
otrzymali pamiątkowe kubki 

ze zdjęciami Szkoły w Grzyw-

nie. 

Impreza była możliwa dzięki 

wsparciu finansowemu udzie-

lonemu przez Gminę Chełmża. 

Dziękujemy Panu Bogdanowi 

Kondejowi za ufundowanie 

napojów i poczęstunku dla 

wszystkich uczestników, Pa-

niom z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Grzywnie za upiecze-

nie pysznych ciast, pani Rena-

cie Siedleckiej i pani Agnieszce 

Adamczyk za prace w turniejo-

wej komisji. 

TURNIEJ SZÓSTOKLASISTÓW PO RAZ DRUGI 

KTO TY JESTEŚ?  

POLAK MAŁY!  
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6 czerwca już po raz drugi 

gościliśmy na Orliku w 

Grzywnie szóstoklasistów z 

wszystkich gminnych podsta-

wówek. Do rywalizacji w II 

Gminnym Turnieju Szó-

stoklasistów stanęło 5 klas: 

ze Sławkowa, Zelgna, Kończe-

wic oraz Grzywny. Uczniowie, 

pod opieką wychowawców, 

rywalizowali w konkuren-

cjach sportowych na wesoło, 

sprawdzali swoją pamięć, 

wiedzę ogólną, umiejętność 

współpracy w grupie. Nie 

lada wyzwaniem okazały się 

skoki na piłce, slalom z butel-

ką i skoki na skakance – w 

tym bezapelacyjnie najlepsze 

były dziewczęta. Impreza 

miała być przede wszystkim 

okazją do dobrej zabawy, 

jednak we wszystkich druży-

nach odezwał się duch walki. 

Zawodnikom kibicowali Za-

stępca Wójta Gminy Chełm-

ża, pan Kazimierz Bober, 

Radni Gminy Chełmża pan 

Bogdan Kondej i pan Miro-

sław Trzpil, Prezes Klubu 

Sportowego Sokół, pan An-

drzej Jałocha oraz pan Ze-

non Sadowski. Po zaciętej 

rywalizacji zwyciężyła klasa 

VI ze Szkoły Podstawowej w 

Zelgnie, która zdobyła pa-

miątkowy puchar, natomiast 

wszyscy uczestnicy Turnieju  

czerwonych rozetek, przez klasy 

I – VI. Również z tym zadaniem 

klasy poradziły sobie doskona-

le, czego dowodem były kotylio-

ny widoczne na strojach 

uczniów i wychowawców. Ostat-

nim zadaniem była praca z ma-

pą – rozpoznawanie naszych 

sąsiadów i ich barw narodo-

wych.  I to zadanie okazało się 

najtrudniejsze. Jury nie miało 

łatwego zadania, gdyż  klasy z 

wielkim zaangażowaniem wy-

konywały zadania. Ostatecznie 

I miejsce wywalczyła klasa III. 

Nagrodą dla wszystkich uczest-

ników były biało – czerwone 

długopisy z logo imprezy, a dla 

zwycięzców i klasy I, która 

przegrała tylko 1 punktem, 

pizza – oczywiście w biało – 

czerwonych barwach. 

Pod tym hasłem 30 maja 

uczciliśmy w szkole majowe 

święta. Zamiast tradycyjnej 

akademii odbyły się między-

klasowe potyczki, których 

tematem była nasza ojczyzna. 

Na początek każda klasa za-

prezentowała przygotowaną 

pod kierunkiem wychowaw-

cy pieśń patriotyczną. Kolej-

nym punktem rywalizacji 

były stroje w barwach naro-

dowych. Okazało się, że pra-

wie każdemu uczniowi i na-

uczycielowi udało się skom-

pletować odpowiedni strój, 

nie zabrakło również flag i 

gadżetów w barwach narodo-

wych. Dzięki nim w szkole 

zrobiło się naprawdę biało – 

czerwono. Następnie 

uczniowie rozwiązy-

wali test o Polsce, 

układali puzzle i kolo-

rowali godło narodo-

we. Wielkim wyzwa-

niem było również 

przygotowanie chorą-

giewek przez oddział 

przedszkolny i biało – 

Wrzesień 2014 
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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy... 

kowi za pomoc w organizacji  spotkania. 

Jest nam bardzo miło, że zaproszeni 

goście zaszczycili nas swoją obecnością. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 

spotkamy się w tym samym gronie. 

Tradycyjnie w Wielką Środę w Szkole 

Podstawowej w Grzywnie odbyła się 

wyjątkowa uroczystość wprowadzająca 

wszystkich w świąteczny nastrój. 

Uczniowie klasy III oraz dzieci z oddzia-

łu przedszkolnego pod kierunkiem wy-

chowawczyń przygotowały przedstawie-

nie o tematyce wielkanocnej. W tym 

roku była to inscenizacja pt. „Wielkanoc 

zajączka”. W odświętnych strojach, z 

odpowiednimi rekwizytami mali artyści 

przypomnieli nasze polskie tradycje i 

zwyczaje. W barwnej, wielkanocnej sce-

nerii odbyło się malowanie pisanek, 

wędrowanie z kurkiem, wizyta panie-

nek z gaikiem, tańce Wielkanocnej Ba-

by z Mazurkiem oraz wzbudzające nie-

zwykłe emocje polewanie wodą. Ucznio-

wie klasy III opowiedzieli o bogac-

twie tradycyjnego wielkanocnego 

stołu. Nie zabrakło także piosenek 

niosących wiosenną radość i wprowa-

dzających w atmosferę tych pięknych 

świąt. Po występie zaproszeni goście, 

rodzice, babcie, dziadkowie oraz cała 

społeczność szkolna mogli dzielić się 

jajkiem – szczególnym symbolem 

Wielkanocy oraz delektować się pysz-

nymi wielkanocnymi wypiekami. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom 

uczniów za upieczenie ciast i pomoc w 

obsłudze, paniom z Koła Gospodyń 

Wiejskich- Renacie Siedleckiej i Hannie 

Napieralskiej za rewelacyjne baby i 

mazurki, a Panu Marcinowi Grzeszcza-

ozdoby świąteczne, ale także wypić kawę, 

skosztować domowych wypieków, poczytać 

szkolną gazetkę i obejrzeć przygotowaną 

przez panią prezentację zdjęć z ubiegłorocz-

nych imprez szkolnych. Świąteczny nastój 

sprzyjał rozmowom i wspomnieniom, często 

kolegów ze szkolnej ławy sprzed kilkunastu, 

a nawet kilkudziesięciu lat. Niezwykła at-

mosfera zatrzymywała gości w szkole na 

dłużej. Miło było widzieć na kiermaszu wielu 

nowych gości.  

Od kilkunastu lat dla naszej szkoły takim 

niezwykłym dniem jest przedostatnia nie-

dziela przed Bożym Narodzeniem. W tym 

dniu odbywa się bowiem kiermasz bożona-

rodzeniowy, któremu towarzyszy wystawa 

prac biorących udział w Rodzinnym Kon-

kursie Szopek Bożonarodzeniowych. Już na 

początku grudnia w klasach rozpoczynają 

się prace nad ozdobami świątecznymi. 

Uczniowie, wychowawcy i rodzice prześciga-

ją się w wyszukiwaniu oryginalnych pomy-

słów na stroiki, świeczniki, bombki, anioły, 

kartki świąteczne wykonane w różnych 

technikach, z wykorzystaniem przeróżnych 

materiałów. Ozdoby są niepowtarzalne, 

zrobione ręcznie, z jak najtańszych materia-

łów, zadziwiają gości. Unoszący się począt-

kowo w szkole zapach farb i lakieru z cza-

sem ustępuje miejsca świątecznym aroma-

tom korzennych przypraw, pomarańczy, 

goździków, pierników i świątecznych ciaste-

czek wypiekanych przez niektóre klasy. W 

szkole panuje niezwykła, świąteczna atmos-

fera. Kiermasz w 2013 roku był dla nas 

wyjątkowy, bo po raz pierwszy organizowa-

ny w nowej formule, z tak dużym rozma-

chem. Przygotowanie wszystkiego wymaga-

ło wielkiego nakładu pracy i czasu, jednak 

efekt jaki osiągnęliśmy, był tego wart. Cała 

impreza odbywała się w sali gimnastycznej, 

gdzie dzięki pięknym, świątecznym dekora-

cjom udało się stworzyć niezwykły nastrój. 

Obok stoisk poszczególnych klas oraz wysta-

wy szopek bożonarodzeniowych po raz 

pierwszy na kiermaszu pojawiła się kawia-

renka z kawą, herbatą i pysznym ciastem 

upieczonym i sprzedawanym przez rodzi-

ców. Można było nie tylko kupić oryginalne 

Są takie święta, raz do roku, co budzą życie… 

Dla Babci i Dziadka mamy dzisiaj… 

nie był czas na żarty, wspomnienia i miłe 

pogawędki przy pięknie nakrytych i zasta-

wionych pysznym ciastem stołach. 

Upieczeniem ciast i obsługą zajęli się 

niezawodni rodzice uczniów z oddziału 

przedszkolnego, klasy pierwszej, drugiej 

i trzeciej, którym bezapelacyjnie należy 

się złoty medal za organizację.  
 

27.01.2014 roku na zaproszenie swoich 

wnucząt z oddziału przedszkolnego, klasy 

I, II i III do szkoły przybyły babcie, prabab-

cie, dziadkowie i pradziadkowie. Pomimo 

niesprzyjającej pogody sala gimnastyczna 

wypełniła się ponad setką gości. Wszyst-

kich zebranych powitała dyrektor szkoły, 

Hanna Dorenda. Następnie głos zabrały 

dzieci, które przygotowały bardzo bogaty 

program artystyczny. Na powitanie była 

piosenka i wierszyki przygotowane  przez 

pierwszaki oraz taniec „Trojak” w wykona-

niu „zerówkowiczów”, którzy starali się 

także uświadomić swoim babciom i dziad-

kom, jaka powinna być wnuczka i jaki 

powinien być wnuczek. Następnie odpo-

wiednia scenografia przeniosła wszystkich 

do bajkowego lasu i domu babci. To drugo-

klasiści postanowili zaprezentować dziad-

kom inscenizację baśni o Czerwonym Kap-

turku. Na scenie nie zabrakło oczywiście 

dzielnego gajowego, który uratował babcię 

i Czerwonego Kapturka, a surowo ukarał 

złego wilka. Uczniowie klasy III zapropo-

nowali swoim babciom i dziadkom wyjąt-

kowy sposób spędzania czasu. Oferowali 

hiphopowe tańce - wyginańce, jazdę skute-

rem oraz jogę. Zgromadzeni doskonale 

bawili się również przy znanych przebojach 

które  brawurowo wykonali trzecioklasiści. 

Na zakończenie dzieci połączyły swoje siły i 

wspólnie zaśpiewały piosenkę finałową, w 

której życzyły gościom: „Niech żyją długi 

czas i zawsze lubią nas!”. Następnie nad-

szedł czas na składanie życzeń i wręczenie 

dziadkom upominków wykonanych pod 

kierunkiem wychowawczyń. Goście ze 

wzruszeniem i szerokimi uśmiechami na 

twarzach oglądali występy. Byli dumni ze 

swoich wnucząt i wdzięczni za tak wspa-

niały występ. Mali artyści otrzymali grom-

kie brawa i słodkie podziękowanie. Następ-
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Podróż do świata  

nauki i zabawy 

ŚLADAMI LICZYRZEPY  

Na Szlaku Piastowskim  

do znajdującego się po drugiej stronie 

ulicy salonu samochodowego Lambor-

ghini. Póki co mogliśmy tylko popatrzeć i 

zrobić pamiątkowe zdjęcia, ale kto wie, 

co będzie w przyszłości... 

 

Podróż do świata nauki i zabawy 15-

15.04.2014 odbyła się wycieczka 

uczniów naszej szkoły do Warszawy. 

Od samego początku wzbudzała ona 

wiele emocji. Najpierw, po pokonaniu 

niezliczonej ilości schodów, dostaliśmy 

się na trybuny Stadionu Narodowego i 

mogliśmy się poczuć jak prawdziwi 

kibice. Z góry wszystko wydawało się 

maleńkie – malutkie boisko, miniaturo-

we telebimy… Jednak  po wejściu na 

płytę stadionu niektórzy śmiałkowie 

przekonali się, że przebiegnięcie od 

bramki do bramki to nie lada wyczyn. 

trasę, którą piłkarze przybywają na sta-

dion i mogliśmy przekonać się jak wy-

gląda Strefa Zawodnika. Zostaliśmy 

wpuszczeni do szatni, w której wisiały 

koszulki Reprezentacji Polski. Po sesji 

zdjęciowej zajrzeliśmy jeszcze pod 

prysznice i wcieliliśmy się w role piłka-

rzy w pomeczowej Sali Konferencyjnej. 

Kolejnym punktem naszej wyprawy 

było Centrum Nauki Kopernik. Tam 

okazało się, że nauka może być bardzo 

przyjemna, a efekty przeprowadzonych 

przez nas doświadczeń zostają nie tylko 

uwiecznione na zdjęciach, ale także na 

długo pozostają w naszej pamięci. Po 

wyjściu z Centrum Nauki, na prośbę 

naszych fanów motoryzacji, zajrzeliśmy 

jak wyglądało życie ludzi przed setkami 

i tysiącami lat. Poznaliśmy też historię 

wykopalisk w Biskupinie. .  

Zanim wyruszymy na wakacyjne wę-

drówki, warto wspomnieć majową wy-

prawę klas I – III. Na Szlaku Piastow-

skim można zobaczyć najważniejsze 

obiekty i zabytki związane z początkami 

państwa polskiego. My wybraliśmy 

Skansen Miniatur w Pobiedziskach, 

Wenecję i Rezerwat Archeologiczny w 

Biskupinie. W Pobiedziskach poczuli-

śmy się olbrzymami spacerując między 

miniaturami budowli Szlaku Piastow-

skiego i Wielkopolski. W Muzeum Kolej-

ki Wąskotorowej w Wenecji widzieliśmy 

parowozy, wagony o różnym przeznacze-

niu, drezynę, urządzenia służące 

dawnej kolei wąskotorowej, tor o sze-

rokości zaledwie 60 cm. Mogliśmy 

zajrzeć do zabytkowej poczekalni, 

budki dróżnika. Przewodnik pozwolił 

nawet podnosić szlaban i przekładać 

zwrotnicę. Po takim wstępie z dużym 

zaciekawieniem odbyliśmy podróż 

kolejką do Biskupina. Tuż przed od-

jazdem, korzystając z pobytu w Wenecji, 

obejrzeliśmy ruiny zamku – najbardziej 

zainteresowały nas machiny oblężnicze. 

W Biskupinie zwiedziliśmy Rezerwat 

Archeologiczny. Dowiedzieliśmy się tam, 

śmy, a nadszedł ostatni wieczór wy-

cieczki. Chłopcy spędzili go  przed tele-

wizorem, kibicując naszym piłkarzom. 

Dziewczęta natomiast bawiły się w ka-

lambury, przy których śmiechu było co 

nie miara. W piątek, odwiedziliśmy 

jeszcze Zamek Książ i pełni wrażeń ru-

szyliśmy prosto do domu. Z całą pewno-

ścią ta wycieczka na długo pozostanie w 

pamięci wszystkich uczestników. 

W tym roku uczniowie starszych klas 

naszej szkoły na cel swojej wycieczki 

wybrali Góry Stołowe. W pięciodniową 

podróż wyruszyliśmy w poniedziałek 9 

czerwca, w strugach ulewnego deszczu. 

Na szczęście później pogoda dopisywała 

i podczas górskich wędrówek towarzy-

szyło nam upalne słońce. Pierwszego 

dnia zatrzymaliśmy się we Wrocławiu, 

gdzie obejrzeliśmy Panoramę Racławic-

ką. Obraz zrobił ogromne wrażenie na 

wszystkich, nawet na tych, którym na 

co dzień nie po drodze ze sztuką. Dru-

giego dnia, pokonując z niemałym tru-

dem 665 schodków, wszyscy zdobyliśmy 

Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt w 

Górach Stołowych. Później zwiedzali-

śmy Muzeum Górnictwa w Nowej Ru-

dzie. Wędrówka podziemną trasą tury-

styczną i przejażdżka górniczą kolejką 

wzbudziła ogromne emocje. Na koniec 

dnia zobaczyliśmy jeszcze Kaplicę Cza-

szek w Czermnej. Trzeci dzień spędzili-

śmy w Czechach – najpierw bardzo przy-

jemny spacer po Skalnym Mieście w 

Adrspach i rejs łódką o nazwie Titanic 2 

po jeziorze, a później Safari ZOO w Dvur 

Kralove. Następnego dnia czekało nas 

nie lada wyzwanie – wejście na Śnież-

nik,  najwyższy, graniczny szczyt po pol-

skiej stronie w Sudetach Wschodnich i w 

Masywie Śnieżnika – 1425m.n.p.m. I to 

był test weryfikujący kondycję. Okazało 

się, że w chodzeniu po górach najlepsi są 

opiekunowie. Niestety wszystko co do-

bre, szybko się kończy i ani się obejrzeli-

Z GRZYWNY PODRÓŻE małe i  duże.. .  
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zabawy. Na zakończenie przebierańcy 

odtańczyli „Macarenę” i w doskonałych 

nastrojach udali się z rodzicami do 

domów na zasłużone ferie.  

Nawet przejmujące zimno i wielkie 

zaspy nie powstrzymały uczniów na-

szej szkoły przed przyjściem na zaba-

wę karnawałową 31 stycznia 2014  0-

III bawiły się od rana, a starsi ucznio-

wie w godzinach popołudniowych. 

Tradycyjnie, w obu grupach wieko-

wych, na balu stawiły się księżniczki, 

królewny, królowie, sportowcy, ryce-

rze, kowboje, cyganki, diabły, wampi-

ry, piosenkarki, Indianie, panna mło-

da, Merlin Monroe i... długo by jeszcze 

wymieniać. Przy znanych i lubianych 

przebojach wszyscy bawili się wyśmie-

nicie. Były także ciekawe konkursy, w 

których dzieci chętnie uczestniczyły. 

Przed godziną dwunastą dotarł do 

naszej szkoły Mikołaj ze słodkimi 

paczkami. Po rozdaniu wszystkich 

upominków pozował z najmłodszymi 

uczniami do wspólnego zdjęcia. Komi-

tet Rodzicielski zadbał o pączki i gorą-

cą herbatę dla wszystkich uczestników 

Tekst y  i  z d j ęc i a  

Mar lena  B łaszkowska  

Joanna  B łaże j czyk  

Rena ta  Grzęda  

Anna  K l imas  

Łukasz  Kon towicz  

Zebr a ła  i  opr ac ow a ła  

Mar lena  B łaszkowska  

 

W dniu 11.04.2014r. w Szkole Podstawowej w Sławkowie odbył się turniej wiedzy i 

sprawności w ruchu drogowym. Mistrzostwo Gminy Chełmża zdobyła drużyna ze 

Szkoły Podstawowej w Grzywnie w składzie: Angelika Boczek, Dorota Matecka i 

Miłosz Wasiniak z klasy VI oraz Paweł Trzpil z 

klasy V, który został najlepszym zawodnikiem 

turnieju. Etap powiatowy turnieju odbył się w 

sobotę, 12.04.2014r w Górsku. Nasza reprezen-

tacja zdobyła Mistrzostwo Powiatu Toruńskie-

go, a Paweł Trzpil po niemal bezbłędnym poko-

naniu przygotowanego toru przeszkód, został 

najlepszym zawodnikiem w powiecie. W maju 

drużyna reprezentowała powiat toruński w za-

wodach na szczeblu wojewódzkim, gdzie wywal-

c z y ł a  I V  m i e j s c e .  

Gratulujemy sukcesu!  

Nie samą nauką szkoła żyje... 

25 października, oprócz 

uczniów, do naszej szkoły 

zawitały ich ulubione przy-

tulanki. Stało się  tak za sprawą organizowanych po raz pierwszy w naszej szkole 

obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Rozpoczęły się one kilka dni wcze-

śniej w świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie wykonywali portrety pluszowych mi-

siów. W sali zagościły różnej wielkości misie wykonane kilkoma technikami pla-

stycznymi. W ten sposób uczniowie przygoto-

wali się do misiowego święta. W poniedziałek 

już przy wejściu do szkoły witała wszystkich 

wesoła,  „trójmisiowa delegacja”, która miała  

w tym dniu pilnować porządku. Większość dzieci odpowiedziała na apel organizatorów i 

przyniosła do szkoły swoich pluszowych przyjaciół. Na jednej z przerw wszyscy zabrali 

maskotki na boisko.  Na dworze, mimo ponurej pogody, zrobiło się kolorowo i bardzo 

„misiowo”. Misie były różne - od malutkich poczynając, a kończąc na równych wzrostem 

z dziećmi. Było widać, że niektóre są bardzo często przytulane, bo mają poprzecierane 

futerko i oklapnięte uszka. Okazało się, że nawet w piłkę można grać z misiem - co 

prawda w kieszeni, ale jednak...  Na wszystkich, którzy nie zapomnieli o przyniesieniu misia, czekała słodka niespodzianka. 

Ciekawe, kiedy znowu misie odwiedzą naszą szkołę...  

„Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,  

znam się z dziećmi nie od dziś…”  

„Jest zabawa, będzie się działo...” 

SPORT w telegraficznym skrócie 
Szkoła Podstawowa w Grzywnie  

Grzywna 110 

87-140 Chełmża 

tel. 56-675-71-44  
www.spgrzywna.pl 

email: sp_grzywna@poczta.onet.pl 


