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Cała społeczność  szkolna uroczyście i gorąco powitała nową 

Dyrektor Szkoły Panią Monikę Bestjan. W imieniu 

wszystkich uczniów życzymy sukcesów w pracy zawodowej                

i zadowolenia w pracy z uczniami naszej szkoły. 

.  

* 
 

W dniach 14 -15 września uczniowie klas O - VII brali udział w 

SPRZĄTANIU ŚWIATA – Polska  2017.  Była to 24 Edycja Akcji, 

która w tym roku przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci – są 

surowce”. Na kole polonistycznym ułożyliśmy nowe hasła ekologiczne: 

Dzikie śmieci powinni zbierać dorośli i dzieci! 

Odpady do pojemników wrzucamy, gdyż o naszą Ziemię dbamy! 

Śmieci segregujemy, bo o tym, że to ważne wiemy! Nowe butelki plastikowe mamy, 

bo ze starych je przetwarzamy! Kolorowe papierki mamy, bo ze starych surowców 

je wyrabiamy!                                                                                       
15 września odbyło się SPOTKANIE Z POLICJANTEM. Poznaliśmy podstawowe 

zasady poruszania się na drodze i dowiedzieliśmy się  o konieczności posiadania 

elementów odblaskowych. Dyskutowaliśmy  też na temat o bezpiecznych 

kontaktów w Internecie.  Dziękujemy za kalendarze  promujące akcję: KRĘCI 

MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK. Materiały z akcji są dostępne na 

stronach internetowych Policji i pobrać je może każdy zainteresowany. 
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18 września odbyły się                      

WYBORY DO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO W tajnym 

głosowaniu wyłoniono samorządową 

reprezentację szkoły. 

Przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego została                         

Natalia Zubrzycka z kl. VII, która uzyskała poparcie 28 wyborców. Zastępcą 

przewodniczącej została Wiktoria Skrzypczak z kl.VI. Gratulujemy uczennicom 

zaufania całej społeczności szkolnej! Opiekunem Samorządu w nowej kadencji 

została Pani Marta Brzostek. Nowo wybranym życzymy owocnej pracy i wytrwałości               

w realizacji zaplanowanych zadań. 

26 września obchodzony był w szkole 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW.                     

W holu szkoły urządzono wystawki  

prezentujące oryginalne wydania książek               

w języku angielskimi i niemieckim. Tego dnia 

witaliśmy się ze sobą używając wybranego 

przez daną klasę języka. Zachęciło to 

wszystkich do przełamywania barier 

językowych i śmiałego prezentowania swoich umiejętności językowych przed kolegami. 

Uroczystość kształtowała także postawę szacunku wobec innych kultur.  

Z okazji obchodzonego 30 września DNIA 

CHŁOPAKA koleżanki w dowód sympatii i przyjaźni 

dla swoich kolegów przygotowały niespodzianki.               

Były to laurki, słodycze i drobne prezenciki.                          

W zespołach klasowych odbyły się uroczyste 

spotkania „przy herbatce”. Samorząd Uczniowski 

zorganizował dyskotekę, połączoną z uroczystym 

powitaniem uczniów klasy IV w starszej grupie wiekowej.  

Z okazji Waszego Święta – my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu: 

Dziewczyny -  tylko tej najfajniejszej, Ciastek -  tylko tych najsłodszych 

Samochodów-   tylko tych najszybszych. Zabaw - tylko najweselszych    

Przygód -   tylko najciekawszych i butów....               takich, co najlżejsze,                 

w których wszędzie mógłbyś dotrzeć! 
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 Z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd 

Uczniowski  przygotował niespodzianki                             

i program poetycko – muzyczny, któremu 

towarzyszyło hasło: WSZYSTKO NAS DZIŚ 

ROZWESELA, BO TO DZIEŃ NAUCZYCIELA!                                                                  

Karolina Witkowska z klasy VI napisała okolicznościowy 

wiersz pt: 14 Października 

Dzień Nauczyciela – wielka gratka,                   

każdy uczeń chce dać kwiatka.                         

Zacne grono naszych nauczycieli                     

nasza wdzięczność dziś rozweseli.                                         Z sercem wdzięcznym dziś na dłoni                                

każdy uczeń wnet im się pokłoni.  Życzyć będzie zdrowia i wyrozumiałości,                                                                                                   

prosząc o przychylność w nauczaniu i wytrwałości.                                                                                         

Dzień Edukacji Narodowej- wyjątkowe święto wzruszenia,                                                                           

wkład i zaangażowanie kochanych nauczycieli docenienia.                                                                        

Zrozumieć nam świat i Ojczyznę w nas kształtują,                                                                                      

widzimy jak trudną i żmudną pracę wykonują.                                                                                            

Dlatego dziś społeczność uczniowska w podzięce,                                                                                             

za cały wkład edukacyjny wznosi do góry ręce.                                                                                              

Z całych sił i szczerego serca nie próżnuje,                                                                                            

jednogłośnie i chórem krzyczy wszystkim pedagogom - DZIĘKUJĘ ! 
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16 października braliśmy udział w PRÓBIE BICIA REKORDU                          

w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej. 

 Wydarzenie to odbyło się w Szkole Podstawowej w Zieleniu w ramach 

obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.  

 

Z okazji Jubileuszowego XVII Dnia 

Papieskiego obchodzonego w tym roku pod 

hasłem: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ  

odbył się w szkole poranek poetycko – muzyczny 

przygotowany przez członków Koła „Caritas”. 

Wszyscy z radością śpiewali ulubione pieśni 

Papieża i zwiedzili tematyczne wystawy.                       

Na zakończenie delegacja uczniów z Samorządu Uczniowskiego w hołdzie Papieżowi zapaliła 

znicze przed Szkolnym Krzyżem. 

 

 

UDANA WYCIECZKA                         

DO TORUNIA.                                      

27 października zwiedzaliśmy Gród 

Kopernika i Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy. W kinie obejrzeliśmy 

film przygodowy pt: „Thor” z 

efektami 3D. Wycieczka była udaną,  

pouczającą wyprawą. 
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7 listopada 2017 roku odbył się Konkurs Wiedzy o Lesie pod hasłem                             

„Co szumi w lesie”, 

Podczas konkursu gościliśmy 

Pana Lecha Niesłuchowskiego 

z Regionalnej  Dyrekcji 

Lasów Państwowych                  

w Toruniu, który z naszą 

Panią Dyrektor oceniał 

rozwiązania zadań 

konkursowych.                                   

I miejsce zajęła klasa VII,                      

II miejsce- klasa IV,                  

III miejsce – klasa VI,                   

IV miejsce klasa V.  

Otrzymaliśmy gry planszowe dla klas i indywidualnie smycze i zakładki do książek.   

DZIĘKUJEMY ZA CENNE NAGRODY.   

 

                                                                       NASZE SUKCESY W KONKURSACH 

 Weronika Dziub - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

Plastycznym pt. „Wakacyjna przygoda”.  

 Martyna Gryczkowska, Marta Piotrowska, Maja Szydzik 

otrzymały  WYRÓŻNIENIA w Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim  „WANDA CHOTOMSKA DZIECIOM”. 



 

7 

 

 Szymon Kwiatkowski - I miejsce w Konkursie  Historyczno – Literackim pt.       

„Co by było, gdyby…?”, przeprowadzonym w ramach IV Wąbrzeskiego Festiwalu 

Historycznego.  

 Marta Piotrowska – WYRÓŻNIENIE  w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 

Religijnej SAKROSONG 2017.  

 Ilona Błaszkiewicz III miejsce, Wiktoria Skrzypczak-WYRÓŻNIENIE 

SPECJALNE w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Śladami budowli 

sakralnych’’.  

 

 

Drogi Kolego! Jeśli chcesz osiągnąć sukces, nigdy nie wmawiaj sobie,                           

że czegoś nie potrafisz. Odrabiaj starannie lekcje.                                                                 
Nie zapominaj o wypoczynku, przerwach w pracy i relaksie! 

1. Przeczytaj dany materiał w całości.  

2. Wróć do tego, czego jeszcze nie zrozumiałeś.  

3. Po krótkiej przerwie, nie zaglądając do książki, powtórz z pamięci informacje,                                  

które zapamiętałeś.  

4. Przeczytaj powtórnie materiał, podkreślając kolorem najważniejsze informacje                            

(definicje, daty, zdarzenia, nazwy).  

5. Napisz plan tego, co przeczytałeś i na marginesie zaznacz (innym kolorem) informacje ”klucze”, 

które trzeba zapamiętać dosłownie.  

6. Teraz zrób sobie przerwę.  

7. Po przerwie głośno powtórz własnymi słowami zapamiętane wiadomości.  

8. Po kilku godzinach, przed snem i zaraz po przebudzeniu dokonuj powtórek.  

9. W tym samym czasie ucz się wiadomości z innego przedmiotu (kontrastującego).  

10.  Zaczynaj zawsze od tego, co lubisz, co już trochę umiesz, od rzeczy łatwiejszych                                  

(na rozgrzewkę).  

11.  Zawsze zakończ to, co rozpoczynasz – „niech się „mrozi” całość, a nie cząstka”.  

12. Aby zapamiętać trudne wzory matematyczne, zasady ortograficzne czy inne wiadomości z 

różnych przedmiotów można do pomocy użyć wiersza. Żartobliwe wierszyki, rymowanki, czasami 

śmieszne rysunki bardzo pomagają w nauce, a ich nauczenie się przychodzi z łatwością.                     

Żmudną naukę można przekształcić w zabawę, można będzie się uczyć przyjemniej i skuteczniej. 

               Sposób na zapamiętywanie przypadków w języku polskim: 

 

Mianownik - Mama 

Dopełniacz - Dała 

Celownik - Celince 

Biernik - Bańkę  

Narzędnik - Na  

Miejscownik - Mleko 

Wołacz - O! 
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Humor Szkolny 

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do małego Jasia - ale jest 

identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to znaczy?  

- Że jego też jest niezłe..? 

- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 

- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk. 

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem domowym i mówi: 

- Same błędy! Znów niedostateczny! 

Jasio mruczy pod nosem: 

- Biedny tato.. 

LISTOPADOWE PRZYSŁOWIA     Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.  

Gdy się święty Andrzej zjawi, to i zimę nam postawi.  Gdy święty Andrzej 

ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.  Gdy w listopadzie 

gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają.  Gdy w listopadzie 

grzmi, rolnik dobrze śni.  Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma,                 

to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.  Gdy w listopadzie wody się 

podniosą, to snadź w zimie deszcze roszą. Jak się Katarzyna głosi, tak się 

Nowy Rok nosi. Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. Jaka pogoda                

w listopadzie służy, taka na marzec się wróży. Jaki listopad trzeci,                    

taki marzec się kleci.  Jesień nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.                      

Jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na Nowy Rok komar wpadnie w bryję. Już listopad 

listki zrywa, ptaszek w polu już nie śpiewa. Katarzyna dzień jaki, cały grudzień taki.                              

W listopadzie grzmi, rolnik wiosną śni.  Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny.  

GAZETKA SZKOLNA 
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