Przedstawiamy redakcję w nowym składzie . Wszyscy jesteśmy z klasy
trzeciej: Lena Kaliska, Antonietta Łaszkiewicz, Aleksandra Semerek,
Maja Zarzycka i Wiktor Łubkowski . Naszym opiekunem jest pani Jolanta
Drzycimska - Kola
W tym numerze:
Szkolne wydarzenia
Newsy z naszej szkoły
Moim zdaniem... Najlepszy nauczyciel
Co robię, gdy nie jestem w szkole? O swojej przygodzie z flmem opowiada
Jakub Bielicki z klasy 6
Twórczość uczniów SP2 Wiersz o jesieni Wiktora i fraszki uczniów klasy 6

Wybory do samorządu w mojej klasie

We wrześniu w mojej klasie odbyły się wybory do samorządu klasowego. W tych
wyborach kandydowało sześć osób. Ja również zdecydowałam się kandydować.
Nasza pani dała nam karteczki, na których pisaliśmy imiona dzieci z naszej
klasy, które chcielibyśmy mieć w samorządzie. Następnie pani wybrała dwie
osoby, które zbierały karteczki, i te dwie osoby czytały imiona z karteczek, a pani
pisała na tablicy imię, a przy imieniu punkty. Tak strasznie bałam że koledzy i
koleżanki na mnie nie zagłosują, a jednak zagłosowali! Najwięcej punktów
uzyskałam ja!!! I zostałam przewodniczą klasy, a wiceprzewodniczącym został
mój kolega. No to chyba na tyle. Maja Zarzycka kl 3a

3a na zdrowej wycieczce

Dnia 20.09.2016 nasza klasa, czyli 3a, była na
wycieczce w ogródkach działkowych „Nad
strumykiem”. Najpierw pospacerowaliśmy po
działkach i odwiedziliśmy wiele pięknych
ogródków, gdyż ten ogród działkowy jest
najpiękniejszym ogrodem w Toruniu.
Poznaliśmy wiele gatunków warzyw i owoców.
Byliśmy też na placu zabaw, gdzie mogliśmy
się pobawić. Potem pan prezes zaprosił nas
na swoją działkę, gdzie skosztowaliśmy różne
rodzaje winogron i posililiśmy się przy grillu.
Na koniec dostaliśmy bańki mydlane.
Wiktor Łubkowski kl.3a

Klasa VI b na Międzynarodowym
Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania”
W Baju Pomorskim

W środę 19 listopada poszliśmy do Baja

Przemysława Jaszczaka
Pomorskiego na spektakl pt. ,,Snill" w reżyserii
wystawiany w ramach Festiwalu Teatrów Lalek. Sztuka przeznaczona była dla
dzieci i dorosłych. Tytuł po polsku oznacza grzeczna.
Aktorzy w przedstawieniu mówili po norwesku. Główna bohaterka to mała
dziewczynka Lussie, która jest ideałem w każdym calu. Oprócz niej pojawiła się
jej rodzina, m.in. tata, mama, prababcia, dziadek, oraz koleżanka. Pewnego dnia
Lusia znika - wchodzi w ścianę. Podczas swojej podróży spotyka prababcię i
postanawia, że nie będzie już taka posłuszna.

Mimo że nie znaliśmy języka norweskiego, dzięki mimice i wspaniałej grze
aktorskiej, wszystko zrozumieliśmy. Seans bardzo się nam spodobał. Dużą rolę w
nim odegrało oświetlenie i muzyka. Czasami śmieszny, momentami przerażający,
taki właśnie jest ,,Sill”. Marcel Pacuła i Dawid Sukiennik

Kolejny raz na Rajdzie

Nauczyciele
podczas swojego święta

W dniu 13 października br. w naszej
szkole odbyła się akademia z okazji
Dnia Nauczyciela. Część oficjalna
rozpoczęła się wprowadzeniem do sali
gimnastycznej sztandaru. Następnie po
przemówieniach i podziękowaniach
wyprowadzono sztandar i zaczęła się
część artystyczna uroczystości. Jako
pierwsze zaśpiewały dzieci z klas
trzecich, po czym koło teatralne wraz
z nauczycielami naszej szkoły
zaprezentowało krótkie przedstawienie.
Opowiadało ono o dziewczynce, której
śniło się, że nauczyciele zamienili się
w uczniów, a dzieci stały się dorosłe
i prowadziły lekcje. Występujący na
scenie nauczyciele byli dużym
zaskoczeniem i wszystkim ten występ
bardzo się podobał. Aktorzy otrzymali
gromkie brawa. Na koniec studio tańca
zaprezentowało taniec towarzyski. Moim
zdaniem program był bardzo zabawny
i ciekawy. Julka Szwabowicz

Dnia 01.10.2016 uczniowie naszej
szkoły, po raz kolejny, uczestniczyli
w rajdzie pieszym „Jestem wolny,
kocham siebie i nie chcę się
niszczyć” zorganizowanym przez
PTTK. Zebraliśmy się przed szkołą
o 9:30 i wyruszyliśmy na miejsce
zbiórki przy Tesco na ul. Lubickiej .
Naszymi opiekunami byli: pani
Namysłowska, pani Kola i pani
Proch. Trasa rajdu prowadziła
Winnicą aż do parku na
Przedmieściu Bydgoskim przy
Martówce. Tam czekała na nas
pyszna grochówka i sporo atrakcji,
między innymi rzucanie do celu,
przeciąganie liny, chodzenie z piłką
na paletce i na łyżce. Za dobrze
wykonane zadanie otrzymywaliśmy
drobne upominki np. kredki,
odblaski. Z rajdu wróciliśmy
niezwykle zadowoleni, szczególnie,
że dopisała nam pogoda. Kinga
Majchrzak

Moja przygoda z filmem
Moja przygoda z filmem
zaczęła się dość
przypadkowo. Mama
usłyszała w radio, że w
Toruniu odbędzie się casting
na statystów do filmu
„Excentrycy”. Postanowiliśmy
spróbować swoich sił i
poszliśmy na spotkanie. Po
kilku tygodniach okazało się,
że będziemy statystami.
Sceny do filmu były kręcone głównie w Ciechocinku i w Toruniu na przełomie
kwietnia 2015 r. Ja brałem udział w scenach na Rynku Staromiejskim w Toruniu
– wraz z kilkorgiem dzieci biegłem za pięknym czerwonym samochodem,
którym kierował główny bohater filmu Fabian. Grał go Maciej Stuhr, a film
reżyserował Janusz Majewski. W przerwie między zdjęciami Maciej Stuhr oraz
inni aktorzy, jak np. Wiktor Zborowski i Paweł Królikowski chętnie pozowali do
zdjęć i rozdawali autografy.
Ciekawostką jest to, że scena
w filmie z moim udziałem trwa
kilka sekund, a przygotowywanie
jej zabrało ponad 8 godzin
(licząc dobór garderoby w
Ciechocinku, odpowiednią
pogodę do ujęć i kilka dubletów
przejazdu Macieja Stuhra
zabytkowym autem).
Cieszę się, że mogłem
wziąć udział w tej ciekawej
przygodzie z filmem i zobaczyć
jak naprawdę wygląda kręcenie
filmu. Jakub Bielicki kl. 6B

Najlepsza lekcja
Niedawno uczestniczyłem w
bardzo ciekawej lekcji. Moja
ulubiona lekcja była o II Wojnie
Światowej. Podczas tej lekcji
dowiedzieliśmy się jakie wrogie
państwa zaatakowały nasz kraj,
którego dnia i dlaczego zaczęła się
wojna, kto to byli powstańcy.
Wiktor Łubkowski 3a

Ciekawe poniedziałki
Poniedziałki to moje ulubione dni,
dlatego że od 19 września zaczęły się
zajęcia na basenie. Na basen
uczęszczamy po lekcjach i zawozi nas
tam autokar. Gdy już dojedziemy na
miejsce to udajemy się do swoich
szatni i szybko przebieramy się w
stroje. Jak już jesteśmy gotowi, to
zaczynamy rozgrzewkę, która jest
bardzo ważna zanim wejdziemy do
wody. Po rozgrzewce wchodzimy do
wody, gdzie wykonujemy rozmaite
ćwiczenia, które polegają na pływaniu
z deską na brzuchu i na plecach,
a „pływaczki” wkłada się między nogi,
czyli koło kostek. W ten poniedziałek
zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni. Na tym
basenie jest naprawdę fajnie. O 18:40
wychodzimy z wody i idziemy do
swoich szatni. Potem przebieramy się
i idziemy suszyć włosy, po wysuszeniu
zakładamy, kurtki, bluzy i kaptury, żeby
się nie przeziębić. A na koniec
wracamy do szkoły.
Maja Zarzycka kl 3 a

"Miła przerwa"
Podczas przerw zdarza się wiele
wypadków: ktoś się przewróci, można
nabić sobie guza i stłuc kolano. Ja sama
byłam poszkodowana na przerwie, bardzo
bolało, niestety ten chłopiec, który mnie
uderzył, nie przeprosił. Wielu moich
kolegów i koleżanek opowiadało o tym, jak
było poszkodowanych na przerwie i bardzo
chcielibyśmy to zmienić. Gdyby tak wszyscy
mniej biegali, krzyczeli, przestali się bić i
popychać byłoby podczas przerw dużo
przyjemniej. Apeluję
i bardzo proszę, przyłączcie się do akcji
„Miła przerwa”. Lena Kaliska 3c

W świetlicy
Świetlica to miejsce, w którym po lekcjach
można poczekać na rodziców lub
dziadków, którzy nas odbiorą ze szkoły.
Tam też można odrobić lekcje i pobawić
się. W świetlicy pracują bardzo miłe
panie: pani Ania Lewandowska, pani Ewa
Flis, pani Krysia Cygan i nasze panie
wychowawczynie też. W świetlicy są szafki
pełne puzzli, gier, kart do gry, koszyków
z klockami, lalki, wózek dla lalek
i naczynka do zabawy, mnóstwo kredek
i telewizor. Tu nie można się nudzić.
Tosia Łaszkiewicz 3c

Jesień

Jesień, to piękna pora roku. Liście spadają z drzew,
chodzimy na spacer o zmroku z naszym nowym psem.
A na spacerach się wygłupiamy,
Fraszki uczniów klasy 6b
liście zbieramy i kije Śrubce rzucamy.
Jesień jest fajna, bardzo ją lubię,
Co żółw żółwiowi powie,
nawet gdy pada, jest fajna zabawa.
Tego nikt się nie dowie,
A co człowiek człowiekowi powie,
Wiktor Łubkowski, kl.3A
To ten wnet wszystko rozpowie.

Wiktoria Durka

O nauce

Nie chciałam chodzić do szkoły,
Łóżko
Bo wychodziły mi bazgroły.
Stoi w pokoju, w ciemnym kąciku,
Nie chciałam odrabiać lekcji,
Obok pluszaków w zielonym koszyku.
Bo nabawiłam się dysleksji.
Cały dzień czekam, by się w nim znaleźć,
Dziś jestem zakompleksiona
W moim łóżeczku dobre sny znaleźć
I bardzo zawiedziona.
Nie umiem policzyć do setki
Klaudia Sawicka
I nie przeczytam gazetki.
Warto więc chętnie odwiedzać szkołę,
By iść przez życie z podniesionym czołem.
Zdrowie jest w życiu ważne,
Dla zdrowia ważny jest sport.
Julia Szwabowicz
Trenuj więc ile możesz
I ruszaj na boisko lub kort.

Jakub Bielicki

Najlepszy nauczyciel
Pan Kowalski. Jest bardzo
wyrozumiały i spokojny mówi powoli
i wszystko
jest
także rozumiem. Ale
wymagający i bardzo
wysportowany
i umie sobie pożartować, bardzo
lubię mieć z nim lekcje. Marcel

Pani Agnieszka Rogozińska od języka
angielskiego. Lubię tego nauczyciela,
ponieważ rzadko krzyczy, jest cierpliwa
i dokładnie tłumaczy. Pani robi ciekawe testy
i prace klasowe. Organizuje ciekawe
powtórki. Fajnie prowadzi lekcje . Bartek

Moim najlepszym
nauczycielem jest Jolanta
Kola, dlatego że nauczyła nas
dużo o komputerach, i
pokazała wiele ciekawych
programów do pisania,
rysowania
i kodowania. Natalia
Moim ulubionym nauczycielem jest pani Anna Rasmusjest to pani od matematyki. Bardzo
lubię tą panią ponieważ, jest bardzo pomocna, kiedy czegoś nie rozumiemy zawsze nam
wytłumaczy. Na lekcjach można się bardzo dużo nauczyć. Pani jest też dla nas bardzo
miła. Na lekcjach można się pośmiać. Bardzo lubię przychodzić na lekcję matematyki.
Martyna
Moim ulubionym nauczycielem jest pani Beata
Markowska. Jest ona miła i gdy potrzebowałem
pomocy w zadaniu pani zawsze mi pomagała.
Czasami też lubiła sobie żartować i to nas zawsze
bawiło. Gdy czytała listę obecności czasami mówiła
na nas bardzo fajnie na przykład Łukaszek lub
Martusia. Jakub

Pani Ryszarda Rochowczyk. Pani
uczy mnie plastyki i prowadzi kółko
plastyczne. Pani jest bardzo
pomysłowa, jest bardzo miła
i pomocna, zawsze pomoże i pocieszy.
Gdy ktoś zrobi coś źle, to pomaga, gdy
jakaś osoba się o coś zapyta to
zawsze odpowie. Małgosia

Pan Leszek Gołębiowski. To jest miły
pan od muzyki, pomaga nam, śpiewamy
piosenki, jak ma pan czas to się bawimy
w jakieś gry. Uczymy się grać na
instrumentach takie jak gitara, bębny,
pianino. Mateusz

Pani Karolina Wierzbicka jest to pani ucząca angielskiego. Jak mamy czas wolny to
bawimy się w mucho łapki. Mateusz

Pani Anna Lewandowska z klas 1-3.
Była bardzo miła bo zawsze omawialiśmy
różne rzeczy na dywanie z tyłu. Zawsze
nam pomagała w trudnych zadaniach, i
kiedy ktoś zrobił coś złego to pani wiedziała
co trzeba zrobić. Uczyła i mówiła co warto
powtórzyć przed klasą czwartą. A teraz
możemy spotykać w świetlicy z panią
Anią. Paweł

Pani Beata Mroczek z klas 1-3. Jak
na boisku był śnieg to wychodziliśmy
żeby się pobawić, najczęściej
graliśmy w piłkę, gdy duża sala
gimnastyczna była zajęta to szliśmy
na małą salę, gdzie graliśmy w
zbijaka. Fabian

Pani Małgorzata Rogulska, która uczy
języka polskiego. W piątej klasie
poznałam panią Małgorzatę kiedy
zaczęła nas uczyć. Najpierw myślałam,
że jest bardzo wymagająca. Okazało się,
że jest bardzo miła i na tyle wymagająca,
że dostaję bardzo dobre oceny. To
właśnie pani Rogulska przekonała mnie
do j. polskiego bo w klasie czwartej
niezbyt lubiłam ten przedmiot, ale teraz to
jest jedna z moich ulubionych lekcji.
Martyna

pani Justyna Panek, nauczyciel matematyki.
Bardzo ją lubię, ponieważ gdy ma się z czymś
problem to podejdzie i pomoże. Zaprasza też na
swoje zajęcia dodatkowe z matematyki. Kinga

Jednym z moich ulubionych nauczycieli jest
pani Maria Proch, ponieważ bardzo
interesująco mówi o czasach, w których
jeszcze nie było Jezusa. Natalia

Moją ulubioną nauczycielką jest moja Mama.
Nauczyła mnie bardzo wielu, ważnych
rzeczy, takich jak to, że nie można się
poddać i mimo wszystko trzeba iść dalej.
Nauczyła mnie też, że jeśli czegoś bardzo
pragnę i będę starała się to osiągnąć, to
może mi się udać, póki nie zwątpię i nie
zacznę się lenić. Wciąż mnie uczy coraz
nowszych rzeczy i daje mi ważne porady.
Bardzo ją kocham i wierzę, że mimo
wszystko dam sobie radę i nigdy nie
zwątpię w to, co tak bardzo chciałabym
zdobyć. Zosia

Mój najlepszy nauczyciel to mój Tata, bo
nigdy na mnie nie krzyczy, nie zadaje mi
nic do domu, kiedy potrzebuje przerwy to
ją mam, kiedy jestem zmęczona nie
się
uczyć, nie mam też żadnych
musze
kartkówek, ani sprawdzianów, nie muszę
uczyć się 45 min., tylko na przykład 20 lub
30 min. a przede wszystkim umie uczyć
tak, żebym umiała. Jest także dla mnie
bardzo miły. Lekcje z nim są ciekawe, bo
zadaje mi różne zadania i zdania do
napisania, fajnie wyjaśnia wszystkie
rzeczy, ma dla mnie wiele różnych kart
pracy. Agata

Pani Beata Namysłowska, ponieważ z
panią jeździmy na wycieczki. Pani jest
zabawna, zawsze jest uśmiechnięta.
Lubię też panią dlatego, że zawsze
pomaga w rozwiązaniu problemu. Arek

