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W tym numerze: 
 

 nasze sukcesy 

 wydarzenia 

 nasze wycieczki 

 nasze prace 

 nasze zagadki i krzyżówka 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

    „Zabawa jest nauką,  
    nauka jest zabawą – 
   im więcej zabawy,  
  tym więcej nauki.” 

   Glenn Doman

 

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, 

a dziś już rozstania nadszedł czas, 

tyle żeśmy z sobą przeżywali, 

a dziś już wspomnienia łączą nas...” 

 
Słowami tej piosenki chcę dziś pożegnać się z Wami, Kochane 

Dzieci, i z Waszymi Rodzicami w tym naszym ostatnim wydaniu klasowej 

gazetki „Echo klasy III”. Przez te trzy lata wiele się wydarzyło, 

spędziliśmy wspólnie miłe chwile na nauce i zabawie, wspólnie urządzaliśmy 

klasowe imprezy, wychodziliśmy do kin i muzeów, wyjeżdżaliśmy na 

wycieczki i zajęcia ekologiczne do Zielonej Szkoły na Barbarce. Pozostaną 

nam wspomnienia, zwłaszcza te miłe i przyjemne, a te siedem numerów 

naszej klasowej gazetki z klasy II i III niech będą taką kroniką, która 

przypomni Wam naszą szkołę i sukcesy, jakie odnosiliście.  

Na koniec życzę wszystkim wesołych i przyjemnych wakacji, bo w 

pełni zasłużyliście na letni wypoczynek. Do zobaczenia we wrześniu, Wy w 

klasie czwartej, a ja w pierwszej. 

Wasza wychowawczyni 

Dorota Sztuba 
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Nasze Sukcesy 
 

Konkursy międzyszkolne: 

 
Nasza klasa zajęła II miejsce  w XVI Międzyszkolnym Konkursie 

Wiadomości o Toruniu i Mikołaju  Koperniku. Nagrodą było wyjście na film pt. 

„Robaczki z Zaginionej Doliny” oraz wizyta w Młynie Wiedzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszym etapem było  

przedstawienie legendy o Toruniu, w której wzięła udział cała klasa. 

Przedstawiliśmy inscenizację pt. „Z Mikołajkiem zwiedzamy Toruń”, która 

zawierała trzy legendy: „O Krzywej Wieży”, „O Flisaku i żabach” oraz o 

„Katarzynce”. Nasza trzyosobowa reprezentacja w składzie: Tosia Jackowiak, 

Marianka Maksim i Hubert Chościński wzięła udział w quizie – drugim etapie 

konkursu. Zosia Gadomska i Maja Piotrowska startowały w trzeciej kategorii. 

Miały za zadanie na dużym formacie namalować pastelami ulubiony zabytek 

Torunia. Koleżanki pięknie namalowały „Krzywą Wieżę”. 

 

Marianka Maksim oraz Alicja Wojak zdobyły III miejsce jako kategoria zespół, 

natomiast Agata Sosińska zdobyła wyróżnienie jako solista w muzycznym 

konkursie Międzyszkolnym pt. „Z Piosenką Przez Świat” zorganizowanym przez 

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. 
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 Hubert Chościński był    członkiem   drużyny,   która  wywalczyła dla naszej 

szkoły  III miejsce w Turnieju Języka  Angielskiego zorganizowanym  przez SP 

nr 23 w Toruniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W XI międzyszkolnym konkursie „W Świecie Zwierząt” Tosia Jackowiak, Ala 

Wojak i Ola Kwiatkowska zajęły III miejsce. 

 

Tosia Jackowiak zajęła I miejsce w „Jeździe indywidualnej na czas o Puchar 

Michała Kwiatkowskiego”. 

 

W Międzynarodowym Kangurze Matematycznym Piotrek Więckowski otrzymał 

nagrodę I stopnia za bardzo dobry wynik, a Zosia Krogolewska zdobyła 

wyróżnienie - nagrodę II stopnia. 
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Alicja Chabior i Agata Sosińska zostały laureatkami konkursu „Bocian i jego 

środowisko”. 

 

Zosia Gadomska i Zosia Krogolewska otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy Biblijnej. 

 

 

 

Hubert Chościński, Ola Kwiatkowska i Zosia Krogolewska otrzymali nagrodę za 

udział w konkursie „Skrzydlate Słowa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy wysokich wyników Hubertowi Chościńskiemu w konkursie 

międzyszkolnym „Najlepszy ortografik” i Ani Kondej w konkursie „Najlepszy 

matematyk”. Dziękujemy im, że reprezentowali naszą szkołę w tak ważnym 

konkursie! 
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Konkursy szkolne: 

 
W konkursie plastycznym „Wykonanie ilustracji do wybranego 

wiersza Magdaleny Samozwaniec”  III miejsce zajęła Marianka Maksim, a 

wyróżnienia  otrzymały Alicja Wojak i Alicja Chabior.  

 

W konkursie pt. „Bombka”, Agata Bartoszyńska zajęła I miejsce, a Hubert 

Chościński III. 

W konkursach z okazji Dnia Sportu, Ania Kondej zdobyła I miejsce, Agata 

Sosińska II, a Zosia Krogolewska III. 

 

Nagrodę główną w konkursie „List do pszczół” otrzymał  Mikołaj Rezmer, a 

wyróżnienia Ania Kondej, Marianka Maksim i Urszulka Wróblewska. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największym pożeraczem liter w tym roku została Ulka Wróblewska, która 

oddała 18 wypełnionych legitymacji czyli przeczytała w tym roku szkolnym 180 

książek. 

Najbardziej aktywną uczennicą w kl. III była Justynka Wiśniewska, II miejsce 

zajęła Ulka Wróblewska, a III miejsce otrzymała Ola Kołpacka. 
 

Gratulacje! 
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Przyszła do nas wiosna, 

piękna i radosna. 

Powiedziała: „Dość tej zimy!” 

Zaraz zwierzęta obudzimy, 

pięknie kwiatki zasadzimy, 

kolorowe i pachnące 

będą kwitnąć nam na łące. 

 

Słonko już się obudziło 

i nas wszystkich ucieszyło. 

Wszędzie urośnie trawa, 

na trawie lepsza zabawa. 

Bo już idzie wiosna 

piękna i radosna. 

 
Maja Piotrowska 
Marianna Maksim 

 

 

 

„Brzydkie Kaczątko’’ 

 

Moją ulubioną baśnią Andersena jest 

„Brzydkie Kaczątko’’. Bardzo polubiłem 

kaczątko, z którego śmiały się inne 

zwierzęta i mówiły, że jest brzydkie. Ono 

jednak wyrosło na pięknego łabędzia. Cieszę 

się, że kaczątko stało się piękne i 

szczęśliwe, ponieważ wcześniej było  mi go 

szkoda. Trzeba wierzyć, że marzenia się 

spełniają. 
Juliusz Mierzwicki 
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Wizyta u Pani Dzięciołowej 

Pewnego dnia dzięcioł o imieniu Klusek 

postanowił wybrać się na podwieczorek do Pani 

Gwiazdki Dzięciołowej. Było już późno i Klusek 

lamentował, że nie zdąży kupić biało-granatowego 

garniturka oraz szarego melonika. Wreszcie 

pozbierał się i poleciał na zakupy do pobliskiego 

zagajnika. Jeszcze powinien był kupić ślimaki na 

wagę! Pędził, pędził jak szalony. Na szczęście 

wszystko udało mu się załatwić. 

Tuż przy dziupli Pani Dzięciołowej napotkał znajomą 

sowę Xsenę. 

Sowa spytała: - Co się tak spieszysz, Klusiu? 

- Xseno, spieszę się do Pani Dzięciołowej na 

podwieczorek – odpowiedział grzecznie Kluś. 

- Ale przed wejściem do jej dziupli zerwę kilka 

pachnących pierwiosnków. Będą pachnieć w całej jej 

dziupli! – pomyślał Pan Dzięcioł. W końcu Klusek doleciał do dziupli Pani 

Dzięciołowej. Jednak jej tam nie było.  

-Gdzie ona może być??? – pomyślał zaniepokojony Kluś i zaczął wołać. 

- Tutaj jestem, miły sąsiedzie, grabię suche liście i trawę po zimie wokół mojego 

domku – odezwała się cicho Pani Dzięciołowa i po skończonej pracy zaprosiła 

Klusia do środka.  

Kluś wyłożył 15 dag tłuściutkich, świeżutkich ślimaków i wręczył bukiet żółtych 

pierwiosnków. A Gwiazdka poczęstowała swojego gościa krystalicznie przejrzystą 

rosą. Teraz Klusek i Gwiazdka mieli prawdziwą ucztę. Rozmawiali, spacerowali po 

ogrodzie, podziwiali młode pączki na brzozach, wierzbach i leszczynach. Słuchali 

śpiewu ptaków: żurawi i szpaków.  

Na horyzoncie słońce już zachodziło, a w powietrzu unosił się zapach ciepłego, 

wiosennego wiaterku. Klusek i Gwiazdka przytulali się do siebie.  

- O, idealnie ciepły wieczór, w sam raz na wspólny taniec - powiedziała 

rozpromieniona Gwiazdka. Para tańczyła więc wysoko, wysoko na gałęziach drzew. 

Po mile spędzonym wieczorze,  Kluś wrócił do swojej starej dziupli. Będzie teraz 

wspominał  ten wyjątkowy, ciepły wieczór. 
Urszulka Wróblewska 
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Wydarzenia  
 

Pod koniec stycznia mieliśmy gości zza granicy. Była to Chinka, Kirgiz i pan z 

Azerbejdżanu. Dzięki tej wizycie dużo się o tych krajach dowiedzieliśmy, na 

przykład, że mur chiński ma 2400 km, jak uroczyście ubierają się w 

Azerbejdżanie i co takiego znajduje się w Kirgistanie. Prawie cały Kirgistan 

pokrywają góry i mieszkają tam aż 154 narodowości. Mieszkańcy Azerbejdżanu 

to Azerowie. Pan z Azerbejdżanu przyniósł 

dziwny instrument, który nazywał się saz i był 

podobny do naszej gitary. Wszyscy dali nam 

autografy w swoim języku. Wszystkie kraje są 

bardzo ciekawe, ale najbardziej chciałabym 

pojechać na wycieczkę do Chin. 
Maja Piotrowska 

 

 

 

 

Spotkanie z Chinką 

28 stycznia przyjechała do nas studentka z Chin, ma na imię Sherry Qiu. 

Opowiadała nam wszystko po angielsku. Powiedziała nam, że w dawnych czasach 

Chin w „Forbidden City” (zakazanym mieście) mieszkał król, który nie mógł 

wychodzić z tego pałacu. Mogli wchodzić tam tylko strażnicy. Powiedziała nam 

też, że Chiny maja kształt kury, co nas bardzo z dziwiło, a zarazem zaciekawiło. 

Napisała na tablicy swoje imię i nazwisko po chińsku i mówiła, że w Chinach 

najpierw pisze się nazwisko, a potem imię. Na tablicy także napisała liczby 

1,2,3,4,5,10 i 100. Powiedziała nam, że w jednej części Chin jest ciepło, a w innej 

jest zimniej, i że w tej części Chin,  która jest cieplejsza śnieg pada bardzo 

rzadko.  

To spotkanie było SUPER i bardzo ciekawe, przy okazji dowiedziałam się czegoś o 

Chinach i bardzo bym chciała, żeby było tak codziennie.  
Ola Kołpacka 

猫 
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25 lutego pojechaliśmy do Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jest w nim 7 

kondygnacji. Były tam wystawy o nazwach: 

„Rzeka”, „Życie”, „Elektryczne słowa”, 

„Kalejdoskop”, „Przewrotne oko” i „O 

obrotach”. Bawiliśmy się także wodą na 

wystawie „Rzeka”. Na wystawie „O 

obrotach” było koło chomika, mnóstwo gier 

i model astrobazy. Jest tam także wahadło 

KTS. Było super! 
Hubert, Piotrek i Julek  

 

W Centrum Nowoczesności na początku poszliśmy na V piętro. Były tam ciekawe 

eksperymenty. Chłopcy najbardziej zainteresowali się budowaniem wieży z 

klocków lego, były też na ścianie 3 kółka i gdy przyłożyło się rękę, ściana robiła 

się kolorowa. Na IV piętrze było bardzo podobnie. Jednym z eksperymentów, 

który spodobał nam się było wsadzenie głowy do dwóch luster, w których 

zobaczyło się dużo swoich twarzy. Na III piętrze było wszystko, co niemożliwe, a 

na II piętrze była rzeka. W rzece były: pistolety wodne, hamowanie rzeki 

klockami lego. I piętro było najfajniejsze, np.: były tam dotykowe gry, zabawkowy 

jeżdżący czołg i kółko, w którym trzeba było jak najdłużej biec. Było bardzo 

fajnie, wróciliśmy do szkoły zadowoleni. 
Tosia i Ula 
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Na piątym piętrze Centrum Nowoczesności 

była sala kolorów, a w niej dużo różnych 

efektów. Na czwartym piętrze było dużo 

luster. W sali luster najbardziej nam się 

podobało, jak się siadało na krześle i 

wkładało do stołu głowę. W efekcie nasze 

głowy wyglądały tak, jakbyśmy je mieli na 

patelni, a patelnia stała na stole. Na trzecim 

piętrze były teleskopy, a na drugim „Rzeka”. 

Wyprawa bardzo  nam się podobała. 
Kaja i Iwo 

 

 

25 lutego pojechaliśmy do Centrum Sztuki Współczesnej na film pt. „Robaczki z 

Zaginionej Doliny”. Film był o małej biedronce, która zgubiła swoją rodzinę oraz 

miała wiele przygód. Ta 

biedronka znalazła drugą 

rodzinę wśród mrówek. 

Biedronka była tak dzielna, że 

uratowała całą gromadkę 

czarnych mrówek przed 

czerwonymi mrówkami. Jak to 

zwykle w filmach bywa, 

wszystko skończyło się 

dobrze, a nasza biedronka 

założyła nową rodzinę. Film 

bardzo nam się podobał. 
Marianka i Agata Sosińska 
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27 lutego przyszliśmy do salonu Państwa Ciuruś na zabawę karnawałową. 

Wszystkie dzieci z klas I – III miały niesamowite przebrania. Najpierw każda z 

klas ustawiła się do pamiątkowych zdjęć grupowych. Następnie usłyszeliśmy 

skoczną muzykę i zaczęły się tańce. W trakcie zabawy robione były przerwy na 

konkursy i zabawy. 

Podczas małego 

odpoczynku otrzymaliśmy 

po pączku, bo w tym dniu 

był akurat „Tłusty 

Czwartek”. Pączki 

smakowały nam wybornie. 

Byliśmy zmęczeni, ale 

szczęśliwi.  

To była wspaniała zabawa! 
Zosia Gadomska, Justynka 

Wiśniewska i Agatka Sosińska 

 

 

 

 

28 lutego przyszły do nas dzieci z przedszkola „Jacek i Agatka” na 

przedstawienie o Toruniu, w którym występowali uczniowie z naszej klasy. 

Przedstawienie opowiadało trzy 

legendy: „O Katarzynce”, 

„Flisaku” i „Krzywej Wieży”. 

Następnie obejrzeliśmy 

prezentację zabytków Torunia. 

Potem  poszliśmy z kl. I i z 

dziećmi z przedszkola na 

boisko szkolne. Ania Kondej, 

Ola Kwiatkowska, Tosia 

Jackowiak, Zosia Krogolewska i 

Maja Piotrowska organizowały 

zabawy sportowe dla młodszych 

dzieci. Potem niestety  dzieci musiały już wracać. Było super! 
Alicja Chabior i Urszula Wróblewska 
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26 marca założyliśmy „Klub Czterech Żywiołów”: „Woda”, „Powietrze”, „Ziemia” i 

„Ogień”. Zapoznaliśmy się z założeniami klubu, otrzymaliśmy specjalne 

legitymacje, w których będziemy przyklejać naklejki i punkty oraz kartę 

informacyjną dla rodziców. Następnie podzieliliśmy się w grupy: zaczęliśmy siać 

kwiaty, bazylię, sałatę i rzeżuchę, sadzić fasolę i cebulę na szczypiorek. Było 

bardzo fajnie. 
Ania Kondej 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 kwietnia odwiedził nas pisarz Łukasz Wierzbicki. Kiedy wszyscy usiedli, Pan 

Łukasz zaczął opowiadać. Opowiedział nam o tym, jak zaczął swoją karierę, gdy 

miał 6 lat. Jego pierwszą książką były same obrazki. Gdy miał 8 lat napisał drugą 

książkę o rycerzach. Gdy był już 

dorosły napisał książkę pt. ,,Afryka 

Kazika". Głównym bohaterem był 

Kazik, który przejechał Afrykę na 

rowerze i miał wiele niesamowitych 

przygód. Jego kolejna książka miała 

tytuł ,,Dziadek i niedźwiadek”. 

Głównym bohaterem był 

niedźwiadek o imieniu Wojtek. 

Wojtek, gdy był mały został 

zaadoptowany w czasie ll wojny 

światowej przez polskich żołnierzy. 

Dodatkowo pan Łukasz miał wiele rekwizytów, np. bęben, małego pluszowego 

wielbłąda, dwie czapki - jedną z Afryki, a drugą wojenną. To było niesamowite 

spotkanie. 
Zosia Gadomska 
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3.04.2014r. rozpoczęły się nasze rekolekcje. W środę mieliśmy przyjść o godzinie 10.00 

do kościoła. Ksiądz Grzegorz 

opowiedział nam o Janie Pawle 

II. We wtorek spotkaliśmy 

się w kościele o 9.00, tym 

razem ksiądz odprawił Mszę 

Św. W tym dniu ksiądz też 

opowiedział nam o różnych 

ciekawych rzeczach. W 

piątek w kościele mieliśmy 

Drogę Krzyżową. Oprócz 

spotykania się w kościele z 

księdzem mieliśmy spotkanie 

z pisarzem Łukaszem 

Wierzbickim. Pan Łukasz 

opowiedział nam o swoich 

książkach. Zrobił to tak 

wspaniale, że po spotkaniu ciągle byliśmy wzruszeni jego przygodami. Następnego dnia 

mieliśmy spotkanie z wioślarzem. Wytłumaczył nam jak trudno  się wiosłuje. Pokazał nam 

swoje medale. A w środę oglądaliśmy spektakl o tym, że nie trzeba się bać koszmarów i 

strasznych odgłosów. Trochę później przyszła do nas pani i opowiadała nam o naszej 

patronce Elżbiecie Zawackiej. Te rekolekcje były naprawdę udane! 
Ania Kondej 

                                                                                                     
4 kwietnia, po rekolekcjach w kościele odbył się w naszej szkole spektakl profilaktyczny 

pt. „Strachy z szafy”. W przedstawieniu 

występowało pięć postaci. Była Wiedźma 

Plotka, Gęsia Skórka, detektyw Ciarka, 

pani aktorka i pan aktor. Naszym zdaniem 

najśmieszniejsza była Wiedźma Plotka 

oraz detektyw Ciarka. Przedstawienie 

było śmieszne a zarazem fajne!  
Wiktor, Julek, Mikołaj i Szymon 
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3 kwietnia w naszej szkole był wioślarz, 

Sławomir Kruszkowski, który przyniósł 

ergometr. Był trzy razy na igrzyskach 

olimpijskich. Potem pozwolił nam poćwiczyć  

na ergometrze. Zrobiliśmy sobie zawody, 

kto najszybciej przepłynie 100 metrów. 

Najlepszy czas to 32.2 sekundy. Ten wynik 

ustanowiłem ja. Było super!  
Hubert Chościński  

 

 

 

 

W świecie zwierząt 

10.04.2014 udaliśmy się do SP nr 28 na 

Międzyszkolny  Konkurs dla klas I - III 

pt.  ,,W świecie zwierząt”. Każda klasa 

przygotowała trzyosobowy zespół, który 

reprezentował naszą szkołę w konkursie. 

Spotkanie zaczęło się piosenką o 

zwierzętach wykonaną przez dzieci ze 

szkoły 28. Później panie losowały numerki 

i okazało się, że pani Dorota idzie z 

drugą klasą do sali, ale my i tak 

wiedziałyśmy, że zajmiemy jakieś 

miejsce, bo byłyśmy świetnie przygotowane do konkursu. Były tam krzyżówki, 

karty pracy i zabawy. Gdy pani rozdała wszystkie karty pracy i testy, dała nam 

trzy cukierki za pracę plastyczną. Cukierki były punktami, a na koniec mogliśmy je 

zjeść. Zajęłyśmy III miejsce i  był to nasz wielki  sukces! 
Tosia Jackowiak i Ala Wojak 
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10 kwietnia odbył się 

sprawdzian kompetencji 

klas trzecich z języka 

polskiego i matematyki 

wydawnictwa OPERON. W 

tym dniu przyszliśmy 

odświętnie ubrani. Nasza 

Pani poczęstowała nas  

„magicznymi cukierkami”, 

które pomogły nam 

przezwyciężyć „strach”, 

który u niektórych z nas się 

pojawił. Okazało się, że test 

nie był dla nas ani za trudny, ani łatwy. Poradziliśmy sobie jednak z nim 

znakomicie i cierpliwie czekaliśmy na wyniki. 
Hubert Chościński 
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Od 10 do 16 kwietnia w naszej szkole trwał tydzień ekologiczny pt. ,,Akademia  

przyjaciół pszczół’’. 10 kwietnia odbył się apel rozpoczynający Akademię 

Przyjaciół Pszczół. 11 kwietnia Panie sprzątaczki 

przygotowały gofry, które miały przypominać plastry 

miodu. 14 kwietnia wykonywaliśmy portrety pszczół. 

Klasa I wykonała portrety kredkami, klasa II 

wykonała portret farbami, a klasa III wykonała 

portret techniką wydzieranki. 15 kwietnia wszystkie 

klasy miały lekcję ,,Pszczoła w środowisku”( lekcja 

przyrody). Nasza Pani pokazała nam na tablicy 

multimedialnej film o pszczołach i rozmawialiśmy o budowie pszczoły, dlaczego 

pszczoły są pożyteczne, jaka jest rola pszczoły w przyrodzie. Następnie 

wykonaliśmy karty pracy dokładnie zaznaczając i opisując budowę pszczoły. 16 

kwietnia nastąpiło podsumowanie tygodnia ekologicznego. Z tej okazji nasza klasa 

i klasa czwarta przygotowały inscenizację ekologiczną ,,Świat w naszych 

dłoniach’’, oraz na apelu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ,,List do ludzi 

podpisany w imieniu pszczoły”, a Pani Dorota Makowiecka  odczytała najładniejsze 

nagrodzone listy. 
 Ola Kołpacka, Agata Bartoszyńska i Marianka Maksim  
 

 

Ekologiczny tydzień pt. ,,Akademia pszczół’’ zaczął się od 

wprowadzającego apelu o pszczołach. Wydzieraliśmy papier do 

przyklejania na obrazek pszczoły, a potem mogliśmy sobie zrobić 

zdjęcie, w którym na chwilę stawaliśmy się pszczołą. 
  Piotrek Więckowski 
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3 maja odwiedził nas Pan Andrzej Meler z Fundacji Kazimierza Wielkiego i 

opowiadał nam o tym, jak powstawała Konstytucja 3 maja. Dowiedzieliśmy się, co 

to w ogóle jest konstytucja, kiedy ją 

uchwalono, kto ją napisał. Zdziwiliśmy się, że 

szkoła kiedyś była tylko dla bogatych ludzi, a 

dzieci, które nie chodziły do szkoły musiały 

już pracować i nie miały fajnie. Pan Andrzej 

pokazał nam dzieło Jana Matejki i 

zobaczyliśmy, jak było naprawdę podczas 

uchwalania Konstytucji w 1791r. 

Zobaczyliśmy też pierwszą stronę 

prawdziwej Konstytucji.  
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12 maja pojechaliśmy na konkurs pt. „Skrzydlate słowa”. Gdy weszliśmy do szkoły, 

zostaliśmy miło przywitani i udaliśmy się do odpowiedniej sali. Konkurs nie był aż 

taki trudny. Do wykonania mieliśmy 

krzyżówki i różne zadania. Pani 

częstowała nas sałatką owocową, a 

potem obejrzeliśmy bajkę o 

czarownicach. Tylko jedna z nich była 

dobra i pomagała innym. Następnie 

każdy z nas otrzymał nagrodę za 

udział w konkursie w postaci dyplomu, 

kolorowego kubka i innych gadżetów. 

Do szkoły wróciliśmy bardzo 

zadowoleni.  
Ola Kwiatkowska i Zosia Krogolewska 

 

 

 

13 maja odwiedziło nas przedszkole 

"Słoneczko". Przedstawiliśmy trzy 

legendy o Toruniu. Pierwsza legenda 

była o Krzywej Wieży, druga o Flisaku i 

żabach, a trzecia o Toruńskich 

Piernikach. Po przedstawieniu kilka 

osób czytało informacje z prezentacji 

multimedialnej. Następnie graliśmy z 

przedszkolakami w gry planszowe. 

Nasza koleżanka Ania czytała 

opowiadanie pt. "Bajka o tym, jak 

zaprzyjaźnić się z książką". Ten dzień był bardzo udany. 
Marianka Maksim, Zosia Gadomska, Justynka Wiśniewska 
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Dzień Mamy i Taty 

   23 maja nasza klasa  

zorganizowała „Dzień Mamy i 

Taty”. Zaczęliśmy uroczystość 

legendą pt. „Z Mikołajkiem 

zwiedzamy Toruń”.  Następnie 

recytowaliśmy wiersze i 

śpiewaliśmy piosenki, a potem 

odbyło się przedstawienie pt. 

„Cała łąka dla Mamy i Taty”. Po 

części artystycznej wszystkie 

mamy wraz z dziećmi udały się 

do kl. VI, aby tam wykonać 

świeczki z „decoupage”, natomiast tatusiowie z pozostałymi dziećmi mieli za 

zadanie pokolorować i napisać hasło na „zawieszkach do drzwi”. Kiedy tatusiowie 

skończyli swoją pracę zaczęli przygotowywać stoły do deseru dla mam i dla 

siebie. Następnym zadaniem było rozpoznanie swojej rodziny na namalowanych 

przez nas obrazkach. Trochę z tym 

rodzice mieli problemów, ponieważ nie 

każda mama i tata byli do siebie 

podobni. Potem przy kawie i herbacie 

oraz słodkościach rodzicom miło 

upływał czas. A my dostaliśmy lody, 

które bardzo nam smakowały w tym 

upalnym, pięknym i wzruszającym 

dniu.  
Ola Kołpacka i Agata Bartoszyńska 
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30 maja poszliśmy do biblioteki osiedlowej na zajęcia pt. „Budowa książki”. Tam 

dowiedzieliśmy się, że dawniejszą postacią książki był zwój. Obecna forma 

książki to KODEKS. Książkę tworzy OBWOLUTA, która ma za zadanie 

przyciągnąć nasz wzrok. Każda książka ma okładkę przednią i tylną. W środku 

książki jest treść. Niektóre książki są szyte lub klejone. Książka może mieć 

kawałek tasiemki, tj. KAPITALKĘ. Strony tworzą kartki, na grzbiecie książki 

często też jest podawany tytuł i autor książki. Książka zawiera spis treści, może 

być też INDEKS (osobowy lub grupowy). Pisarz tworzy, czyli pisze książki, a 

ilustrator rysunki. My dzisiaj zabawiliśmy się w ilustratorów. Wykonaliśmy 

rysunki do wiersza Jana Brzechwy pt. „Kaczka dziwaczka”. Dostaliśmy kartki z 

treścią wiersza, tak że po złożeniu wyszła nam kolorowa książka. Bardzo podobało 

nam się to spotkanie. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na placu zabaw. To 

było fajne wyjście. 
Ola Kołpacka, Marianna Maksim i Ania Kondej 
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Dzień Dziecka  

2 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i Sportu. Pogoda trochę nam 

nie dopisała, dlatego mieliśmy 

zawody sportowe w Sali 

gimnastycznej. Najpierw 

graliśmy w unihokeja, gdzie 

musieliśmy strzelić do bramki, w 

której były słupki. Później 

musieliśmy utrzymać równowagę 

na gumowej piłce i rzucić 

woreczkiem do kosza. Trzy 

osoby, które otrzymały 

najwięcej punktów były w 

dogrywce, w której trzeba było 

odbijać piłkę paletką do ping-ponga. Wyłoniliśmy zwycięzców: I miejsce zajęła 

Ania Kondej, II – Agata Sosińska, a III – Zosia Krogolewska. Na koniec wszyscy 

dostali lizaki. Ten dzień był wspaniały.  
Alicja Chabior, Alicja Wojak, Ola Kwiatkowska 
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Nasze wycieczki  

21 marca z okazji „Święta Wiosny” klasy I–III wyjechały autobusem do 

„Zaczarowanego Świata” na spektakl pt. „Legenda o Flisaku”. Gdy weszliśmy do 

teatru zauważyliśmy małe krzesełka ze zwierzętami, które bardzo nam się 

spodobały. Nasza klasa również przedstawiała na konkursie legendę o Flisaku, ale 

zrobiliśmy ją inaczej. Na scenie pojawiły się pacynki i ludzie. Tę historię już 

znaliśmy, ale mimo to przedstawienie było śmieszne i warto było tu przyjechać. 
Kaja Kozłowska i Iwo Lewicki 

 

 

 

Rejs statkiem po Wiśle 

3 czerwca wybraliśmy się 

na wycieczkę po Toruniu. 

Najpierw spacerowaliśmy 

po Starówce. Po drodze 

Pani robiła nam zdjęcia przy 

zabytkach Torunia, np. 

Planetarium, pomniku 

Kopernika, Kościele NM 

Panny i Ratuszu 

Staromiejskim. Po wejściu 

na statek usadowiliśmy się 

na ławkach, po kilku 

minutach ruszyliśmy. Ze 

statku było widać piękną panoramę Torunia, a przez głośnik Pan opowiadał o 

historii naszego miasta. Gdy przepływaliśmy pod mostem każde dziecko chciało 

dotknąć mostu, ale nikomu się to nie udało. Po skończonym rejsie poszliśmy na 

lody do Lenkiewicza, a potem do McDonalda. Ten dzień na zawsze pozostanie w 

naszej pamięci. 
Zosia Gadomska, Marianka i Justynka  
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Wyjazd do Gdyni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę do Gdyni. Najpierw jechaliśmy dwie i pół 

godziny autokarem. Zrobiliśmy postój i poszliśmy na chwilę do „KFC”. Kiedy 

dojechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy ogromny statek. Poszliśmy zwiedzać 

Oceanarium. Było tam wiele morskich stworzeń, na przykład: ryby, żółwie, 

płaszczki i piękne rozgwiazdy. 

Gdy wyszliśmy z Oceanarium 

poszliśmy do teatru 

muzycznego na spektakl pt. 

„Pippi Pończoszanka” 

Poszliśmy też na plażę, 

zdjęliśmy buty i chodziliśmy 

po miękkim pisaku. W Gdyni 

nam się podobało i kupiliśmy 

dużo pamiątek, żeby nie 

zapomnieć tych wspaniałych 

chwil. Wycieczka była bardzo 

wesoła i udana  
Zosia Krogolewska, Maja 

Piotrowska i Kaja Kozłowska 
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W Gdyni najpierw poszliśmy do Oceanarium, gdzie zobaczyliśmy wiele gatunków 

ryb i ssaków. Najbardziej podobał nam się ślimak morski: wyglądał jak śmigłowiec 

i był szybki. W Oceanarium było super. 

Potem mieliśmy czas wolny na kupienie 

pamiątek. Po kupieniu pamiątek szybko 

poszliśmy na spektakl pt. „Pippi 

Pończoszanka”. Było bardzo śmiesznie. 

Najbardziej podobał nam się moment, 

kiedy pijany gość wszedł na scenę  

i zaśpiewał „Szła dzieweczka do 

laseczka”. Wtedy Pippi zadzwoniła na 

policję i go zabrali. Pippi mieszkała z 

koniem i małpą, bez tatusia i bez mamusi. 

Mamusia była aniołem, a tata królem murzyńskim, który przypłynie po Pippi jak 

zbuduje łódź i wtedy Pippi zostanie królową. Pippi miała również dwóch przyjaciół, 

Tommy’ego i Anikę, i z nimi przeżywała przygody. 
Ala Wojak, Tosia, Ula 

 

W Oceanarium widzieliśmy 

makietę z przodkami ryb, 

pingwiny, żółwie i inne 

zwierzęta wodne. W innym 

pomieszczeniu były żywe 

ryby i krokodyle. 

Najbardziej spodobały mi 

się węgorze elektryczne, 

nad ich akwarium był 

głośnik z dźwiękami tych 

rybek. Widzieliśmy także 

wielką makietę wysp i 

głębin. Można było zrobić 

sobie zdjęcie.  Potem 

oglądaliśmy przedstawienie o Pippi. Pippi była odważną dziewczynką, mówiła, że 

jej mama jest aniołem, a tata królem murzyńskim. Uważam, że wycieczka była 

udana! 
Ola Kołpacka 
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Wycieczka do Łysomic 

 

18 czerwca pojechaliśmy 

autobusem  do Łysomic. Tam 

znajdowała się Regionalna 

Izba Historii i Tradycji. To 

było małe muzeum ludowe. 

Po muzeum oprowadzał nas 

dziadek Kai, Pan Adam 

Kozłowski.  

Dzięki jego staraniom 

powstało to muzeum. 

Najpierw zjedliśmy „wafle 

pomorskie”, czyli gofry z 

dżemem lub miodem. Potem Pan Adam  pokazywał nam stare przyrządy rolnicze i 

kuchenne oraz meble domowe. Oglądaliśmy również stare pomieszczenia i izbę 

szkolną. Trochę się baliśmy kiedy zostaliśmy zamknięci w partyzanckiej 

ziemiance. Ta wycieczka była bardzo udana! 
Marianka Maksim 

 

W Łysomicach zobaczyliśmy jak kiedyś żyli ludzie. Ale najpierw zjedliśmy „wafle 

pomorskie” ze stuletniej wafelnicy. Na końcu zobaczyliśmy jak żyli partyzanci. 

Najbardziej podobała mi się kryjówka partyzancka. Było super! 
Piotrek Więckowski 
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Nasze prace 
Nasze zakończenia książki „O psie, który jeździł koleją” 
„Obaj mężczyźni rzucili się w kierunku Adele, skacząc przez tory. Byli jeszcze 

spory kawałek od dziecka, gdy wyprzedził ich Lampo. Odbił się jak gumowa piłka i 

dał potężnego susa tuż przed samą lokomotywą. Zdążył pchnąć dziewczynkę”. 

Odskoczył i jak pociąg przejechał, złapał małą Adele i zaniósł do ojca 

(zawiadowcy). Dziewczynce nic się nie stało, lecz psu pociąg przejechał łapę. 

Zawiadowca dotknął rany, a Lampo zaczął skomleć. Zawiadowca i Roberto 

zadzwonili po weterynarza, a Adele i Gina pocieszały psa. Gdy zjawił się 

weterynarz, zapytał, co się stało. Jak się dowiedział, powiedział, że Lampo musi 

dużo jeść, pić i uśmiechnął się. Tak, pies skądś kojarzył ten uśmiech, tylko skąd? 

No pewnie! To jego dawny i zaginiony pierwszy właściciel! Lampo podskoczył i 

polizał swojego pierwszego właściciela. Zawiadowca poszedł po karmę dla Lampo, a 

weterynarz przytulił się do psa. Lampo popatrzył na przejechaną łapę. To ona 

sprowadziła tu jego pierwszego właściciela... 
Zosia Krogolewska 

 

Lampo odbił się jak gumowa piłka i dał potężnego susa tuż przed samą 

lokomotywą. Zdążył pchnąć dziewczynkę. Wtedy Lampo prawie uciekł z torów, ale 

lokomotywa przycięła mu ogon. Zawiadowca wezwał weterynarza. Gdy weterynarz 

przybył, powiedział, że to nic takiego.  Po kilku dniach rana się zagoiła. Lampo 

wyruszył w podróż. Wszystko wróciło do normy. 
Piotrek Więckowski  

 

Obaj mężczyźni rzucili się w kierunku Adele, skacząc 

przez tory. Był jeszcze spory kawałek do dziecka,  gdy 

wyprzedził ich Lampo. Odbił się jak gumowa piłka i dał 

potężnego susa tuż przed samą lokomotywą. Zdążył 

pchnąć dziewczynkę, a sam odskoczył  szybko z torów na 

chodnik słysząc przeraźliwy dźwięk klaksonu pociągu. 

Nagle tuż obok niego przejechał szybko pociąg. Lampo 

podszedł do zawiadowcy i polizał go w rękę, a ten 

powiedział: „W nagrodę dostaniesz kupioną przeze mnie 

budę, dużo zabawek i zawsze dostaniesz dużą miskę 

karmy”. 
Agata Sosińska 
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Nasze miasto 

 
Toruń jest bardzo starym i pięknym miastem. Jest to duże  miasto posiadające 

wiele zabytków. Niektórymi z nich są "Krzywa Wieża", Dom Mikołaja Kopernika, 

Ratusz Staromiejski, Brama Mostowa, Katedra Świętych Janów, Kościół 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Pomnik Flisaka. W Toruniu urodził się 

znany astronom Mikołaj Kopernik. Toruń należy do 7 cudów Polski. 17 stycznia 

1997 roku Toruń został wpisany do księgi Unesco. 
Agata Sosińska 
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 Zagadki i krzyżówka  

 

 

 

 

 

Zagadki (odpowiedzi na dole kartki)  

1. Jest niebieska i ma 12 gwiazdek. 

2. Trwają dwa miesiące. 

3. Świeci mocno i jest na niebie. 

4. Odbyło się 1 maja 2004 roku? 

5. Jaki ptak jest na godle Polski? 

6. Jak się nazywa obywatel/obywatelka Polski? 

7. Ile państw zrzesza Unia Europejska? 

8. Zimne i dla ochłody to … 

9. Jak jest największy kraj świata? 

10. Kto jest prezydentem Polski? 

Marianka Maksim, Justynka Wiśniewska i Zosia Krogolewska 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 

1. Flaga Unii Europejskiej 2. Wakacje 3. Słońce 4. Wstąpienie Polski do Unii 

Europejskiej 5. Orzeł 6. Polak, Polka 7. 27 8. Lody 9. Rosja 10. Bronisław 

Komorowski 
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1. Jeździsz na nią z przyjaciółmi. 

2. Robisz na niej babki z piasku. 

3. Wielka, groźna ryba, pływająca w 

oceanach. 

4. Opalasz się na nim. 

5. Wycierasz się nim kiedy wyjdziesz z 

wody. 

6. Pływają w morzach i jeziorach. 

7. Znosi je kura. 

8. Orzeźwiający napój o smaku cytryny. 

9. Zbierasz je na plaży. 

10. Zakładasz go na głowę w upalne dni. 

11. Np ............... Bałtyckie. 

12. Małe, galaretowate stworzenie 

podwodne, które parzy. 

13. Sportowiec w basenie. 

14. Pływa po jeziorze z dużym żaglem. 

15. Słodka przekąska z cukrem pudrem 

lub bitą śmietaną. 

16. Zdrowy napój, który gasi nasze 

pragnienie. 

17. Na patyku lub w wafelku, ulubiony 

letni przysmak. 

Ola Kwiatkowska, Tosia Jackowiak i 

Ala Wojak
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Żegnamy trzecią klasę 
 

1 września 2011r. przyszliśmy na boisko naszej 

szkoły. Byliśmy wtedy bardzo mali i bardzo 

przestraszeni tym, jak będzie dalej. Gdy 

skończyło się rozpoczęcie roku szkolnego 

poszliśmy do nieznanej sali, która miała być 

naszą klasą. Pani przywitała nas kilkoma ciepłymi 

słowami i powiedziała nam, że będzie naszą 

wychowawczynią przez trzy lata. Tak zaczął się 

rok szkolny. I klasa minęła nam bardzo szybko. 

W II klasie mieliśmy dużo wycieczek. 

Weszliśmy na wyższy poziom edukacji i trochę zmądrzeliśmy. Zaczęliśmy robić 

swoją gazetkę klasową. Musieliśmy pisać do niej wypracowania.  

W klasie III nie mieliśmy już tak łatwo. Mieliśmy dwa testy kompetencji.  

Te trzy lata były bardzo miłe, dużo się nauczyliśmy, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie 

i bardzo nam szkoda, że musimy się pożegnać z naszą panią, Dorotą Sztubą. 
Ola Kołpacka, Marianka Maksim, Agata Bartoszyńska 

 

We wrześniu 2011 poszliśmy do naszej nowej szkoły jako I klasa. Pani Dyrektor 

podała nam rękę, a Pani Dorota dała nam ołówki. Później poszliśmy do naszej 

nowej klasy. Tam poznaliśmy trochę naszych kolegów i koleżanek, a potem 

zrobiliśmy plakietki ze swoimi imionami, żeby je postawić na ławkach. Teraz 

jesteśmy duzi i lubimy naszą klasę. 
Tosia, Ala W. i Ula 

 

W trzeciej klasie było dużo wycieczek, które bardzo mi się podobały. Lubię także 

sprawdziany, które robimy. Wiedziałem, że będę się dobrze czuł w tej szkole i 

miałem rację. Lubię świetlicę, zabawy, kolegów i koleżanki. Cieszę się, że chodzę 

do tej szkoły. 
Hubert Chościński  
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 Pierwszego dnia w szkole byłyśmy przestraszone. To było dla nas nowe miejsce, 

nie wiedziałyśmy, jak się w nim odnaleźć. Weszliśmy do sali, w której było dużo 

ławek i krzeseł. Czas I klasy upłynął bardzo szybko.  

Druga klasa – co za przeżycie! W roku 2012/13 było dużo nauki. Uczyliśmy się w 

tej klasie mnożyć i dzielić, poznawaliśmy zasady ortograficzne i braliśmy udział w 

konkursach. Ta klasa była super klasą. 

Trzecia klasa – tu trzeba było się wziąć do nauki. Uczyliśmy się dodawać, 

odejmować, mnożyć i dzielić sposobem pisemnym. Jeździliśmy na wiele fajnych 

wycieczek. Te trzy lata były wspaniałe! 
Ania i Ola Kwiatkowska 

 

 

 

Rok szkolny 2013/14 minął nam bardzo 

szybko. We wrześniu spotkaliśmy się jak 

zwykle na boisku szkolnym. W trzeciej klasie było wiele wycieczek oraz spotkań, 

np. z pisarzem Łukaszem Wierzbickim. Nasza klasa brała udział w wielu 

konkursach, zdobywaliśmy nagrody. Pisaliśmy dwa testy kompetencji, w kwietniu i 

w maju. Ten rok był udany.  
Zosia Gadomska i Justyna 

 

 

W trzeciej klasie dużo wychodziliśmy. 

Chodziliśmy po Starówce z przewodnikiem i 

byliśmy też w domu Mikołaja Kopernika. Nasza 

klasa bardzo dużo się o nim dowiedziała. Poza 

tym dużo chodziliśmy do lasu lub na plac zabaw, 

który był prawie koło lasu. Byliśmy też w 

miejscu, w którym robi się różne eksperymenty 

chemiczne. Oprócz wycieczek mieliśmy 

oczywiście lekcje. Bardzo szybko się kończyły. Czasami mieliśmy coś zadane do 

domu z polskiego, z matematyki lub z innych przedmiotów. W kwietniu mieliśmy 

próbny test trzecioklasisty, a w maju prawdziwy test kompetencji. I tak 

spędziliśmy naszą trzecią klasę.  
Agata Sosińska 
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PODZIĘKOWANIA 
 

 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za trzyletnią owocną 

współpracę, pomoc i okazane serce, a w szczególności: 

p. Dorocie Piotrowskiej za 3-letnią funkcję skarbnika, 

p. Katarzynie i Andrzejowi Więckowskim za redagowanie i wydawanie naszej 

klasowej gazetki, 

p. Agnieszce Jackowiak za 3-letnie bezpłatne, dodatkowe lekcje z języka 

niemieckiego, 

p. Joannie Kondej za pełnienie funkcji przewodniczącej rady klasowej rodziców i 

pomoc w organizowaniu imprez klasowych, 

p. Katarzynie Kołpackiej za materiały papiernicze, 

p. Alinie Chabior, Monice Rabant, Annie Kwiatkowskiej za gadżety, p. Lewickiej za 

zakup herbaty i cukru, p. Sosińskiemu za zdjęcia z naszych imprez, 

p. Katarzynie i Andrzejowi Kozłowskim za zorganizowanie wycieczki do Łysomic i 

3-letnie sponsorowanie lodów i słodyczy na naszych klasowych spotkaniach. 
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