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Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Ewa Nowak w na-

szej szkole 

2 

Toruńskie pierniki 

w rękach uczniów 

klas III 

3 

Tobie Mamo 

wszystko dam ... 

4 

Sportowy Dzień 

Dziecka 
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WIEŚCI  

SZKOLNE 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Witamy wszystkich ponownie. W 

dzisiejszym numerze: 

Sprawozdanie ze spotkania z pi-

sarką utworów  Ewą Nowak, 

które odbyło się na małej Sali 

gimnastycznej 

8 maja. 

Relacja z wyprawy trze-

cioklasistów do Torunia, gdzie 

zobaczyli najważniejsze za-

bytki tego miasta oraz samo-

dzielnie wykonywali pierniki. 

Sprawozdanie z występów uczniów klas III z 

okazji Dnia Mamy. 

Foto-relacja ze Sportowego Dnia 

Dziecka, w czasie którego można 

powiedzieć, ż bardzo dużo się 

działo. W tym roku tematem prze-

wodnim było „Zdrowe odżywianie”. 
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 W dniu 8 maja 2013 roku odbyło się spotkanie autorskie z panią Ewą No-

wak. Wszyscy z  zainteresowaniem słuchali pisarki. Podczas spotkania uczniowie 

mogli zadawać pytania. Jedno z pytań to: ,,Czy 

ma pani pomysł na następną książkę?’’. Pani 

Ewa ma już pomysł na  następną książkę, jed-

nak nie może nam opowiedzieć o niej ponieważ 

całą energię pokłada w pisaniu, a jeśli oddała by 

ją nam , nie napisała by tak ciekawej książki. 

Autorka licznych opowiadań piszę głównie dla 

młodzieży po to, aby dowiedzieć się jak zakoń-

czy się książka. Ewa Nowak wydała już 31 ksią-

żek, a 6 ma niewydanych. Lecz powiedziała 

nam, że w najbliższym czasie ukażą się jej dwie książki. 

Klaudia Pachulska  VI b 

 Ewa Nowak już od wielu lat pisze po-

wieści dla młodzieży. Słowem wstępu wystą-

pili uczniowie klasy VIa – Katarzyna Szczot-

ka i Jakub Parzydło, w którym przedstawili w 

skrócie biografię pisarki. Dzień wcześniej 

zostały przygotowane również gablotki in-

formacyjne o autorce, w których uczniowie 

mogli przeczytać szczegółową biografię pi-

sarki. Pani Ewa podczas spotkania odpowiadała na pytania zadane od słuchaczy, 

starając się przy tym przybliżyć im sztukę pisarską. Mówiła na temat swojej 

współpracy z magazynami dla młodzieży tj. „Cogito”, „Victor Junior”, „Victor 

Gimnazjalista”. Jako pedagog terapeuta stara się pomóc młodzieży w ich pro-

blemach.  Na zakończenie Pani Ewa rozdawała 

autografy oraz podpisywała swoje książki, 

które znajdują się na stanie naszej biblioteki 

szkolnej. Sposób bycia i bezpośredniość do 

uczniów wpłynęły na fantastyczny przebieg 

spotkania. Uczniowie pełni emocji i zadowole-

nia opuszczali salę gimnastyczną. 

Bibliotekarka - Renata Samsel 
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 15 maja wczesnym rankiem 

uczniowie klas trzecich wyru-

szyli w podróż w poszukiwaniu  

tajników produkcji toruńskich 

pierników. Oczywiście znaleźli 

je w Toruniu, gdzie zabrali się 

za ich produkcję. W czasie wy-

cieczki dzieci miały  zobaczyć 

Krzywą Wieżę, dom Mikołaja 

Kopernika, znaną na całym świe-

cie i wpisaną na Listę Światowe-

go Dziedzictwa UNESCO Sta-

rówkę oraz muzeum Podróżnika 

Tony Halika. Dzieci w praktycz-

ny sposób poznały zasady wypie-

ków znanych toruńskich pierni-

ków.  

 Wycieczka i zachwyt na 

długo pozostaną w sercach 

uczniów klas trzecich, a smak 

piernika zapamiętają już na zaw-

sze. 
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 24 maja w naszej  szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Mamy. Jak 

co roku tę uroczystość przygotowali uczniowie klas 

III. W czasie występów uczniowie wręczyli kwiaty 

swoim mamom, śpiewali piękne piosenki, grali na fle-

tach oraz cymbałkach, a także zaprezentowali krótką 

i zabawną inscenizację p.t.: Dwie Mamy. W czasie 

przedstawienia nie jednej mamie poleciała łezka 

wzruszenia.  

 Po zakończonym  uczniowie zaprosili również 

ukochane mamy na poczę-

stunek zorganizowany w 

swoich klasach. 
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Klasy I-III rywalizowały w konkurencjach 

sportowych na małej Sali gimnastycznej. Rada Rodziców zadbała, aby każdy uczeń mógł wypić 

szklankę soku wyciśnię-

Klasy IV-VI walczyły w kuchennych  

rewolucjach sałatkowych. 

Uczniowie mieli okazję zmierzyć się w różnych 

konkurencjach sportowych i wygrać medal. 

Cały dzień zakończył się dyskoteką na dużej 

Sali gimnastycznej 


