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Nasza szkoła jako jedna z 257 szkół w Polsce 

otrzymała dofinansowanie na organizację obchodów 

związanych z SETNĄ ROCZNICĄ ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Konkurs 

został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej w ramach projektu „GODNOŚĆ, 

WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną                 

do Krakowa, Konkurs historyczny ph. „Moja Ojczyzna”,  Sztafetę 

Niepodległości”, Rozwiązywanie zadań w “Pokoju Zagadek” w Skansenie               

w Stanisławkach i wystawy tematyczne. Uroczysty apel i podsumowanie 

projektu oraz zwiedzanie wystaw tematycznych odbyło się 9 listopada  

2018 r. w sali widowiskowej szkoły.    

WSPOMINAMY  PATRIOTYCZNE  WYDARZENIA 

9 listopada 2018 r.                                

Drogi Pamiętniku!                          

11 listopada to bardzo ważny 

dzień dla Polaków. W naszej 

szkole z godnością 

obchodziliśmy to święto, aby 

upamiętnić je oraz bohaterów, 

dzięki którym odzyskaliśmy 

niepodległość. W dodatku w 

tym roku jest to naprawdę 

wyjątkowa rocznica, ponieważ 

już setna. Z tej okazji nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Niepodległa”.                

Były to dla nas ważne i niezwykłe, wyjątkowe przeżycia. Brałam aktywny udział 

we wszystkich wydarzeniach i czułam się dumną Polką, recytując na akademii 

patriotyczny wiersz. Brałam udział w czterodniowej wycieczce do Krakowa, 

Sztafecie Niepodległości i rozwiązywałam zagadki w skansenie w Stanisławkach. 

Byłam wraz z kolegą Danielem prowadzącą uroczystą galę, w czasie której 

prezentowaliśmy wiersze i śpiewaliśmy znane pieśni patriotyczne. 

Opowiedzieliśmy też o tym jak, Polacy walczyli o wolność dla swojej ojczyzny. 
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Apel rozpoczął się 9 listopada o godzinie 11:11, kiedy cała Polska śpiewała 

wspólnie hymn. Wszyscy podziwialiśmy zgromadzone pamiątki na wystawach 

tematycznych.  Znalazły się tam m.in. zdjęcia ważnych Polaków i mój album 

wykonany na konkurs historyczny.  Uczniowie przynieśli rodzinne pamiątki 

gromadzone przez 100 lat. Kochany Pamiętniku, te chwile są dla mnie młodej 

Polki bardzo ważne, gdyż kocham moją Ojczyznę i cieczę się, że jest wolna i 

dlatego radośnie obchodziliśmy tą rocznicę.     

                                                                           {Ilona Błaszkiewicz z kl. VII} 

 

Święto Odzyskania Niepodległości – najważniejsze  polskie święto 
narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach 

zaborów, niepodległości. 

            
Patriotyzm to nie nakaz kochania władzy państwa 

czy nawet okazywania jej szacunku, 

ale patriotyzm to nakaz miłowania ojczyzny, 

własnego narodu, języka i historii, 

a ponadto rozumienie symboli narodowych 

i oddawanie im należnego szacunku. 

A więc przede wszystkim należy je dobrze poznać 
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KARTKA Z PAMIĘTNIKA 

09.11.2018 r.               

Dzisiaj w naszej szkole 

odbyła się uroczysta 

akademia z okazji 100 

Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. 

Uroczystość rozpoczęliśmy 

odśpiewaniem hymnu równo o 

godzinie 11.11- o tej porze w 

każdej polskiej szkole tak 

rozpoczęły  się apele. 

Przedstawiliśmy piękny 

program artystyczny, 

którego tematem była 

oczywiście walka Polaków  o 

niepodległość. Wiersze 

przeplecione były pięknymi 

pieśniami, m.in. „Rotą”, 

„Przybyli ułani”, „O mój 

rozmarynie”, a także nowymi piosenkami takimi jak  „Co to za dzień?” i „Piosenka 

małego patrioty”. Po programie artystycznym oglądaliśmy interesującą wystawę 

z rodzinnych i regionalnych pamiątek. Z zainteresowaniem słuchaliśmy opisów 

broni, zdjęć, listów i innych starych dokumentów . Uroczystość ta była 

podsumowaniem i wydarzeń związanych ze stuleciem.  Z tej okazji 

zorganizowane były wycieczka do Krakowa, konkurs historyczny klas I-III, 

Sztafeta Niepodległości, wyjazdy pod pomnik do Łopatek, konkurs plastyczny 

dla maluchów „Orzeł Biały” oraz  Escape Room w skansenie w Stanisławkach.           

Na pewno na długo zapamiętamy owe wydarzenia, a data 11.11.2018 będzie ważna 

nie tylko dla uczniów naszej szkoły, a dla całego narodu polskiego. Na koniec 

uroczystości zapaliliśmy symboliczny znicz przed Szkolnym Krzyżem.  

{Wiktoria Skrzypczak z kl. VII] 
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NASZE PATRIOTYCZNE DZIAŁANIA ZOSTAŁY DOCENIONE                

PRZEZ MEN. SZKOŁA OTRZYMAŁA NA PAMIĄTKĘ FLAGĘ POLSKI. 
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DZIEŃ BIAŁO - CZERWONY 

 
Wesoła zabawa - Udział w Koncercie Patriotycznym pt:                                       

„Z biegiem Wisły’.  
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Podziękowania dla właścicielki Skansenu w Stanisławkach za zaproszenie               

i udział uczniów  zadaniach ZAGADKACH. 
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31 października odbył się 

uroczysty apel z okazji XVIII 

DNIA PAPIESKIEGO, 

obchodzonego w tym roku pod 

hasłem: PROMIENIOWANIE 

OJCOSTWA. Na uroczystość 

zorganizowaną  przez klasę 

siódmą pod kierunkiem 

katechety  

zaproszono Panią Dyrektor Szkoły, ks. Proboszcza Jana Kalinowskiego, 

nauczycieli i uczniów. Celem uroczystości było coroczne uczczenie obchodów  

Dnia Papieskiego, budzenie postawy szacunku wobec wielkiego Polaka, 

pogłębienie rozumienia czym jest ojcostwo oraz przygotowanie cyklicznej  

uroczystości pod hasłem: W HOŁDZIE UKOCHANEMU PAPIEŻOWI. 

Uczniowie klasy VII przedstawili wymowne scenki tematyczne. W tym dniu 

zorganizowany również został w szkole DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

Chętni uczniowie mogli przebrać się za swojego patrona lub dowolnego świętego.  
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OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 

PRAW DZIECKA I DNIA ŻYCZLIWOŚCI 

 

 „Nie ma dzieci, są ludzie” - słowa Janusza 

Korczaka,  patrona wszystkich dzieci stały 

się hasłem przewodnim obchodów 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w 

naszej szkole.  Tegorocznym hasłem 

przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF jest #GoBlue - 

AKCJA polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF). 

Uczniowie klas młodszych w niebieskich strojach poznali swoje prawa i tworzyli 

własne albumy, które prezentowały wszystkie Prawa Dziecka.  W holu szkoły 

uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wykonali tematyczną wystawę. 21 

listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Wszyscy wchodzący do szkoły 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy zostali życzliwe przywitani przez 

dziewczynki z koła tanecznego słonecznym znaczkiem. Każdy w tym dniu mógł 

napisać miłe słowa lub pozdrowienia i wywiesić je na tablicy stojącej w holu 

szkoły.  
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 „Na świętego 

Andrzeja błyska 

pannom nadzieja”. 

Z okazji ANDRZEJEK 

zorganizowano dla uczniów z klas IV – VIII w zespołach 

klasowych  spotkania „przy herbatce”. Nie zabrakło 

tradycyjnych wróżb. Wszyscy świetnie się bawili. Ulubioną 

zabawa jest spacer butów w kierunku drzwi. Pierwszy but, 

który je przekroczy oznacza, że ta dziewczyna pierwsza wyjdzie za mąż albo chłopak 

się ożeni. Inne zabawy to losowanie imienia przyszłej żony lub męża.  

Co znaczą woskowe kształty? 
Serce – Oznacza rok w którym nie zabraknie uczuciowych, może także oznaczać nadchodzący 

sukces, popularność lub dobre wyniki w szkole. Ryba – oznacza, ze nadchodzący rok będzie 

obfitował z nowe szansy i możliwości. Egzotyczne zwierzęta - mogą być zapowiedzią wielu 

podróży. Księżyc (sierp) – oznacza szczęście w rodzinie. Drzewo – drzewo oznacza sukcesy w 

dziedzinie życia, która jest specjalnością danej osoby. Kot – oznacza nowe, niesamowite 

przygody. Gwiazda – symbol szybkiego wzbogacenia się lub spełnienia jednego z największych 

marzeń. Jabłko – to rok inwestycji i wyzwań, ale też szansa na poprawę obecnych warunków. 

uczuciowych decyzji. Góry – oznaczają liczne, poważne zadania, które pojawią się w 

nadchodzącym roku. Pies – ma wiele znaczeń. Z jednej strony symbolizuje wierność. Może też 

jednak oznaczać fałszywego przyjaciela. But – zapowiada wiele zmian i podróży.                                

Anioł – powodzenie i przychylny los w nadchodzącym roku. 
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                    NASZE SUKCESY               
 Gratulujemy! NAGRODY W GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM 

20 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie odbyło się 

uroczyste  podsumowanie Konkursu Historycznego ph. ŚLADAMI HISTORII. 

Wszystkie uczennice z naszej szkoły biorące udział w konkursie zajęły czołowe 

miejsca. I miejsce zajęła Wiktoria Skrzypczak , II miejsce Kinga Sroka, 

III miejsce Ilona Błaszkiewicz.  GRATULUJEMY!!! 

LAUREATKI POWIATOWEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 

Marta Piotrowska z klasy V i Lena 

Czepłowska z grupy przedszkolnej 

zajęły I miejsce w Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim. III miejsce 

wywalczyła Nadia Müller z kl. III. 

Celem konkursu była prezentacja 

młodych talentów, popularyzacja 

literatury,  a przede wszystkim 

zapoznanie najmłodszych z twórczością 

Hanny Niewiadomskiej. Uczestnicy z 

naszej szkoły wzorowo prezentowali się 

na scenie, życzymy im dalszych sukcesów. 
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GRATULACJE! DLA SZYMONA 

KWIATKOWSKIEGO – po raz drugi 

STYPENDYSTY w ramach projektu                                  

„PRYMUS POMORZA I KUJAW”. 

9 listopada Pani Dyrektor Szkoły otrzymała  

oficjalną informację od Naczelnika Wydziału Innowacyjnych Projektów 

Edukacyjnych, że dnia 7 listopada 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zatwierdził listę stypendystów projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw”.                        

Jest nam niezmiernie miło, że 

wśród wyróżnionych osób znaleźli 

się uczniowie z Państwa szkoły. 

Serdecznie gratulujemy! Po raz 

drugi stypendystą został SZYMON 

KWIATKOWSKI  z KLASY VIII. 

Stypendium przyznane zostało 

uczniowi na 10 miesięcy.                 

Uzyskało go  998 uczniów z naszego województwa. Projekt realizuje Wydział 

Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych i matematyki. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunki, które uczeń musi spełniać 

łącznie aby ubiegać się o stypendium: 1) w obecnym roku szkolnym uczęszcza do 

klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej znajdującej się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego,  2) w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do 

następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;  3) uzyskał jedno z 

poniższych osiągnięć:  

- tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady   - uzyskał w poprzednim 

roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród 

przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki. 
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Zbliża się „wielkimi krokami” EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY.  Klasa VIII już teraz pisze testy 

próbne.  Zebraliśmy dla nich kilka dobrych rad.                 

Mamy nadzieję, że pomogą one nam wszystkim w nauce.                                

PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ ZALECA KILKA TAKICH ZASAD: 

Nie wmawiaj sobie, że nie potrafisz czegoś! 

1. Przeczytaj dany materiał w całości.  
2. Wyjaśnij to, czego 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”.  

Nie zapominaj o wypoczynku, przerwach w pracy i relaksie. 

awsze jesteś ze mną przyjaciółko miła. 

                                                                     Janina Gałczyńska „Książka” 
 

 



15 
 

SPRAWDZONE PRZEPISY 

Łatwe ciasto orzechowe: Upiec biszkopt ze składników:                                       

5 jaj, 1 szkl. cukru, 1 szkl. mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia.                  

Ubić białka na sztywną pianę, dodać cukier i dalej ubijać ok. 5 min, dodać żółtka. 

Wsypać mąkę i proszek i delikatnie wymieszać. Upiec w 180 stop. przez                    

ok.35 min. Ostudzić i przekroić na pół.  Masa: Przygotować 30 dag zmielonych 

orzechów, 2  szklanki  mleka, 1 szkl. cukru pudru, 1 kostka masła lub margaryny                                                   

Wykonanie: Mleko zagotować i zalać nim zmielone orzechy, przemieszać. 

Pozostawić do ostudzenia.  Dodać cukier puder  i utrzeć z margaryną lub 

masłem. Przełożyć biszkopt  masą. Na wierzch można polać polewę czekoladową.  

                                       Smacznego życzy Kinga Sroka! 
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