na balu się…
a)tańczy
b)czyta
c)pracuje

Jeśli twoje odpowiedzi to królik
wielkanocny, dzień zakochanych
i tak to wygrałeś/aś GRATULACJĘ!!!

3.jak myślicie czy na balu jest zabawnie?
a)tak
b)nie

Gabrysia Popławska, kl. 3b

Vanessa Zuchniak, kl. 3b
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1.
2.
3.
4.

Przylatują na wiosnę.
….. kotki.
Przychodzi 21 marca .
Wkładamy ją do koszyczka wielkanocnego.
5. Święta, kiedy przychodzi zając.
6. Niesiemy w nim święconkę.
7. Inaczej Śmigus dyngus.

Zosia Powałowska, kl. 3b

Michalina Krzysztofiak, kl. 2a
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1. W tym przychodzisz na bal.

Ubrania codzienne

Przebranie

Plecak

Lily Adryjańczyk, kl. 3b

2. Jak chcesz zostać królem/królową
balu musisz(…)

Płakać

Siedzieć

Dobrze się bawić
3. W sali karnawałowej to musi być!

Książka

Tablet

Dekoracje
4. To jest w sali.

nic

toaleta

uczta
5. To będzie hard! Jeżeli ktoś płacze na
balu to:

nic

bierzemy plecak

zachęcamy do tańca i pocieszamy

Lily Adryjańczyk, kl. 3b

Gabrysia Popławska, kl. 3b
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Zosia Powałowska, kl. 3b
Zosia Powałowska, kl. 3b

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a

Zosia Powałowska, kl. 3b
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Michalina Krzysztofiak, kl. 2a
Lilka Kuczyńska, kl. 2d

Alicja Stsiak, kl. 2a
Victoria Sobocińska, kl. 2a
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ZESPÓŁ
REDAKCYJNY
Cześć! Nazywam się Michasia i mam
8 lat. Chodzę do klasy 2a. 31 stycznia
2019r w SP nr 18 w Toruniu odbył się
konkurs pt. ,,Lubimy bałwany ze śniegu’’.
W konkursie brały udział 144 osoby a było tylko kilka wyróżnień i kilka miejsc, a
dokładnie 14 miejsc i 11 wyróżnień. Ja
zdobyłam wyróżnienie!!!

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a
Weronka Muraczewska, kl. 2a
Weronika Sacharuk, kl. 2a

Michalina Krzysztofiak, kl. 2a

Alicja Stasiak, kl. 2a
Michalina Krzysztofiak, kl. 2a
Victoria Sobocińska, kl. 2a
Basia Markowska, kl. 2a
Aleksander Lewandowski, kl. 2a
Tymek Machałowski, kl. 2a
Maja Miklaszewska, kl. 2b
Aleksandra Kozieł, kl. 2b
Alicja Jurkiewicz, kl. 2c
Liliana Kuczyńska, kl. 2d
Zosia Powałowska, kl. 3b
Gabrysia Popławska, kl. 3b
Kolegium pracuje
pod kierownictwem
p. Doroty Hoffmann
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