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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE 

 

15 października 2012r. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z 

Garbowa obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Od samego rana 

uczniowie obdarowywali swoich nauczycieli serdecznymi życzeniami, 

kwiatami i słodkimi upominkami. Na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się 

apel, podczas którego Pani Honorata Żeglarska złożyła wszystkim 

serdeczne życzenia i wręczyła pięciorgu nauczycielom Nagrody Dyrektora 

za szczególne osiągnięcia lub wyróżniającą się pracę na rzecz szkoły. 

Następnie odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez 

szóstoklasistów. Najstarsi uczniowie złożyli życzenia nauczycielom, 

wręczyli urocze laurki, a wszyscy wychowankowie odśpiewali „Sto lat” :)  

Kolejnym punktem tego dnia był „Quiz wiedzy o szkole  

i nauczycielach”. Jako pierwsi wzięli udział uczniowie klas młodszych. 

Walka była zaciekła, a po emocjonującej dogrywce zwyciężyła klasa I. W 

drugiej części quizu na pytania odpowiadały reprezentacje  

klas starszych. Trudniejsze pytania – te podchwytliwe i „na 

spostrzegawczość” dotyczyły historii szkoły, budynku, wyposażenia  

lub cech charakterystycznych nauczycieli.  

Zwyciężyła klasa V. Zarówno odpowiadający jak i publiczność 

dobrze się bawili. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami dla klas,  

a także gromkimi brawami kibicujących kolegów i koleżanek. 

Świętowanie zakończyła część plastyczna – uczniowie wykonali portrety 

swoich nauczycieli i zaprezentowali je na gazetce obok pokoju 

nauczycielskiego. 

 

 

Czy można dziś spotkać Prometeusza? 

 

Raczej rzadko nazywamy tak ludzi, lecz każdy uczeń powinien pamiętać, 

że naszymi Prometeuszami są księża, nauczyciele i rodzice. Może im 

tego nie mówimy, ale Oni pewnie to wiedzą.  

Często nam pomagają, doradzają i uczą, gdy czegoś nie wiemy lub nie 

umiemy. To oni dają nam światło, które czyni nas lepszymi, 

szczęśliwszymi ludźmi. 

Ola 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim naszym szkolnym 

Prometeuszom życzymy sił i wytrwałości w codziennych 

zmaganiach oraz dużo radości! 

 
Malwina 



 

 

 

 

Z głębi serca dziękujemy 

Wam za wszystkie dni, 

które wspólnie przeżyliśmy. 

Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, 

za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę. 

W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas staliście się- 

naszymi przyjaciółmi, 

na których zawsze możemy polegać, 

którzy zawsze służą wsparciem 

i za to z całego serca 

DZIĘKUJEMY! 

 

                                     

 

 

                                                         Uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNI JAK ZAWISZA CZARNY  

– AKCJE W NASZEJ SZKOLE 

 

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI 

 Z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem naszych uczniów 

spotkała się akcja zbierania plastikowych nakrętek,  

z których dochód pomaga sfinansować leki i rehabilitację 

niepełnosprawnego chłopca.  

  

Kolejną akcją, która liczy na odzew naszych uczniów będzie:  

ZBIÓRKA MAKULATURY 

która odbędzie się w dniach 22 – 26 października. Makulatura 

przyniesiona przez uczniów będzie ważona, a informacje o wadze 

zostaną zapisane na liście. Zsumujemy ilość kilogramów 

poszczególnych klas. Ta klasa, która zbierze najwięcej makulatury 

otrzyma nagrodę. Również osoby, które w ciągu tygodnia przyniosą 

największą ilość makulatury dostaną nagrodę oraz dyplom!  

Organizatorzy – panie Anna Piekarz i Anna Soczyńska gorąco 

zachęcają do udziału w akcji. 

                                                        
 



   

   DZIAŁO SIĘ… 

        - KRÓTKIE RELACJE 

 

Szybki jak Konrad 

Uczniowie naszej szkoły popisali się szybkością w jesiennych 

maratonach. Aż pięciu biegaczy zakwalifikowało się do etapu 

powiatowego (Ewa Żuchowska, Konrad Kołodziejski, Adrian 

Śliwiński i Sebastian Podgórski). Konrad Kołodziejski jako jedyny 

doszedł do etapu wojewódzkiego.  

ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW! 

 

XVIII Festyn Archeologiczny w Biskupinie 

20 września br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVIII 

Festynie Archeologicznym w Biskupinie. Brali udział  

w inscenizacji słowno – muzycznej dotyczącej dynastii piastowskiej 

połączonej z walkami wojów. Obejrzeli również liczne prezentacje 

poświęcone zajęciom mieszkańców Biskupina i okolic w różnych 

okresach czasu – sposobu zdobywania pożywienia, budowy domów, 

wytwarzania narzędzi, naczyń glinianych, tkanin, ozdób i różnych 

paciorków. 

Uczestnictwo w tegorocznym festynie dostarczyło dzieciom 

wiele niezapomnianych wrażeń oraz pozwoliło odbyć fascynującą 

podróż do piastowskich źródeł naszej historii. 

 

 

 

Konkurs wiedzy o papieżu Janie Pawle II 

9 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży odbył się 

„konkurs papieski”. Wzięły w nim udział dwie uczennice  

V klasy – Julita i Adrianna. Dziewczynki wykazały się dużą wiedzą i  

zajęły kolejno 9 i 11 spośród 28 uczestników konkursu. 

GRATULUJEMY! 

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Dnia 28 września br. odbyły się Wybory do Władz Samorządu 

Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013. W głosowaniu brali udział 

uczniowie klas II-VI. Oto wyniki: 

 

PRZEWODNICZĄCY SU: 

Adrian Śliwiński 
 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: 

Izabela Kurzyńska 
 

SKARBNIK: 

Filip Fret 
 

CZŁONKOWIE: 

Amelia Rumińska, Julita Junger, 

Hubert Orczykowski, Wiktor Finc 

 



 

 

NASZE ZAINTERESOWANIA 

 

 

Iza lubi motyle. Potrafi je narysować. Wie, że należą  

do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów… 

A Ty? Co lubisz? Może potrafisz coś narysować? Opowiedzieć 

ciekawie o swoim hobby? Ta gazetka jest dla nas i o nas…  

Piszcie, rysujcie, twórzcie, liczymy nas Was! 

 

RUSZ GŁOWĄ! 

Wstaw w miejsce znaku zapytania odpowiednią figurę. 

 
 

Odpowiedź wpisz na kuponie, wrzuć do puszki w sali nr 5,  

a w następnym numerze sprawdź, czy wygrałaś/eś  

 

 

KUPON 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 

Prawidłowa odpowiedź to: ………………………………………… 



 

HUMOR ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na 

lekcje? - chce wiedzieć pani 

wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł 

mnie uzbrojony bandyta.  

- Nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt  

z wypracowaniem na język polski… 

 

   

     

             

Zdenerwowany nauczyciel krzyczy na 

małego Piotrusia: 

- Nawet papier toaletowy wie, że 

aby być użytecznym, trzeba się 

rozwijać! 

 

Tato mówi do Jasia:  

- Nie rozumiem, jak ty możesz 

zadawać się z Wojtkiem. Przecież to 

niegrzeczny chłopiec, najgorszy 

uczeń w klasie!  

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie 

on, ja byłbym najgorszym uczniem! 

 

         

 

ha ha ha ha! 

- Kasiu, gdzie leży Australia? – pyta 

nauczyciel. 

- Tam, gdzie zawsze, proszę pana! – 

mówi Kasia. 

 

 

 

Sprawy organizacyjne: 

Zapraszamy Rodziców na dyżury nauczycielskie: 

Hanna Manerowska pon. 12:30 – 13:15 

Marzanna Ryłowicz pon. 12:30 – 13:15 

Krzysztof Sołtysiak czw. 8:50 – 9:35 

Katarzyna Kępska czw. 9:50 – 10:30 

Hanna Wojnowska pon. 8:50 – 9:20, czw. 10:50 - 11:20 

Emilia Drążela – Okrasa pon. 9:45 – 10:30 

Magdalena Wysińska wt. 8:50 – 9:35 

Stanisława Orłowska wt. 10:00 – 11:00 

Elżbieta Dembek wt. 10:00 – 10:40 

 

 
 

Wyjazdy do WORD w Toruniu 

kl. I i II 
25.10.2012 

(czwartek) 

kl. III i IV 
8.11.2012 

(czwartek) 

 

kl. V i VI 
22.11.2012 

(czwartek) 

godz. 

9:00 – 

10:30 

 

 



PLAN ZAJĘĆ ROK SZKOLNY 2012/2013 
 
 

Lp. Lekcje 
Przerwy 

międzylekcyjne 
Przerwy 

 

Odjazd 
autobusu 

 

1. 7:55 – 8:40 8:40 – 8:50   

2. 8:50 – 9:35 9:35 – 9:45 0 – III  

3. 9:45 – 10:30 10:30 – 10:40 IV – VI  

4. 10:40 – 11:25 11:25 – 11:40 przerwa obiadowa  

5. 11:40 – 12:25 12:25 – 12:35  x 

6. 12:35 – 13:20 13:20 – 13:25  x 

7. 13:25 – 14:10   x 

 

GODZINY PRACY 
 

 

Sekretariat 

lic. Małgorzata Zdziarska 

 

pn., wt., śr., pt. godz. 7:30 – 11:30 

czw. 9:30 – 13:00 

 

Pedagog 

mgr Anna Soczyńska 

 

pon. 11:30– 14:15 

wt. 9:00 – 13:00 

pt. 8:00 – 10:00 

 

Logopeda 

mgr Violetta Korpalska 

 

czw. 8:40 – 13:00 

 

Logopeda 

mgr Magdalena Wysińska 
śr. 9:45 – 10:30 

Biblioteka 

mgr Stanisława Orłowska 

 

wt. 9:30 – 13:30 

śr. 10:30 – 13:00 

czw. 9:00 – 13:30 

pt. 10:30- 11:30 

 

 


