
miejsce. Ostatecznie zwycię-

żyli szóstoklasiści ze Sław-

kowa pokonując w slalomie 

z butelką klasę VIb z Ze-

lgna. Na pożegnanie zwy-

cięzcy otrzymali pamiątko-

wy puchar, a wszyscy 

uczestnicy okolicznościowe 

dyplomy i upominki. Mamy 

nadzieję, że Turniej Szósto-

klasistów w Grzywnie na 

stałe zagości w kalendarzu 

imprez gminnych. 

Organizatorzy serdecznie 

dziękują Kołu Gospodyń 

Wiejskich z Grzywny za 

upieczenie pysznych droż-

dżówek i kiełbasek dla 

wszystkich uczestników,  

Sołtysowi Wsi Grzywna za 

pomoc w zaopatrzeniu i or-

ganizacji imprezy, a p. Bog-

danowi Kondejowi za ufun-

dowanie rowerowych gadże-

tów, które rozlosowano 

wśród uczestników. 

Turniej odbył się dzięki dofi-

nansowaniu udzielonemu 

przez Gminę Chełmża. 

PIERWSZY TAKI TURNIEJ 

Brawo szóstoklasiści!  

ECHO SZKOŁY 

W piątek, 21 czerwca 2013r., 

szóstoklasiści ze wszystkich 

gminnych podstawówek pod 

opieką wychowawców spo-

tkali się na ORLIKU w 

Grzywnie.  Przybyli na za-

proszenie Klubu Sportowego 

Sokół Grzywna oraz Szkoły 

Podstawowej w Grzywnie, 

aby rywalizować ze sobą w I 

Gminnym Turnieju Szósto-

klasistów. Impreza ma na 

celu integrację uczniów, któ-

rzy już za kilka tygodni spo-

tkają się w gimnazjalnych 

ławkach. 

Do rywalizacji 

przystąpiło sześć 

klas, po jednej ze 

S ł a w k o w a  i 

Grzywny oraz po 

dwie z Zelgna i 

K o ń c z e w i c . 

Uczestnicy mie-

rzyli swoje siły w 

zabawnych konku-

rencjach sporto-

wych, wśród któ-

rych były m.in. 

skoki na piłkach, bieg płe-

twonurków, wyścigi deskoro-

lek i przenoszenie wody w 

małych pojemnikach. Pod-

czas zabawy zadbano rów-

nież o gimnastykę umysłu. 

Zawodnicy wykazywali się 

dobrą pamięcią, znajomością 

kanonu lektur i literatury 

młodzieżowej, rozwiązywali 

zagadki matematyczne. 

Dziewczyny z wielką przy-

jemnością projektowały mło-

dzieżowy strój na lato. 

Rywalizacja była bardzo 

wyrównana i konieczna oka-

zała się dogrywka o pierwsze 

Nasza  

strona www 

Wiosną pod kierunkiem pana 

Czerwonki uruchomiona zosta-

ła strona internetowa naszej 

szkoły. Ciągle dążymy do do-

skonałości, ale galeria zdjęć 

jest już dość pokaźna, więc 

zapraszamy do odwiedzin: 

www.spgrzywna.pl 

Jednym z najbardziej wycze-

kiwanych przez szóstoklasi-

stów dni był – oprócz zakoń-

czenia roku szkolnego – 27 

maja 2013r., w którym Okrę-

gowa Komisja Egzaminacyj-

na w Gdańsku ujawniła wy-

niki sprawdzianu. Emocje 

były ogromne, bo całoroczna 

praca uczniów i wysiłki na-

uczycieli mogły zostać zniwe-

czone przez stres i ograniczo-

ny czas egzaminu. 

Strona internetowa OKE 

zawieszała się z powodu 

przeciążenia, ale warto było 

czekać. Wynik 24,94 p. pla-

suje szkołę powyżej średniej 

ogólnopolskiej (24,03p.)  

Brawo! 
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EKOLOGICZNIE 

zawodne panie z KGW w Grzywnie oraz 

nauczycielki: A. Klimas, A. Kordowska i 

M. Błaszkowska, która zadbała również 

o dekoracje stołów. 

Bardzo serdecznie dziękujemy pani Re-

nacie Siedleckiej i paniom z KGW za 

upieczenie przepysznych ciast i panu 

Andrzejowi Szymborskiemu za nieod-

płatne przygotowanie dokumentacji 

fotograficznej imprezy. 

Po raz kolejny najmłodsi uczniowie na-

szej szkoły przygotowali i zaprezento-

wali pod kierunkiem wychowawczyń, 

Anny Kordowskiej i Anny Klimas, naj-

ważniejsze obyczaje wielkanocne. Odpo-

wiednia sceneria i oprawa muzyczna 

wprowadziły uczestników w atmosferę 

świąt Wielkiej Nocy. W uroczystości 

uczestniczył Wójt Gminy Chełmża, pan 

Jacek Czarnecki, radni wsi Grzywna, 

panowie Bogdan Kondej i Mirosław 

Trzpil, Sołtys Wsi Grzywna, pan Marcin 

Grzeszczak, pani dyrektor Banku PKO 

w Chełmży, Małgorzata Kwietniewska-

Gołczyńska, pani Katarzyna Orłowska- 

redaktor naczelny Kurendy, panie z 

Koła Gospodyń Wiejskich w Grzywnie, 

pani Emilia Chojnacka- bibliotekarka 

miejscowej biblioteki, rodzice, bliżsi i 

dalsi krewni uczniów oraz cała społecz-

ność szkolna. 

Mali aktorzy z wielkim zaangażowa-

niem przybliżyli nam zwyczaje związa-

ne z obchodami Wielkanocy. Występowi 

towarzyszyła prezentacja symboli świą-

tecznych –kolorowych pisanek, baran-

ków, wielkanocnych bab, koszyczków ze 

święconką. Najwięcej radości sprawił 

pokaz dyngusiarzy, którzy polewali wi-

dzów wodą. 

Po występie uczestnicy spotkania skła-

dali sobie życzenia dzieląc się jajkiem. 

Następnie przy suto zastawionych sto-

łach, na których królowały wielkanocne 

baby i mazurki, wszyscy spędzili miło 

czas rozmawiając i oglądając wystawę 

prac dzieci - „Wielkanocne pisanki”, 

które zostały wykonane na warsztatach 

plastycznych zorganizowanych przez 

CIK Gminy Chełmża. Wystawę przygo-

towała  Hanna Skrzypczak. 

Ciasta na nasze spotkanie upiekły nie-

Nagrody odebrali również uczniowie, 

którzy napisali najładniejsze Listy dla 

Ziemi. Mimo deszczowej pogody za 

oknem dzień upłynął w bardzo przyjem-

nej atmosferze, a ekologia stała się 

wszystkim o wiele bliższa. 

Środa, 26 czerwca upłynęła w naszej 

szkole pod hasłem ekologii i była okazją 

do podsumowania wszystkich tegorocz-

nych działań z nią związanych. Już od 

samego rana budynek się zazielenił za 

sprawą jednobarwnych strojów wszyst-

kich uczniów.  Na początek Teatrzyk 

Szkolny zaprezentował bajeczkę ekolo-

giczną pt. Dzieci – Śmieci, która przybli-

żała problematykę segregacji odpadów. 

Następnie odbył się pokaz mody ekolo-

gicznej. Stroje przygotowane przez 

wszystkie klasy zadziwiały niezwykłą 

pomysłowością  oraz różnorodnością 

wykorzystanych materiałów. Kolejnym 

punktem programu były związane z 

przyrodą artystyczne prezentacje klas. 

W dalszej części uczniowie rywalizowa-

li ze sobą rozwiązując zagadki oraz quiz 

przyrodniczy i odgadując odgłosy zwie-

rząt. Po zaciętej walce zwycięstwo wy-

walczyli uczniowie klasy II, którzy w 

nagrodę otrzymali pyszny upominek. Na 

zakończenie imprezy wręczono certyfi-

katy potwierdzające umiejętność segre-

gowania śmieci oraz rozstrzygnięto 

szkolny konkurs zbiórki nakrętek, który 

ze znaczną przewagą wygrała klasa IV. 

Pielęgnujemy wielkanocne zwyczaje i tradycje 

Nocka w szkole  

rodziców. Pobyt w  szkole połączony z 

nocowaniem był super ze względu na to, 

że mogliśmy spędzić go czas wszyscy 

razem z naszą wychowawczynią, Hanną 

Skrzypczak. Za rok chcemy powtórzyć                                                           

t ę  p r z y g o d ę .                                                                        
 Julia, Oliwia i Martyna z kl. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W piątek 14.06. o godz. 18.00 uczniowie 

klasy III z wychowawczynią dobrowol-

nie stawili się w szkole. Zamiast ksią-

żek zabraliśmy śpiwory, piżamy i przy-

bory higieniczne.  

Najpierw rozłożyliśmy materace w sali 

zabaw i każdy wybrał miejsce do spa-

nia. Potem było ognisko i pieczone kieł-

baski na kolację., a na deser przyniesio-

ne przez Huberta truskawki z cukrem i 

śmietaną. Mieliśmy też pieczoną piłkę 

nożną (skulnęła się do ogniska), którą 

rozegraliśmy mecz dziewczyny kontra 

chłopcy. Wyniku nie będziemy podawać, 

bo grałyśmy z najlepszymi piłkarzami w 

szkole. Gdy zapadł zmrok, urządziliśmy 

podchody i zabawę w chowanego - było 

wyśmienicie. Po zabawie na świeżym 

powietrzu wróciliśmy do szkoły, żeby 

wziąć prysznic, umyć zęby i przebrać 

się w piżamki. Tu też było zabawnie, 

bo jedna z koleżanek miała prysznic z 

kranu podczas mycia zębów, a chłop-

ców postraszyłyśmy, gdy wychodzili z 

łazienki. Większości z nas nie chciało 

się jeszcze spać, więc w świetlicy grali-

śmy w gry planszowe. O 24.00 poszli-

śmy spać. Materace okazały się wygod-

ne, więc następnego dnia wstaliśmy 

wyspani. Po śniadaniu rozegraliśmy 

mecz koszykówki. Przed obiadem spę-

dziliśmy czas na boisku, każdy robił to, 

na co miał ochotę. Pozytywnie zmęczeni 

zjedliśmy pyszną pizzę. Wysprzątaliśmy 

salę zabaw, stołówkę i trzeba było wra-

cać do domu do naszych stęsknionych 
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KASZEBE - uroczy zakątek Polski  

Koziołki, instrumenty, palmiarnia —  Poznań w jeden dzień  

gólnie serdecznie podziękowania skła-

damy Panu Mirosławowi Trzpilowi za 

pomoc w jej zorganizowaniu. 

Jak to jest  

być strażakiem... 
Wyjątkową wycieczkę do Jednostki Ra-

towniczo – Gaśniczej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Chełmży odbyła klasa 1 

ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie. W 

atrakcyjny i bardzo przystępny sposób 

strażacy przybliżyli dzieciom tajniki 

swojej pracy. Pierwszaki dowiedziały 

się, że gaszenie pożarów to tylko jeden z 

elementów codziennej pracy strażaka. 

Ciekawych pokazów i informacji o roz-

licznych zadaniach straży było mnó-

stwo. Najpierw odbył się pokaz ubio-

rów strażackich przeznaczonych do 

różnych celów. Wyposażenie wozów 

oglądane z bliska budzi respekt, 

zwłaszcza po wyjaśnieniu, w jakich 

akcjach jest używane.  Odbył się też 

pokaz udzielania pierwszej pomocy z 

aktywnym udziałem dzieci. Ogromną 

frajdą była możliwość spróbowania 

„jak to jest być strażakiem” – dzięki 

przymierzeniu stroju strażaka wczu-

cie się w tę rolę było ułatwione. Po 

takiej wizycie swoje plany dotyczące 

przyszłej pracy zmienili nie tylko 

chłopcy. Bardzo dziękujemy straża-

kom za wspaniałą wycieczkę. Szcze-

Wszyscy wrócili do domu z mnóstwem 

wrażeń i pamiątkami w plecakach. 

8 maja 2013r. dzieci z klas I, II i III 

wyjechały  na wycieczkę do Poznania. 

Uczniowie mieli okazję posłuchać hejna-

łu z wieży ratuszowej oraz obejrzeć tzw. 

„urządzenie błazeńskie” jakim są po-

znańskie koziołki, trykające się różkami 

na wieży, gdy  zegar wybije południe. 

Wszyscy głośno liczyli, ile razy koziołki 

bodły się różkami. Niesamowite wraże-

nie zrobiły też eksponaty w Muzeum 

Instrumentów – jedynym takim mu-

zeum w Polsce. Dzieci oglądały instru-

menty z całego świata. Najbardziej po-

dobały się: dudy, fortepiany, pianina, 

cytry oraz harfy. Następnie podróżnicy 

zawitali  do Palmiarni, gdzie podziwiali 

różne gatunki roślin, m.in. kaktusy, 

palmy, kakaowce, bananowce, drzewo 

cynamonowe, kiełbasiane, wanilinowe i 

korkowe. Widzieli na żywo rosnące na 

drzewie  pomarańcze i cytryny. Trudno 

było oderwać oczy od wielu odmian 

kwitnących storczyków. Zwiedzili także 

minioceanarium, w którym pływały 

piranie i wiele innych kolorowych ryb. 

Następnie podziwiali Katedrę położoną 

na wyspie Ostrów Tumski. 

biał swój własny bochenek chleba. Śpie-

wając głośno Ona tu jest.., z pięknym 

zapachem świeżego pieczywa w autobu-

sie, ruszyliśmy do domu.  Po drodze 

zdecydowaliśmy, że za rok jedziemy w 

góry, na pięć dni. Już nie możemy się 

doczekać!   

  KLASA IV I V 

Klasa IV i V na cel swojej podróży wy-

brały w tym roku Kaszuby-niezwykle 

urokliwy zakątek. Pierwszym punktem 

wycieczki był skansen we Wdzydzach 

Kiszewskich, gdzie oprócz zwiedzania 

poznawaliśmy również tajniki modelo-

wania w glinie. Następnie udaliśmy się 

do Kościerzyny. Muzeum parowozów 

zrobiło na wszystkich ogromne wraże-

nie, bo wszędzie można było wejść ,  

wszystkiego dotknąć i poczuć się przez 

chwilę prawdziwym maszynistą. Także 

w Muzeum akordeonów można było nie 

tylko oglądać eksponaty, ale także 

sprawdzić się w roli akordeonisty. Wie-

czorem, mimo niezwykle kąśliwych ko-

marów, urządziliśmy ognisko. Dla 

chłopców jednak bardziej interesująca 

była piłka nożna - rozegrali prawie trzy-

godzinny mecz, rezygnując nawet z pie-

czonych kiełbasek i siatkarskich poty-

czek z opiekunami. Po bardzo wyczerpu-

jącym dniu o 23 zapanowała absolutna 

cisza nocna. Następnego dnia wypoczęci  

ruszyliśmy do Szymbarku, aby bliżej 

poznać kulturę kaszubską. Podróż  wo-

zami drabiniastymi  na Wieżycę po bar-

dzo wyboistych drogach z pewnością na 

długo pozostanie w naszej pamięci, po-

dobnie jak piękny widok rozciągający 

się ze szczytu, na który wdrapali się 

prawie wszyscy. Kolejnym testem odwa-

gi była wizyta w domu do góry nogami 

oraz przeżycie w bunkrze z okresu II 

wojny światowej symulacji nalotu bom-

bowego. Z przyjemnością uczestniczyli-

śmy również w zajęciach w piekarni, 

podczas których każdy formował i ozda-

Z GRZYWNY PODRÓŻE małe i  duże.. .  
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Fraktale w matematyce i przyrodzie, Parkie-

taż, liczby lustrzane, Papirus Rhinda, czy 

tangramy i stomachiony. Dzieciom przynosiło 

to wiele radości i zabawy, a o pozytywnych 

efektach świadczą wyniki konkursu, w któ-

rym liderami w naszej szkole okazali się: 

Dariusz Kulpiński  kl. VI (4 miejsce w powie-

cie i 31 w województwie), Dominik Ostolski 

kl. IV (6 w powiecie i 25 w województwie), 

Paweł Kaznowski kl. VI  (8 w powiecie i 46 

w województwie). Wyniki te są bardzo wyso-

kie, zwłaszcza że w konkursie uczestniczyło 

około 20 tysięcy osób.  Najlepszym gratuluje-

my, a wszystkich zachęcamy do bliższej zna-

jomości z matematyką! 

W roku 

s z k o l n y m 

2012/2013 

nasza szko-

ła uczestni-

czyła w 

programie Matematyka Innego Wymiaru. 

Skierowany był on do uczniów ze wszystkich 

typów szkół z całej Polski. Obudził on ducha 

rywalizacji między uczniami, którzy mogli 

sprawdzić swoje siły uczestnicząc w bezpłat-

nych Mistrzostwach Matematyki Innego Wy-

miaru. 

Innowacja Matematyka Innego Wymiaru 

zakładała podniesienie poziomu umiejętności 

matematycznych i wprowadzenie zadań od-

biegających od wiedzy podręcznikowej. Na-

cisk kładziony był na myślenie logiczne, roz-

wój wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego w 

rozwiązywaniu problemów matematycznych 

występujących w życiu codziennym. Ucznio-

wie mieli możliwość rozwiązywania łamigłó-

wek, grania w gry strategiczne i logiczne oraz 

komunikowania się z rówieśnikami i nauczy-

cielem za pośrednictwem portalu ELITMAT 

SPACE. Dodatkowo dzieci biorące udział w 

projekcie otrzymały bezpłatnie książeczki z 

zadaniami, których  bohaterami były postacie 

z Kwadratolandii. Regularnie raz w tygodniu 

odbywały się dodatkowe zajęcia, w czasie 

których uczniowie spotykali się z bohaterami 

Kwadratolandii, poznając takie pojęcia jak 

Z eb ra ła  i  op ra co wał a  

Ma r le na  B ł a szko wska  

Uczniowie naszej szkoły ze szczególną radością i 

niezwykłym zaangażowaniem reprezentują szkołę w 

różnego rodzaju zawodach sportowych. Bardzo często 

osiągają sukcesy nie tylko na szczeblu gminy, ale 

także powiatu i województwa. Chłopcom gratulujemy 

V miejsca w powiecie w minipiłce ręcznej. 

W tym 

r o k u 

s z k o l -

n y m 

jednak 

n a 

s z c z e -

g ó l n ą 

u w a g ę 

z a s ł u -

g u j ą 

sukcesy 

dziew-

c z ą t . 

Zdobyły: 

Mistrzostwo powiatu i II miejsce w półfinale woje-

wódzkim w unihokeju, wicemistrzostwo powiatu to-

ruńskiego w  minipiłce ręcznej,  mistrzostwo powiatu 

toruńskiego w halowej minipiłce  nożnej, III miejsce 

w powiecie minipiłce nożnej, II miejsce w gminie w 

minipiłce siatkowej. 

Sukcesy, którymi należy się chwalić 

Tradycyjnie w grudniu w naszej szkole odbył się  Rodzinny konkurs szopek bożonarodzeniowych. Do XIII 

edycji konkursu zgłoszono 41 szopek ze Szkół Podstawowych z Kończewic i Grzywny oraz  z gimnazjum z 

Pluskowęs. Autorami zwycięskich szopek byli uczniowie najmłodszych klas z Grzywny. I miejsce zajęli 

Dominik i Kacper Osiak,(kl.I), II – Julia Kozłowska (kl. I), a III – Majka Przybysz (kl. II). Piękno i różno-

rodność wykonania szopek można było podziwiać podczas kiermaszu świątecznego w niedzielę 16 grudnia.  

Uczestnicy ubiegłorocznego konkursu 22 listopada wzięli udział w nagrodowej wycieczce do Gniezna. 

Najpierw zwiedzaliśmy fabrykę bombek choinkowych „Kadpol”, gdzie poznaliśmy poszczególne etapy 

powstawania bombek. W sklepiku mogliśmy kupić wykonane tu ozdoby. Na koniec zwiedzania każdy 

uczestnik otrzymał bombkę ze swoim imieniem. Następnie zwiedziliśmy Katedrę Gnieźnieńską. Za sfinan-

sowanie kolejnej wycieczki serdecznie dziękujemy panu Henrykowi Olejniczakowi 

                 Szopka ubiegłorocznych zwycięzców konkursu wzięła udział w VI Wojewódzkim Konkursie 

Szopek Bożonarodzeniowych w Przysieku. W sobotę 15 grudnia Martyna i Michał Mucha odebrali dyplom 

i nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii szkół podstawowych.  Gratulujemy i zachęcamy do udziału w 

kolejnych edycjach konkursu. 

Trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie szopek 

Inny wymiar matematyki 

SPORT w telegraficznym skrócie 
Także młodsi nie próżnują. 

Reprezentacja klas I-III zajęła 

II miejsce w gminnym turnie-

ju Jestem sprawny w Głucho-

wie.  

Natomiast chłopcy z klas I – 

III, którzy uczęszczali na 

zajęcia piłki nożnej prowa-

dzone przez p. Zenona Sa-

dowskiego na ORLIKU i w 

sali gimnastycznej szkoły, 

wzięli udział w XIII Turnieju 

Z podwórka na stadion o 

Puchar Tymbarku. 15 maja 

zdobyli II miejsce w rozgryw-

kach powiatowych i zakwalifikowali się do 

kolejnego etapu. 24 czerwca w finale woje-

wódzkim w Świeciu wzięły udział 32 ze-

społy z województwa kujawsko-

pomorskiego. Do naszej grupy (Mateusz 

Talarek, Dawid Grzeszczak kl. II, Jarosław 

Zawada, Maciej Grabowski, Artur Ostrow-

ski, Michał Mucha, Szymon Zając )  repre-

zentującej w rozgrywkach powiat toruński, 

dołączyli zawodnicy z Chełmży. Drużyna 

zdobyła III miejsce. Przedstawiciel PZPN, 

Roman Kosecki, uznał Jarosława Zawa-

dę za najlepszego zawodnika turnieju. 

Jarek został zaproszony do drużyny z SP 

32 z Torunia, która zdobyła I miejsce i 

we wrześniu wzięła udział w finale ogól-

nopolskim zdobywając IV miejsce.  

Gratulacje! 

Mistrzynie powiatu w unihokeju 


