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                    NASZE SUKCESY               
 Gratulujemy! Robert Jurkiewicz z klasy II zajął I miejsce                               

w POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM ph.  

MAGIA POEZJI.  

III miejsce zajęła Nadia Muller z klasy II.  

III miejsce wywalczyła w grupie starszej Marta Piotrowska z klasy IV.  
. 

 
 

NAGRODZONE i zakwalifikowane zostały prace plastyczne                             

do etapu wojewódzkiego Konkursu Plastycznego    

                  ,,OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS’’                      

 Zuzanny Łopatkiewicz i Piotra Więckowskiego z klasy II 

 Joanny Nowocień i Weroniki Dziub z klasy V 

 Karoliny Witkowskiej z klasy VI.                                                                   

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:  Martyna Gryczkowska z klasy IV                                   

Oliwia Imiałek z klasy II. 
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Dziękujemy Pani Dyrektor za zakup nowych                               

STROJÓW SPORTOWYCH! 

 
 

Pięknie się prezentujemy, możemy teraz  godnie 

reprezentować naszą szkołę na zawodach sportowych. 
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13 kwietnia braliśmy udział               

w Szkolnym  Konkursie 

Matematyczno – 

Przyrodniczym.                                 

Były to rozgrywki drużynowe. 

Trzyosobowe zespoły klasowe 

odpowiadały na pytania                       

z przyrody i matematyki. 

Wszyscy zainteresowani 

byliśmy ciekawymi zagadkami,                                

krzyżówkami i rebusami.  

 

  

 

 

 

Zespoły klasowe układały puzzle. 

 

 

 

 

ZWYCIĘŻYŁA KLASA VI. 
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19 kwietnia obchodziliśmy Dzień 

Ziemi.  Z tej okazji odbył się 

uroczysty apel. 

Rozstrzygnięto również szkolny 

Konkurs Plastyczny pod hasłem, ,EKOSTRÓJ’’.                          

Zespoły klasowe wykonały strój z surowców 

wtórnych.  Wszystkie stroje bardzo nam się 

podobały.   

                                       

 
Dziękujemy za cenne nagrody dla klas. 

 

 

 

 

 

Jury nagrodziło zespół klasy VII. 
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23 kwietnia braliśmy udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu.    

 

  Uczestniczyliśmy w pokazie eksperymentów chemicznych pt.  "Chemiczna lista 

przebojów". Graliśmy indywidualnie na 

tabletach w nową, multimedialną grę,  w 

której przewodnikiem był szop Sortek.  

 

 

 

 

 



 

7 
 

24 kwietnia odbył się SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI i spotkanie z 

wąbrzeską poetką ALEKSANDRĄ BACIŃSKĄ. 

 

 

 

Uczennice z kl. IV 

recytowały ulubiony 

wiersz poetki pt: 

Urodzinowej Trójce. 

Spotkanie autorskie i 

konkurs recytatorski 

odbył się z okazji  

obchodów 

MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA KSIĄŻKI I PRAW 

AUTORSKICH.  

Recytowaliśmy ulubione wiersze Wisławy Szymborskiej, ks. Jana 

Twardowskiego, Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej.  
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Prezentowane wiersze oceniała 

Komisja Konkursowa  w składzie:                                   

Pani Aleksandra Bacińska, Pani 

Małgorzata Molczyńska i 

opiekunka Samorządu 

Uczniowskiego  Pani Marta 

Brzostek.  

 

 

                                                                                                    

I miejsce  zajęła Paulina Sroka z klasy 

IV.                                                               

II miejsce Marta Piotrowska z klasy IV                                                                

III miejsce Alicja Nowocień z klasy V.                                                 

Komisja przyznała również WYRÓŻNIENIA 

następującym uczennicom:                                                              

Martynie Gryczkowskiej z kl. IV                                                  

Ilonie Błaszkiewicz z kl. VI                                                  

Oliwii Skibickiej z kl. IV.                  

Uczniowie otrzymali Dyplomy i nagrody 

ufundowane przez Dyrektora Szkoły.                 

Pani Aleksandra Bacińska podziękowała za 

zaproszenie i przekazała do szkolnej 

biblioteki płytę i  najnowszy tomik 

poezji, za który serdecznie dziękujemy.  
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25 kwietnia odwiedziliśmy Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 

k/Grudziądza. 

Chętni uczniowie przynieśli i przekazali dla Schroniska koce i karmę dla 

ukochanych zwierzątek. 
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Uroczyście obchodziliśmy                       

227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji              

3 Maja 
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8 maja królował w szkole nasz ulubiony bohater literacki HARRY POTTER. 

 Każdy uczeń, który przybył na uroczystość przebierany za bohaterów książki 

lub filmu uzyskał  punkt dla swojej drużyny. Uczniowie zostali przydzielani do 

czterech domów za pomocą pudełka - Tiary Przydziału, w której były kartki w 

czterech kolorach: Slytherin - zielony, Hufflepuff - żółty, Ravenclaw - niebieski, 

Gryffindor - czerwony. Każdy dom 

wykonywał zadania jednocześnie. Były to 

bardzo ciekawe konkurencje. Drużyny na 

przykład otrzymały Puzzle, z których 

układały obrazy i je nazywały. Uczniowie 

szukali także konkretnych informacji w 

kartach z czekoladowych żab. 

Odnajdowali bohaterów na mapie 

Huncwotów (Harry Potter, Draco Malfoy, 

Severus Snape, Albus Dumbledore, 

Neville Longbottom, Hermiona Granger, Ron Weasley). Bardzo podobał się 

uczestnikom lot na miotle. Było to zadanie na świeżym powietrzu. Drużyna,  

która pobiegła najszybciej z miotłą między nogami otrzymała największą ilość 
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punktów. Interesującym zadanie było także znalezienie “złotych zniczy”. 

Wszyscy uczniowie wspaniale się bawili i udowodnili, że znają dobrze przygody 

młodego czarodzieja i lubią tajemniczość i magię powieści J.K. Rowling. 

Zwycięska drużyna otrzymała  słodkości oraz dyplomy.  

 

Nagrodzono pamiątkowym Dyplomem wszystkie zespoły, które aktywnie brały 

udział w konkursach. Dyplomy również były dla każdej klasy, która brała udział w 

Dniu Harry’ego Potter’a. 
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Uczniowie z naszej szkoły brali udział w wojewódzkim konkursie ph. 

MŁODZI AUTORZY. NAJCIEKAWSZE TRZY PRACE OPUBLIKOWANE 

ZOSTAŁY W KSIĄŻCE. Celem konkursu było rozwijanie talentów pisarskich 

na temat swojego wyobrażenia przyszłości. Dziś publikujemy pracę                     

Ilony Błaszkiewicz z klasy VI                                                                                
Co nas czeka w przyszłości? 

Człowiek nie jest w stanie przewidzieć przyszłości w stu procentach. Możemy jedynie tworzyć własne wizje i 

przewidywać co się stanie, na podstawie teraźniejszości. Moim zdaniem w przyszłości technologia na pewno 

pójdzie do przodu. Rozwinie się komunikacja miejska. Pojazdy się trochę zmienią. Będzie produkowanych coraz 

więcej nowocześniejszych samochodów i pieców elektrycznych. Stanie się to między  innymi dlatego, że ludzie 

będą chcieli uniknąć zanieczyszczeń powietrza. Smog zniknie. A może właśnie nie? Możliwe, że społeczeństwo nic 

z tym nie zrobi. Nie wiadomo.  Do zwykłych samolotów, helikopterów dojdą pojazdy, które będą podobne do 

statków kosmicznych. Możliwe jest to, że filmy będziemy mogli oglądać nie tylko w domu w telewizji, w 

Internecie, w kinie HD, 3D, XD itd., ale też w zupełnie nowych kinach, gdzie będziemy mogli jeszcze bardziej 

wczuć się w wydarzenia przedstawione w filmie. Komunikacja między ludźmi też się nieco zmieni. Zostanie 

ułatwiona. Obawą związaną z tym punktem jest to, aby tylko ludzie nie przestali ze sobą rozmawiać, żeby 

telefony i portale społecznościowe nie zastąpiły rozmów na żywo z drugim człowiekiem.  Zapewne powstanie 

jeszcze więcej gadżetów ułatwiających życie ludzkie. Jeśli ludzie będą coraz bardziej kreatywni to powstanie 

mnóstwo nowych rzeczy. (Chociaż to się stanie pewnie tak czy siak.) Przypuszczalnie powstanie nowy gatunek 

muzyki, jakieś nowe rodzaje rozrywki, nowe audycje, media i portale społecznościowe. Wyjdzie jeszcze więcej 

gier – kolejne części znanych i całkiem nowe. Nowe filmy, może nowe rodzaje. Ogółem  moim zdaniem 

wszystkiego przybędzie. Myślę, że polityka też ulegnie zmianie. Skoro prezydenta wybiera się co pięć lat, ja 

opisuję trochę dalszą przyszłość, to na pewno głową naszego państwa będzie ktoś inny. Być może zostaną 

wprowadzone nowe reformy. Niewykluczone jest to, że część niezwykłych gatunków zwierząt wyginie. Niektóre 

stworzenia już dziś są zagrożone wymarciem. Jeżeli więc nic się na to nie poradzi, a kłusownicy dalej będą na nie 

polować, zapewne będzie to oznaczać koniec dla tych zwierząt. Jeśli jednak zagrożone wymarciem gatunki będą 

obejmowane  ochroną, a zabijanie ich będzie karane i coraz bardziej będziemy zwierzęta szanować oraz nikt nie 

będzie traktować ich jak zabawki, czy znęcać się nad nimi – gdyż niestety jest wiele takich przypadków, (co jest 

jak dla mnie zachowaniem totalnie bezdusznym) to zapewne nic złego im się nie stanie. Medycyna. To moim 

zdaniem też na pewno  pójdzie do przodu. Być może, zostaną odkryte inne, nieznane do tej pory choroby. Będą 

lepsze rozwiązania na nie, skuteczniejsze sposoby leczenia. Powstaną nowe metody różnych operacji.                                           

W szkole najprawdopodobniej też zajdą zmiany. Tradycyjne podręczniki oraz zeszyty zostaną zastąpione 

internetowymi. W szkole zamiast długopisów i kartek uczniowie będą korzystać z komputerów. Czasem może 
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tylko tabletów. Plecaków z książkami, zeszytami i teczkami  dzieci nie będą już ze sobą nosić. Będą mieć ze sobą 

lekkie torby z drugim śniadaniem i ewentualnie z kilkoma innymi rzeczami. Prace domowe także nie będą 

wykonywane ręcznie, tylko komputerowo, dzieci zabierać będą ze sobą pendrive, w domu będą go włączać i 

zapisywać na nich odpowiedzi na zadania. Może zmienią się także studia?  A w tym przyszłym świecie będę ja. 

Zastanawiam się tylko jaka, czy tradycyjna, czy bardzo nowoczesna pani.  

 

SPRAWDZONE PRZEPISY     SAŁATKA WIOSENNA 
 1 paczka zupki ostrej  

 1 paczka zupki łagodnej 

 1 puszka kukurydzy 

 1 duży ogórek 

 3 pomidory 

 Sałata lodowa 

 Majonez 

Wykonanie: Pokruszyć makaron z paczki, wsypać suche przyprawy z woreczka                    

(bez oleju). Dodać kukurydzę, pokrojony ogórek, pokrojone pomidory oraz sałatę.  

Wszystko wymieszać z majonezem. Pozostawić na chwilę, żeby sałatka nabrała smaku. 

                                          Smacznego życzy Kinga Sroka z kl. VI 
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