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Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!
Witam Was bardzo serdecznie w szóstym wydaniu naszej
klasowej gazetki „Echo klasy III”. Ferie zimowe minęły bardzo
szybko i przed nami pięć miesięcy nauki. Szczęśliwi i wypoczęci
wracamy teraz do naszych codziennych zajęć. Pamiętajmy jednak,
że zima jeszcze trwa, warto więc ciepło się ubierać i zdrowo się
odżywiać.
Życzę Wam samych sukcesów w nauce.
Powodzenia!
Wychowawczyni klasy III A
Pani: Dorota Sztuba

W tym numerze:






wydarzenia
nasze wycieczki
nasze prace
nasze sukcesy

„Zabawa jest nauką,
nauka jest zabawą –
im więcej zabawy,
tym więcej nauki.”
Glenn Doman
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WYDARZENIA
Sprawozdanie z wyjścia do kina
17 Listopada pojechaliśmy
tramwajem do kina na film
„Trolle’’ .
Na
początku
odbyły
się
warsztaty
muzyczne
pod
tytułem „Jakie dźwięki są wokół
nas”. Muzyka otacza nas z
każdej strony. Bywa wesoła,
energetyczna,
smutna,
refleksyjna.
Poznaliśmy
też
historię muzyki. Potem obejrzeliśmy film „Trolle”. Trolle mają wspaniałe,
kolorowe czupryny, uwielbiają śpiewać, tańczyć i przytulać się co godzinę,
a z pupy wylatują im ciasteczka. Mają dużo dawki pozytywnej energii i
radości, w ięc potrafią każdego r ozweselić. Często psocą im się Bergeni –
olbrzymy, którzy nigdy nie zaznali szczęścia.
Kiedy potwory odkryły, że spożycie tr olla pozwala im doświadczać
uczuć, o których nie miały wcześniej pojęcia, zamieniły ich jedzenie w
doroczne św ięto. Na początku oglądamy przygotowanie do tego festiwalu w
królestwie Bergenów, a zaraz potem szybką ucieczkę skrzatów pod
przywództwem króla Peppiego . Dwadzieścia lat później trolle żyją w
spokoju i z dala od niebezpieczeństw a. Ale kiedy księżniczka Pop py
zorganizuje największą imprezę , głośna zabawa zwabi naczelną kucharkę
Bergenów , która wygnana została z królestwa potworów i od lat szukała
poprawiających nastrój Trolli.
Kilkoro przyjaciół księżniczki zostało porwanych i księżniczka
organizuje akcję r atunkową złożoną z niej samej oraz Brancha - jedynego
trolla, który nie śpiewa, nie ta ńczy i nie lubi się przytulać. Troll maruda
jako jedyny przewidział dramatyczne wydarzenie i nieszczęście, które
przyniesie impreza wszechczasów.
Film bardzo nam się pod obał .
Aleksander Górec ki i Damian Syrocki z klasy III
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Zajęcia w Kamienicy Alchemika
Dnia 3 listopada 2016 roku pojechaliśmy z całą klasą
III A do Kamienicy Alchemika na Starówk ę na zajęcia pt.
„Otrzymywanie gazów”.
Każdy z nas ciekawie i miło spędził t e chwile na różnych
eksperymentach. Pierwsze ćwiczenie polegało na tym, że
każda para dzieci wzięła kawałek metalu z pojemnika,
kwas - to znaczy ocet i patyczek (bambus). Zapaliliśmy
patyczek i włożyliśmy go do probówki. Po włożeniu patyczka do probówki
zrobił się wybuch. Zrobiła się piana w próbówce, która wylatywała. Kiedy
wkładało się patyczek piana opadała. Pani powiedziała, że w tym ćwiczeniu
po połączeniu wszystkich rzeczy otrzymaliśmy wodór. To taki pierwiastek
chemiczny.
Kolejne ćwiczenie polegało na wlaniu do probówki wody utlenionej oraz
KMnO4, zapalaliśmy bambus i wkładaliśmy go do probówki i zrobił się duży
ogień. Pani powiedziała nam, że otrzymaliśmy tlen.
Potem każdy robił kartę pracy, rysowaliśmy na kartce papieru to co
robiliśmy na zajęciac h.
Zajęcia były bardzo
wróciliśmy do szkoły .

ciekawe,

wszystkim

się

podobały.

Po

zajęciach

Zuzanna Śniady III A .
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WYJŚCIE DO ALCHEMIKA
24 listopada klasy IIIA i IIIB
uczestniczyły
w
zajęciach
chemicznych
w
Kamienicy
Alchemika.
Na początku zajęć zmieszaliśmy
wodę z pokabrylanem sodu i
otrzymaliśmy z tego sztuczny
śnieg.
Następnie
dodaliśmy
kolejne
30
kr opli
wody
posługując
się
pipetami.
Dowiedzieliśmy się przy okazji,
że
toruński
zakład
Bella
dosypuje właśnie taki proszek
do pieluszek dla niemowl ąt. Ta substancja może wciągnąć aż półtora litra
wody, a w dotyku pr zypomina galaretkę.
Potem dodaliśmy do „galaretki ” barwniki: mieliśmy do wyboru kolor
żółty, niebieski i czerwony. Dodaliśmy również zapachy: waniliowy lub
czekoladowy. Zrobione przez na s pachnące kulki mogą służyć jako
odświeżacz do łazienki ( tego typu odświeżacz kosztuje w sklepie około
40zł). Na koniec każdy zapakował swój zapach do małej foliowej
torebeczki i mógł zabrać go do
domu.
Na
zakończenie
zajęć
otrzymaliśmy jeszcze świecące w
ciemności pałeczki.
Zajęcia w Alchemiku bardzo
nam
się
podobały,
ponieważ
uwielbiamy
chemiczne
eksperymenty.

Hanna Lewandowska, Michalina Kuczkowska III A
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Wyście do Kamienicy Alchemik a
W
dniu
7
XII
2016
roku
pojechaliśmy
do
Kamienicy
Alchemika.
Na miejscu rozebraliśmy kurtki i
usiedliśmy
przy
stolikach
w
parach.
Potem
pani,
która
prowadziła zajęcia rozdała nam
bombki.
Oczywiście
najpierw
musieliśmy je zrobić. A robiliśmy
je tak, że wlewaliśmy w nie różne
składniki. Do bombek wlewaliśmy:
sole sreb ra, wodor otlenek sodu,
wodę amoniakalną oraz glukozę.
Następnie wkładaliśmy bombki do gorącej wody. Gdy pani wylewała z
bombek składniki, pani Ela rozdała nam kolejne pojemniki. Potem pani Ela
wlewała do nich różne kolory lakierów do paznokci. Ja wybrałam zielony
kolor . W pojemniki wkładaliśmy bombki. Po wyjęciu z wody wyszły ładne
kolorowe bomb ki.
Bardzo mi się podob ało .
Anielka Kwiatkowska III A

Wizyta w bibliotece
W grudniu odwiedziliśmy również naszą bibliotekę osiedlową.
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Sprawozdanie ze spektaklu
14 grudnia z okazji Mikołajek wyszliśmy do
teatru imienia Wilama Horzycy na przedstawienie
„12 miesięcy”. Jechaliśmy autobusem, a ja nie
mogłam się doczekać.
Usiedliśmy w fotelach i trochę poczekaliśmy…
aż wreszcie zaczęło się! Spektakl opowiadał o tym,
że biedna sierota musiała nazbierać pierwiosnków w
grudniu, ponieważ tak sobie zażyczyła królowa. Za
zebrane pierwiosnki obiecała królewską nagrodę, to
znaczy cały kosz złota i futro z guzikami ze srebra.
Chciwa macocha wysłała więc sierotę do lasu.
Spotkała ona tam 12 braci. Okazało się, że są to
miesiące i wtedy kwiecień podarował jej godzinę na zbieranie
pierwiosnków. Dał jej także pierścień, który mógł ich przywołać w razie
niebezpieczeństwa. Dziewczyna miała potem dużo przygód, ale wszystko
dobrze się skończyło.
W teatrze była tylko jedna przerwa. Kiedy wracaliśmy marzyłam o
tym żeby pójść na ten spektakl jeszcze raz, bo on bardzo mi się podobał .
Pola Piotrowska III A
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Sprawozdanie z wyjścia na przedstawienie „Dwanaście
miesięcy”
14 grudnia byliśmy z klasą w
Teatrze im. Williama Horzycy na
spektaklu pod tytułem ,,Dwunastu
Braci”. Gdy już dojechaliśmy i
weszliśmy do teatru zanieśliśmy
kurtki do szatni i usiedliśmy na
miejscach.
Gdy
zaczął
się
spektakl
była
zima.
Do
lasu
przyszła
sierotka
nazbierać
chrustu.
W
lesie
spotkała
żołnierza, który przyszedł po
choinkę dla królowej. Pomógł sierotce nazbierać chrustu a ona pomogła mu
znaleźć choinkę. M acocha i siostra sierotki usłyszały dekret królewski,
który brzmiał tak: „Ten kto przyniesie pierwiosnki do pa łacu dostanie
kosz złota, tak dużo ile mu się zmieści do kosza, w którym przyniesie
pierwiosnki i dostanie futro z lisa”. Więc jak sierotka przyszła do domu to
macocha woła do niej: przynieś kosz pierwiosnków, a sierotka z niechęcią
znowu się ubiera i idz ie do lasu. Sierotka spotyka dwanaście miesięcy i
mówi, że przychodzi po pierwiosnki a miesiące dają jej pierwiosnki i
pierścionek. Jak ten pierścionek się zamoczy to przybywają miesiące. Gdy
sierotka wróciła do domu i przyniosła pierwiosnki to macocha i c órka od
razu pobiegły do pałacu z pierwiosnkami. Królowa ucieszyła się z
pierwiosnków i kazała macosze przynieść więcej. Macocha nie wiedziała,
gdzie znaleźć te kwiatki, więc pytała
sierotki, gdzie je znalazła. Sierotka
nie chciała powiedzieć gdzie znalazł a,
bo przyrzekła miesiącom, że nikomu
nie
powie.
Królowa
znalazła
pierścionek
i
wrzuciła
go
do
przerębla, więc zjawiły się miesiące i
wszystko
skończyło
się
dobrze .
Przedstawienie
mi
się
bardzo
podobało, pewnie wam też!
Hania Lewandowska Klasa III
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Sprawozdanie z „Opowieści wigilijnej”
Dnia 15 grudnia 2016
roku z całą klasą III A byliśmy
w
Baju
Pomorskim
na
przedstawieniu pt. „Opowieść
wigilijna”.
"Opowieść Wigilijna" opowiada
o samotnym skąpcu Scroogu,
który każde święta Bożego
Narodzenia spędzał sam otnie w
swym kantorze, gdyż uważał że
jest to święto wymyślone przez szaleńców i głupców. Nie traktował go zbyt
poważnie. Scrooger siedział w swym kantorze, a był to dzień przed Bożym
Narodzeniem. Co roku jego siostrzeniec próbował zaprosić go na święta,
lecz Scrooger nigdy nie przyjął zaproszenia. Tego dnia przyszło do jego
kantoru dwóch mężczyzn, którzy zbier ali pieniądze na zakup żywności dla
biednych ludzi, lecz S crooger nic im nie dał. Gdy wracał do swojego domu
zobaczył twarz swojego dawnego przyjaci ela Maryle, który zmarł 7 lat
temu. Scrooger uznał, że mu się przywidziało i wszedł do swojego domu.
Wieczorem ukazał mu się mu duch zmarłego Maryle. Duch powiedział mu,
że pieniądze to nie wszystko, że jeżeli Scrooger się nie zmieni, to nikt nie
przyjdzie na jego pogrzeb i nikt nie będzie za nim płakał. Maryle
oświadczył, że Scrooger może się jeszcze poprawić i, że przez następne
trzy dni objawiać b ędą mu się będą trzy widma (duchy).
Gdy spał w swym łóżku, nagle obudził go jeden z trzech duchów. Duch
złapał Scroogera i razem wylecieli przez okno. Duch pokazał mu jego
miasteczko, w którym się kiedyś
wychowywał, pokazał mu jego święta
spędzane samotnie oraz te, kiedy
przyszła
jego
nieżyjąca
już
w
rzeczywistości siostra i zabrała go do
prawdziwego domu.
Chw ilę później pojawił się kolejny
duch, który ukazał mu jak spędzał
Wigilię Bob Cratchit - jego pracownik,
który
miał
ciężko
chorego
syna
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Timiego, który mógł nie dożyć następnych świąt Bożego Narodzenia .
Scrooger zrozumiał, że był bardzo złym pracodawcą i, ż e powinien zmienić
swoje postępowanie i zacząć życie od początku. Scroogowi zrobiło się
bardzo przykro i głupio, że nie wied ział nic o rodzinie pracownika i o
chorobie jego dziecka. Scroogera odwiedził trzeci duch, który pokazał mu
jego śmierć. Na jego po grzebie b ył tylko jeden człowiek - jego
siostrzeniec.
Po tym co zobaczył Scrooger obiecał, że się poprawi i że b ędzie szanował
ludzi i swoich b liskich. Kiedy Scrooge obudził się rano w Wigilijny poranek
zaraz kazał kupić napotkanemu chłopcu największego i ndyka jaki jest w
sklepie i zanieść go do swojego pracownika Boba. Po
drodze oddał trochę pieniędzy dla ub ogich ludzi i
kupił dużo prezentów dla dzieci Boba. Zaś potem
udał się do domu swego siostrzeńca na wigilijną
wieczerzę.
Następnego dnia w kantorze po dwyższył swemu
pracownikowi pensje i zaczął opłacać leczenie
Timiego, zaczął chodzić do kościoła i obchodzić
Boże Narodzenie.
Opowieść ta bardzo nam się podobała, miała dobre
zakończenie. Pokazała nam, że trzeba pomagać
innym ludziom
Mikołaj Śniady i Jace k Wróbel III A

„Opowieść Wigilijna”
16 grudnia pojechaliśmy całą klasą do Baja Pomorskiego
na spektakl pt. ,,Opowieść Wigilijna”.
Najpierw
poszliśmy na chwilę do sklepiku.
Przedstawienie odb yło się przy pełnej sali. Opowieść była
o panu, który nie ob chodził Świąt Bożego Narodzenia.
Odwiedził go duch jego wspólnika i powiedział, że
nawiedzą go trzy duchy . Pierwszy duch pokazał mu jego
przeszłe noce wigilijne, drugi teraźniejszą, a trzeci
przyszłe. Pierwszy duch przypomniał, że jego dawni przyjaciele bawią się
bez niego, bo on siedzi w szkole. Drugi, że jak umrze, to nikt o nim nie
będzie pamiętać. Trzeci, że po śmierci zostanie okradziony.
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Pan przestraszył się, że spotka go taki los. Postanowił się zmienić i stał
się dobry dla innych. Dał czek swoje mu księgowemu, żeby wyleczył syna, a
sam święta spędził z siostrzeńcem.
Spektakl mówi, że nie warto być samolubnym .
Przedstawienie mi się podobało, choć chwilami było trochę
straszne
Antoni Orłowski III A

Sprawozdanie z wyjścia do teatru
W dniu 15 grudnia br. byliśmy całą
klasą w Teatrze Baj Pomorski na
przedstawieniu
pt.
„Opowieść
Wigilijna”. Na scenie wiele się
działo. Grało wielu aktorów i kilka
kukiełek. Opowieść była o człowieku,
który nie obchodził Świąt Bożego
Narodzenia.
Był
człowiekiem
kapryśnym, gniewnym i krzykliwym.
Nocą
poprzedzającą
Wigilię
odwiedził go znajomy pod postacią
ducha i ostrzegł go, że odwiedzą go tej nocy trzy duchy. Tak też się stało.
Duchy pokazywały jemu przeszłość oraz jego przyszłość, jeśli człowiek nie
zmieni swojego zac howania. Dopiero wtedy człowiek uzmysłowił sobie jak
źle żył. Rankiem postanowił zmienić swoje zachowanie. Podarował prezent i
czek swojemu pracownikowi, który miał chorego Synka. Człowiek odnalazł
radość życia i na nowo nauczył się cieszyć z Świąt.
Przedstawienie było bardzo fajne i ciekawe. W Baju Pomorskim jak
zwykle świetnie się bawiliśmy .
Natalka Więcławska III A

Sprawozdanie
Dnia 15 XII 2016 roku pojechaliśmy do Baja Pomorskiego na
przedstawienie pt: „Opowieść Wigilijna” . Wszyscy zastanawialiśmy się czy
przedstawienie będzie ciekawe i czy nam się spodoba. Scena zaczęła się w
pracowni pisarskiej w której był sekretarz i biznesmen. Biznesmen był
bardzo skąpy i chciwy. Nie lubił l udzi i świąt Bożego Narodzenia. Wkrótce
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odwiedził go siostrzeniec, któr y życzył mu Wesołych Ś wiąt. Biznesmen
myślał, że chłopiec przyszedł do niego po pieniądze i potraktował go
chłodno. Natomiast sekretarz b ył dla niego miły i z uśmiechem życzył mu
Wesołych Świąt. Biznesmen dał wolne sekretarzowi w św ięta, ale kazał mu
przychodzić wcześniej do pracy przez cały tydzień. Pewnej nocy skąpcowi
ukazały się trzy duchy dzieciństwa, młodości i przyszłości. Przeszłość go
przeraziła. Gdy się obudził postanowił się zmi enić. Dał księgowemu dużą
kwotę pieniędzy i prezent dla rodziny.
Przedstawienie bardzo się mi się spodobało i zrobiło na mnie
ogromne wrażenie.
Jaś Wojcinowicz kl. III A

Relacja z zajęć chemicznych w Alchemiku
Przed
feriami,
19
stycznia
pojechaliśmy
całą
klasą
do
Alchemika. Tematem
lekcji
były
gazy. Pierwsze ćwiczenie polegało na
sprawdzeniu działania tlenku azotu
na rośliny. Do probówki z miedzią
dodaliśmy kwas azotowy i koper. Pod
wpływem reakcji wydzielił się tlenek
azotu, a koper zrobił się brązowy.
Wywnioskowaliśmy
z
tego
doświadczenia, że tlenek azotu jest
szkodliwy dla roślin.
W drugim doświadczeniu do pró b ówki z wodorotlenkiem sodu
wrzuciliśmy
kawałek
foli
aluminiowej.
Probówkę
podgrzaliśmy
i
zauważyliśmy wydzielające się pęcherzyki gazu. Zbliżyliśmy do probówki
zapalone drewienko i wtedy nastąpił wybuch gazu – wodoru.
Były to już kolejne zajęcia naszej klasy w Alchemiku.
Bardzo mi się podob ało .
Antek Wiśniewski kl. III A
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Spotkanie z pisarzem
16 stycznia mieliśmy w naszej
szkole
kolejne
spotkanie
z
pisarzem
panem
Tomaszem
Stochmalem . Pan wyjaśniał nam
min. co to jest portal, czyli
ozdobna
rama
wejścia
do
kamienic. Pokazywał nam również
jak oznacza się zabytki. Na
koniec
otrzymaliśmy
książki.
„Mataszkowie i skarby Torunia”.
Było bardzo fajnie i ciekawie.
Zbyszek Caputa kl. III A

Wigilia klasowa
22 grudnia mieliśmy Wigilię klasową.
Był słodki poczęstunek, koncert kolęd
i odwiedzili nas kolędnicy.
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NASZE PRACE
Toruń w przeszłości
Dawny Toruń został zbudowany nad Wisłą. Był otoczony
murami obronnymi. Toruń był podzielony na Stare Miasto
i Nowe Miasto.
W Starym Mieście mieszkali kupcy, a w Nowym Mieście
mieszkali rzemieślnicy. W Toruniu zamieszkali Krzyżacy
w wybudowanym zamku. Toruń był bogatym miastem dzięki rozwijającemu
się
handlowi.
Zostały
pobudowane
kamienice,
ratusz, kościoły i szkoły.
W Toruniu urodził się znany
astronom Mikołaj Kopernik .
Damian Syrocki III A

Toruń w przyszłości
To ja Jan Jackowiak. Jest drugi lipca
2089 roku. Właśnie lecę nad Toruniem i
opowiem Wam, jak zmieniło się moje
miasto od czasów, kiedy byłem małym
chłopcem. Pojazd, którym lecę nazywa
się ,,autolot’’ , jest mały, łatwy w
obsłudze i bezpieczny. W tej chwili
jestem nad Kaszczorkiem. Tam, gdzie kiedyś był o przedszkole ,,Jacek i
Agatka” teraz jest wielki stadion narodowy do piłki nożnej. Na „Skarpie”,
zamiast wieżowców są piękne osiedla domków jedno rodzinnych, jest tam
bardzo dużo zieleni i zwierząt (panda wielka, papugi, sarenki) obok też
jest boisko do koszykówki i plac zabaw.
W miejscu dawnej Starówki jest mnóstwo drapaczy chmur (te najstarsze
zabytki nie zostały usuni ęte, zostały wkomponowane w nową architekturę) .
W Kamienicy Alchemika jest dużo urządzeń, które pomagają w robieniu
eksperymentów, np. przenoszeniu przedmiotów w czasoprzestrzeni. Wisła
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jest czysta i można się w niej kąpać. Krzywa Wieża jest podparta
teles kopowymi rusztowaniami, które mogą zmieniać kąt jej nachylenia.
Można też jeździć na rowerze na powietrznych uliczkach.
Właśnie lecę w kier unku Bydgoszczy, dawne lotnisko samolotów zamieniono
na lotnisko dla rakiet. Motoare na została przebudowana w poło wie XXI
wieku na „Dronodrome”, czyli arenę
wyścigową dla dronów. Na ulicach nie
jeżdżą
nam
znane
z
pr zeszłości
samochody, zamiast nich w pierwszej
warstwie ruchu (naziemnej) są rowery,
hulajnogi, rowery elektryczne i inne
pojazdy dwukołowe, a nad nimi, w
drugiej warstwie (powietrznej) ludzie
poruszają się na różnej wielkości
dronach. Tak wygląda teraz T oruń –
moje ukochane miasto
Janek Jackowiak III A

Toruń w przyszłości
Wieżowce były tak wysokie, że sięgały do chmur, nie
było samochodów tylko mrówkojot y, które latały w
powietrzu. Nie było też dróg ani chodników, b o
wszystko się unosiło.
Pomnik Mikołaja Kopernika opowiadał o historii
Torunia.
Gimnazjum i liceum i szkoły też były, tylko o wiele
więcej uczyło się tam uczniów.
Zamiast samolotów były bardzo szybkie rakiety.
Ratusz też tam stał, gdzie stoi, ale cały był ze szkła
i metalu.
Toruń w przyszłości, rok 2099
Antek Wiśniewski III A
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Toruń w przyszłości
Ciekawe jak będzie w przyszłości?
Myślę, że zamiast brudnej, starej Krzywej
Wieży będzie czysta, nowoczesna, srebrna
Krzywa Wieża z wielką kręconą zjeżdżalnią
prosto do Wisły.
Różne kościoły będą jeszcze wyższe i całe
złote.
Spichrze będą duże i kolorowe, a w Dworze Artusa będzie parking
kosmiczny. Zamiast samochodów, będą statki kosmiczne.
Nie będzie jedzenia tylko specjalne kulki. Kiedy ktoś sobie pomyśli o
jakimś jedzeniu, to ta kulka będzie smakowała, jak wymyślone przez kogoś
jedzenie. W przyszłości w Toruniu będzie bardzo fajnie!!!
Pola Piotrowska III A

Toruń w przyszłości
Toruń w przyszłoś ci wyobrażam
sobie tak – w Toruniu w przyszłości
moim zdaniem nie będzie samochodów .
Zamiast samochodów będą na niebie
latały samoloty, bo każdy będzie miał
własny samolot. W szkole nie będzie
trzeba pisać, tylko będzie taki specjalny ołówek, który jak my b ędziemy
coś mówili, to ten ołówek będzie pisał, sam! Nie będzie też zwykłych
chodników, tylko chodniki, które latają. Oprócz rowerów będą latające
spodki (ale rower też będzie, tylko będzie taki pstryczek w rowerze, że
jak się go naciśnie, to rower sam pe dałuje). Sklepy będą same
przyjeżdżały do danego domu, alb o rzeczy będą kupowane przez Internet,
tak żeby mniej się ruszać bez potrzeby. W nowym Toruniu będzie też
jednak trochę ruchu. Dzieci będą skakać na latających sprężynach. Jedno
tylko w Toruniu przy szłości się nie zmieni. Nadal będą w Toruniu pyszne
pierniki!
Hania Lewandowska, III A
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Toruń w przyszłości
Jesteśmy w Toruniu w roku
2039.
Nad
miastem
latają
taczkoloty. Mój taczkolot jest w
kolorze morskim w kolorowe ciapki.
Taczkolotem latam do pracy, która
mieści się w lewitującym nad ziemią
budynkiem
w
kształcie
kebaba
połączonego z pizzą.
Starówka została posypana
magicznym
proszkiem,
dzięki
któremu unosi się nad ziemią. Turyści z całego świata chętnie przylatują
taczkolotami aby ją zwiedzić. Wszysc y turyści uwielb iają toruńskie
pierniki i teleport ują je tonami do swoich domów. Pomnik Mikołaja
Kopernika jest podświetlany a co kilka minut hologram Kopernika patrzy
przez lunetę w niebo i tłumaczy wszystkim różne rzeczy związane z
Toruniem i astronomią. Nasza szkoła nadal jest czynna, ale chodzi do niej
o wiele więcej uczniów. Od zewnątrz wygląda normalnie, ale w środku
rozciąga się bardzo mocno i wszyscy się w niej mieszczą. Uczniowie szkoły
pochodzą z różnych miejsc na świecie i dla każdego kraju jest osobna
klasa.
Bardzo podoba mi się mój Toruń w 2039 r
Michalina Kuczkowska III A

Toruń w przyszłości
Mamy rok 2016, a w 3016 roku wszystko się zmieni. Nasze uliczki zmienią
się w pasy startowe, z których będą startować statki kosmiczne. Na
naszych ścianach będą się pojawiać hologramy,
które będą nas kontaktować ze światem.
Roboty będą
za nas robić różne rzeczy np.
śniadanie, pranie, kierować autem. Będzie ich
bardzo dużo, znajdą się w każdym domu. W
szkołach będą uczyć roboty. Nie będzie
zeszytów, tylko tab lety, a lekcja będzie trwać
15 minut. Życie stanie się bardzo wygodne, nie
będzie wojen ani kłótni
Olek Górecki III A
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Toruń w teraźniejszości

”Mój Toruń.”

Mój Toruń to piękne miasto. Mamy tu bardzo dużo zabytków.
Nasze miasto słynie z Miko łaja Kopernika i pysznych pierników .
Moim ulubionym miejsce m jest Pomnik Flisaka z żabkami , Krzywa
Wieża i Bulwar Filadelfijski.
Latem chodzę z rodziną oglądać kolorowe fontanny.
Toruń to wspaniałe miejsce, cieszę się , że tu mieszkam .
Wiktor Górny III A
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Toruń dziś
Toruń
jest
jednym
z
najstarszych miast Polski.
Wisła dzieli miasto na dwie
części. W Toruniu urodził się
Mikołaj Kopernik wielki astronom,
który odkrył, że Ziemia krąży
dookoła Słońca.
Moje
miasto
słynie
z
pysznych
pierników
i
wielu
zabytków.
Do
najważniejszych
zabytków
należą :
Rynek
Staromiejski z Ratuszem, ruiny
Zamku Krzyżackiego, Dom Kopernika, Kamienica pod G wiazdą i Dwór
Artusa. Na Starówce mamy stare, gotyckie kościoły: Katedra Św. Janów z
największym dzwonem w Polsce, zwanym „ Tuba Dei” i Kościół Św. Jakuba.
Dzieci znajdą tu również wiele atrakcji. Polec am Muzeum Piernika,
planetarium oraz M łyn Wiedzy. Mieszkańcy są dumni z faktu, że Toruń
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Dóbr Kultury UNESCO .
Antoni Orłowski III A
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Mój udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
W tym roku postanowiłem osobiście wziąć
udział w WOŚP. Już po raz 25 odb ywa się
zbiórka
pieniędzy
na
zakup
sprzętu
medycznego
dla
chorych
dzieci
i
osób
starszych.
W niedzielę 15 stycznia rano razem z innymi
wolontariuszami spotkaliśmy się w sztabie
orkiestry w SP nr 1 na starówce. Tam
uroczyście wręczono nam identyfikatory i
puszki. Po krótkim przeszkoleniu przez straż
miejską
i
policję
wyruszyliśmy
zbierać
pieniądze .
Ja z moją siostrą Michaliną, kuzy nem i kolegą
pod okiem rodziców chodziliśmy 6 godzin po
centrum handlowym. Po południu wróciliśmy do sztabu zdać ciężkie
skarbonki. Poczęstowano nas grochówką i pączkami. Dostaliśmy drobne
upominki za udział w zbiórce i dyplomy z podziękowaniami od Jurka
Owsiaka. Wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. Dzięki
hojności
napotkanych
osób
zebraliśmy
całkiem
sporą
kwotę.
Razem
z
siostrą
zebraliśmy ponad 1600 zł.
Cieszę
się,
że
mogłem
wesprzeć WOŚP swoim czasem .
W
przyszłym
roku
też
chciałbym być wolontariuszem
WOŚP.
Zachęcam
moich
kolegów i koleżanki, żeby też
się przyłączyli .
Sie ma

Antek Orłowski kl. II I A
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NASZE SUKCESY
Konkursy szkolne
 W konkursie szkolnym „ Moje wakacyjne wspomnienie” Franek
Nalaskowski zajął II miejsce, a Pola Piotrowska III miejsce.
 W konkursie plastycznym „ Moje Bajkowe Drzewo” Michalina
Kuczkowska zdobyła wyróżnienie.
 Antek Orłowski otrzymał nagrodę klasową za zbiórkę kasztanów na
karmę dla leśnych zwierząt.
 W konkursie na Świąteczny BOŻONARODZENIOWY LAPBOOK
Aniela Kwiatkowska została laureatką i otrzymała nagrodę
specjalną
 Damian Syrocki w konkursie „ Mistrz tabliczki mnożenia” okazał się
najlepszym uczniem w klasie IIIA
Konkursy międzyszkolne
 Wiktor Górny w Wojewódzkim Konkursie F otograficznym
zorganizowanym przez Szkołę Leśną na Barbarce pt. „Kolor
w przyrodzie” otrzymał wyróżnienie .
 Zostaliśmy
wyróżnieni
i
nagrodzeni
bezpłatnym
seansem
w PLANETARIUM za udział w konkursie „Bezpieczne ferie zimowe”.
Są to: Antek W., Mikołaj Ś., Aniela K. , Damian S., Natalia W., P ola
P., Michalina K., Zuzia Ś., Hania L., Jaś J.

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie
gratulujemy !
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