
mentarzami. Mamy nadzieję, 

że nasze ambitne plany i 

ciekawe pomysły uda się 

przynajmniej w części zreali-

zować… 

Daria Polcyn 
 

Gazetka szkolna powstała 

na zajęciach prowadzonych w 

ramach projektu „Z Małgosią 

po naukę”, w którym uczestni-

czyli uczniowie klas I - VI.  W 

naszej szkole  były to dodatkowe 

lekcje języka angielskiego, zaba-

wy rytmiczno - taneczne, zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze, 

korekcyjno - kompensacyjne i 

ortograficzne - Ortograffiti. 

Na dobry początek...  

Nasi górą!  

ECHO SZKOŁY 

9 listopada odbyło 

się spotkanie zespołu redak-

cyjnego gazetki szkolnej, w 

którym uczestniczyli: Domi-

nika Murawska, Dominika 

Wardulińska, Klaudia Ga-

domska, Roksana Urbańska, 

Aleksandra Buller, Marta 

Zając, Wiktoria Sadecka, 

Daria Polcyn, Krystian Pa-

wella, Kuba Jasiński, Jakub 

Jaroszewski i Maciej Bożeje-

wicz. Na dobry początek 

Pani Marlena Błaszkowska 

(opiekun zespołu) zapropo-

nowała nam śmieszną zaba-

wę, która rozluźniła atmosfe-

rę i sprawiła, że wszyscy 

poczuli się swobodnie. Na-

stępnie w dwóch grupach 

mieliśmy ocenić poprzednią 

gazetkę szkolną, wymienić 

jej wady i zalety. W czasie 

spotkania rozmyślaliśmy nad 

nową nazwą gazetki. Po dłu-

giej naradzie doszliśmy do 

wniosku, że zamiast tracić 

czas na wygłupianie się, naj-

lepiej będzie ogłosić konkurs 

na tytuł gazetki. Na ogół 

spotkania redakcyjne są nud-

ne, nasza redakcja wyróżnia 

się tym, że pomimo sprze-

czek jest śmiesznie. Zespół 

pisze dla przyjemności i nie 

przejmuje się głupimi ko-

 Z przyjemnością 

informujemy, że Szkoła 

Podstawowa w Grzywnie 

zajęła III miejsce w Po-

wiatowym Rankingu 

Szkół Podstawowych se-

zonu sportowego 2010-

/2011. Sportowcom i 

opiekunowi gratulujemy 

sukcesów sportowych i 

życzymy powodzenia w 

kolejnym sezonie! 

Redakcja 

 

Więcej o sukcesach spor-

towych na str. 4. 

Szko ł a  Pod stawowa  w Grzywni e  
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Dzień Kobiet  

przy najlepszej muzyce. Swoją drogą ciekawe, 

czy nasze andrzejkowe wróżby się sprawdzą…          

 Daria Polcyn,      Wiktoria Sadecka 

Wszyscy na pewno znają Andrzejki 

(30 listopada). Dla przypomnienia jest to świę-

to Świętego Andrzeja Apostoła. W Polsce 

obchodzimy Andrzejki bardzo hucznie. To 

wtedy według legend  wróżby najbardziej się 

sprawdzają. W naszej szkole również odbyła 

się zabawa andrzejkowa – 25 listopada dla 

klas V i VI, 30 listopada dla klasy IV oraz dla 

klas 0-3 w dniach 22-24 listopada. Jak każe 

tradycja tego święta  nie obyło się bez wróżb. 

Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych 

należy oczywiście lanie roztopionego wosku na 

wodę. Na podstawie kształtu odlanej figurki 

wróżyliśmy o naszej przyszłości. Innym sposo-

bem wywróżenia szybkiego wyjścia za mąż jest 

zabawa z butami. Na pewno każdy zna tą 

wróżbę -  dziewczyny, czy też chłopcy,  usta-

wiają buty jeden za drugim w klasie, po czym 

ostatni przestawiają na początek tak długo aż 

pierwszy but nie dotknie progu. Ta dziewczyna, 

lub chłopak, który wygra - pierwszy weźmie 

ślub – na naszej zabawie była to Daria Grę-

dzicka, a wśród chłopaków Wiktor Gładkow-

ski. Kolejną wróżbą było tzw. losowanie numer-

ków. Każdy uczestnik zabawy losował kartecz-

kę z numerem, po czym należało znaleźć oso-

bę która ma taki sam numerek jak my. Następ-

nie należało z tą osobą zatańczyć. Andrzejki 

to jednak nie tylko wróżby – oczywiście wszy-

scy bawiliśmy się świetnie na zabawie tanecznej 

 8 marca, z okazji Dnia 

Kobiet uczniowie klasy V pod 

opieką pani Marleny Błaszkow-

skiej przygotowali  przedstawie-

nie, które przybliżało różne sposo-

by świętowania tego dnia. Występ 

zaczął się skeczem, który żartobli-

wie pokazywał raj, zabranie żebra 

Adamowi i stworzenie Ewy. Na-

stępnie wędrując przez wieki ob-

serwowaliśmy, jak życzenia ko-

bietom składali jaskiniowcy, sta-

rożytni Grecy, bohaterscy rycerze, 

Apacze. Na koniec dotarliśmy 

do  współczesnej młodzieży, 

która w modnych strojach mó-

wiła bardzo młodzieżowym 

językiem. Na koniec chłopcy 

złożyli wszystkim paniom i 

dziewczynkom życzenia z okazji 

ich święta, a  przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego wrę-

czyli słodkie upominki. 

Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja...  

W hollywoodzkim stylu 

poprzebieranych dzieci. To za przedstawicie-

li służby zdrowia, to za gwiazdy, za potwory 

i wiele, wiele innych stworów. Oczywiście, 

jak co roku, hol był oryginalnie przystrojony. 

Tym razem pod kierunkiem pani Miki deko-

racje przygotowała piąta klasa. Korytarz 

wyglądał jak miasto gwiazd -  ,,Hollywood’’. 

Wszystkim, zarówno młodszym jak i star-

szym uczniom szkoły, bardzo podobała się ta 

zabawa. Bardzo chętnie uczestniczyli w tań-

cach oraz przygotowanych przez wycho-

w a w c ó w  k o n k u r s a c h . 

 

Daria Polcyn 

Dominika Murawska 

Marta Zając 

 28 stycznia, w piątek odbyła się 

tradycyjna zabawa karnawałowa, w której 

uczestniczyli wszyscy uczniowie. Zabawa 

przedszkola, zerówki oraz klas I-III odbyła 

się przed południem. Klasy IV-VI bawiły się 

świetnie po południu. Na holu  pełno było 
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Jeszcze wrócimy do Brzozy!  

Spotkanie z Neptunem 

jest pięknie i było warto. W piątek, w drodze 

powrotnej odwiedziliśmy Mark Miniatur w 

Inwałdzie, w którym jest zielony labirynt, z 

którego bardzo trudno się wydostać. Ostat-

nim punktem programu były Wadowice. Po 

zjedzeniu papieskich kremówek ruszyliśmy 

w drogę do  domu przekonani, że tej wy-

cieczki nigdy nie zapomnimy. 

Wiktoria Sadecka, Dominika Murawska 

NA TATRZAŃSKICH  

SZLAKACH 
06.06.2011 roku wyruszyliśmy na 

pięciodniową wycieczkę do Zakopanego. 

Nasza grupa liczyła ponad 40 osób – 

uczniów klasy V i VI. Pierwszego dnia byli-

śmy w Wieliczce. Część osób lizała ściany, 

sprawdzając, czy są naprawdę słone, co wy-

glądało bardzo dziwne. Z kopalni wyjeżdża-

liśmy straszną windą, w której czuło się, 

jakby miała zaraz spaść. Następnego dnia 

rozpoczęły się górskie wędrówki. Celem 

pierwszej z nich była Dolina Kościeliska, a 

w niej Jaskinia Mroźna. Teraz wiemy, dla-

czego się ona tak nazywa. Jest tam ciasno, 

mokro i zimno (tylko 4°C). Kilka osób wy-

chodząc z niej, trzymało się za głowy, z bólu 

po uderzeniu oczywiście - w tym jedna z 

naszych opiekunek, wychowawczyni naszej 

klasy. Po pokonaniu tej trasy wjazd na Guba-

łówkę był wielką przyjemnością. Jednak 

zjazd wyciągiem krzesełkowym okazał się 

dla niektórych wielkim wyzwaniem. Z po-

czątku wszyscy się bali, ale przekonali się, 

że jest to coś relaksującego i później chcieli 

tak właśnie się przemieszczać, więc jechali-

śmy takim wyciągiem jeszcze raz, na Wielką 

Krokiew. Na wycieczce na ogół towarzyszy-

ła nam ciepła i słoneczna pogoda. Jednak 

trzeciego dnia nad ranem zaczął padać 

deszcz i rozpętała się burza. Naszym wyj-

ściem awaryjnym miał być wyjazd na basen. 

Wszyscy się na to przygotowali, ale niestety 

przestało padać i plan awaryjny został zmie-

niony. Ruszyliśmy na Sarnią Skałę, a później 

wyciągiem wjechaliśmy na Kasprowy 

Wierch. Wszyscy chcieli robić zdjęcia, ale 

nikt nam nie powiedział, że będzie tam taka 

mgła i nie będzie nic widać!!! W czwartek 

deszcz znowu o sobie przypomniał. Nad 

Morskie Oko, szliśmy koło dziesięciu kilo-

metrów w jedną stronę. Niemiłosiernie lało, 

peleryny przeciwdeszczowe niewiele poma-

gały. Wszyscy byli mokrzy, ale z całą odpo-

wiedzialnością możemy powiedzieć, że tam 

zadowoleni i niezapomnianymi wrażeniami. 

Paweł Kaznowski 

12 maja 2011 roku odbyła się wy-

cieczka szkolna do Trójmiasta. Brali w niej 

udział uczniowie klasy I, II i III wraz ze 

swoimi wychowawczyniami. Pierwszym 

miastem, które odwiedziliśmy była Gdynia. 

Oglądaliśmy tam wielkie Oceanarium. 

Mieszkają w nim kraby, raki, rekiny, 

płaszczki, anakondy, krokodyle, rybki nemo 

i węgorze elektryczne. Widzieliśmy również 

makiety prezentujące ryby, ssaki i mięczaki. 

Następnie mieliśmy okazję kupić pamiątki 

związane z morzem: statki, rafandynki, wi-

dokówki, bursztyny i muszle. Później weszli-

śmy na pokład żaglowca Dar Pomorza, który 

ma aż 102 lata. Było widać z niego okręt 

wojenny Błyskawica. Drugim miastem, 

które odwiedziliśmy, był Sopot. Spacero-

waliśmy tam po długim molo. W chodzeniu 

przeszkadzała nam burza, ale na szczęście 

nie padał deszcz. Następnie poszliśmy 

wszyscy na pyszne lody, a potem ruszyli-

śmy naszym autobusem do Gdańska. Tam, 

na starówce podziwialiśmy m.in. fontannę 

Neptuna. Przedstawia ona posąg boga mórz 

i oceanów, który trzyma w rękach trójząb. 

Najbardziej podobały mi się zwierzęta, 

które widziałem w Oceanarium. Bardzo 

duże wrażenie zrobił na mnie ogromny, 

stary żaglowiec, Dar Pomorza. Z wycieczki 

wszyscy wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale 

wały po piaszczystej drodze zwalniając tylko 

na zakrętach. Dzieci śmiały się i krzyczały z 

zachwytu. Dla umęczonych zabawą malu-

chów na drzewach rozwieszono hamaki. 

Uwieńczeniem pobytu w Brzozie było 

wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Pobyt 

w tak atrakcyjnym miejscu sprawił, że mimo 

zmęczenia, dzieci nie chciały wracać do 

domu. Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, 

że jeszcze tam powrócimy. 

Anna Kordowska 

12.05.2011r. dzieci z oddziału 

przedszkolnego pojechały do Brzozy koło 

Torunia. W gospodarstwie agroturystycznym 

jeździły konno, pływały łódkami po stawie, 

łowiły ryby i strzelały na strzelnicy pod czuj-

nym okiem instruktorów. Większość dzieci 

upodobała sobie dmuchaniec „ BAJDOCJA” 

o wysokości 7 metrów. Mimo tak dużej wy-

sokości Wiktor schodził z niego tylko na 

jedzenie i picie. Chłopców nie można było 

odciągnąć od trampolin, na których wykony-

wali skoki i salta. Najbardziej zaskakującą 

atrakcją była przejażdżka zaprzęgiem kon-

nym z prawdziwym woźnicą. Konie galopo-

Z GRZYWNY PODRÓŻE małe i duże.. .  
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 Wojewódzkie zawody w piłkę 

nożną chłopców odbyły się 13 maja 2011r. 

Choć jest to pechowy dzień, to drużynie z 

Grzywny pech nie dokuczał. Zwycięsko 

wyszli ze wszystkich spotkań z przeciwni-

kami. Dobrą taktyką wygrali mecz z Golu-

biem-Dobrzyń, Toruniem i innymi drużyna-

mi. Najlepszymi strzelcami w naszej druży-

nie byli Patryk Ostrowski i Michał Krecz-

mann. Bramkarzem który świetnie bronił 

był Mateusz Kachniarz. Pan Kontowicz 

denerwował się, gdy nie wykorzystaliśmy 

dobrych akcji na strzelenie bramki, ale był 

szczęśliwy gdy wreszcie zdobyliśmy bram-

kę i zajęliśmy 1 miejsce w wojewódzkich 

ć w i e r ć f i n a ł a c h . 

         K r y s t i a n  Pa w el la 

  Maciej Bożejewicz  

Daria Polcyn - red. Naczelny 

Luiza Betkier, Maciej Bożejewicz, 

Aleksandra Buller, Klaudia Gadomska 

Jakub Jaroszewski, Jakub Jasiński, 

Mikołaj Machalewski, Dominika 

Murawska, Krystian Pawella,  Wiktoria 

Sadecka, Roksana Urbańska, Dominika 

Wardulińska,  Marta Zając 

Opiekun zespołu - Marlena 

Błaszkowska 

Re dakc j a  

 Wojewódzkie zawody w piłkę 

nożną dziewcząt odbyły się 12.05.2011 r. w 

Toruniu. Zawodniczki były bardzo zestreso-

wane przed pierwszym meczem. Najwięcej 

bramek strzeliła Sandra Osiak z kl.IV i dzię-

ki temu dziewczyny wygrały pierwszy 

mecz. Dwa ostatnie spotkania niestety oka-

zały się klęską. Ostatecznie pierwsze miej-

sce zajęła drużyna z Kijewa, drugie miejsce 

zawodniczki z Torunia, a trzecie nasz ze-

spół. Mimo porażki już sam udział w zawo-

dach na szczeblu wojewódzkim był sukce-

sem i powodem do świętowania, w związku 

z czym dziewczyny wybrały się na lody z 

opiekunem. 

Dominika Wardulińska, Roksana Urbań-

ska, Klaudia Gadomska 

Powody do świętowania - zawody na 

szczeblu wojewódzkim 

Sportowe osiągnięcia: 
* piłkarskie piątki dziewcząt - wice-

mistrzostwo powiatu toruńskiego 

* piłkarskie piątki chłopców - mi-

strzostwo powiatu toruńskiego, I 

miejsce w  wojewódzkich, III miejsce 

w półfinałach wojewódzkich 

* piłka ręczna chłopców– mistrzo-

stwo powiatu toruńskiego 

* halowa piłka nożna chłopców - 

wicemistrzostwo powiatu toruńskiego 

W fotograficznym skrócie 

Jak co roku Jasełka przygotowała pani Jelińska. Ty razem 

aktorami byli uczniowie klasy V 
Dzień Dziecka - zajęcia sportowe na Orliku 

Spotkanie dawnych i emerytowanych pracowników naszej 

szkoły. Występ artystyczny przygotowały panie Kordowska 

i Klimas z zerówką i klasą III 

To już jest koniec… - pożegnanie absolwentów 2011 


