
 

 

W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Grzywnie realizowa-

ny był projekt Czego Jaś się nie nauczy…  współfinansowany przez Unię Europejską. 

Uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównaw-

czych, korekcyjno – kompensacyjnych, ortograficznych, matematyczno – przyrodni-

czych, informatycznych oraz  rozwijających ekspresję kulturalną, w ramach których 

odbywały się zajęcia taneczne, plastyczne i redagowanie gazetki szkolnej. W soboty 

prowadzone były dodatkowe lekcje języka angielskiego oraz terapia logopedyczna. 

Łącznie w naszej szkole przeprowadzono 

349 godzin zajęć pozalekcyjnych, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczniów i bardzo się podobały, o czym 

świadczą wyniki ankiet ewaluacyjnych 

wypełnianych na zakończenie. W ramach 

projektu zakupione zostały również do 

szkoły różnego rodzaju materiały i pomoce 

dydaktyczne, które będą służyły uczniom 

przez najbliższe lata. Kończąc tegoroczny projekt – pierwszy tego typu - mamy na-

dzieję, że w kolejnych latach również będziemy uczestniczyć w podobnych przedsię-

wzięciach, które wzbogacają ofertę naszej szkoły oraz wpływają bardzo pozytywnie 

na rozwój jej uczniów. 

Czego Jaś się nie nauczy...  

Najmłodsi uczniowie  

ECHO SZKOŁY  

Dwudziesty drugi listopada 2009 roku był ważnym dniem dla pierwszoklasistów. Tego dnia odbyło się bo-

wiem ich ślubowanie. Wszyscy byli zdenerwowani, a w szczególności rodzice. O godzinie 11.30 uroczystość roz-

poczęła się tradycyjnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Pierwszaki przygotowały przedstawienie, które roz-

bawiło wszystkich.  Najmłodsi w zabawny sposób pokazali, jak trudne jest rozstanie z beztroskim dzieciństwem i 

przyjęcie szkolnych obowiązków. Szczególnie zaskakujący był widok pierwszaków, które do piosenki zespołu 

Pink Floyd Another Brink In The Wall skandowały, że nie chcą edukacji ani ciągłej kontroli oraz narzekały na za-

sady, o których przypomina im się na każdym kroku. 

Następnie pani Renata Grzęda, wychowawczyni klasy I, powiedziała kilka słów na temat ślubowania i obo-

wiązków, które się z nim wiążą. Mimo że pierwszaki nie umiały się na razie podpisać, wszyscy uznali, że odcisk 

wskazującego palca umoczonego w farbie pozostawio-

ny na papierze wystarczy jako potwierdzenie złożonej 

przysięgi. Pani dyrektor Hanna Dorenda wręczyła każ-

demu uczniowi legitymację szkolną, a przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego, Karol Kaznowski, jak to 

jest w zwyczaju, pasował pierwszaki na uczniów i 

uczennice Szkoły Podstawowej w Grzywnie.  

 Na zakończenie rodzice, przedszkolaki i klasy 

0, II i III rozdały świeżo upieczonym uczniom drobne 

upominki, a pani dyrektor powiedziała kilka słów do 

rodziców.     

  Karol Jakubiak, Karol Kaznowski 

Numer 1 

CZERWIEC 2010  



 

 

Dzień  

Nauczyciela  
był także okazją do 

zorganizowania w 

Szkole Podstawowej 

w Grzywnie spotkania 

emerytowanych i daw-

nych pracowników 

szkoły. Organizatorka-

mi imprezy były panie 

Gabriela Czerwonka 

oraz Hanna Dorenda. 

Część artystyczną przygoto-

wali uczniowie klasy V.  Po 

akademii, podczas której wręczono wszystkim gościom okolicznościowe ordery i zabawne upominki, odbyło się spotkanie 

przy kawie, które było okazją do powspominania dawnych czasów i wychowanków szkoły.  Wszyscy rozstawali się z nadzieją, 

że następne takie spotkanie odbędzie się już za rok. 

 W bieżącym roku szkolnym akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygoto-

wała klasa V pod kierunkiem pana Łukasza Kontowicza, we współpracy z panią Marleną 

Błaszkowską i panią Hanną Skrzypczak. Uroczystość nosiła nazwę „Belfry 2009”. Role pro-

wadzących pełnili Marta Zalech i Kacper Markiewicz. Podczas gali uczniowie wręczali na-

uczycielom i pracownikom szkoły okolicznościowe ordery i kwiaty w nagrodę za wytrwałą 

pracę z dziećmi. Wręczaniu pomysłowych upominków towarzyszyła zabawna muzyka. 

Uczniowie przedstawili także śmieszną, kabaretową scenkę o Filipku, który nie chciał cho-

dzić do szkoły i udawał chorobę.      KLASA V 

BELFRY 2009 - GRZYWNA 2009 

Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej w Grzywnie zo-

stał, jak co roku, uczczony uroczystym apelem. Na akademię zostali 

zaproszeni wszyscy uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Dominika Wy-

czółkowska, Natalia Jeaschke, Karol Jakubiak oraz  Szymon Rynkowski 

pod kierunkiem pani Misiak przygotowali krótką akademię dotyczącą 

głównie postaci Józefa Piłsudskiego. Apel rozpoczęło wspólne odśpie-

wanie hymnu państwowego. Następnie szóstoklasiści przedstawili naj-

ważniejsze informacje dotyczące życia prywatnego oraz dokonań Mar-

szałka.  Poznaliśmy również plan dnia Józefa Piłsudskiego oraz cieka-

wostki z jego życia. Na zakończenie wysłuchaliśmy przemowy – jedy-

nego zachowanego nagrania głosu Marszałka.   

     Dominika Wyczółkowska 

11 Listopada - Święto Niepodległości 

Kuba — Filipek, Roksana – Anioł 

Spotkanie byłych i emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej w Grzywnie, 27. 10.  2009r. 

 TO JUŻ 10 RAZ! 

 W 2009 roku w Szkole Podstawowej w Grzywnie, odbył się 10 kon-

kurs szopek. W konkursie wzięły udział 43 prace. Wszystkie szopki były pięk-

ne, ale niestety jest tylko jedno 1. miejsce.  Zdobyła je Marta Luntkowska z SP 

w Zelgnie,  2 miejsce zdobył Aleksander Cieśliński z SP w Kończewicach,  

natomiast 3 miejsce zdobyła nasza koleżanka z SP w Grzywnie Daria Grędzic-

ka.  Wszyscy uczestnicy dostali słodkie upominki.  Jak zwykle, dzięki hojności 

pana Olejniczaka, główną nagrodą konkursu jest wycieczka - niespodzianka dla 

wszystkich twórców szopek, która odbywa się zawsze jesienią w kolejnym roku 

szkolnym.     

     Natalia Jaeschke 

 
Daria Grędzicka odbiera nagrodę  



 

 

 Z OKAZJI WALENTYNEK w naszej szkole, jak co roku, działała niezwykła 

poczta. Do specjalnej skrzynki wszyscy chętni mogli wrzucać kartki walentynkowe dla osób, które kocha-

ją lub po prostu lubią. W walentynkowego listonosza zabawiła się pani Skrzypczak, która w czasie długiej 

przerwy rozdawała korespondencję. Wręczaniu kopert towarzyszyły głośne oklaski wszystkich zebranych 

w holu i zaskoczenie obdarowanych. 

 Po południu natomiast odbyła się dyskoteka walentynkowa dla starszych klas. Uczniowie bawili 

się pod opieką pani Błaszkowskiej i pana Kontowicza. Humory wszystkim dopisywały. Przy wesołej, 

skocznej muzyce nogi same rwały się do tańca. Nawet chłopcy, podpierający zazwyczaj ściany, włączyli 

się do wspólnej zabawy. Dziewczyny z klasy IV i V zaprezentowały także układ taneczny do piosenki 

Michaela Jacksona. Kiedy rodzice przyszli po swoje dzieci, byli bardzo zaskoczeni widząc swoje pocie-

chy szalejące w holu i wyśpiewujące na całe gardło Nie daj się! Marta Zając, Jakub Jasiński 

Przygotowania do Świąt Wielkiejnocy w naszej szkole 

We wtorek, 30.03.2010 r. zerówka i klasa II zaprosiły rodziców oraz społeczność szkoły na przedstawienie dotyczące 

Świąt Wielkanocnych. Maluchy przedstawiły w wesołej formie świąteczne tradycje. Na scenie oglądaliśmy tańce lukrowanej 

baby z mazurkiem, wykluwanie się piankowych kurczaczków. Nie mogło też zabraknąć pani wiosny i słońca, które budziło 

kwiaty z zimowego snu. Kogut z kurą oprowadzali swoje pisankowe dzieci po zagrodzie, której pilnowali gospodarz z gospody-

nią w tradycyjnych strojach. Gości najbardziej poruszył i rozśmieszył chłopiec, który, zgodnie z tradycją śmigusa dyngusa, oble-

wał wszystkich wodą. Na zakończenie dziewczęta w ludowych strojach, z gaikami w rękach życzyły pięknych Świąt. Do życzeń  

przyłączyły się również zwierzęta symbolizujące 

Wielkanoc. Występ został nagrodzony głośnymi, 

gromkimi brawami. 

Po przedstawieniu nadszedł czas na kiermasz 

ozdób wielkanocnych. Rodzice byli bardzo hojni, 

ponieważ pieniądze były przeznaczone na wy-

cieczkę klasową. 

Bardzo dziękujemy pani Klimas i pani Kordow-

skiej za to, że kolejny raz przybliżyły uczniom 

naszej szkoły piękne, polskie tradycje ludowe. 

Marta Zając, Dominika Wardulińska,  

Jakub Jasiński 

Karnawałowe szaleństwo 
16.01.2010 roku w naszej szkole odbyła się tradycyjna zaba-

wa karnawałowa. Tegoroczna dekoracja sali przygotowana pod kie-

runkiem pani Miki  związana była z baśnią o  Królowej Śniegu. 

Młodsze dzieci bawiły się od 9.00 do 13.00. Do wspólnej 

zabawy oprócz klas 0-3 zaproszono również dzieci z Oddziału Przed-

szkolnego Fundacji Ziemia Gotyku. 

Klasy 4-6 bawiły się od 14.30 do 18.30 pod opieką wycho-

wawców. Po powitaniu wszyscy ruszyli do tańca. Każdy wywijał po 

swojemu, trudno określić prezentowane na parkiecie wygibasy. Naj-

bardziej zdumiewające było to, że chłopcy prosili dziewczyny do tań-

ca. Zabawę przerwano tylko po to, żeby przeprowadzić konkursy. 

Pierwszym był taniec na gazetach - wszyscy brali w nim udział. Drugi konkurs to gorące krzesła – tu bezkonkurencyjny okazał 

się Szymon Rynkowski. Na zakończenie zabawy przeprowadzono także lubiany przez 

wszystkich taniec z misiem. 

W trakcie balu uczniowie  odpoczywali przy słodkim poczęstunku przygotowanym trady-

cyjnie przez Komitet Rodzicielski. W tym roku były to pączki, murzynki i herbata. Po po-

częstunku odbyło się robienie klasowych zdjęć z wychowawcami oraz pokaz strojów, które 

niektórzy przygotowywali przez kilka tygodni. Co ciekawe, w tym roku przebranych było 

wyjątkowo dużo osób ze starszych klas. Można było spotkać między innymi stracha na 

wróble, pannę młodą, Michaela Jacksona, Miss 2010, hinduskę, didżeja, a nawet polskiego 

hydraulika. 

Dzięki Komitetowi Rodzicielskiemu każde dziecko wychodząc do domu z zabawy dosta-

wało paczkę ze słodyczami. 

Chcemy bardzo podziękować wychowawcom za zorganizowanie takiej super imprezy. Ma-

my nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy się świetnie bawić. Liczymy także, że 

nikomu nie zabraknie pomysłu na ciekawy karnawałowy kostium. 

Dominika Wardulińska, Marta Zając, Roksana Urbańska 

Klasa VI 

Na zabawie choinkowej nie mogło 
zabraknąć Św. Mikołaja 

KLASA III 
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Tam byliśmy i wygrywaliśmy! 
KONKURSY ARTYSTYCZNE 

LISTOPAD 2009 
** Moje wspomnienia z pobytu w Centrum Edukacji Komunikacyjnej WORD - 

wyróżnienia: Paweł Kaznowski, Szymon Wołowski (kl. II) 

** Konkurs plastyczny  Bukiety na Cztery Pory Roku - wyróżnienie: Karol Sta-

rzyk (kl. II),  I miejsce: Paulina Karczmarczyk  (kl. VI) 

STYCZEŃ  

** Konkurs Kolęd w Sławkowie 

- I miejsce Oliwia Osiak (oddział „0”) 

- II miejsce Roksana Urbańska (klasa V) 

- III miejsce -  zespół w składzie:  Katarzyna Baranowska, Wiktoria Adamczyk, Julia Banaszak, Angelika Boczek, Marek Jeliń-

ski, Paweł Kaznowski, Miłosz Wasiniak (klasa II) 

MAJ  

** Festiwal Piosenki Wydawnictwa MAC Edukacja – wyróżnienie - zespół w składzie: Wiktoria Adamczyk, Katarzyna Bara-

nowska, Angelika Boczek, Julia Banaszak, Marek Jeliński, Paweł Kaznowski, Miłosz Wasiniak (kl. II) 

** VII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej z Nowej Ery  

– III miejsce zespół w składzie: Oliwia Osiak, Martyna Mucha, Katarzyna Jakubiak (oddział „0”);  

- III miejsce zespół w składzie: Kacper Jaeschke, Wiktoria Paradowska, Daria Santorek, Paweł Trzpil, Damian Talarek, Dominik 

Ostolski (kl. I) 

CZERWIEC 

** Konkurs plastyczny Bocianisko ma 10 lat - I miejsce Daria Polcyn (kl. IV) 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
LUTY   
 ** Konkurs Historyczny Historia i Zabytki Regionu Gminy Chełmża – III miejsce: Karol Kaznowski, 

Łukasz Trzpil , Paulina Karczmarczyk (kl. VI) 

** IV  Konkurs Czytelniczy Niewiarygodny świat szkolnych lat – II miejsce: Karol Kaznowski, Paulina 

Karczmarczyk, Dominika Wyczółkowska (kl. VI) 

KWIECIEŃ 
**Konkurs Historyczny Z Architekturą Na TY - I miejsce: Ka-

rol Kaznowski, Paulina Karczmarczyk (kl. VI) 

MAJ  
**Konkurs Mitologiczny w Kończewicach – I miejsce: Karol Jakubiak, Paulina Karcz-

marczyk Karol Kaznowski (kl. VI) 

**Konkurs Samorządowy - II -  Miejsce: Dominika Wyczółkowska (kl. VI) 

CZERWIEC  
**Konkurs literacki W świecie baśni – I miejsce: Dominika Wyczółkowska, wyróżnie-

nie - Paulina Karczmarczyk (kl. VI) 

**Znam las i jego mieszkańców - konkurs dla kl. III w Łysomicach - IV miejsce - Aleksandra 

Buller, Dariusz Kulpiński, Daniel Wiśniewski (kl. III) 

**Międzyszkolny konkurs MAŁY OMNIBUS dla uczniów klas II - III w Sławkowie - I miejsce: Zuzanna Wiśniewska, Szymon 

Wołowski (kl. II), Jakub Jaroszewski (kl. III) 

 

30 marca 2010 roku odbyło się rozstrzygnięcie 10. Konkursu palm 

wielkanocnych. Za organizację i prawidłowe głosowanie odpowiedzialni 

byli pani Teresa Mika i pan Łukasz Kontowicz. Udział w konkursie brały 

klasy 0- 6 z naszej szkoły, Mała Szkoła w Brąchnówku i przedszkole z 

fundacji „Ziemia Gotyku”. Palmy należało oddać do środy, 24 marca. 

Wszystkich zachwycała kreatywność twórców. Mimo że konkurs odbywał 

się już po raz 10, nie brakowało oryginalnych pomysłów na kwiaty, kom-

pozycje oraz ciekawe nowości, które pomagały zdobyć cenne głosy. Trze-

cie miejsce zdobyła palma zerówki, drugie miejsce palma drugiej klasy, a 

pierwsze miejsce klasa czwarta. Tradycyjnie wszystkie palmy w niedzielę 

palmową uczestniczyły w  procesji w Kościele Św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Grzywnie, nadając jej szczególnie niezwykły i uroczysty cha-

rakter.      Karol Jakubiak 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 

Szymon Wołowski i Paweł Kaznowski kl. II 

Dominika i Paulina odbierają nagrody za 
konkurs literacki 

Karol Kaznowski  odbiera 
nagrodę w konkursie mito-

logicznym 

TWÓRCY ZWYCIĘSKIEJ PALMY 


