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Nr 11/2013 ZAWISZANKA, styczeń, 2014r. 

 

Wszystkim uczniom  

życzymy bezpiecznych,  

udanych, pełnych wrażeń  

i dobrej zabawy ferii zimowych.  

Wróćcie do szkoły  

wypoczęci i pełni energii, byście z zapałem 

zdobywali nową wiedzę 

i umiejętności! 



 

BALBALBALBAL    

- relacja na gor ąco 

 

W czwartek 30.01.2013r.w godz. 9.00 - 12.00 
 

w świetlicy wiejskiej w Biskupicach 
 

odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez 
 

DYREKTOR I RADĘ RODZICÓW SP WARSZEWICE 
 

ORAZ RADĘ SOŁECKĄ W BISKUPICACH 
 
 
 

Imprezę poprowadziła Super Gwiazda  z Krainy Bajek,  
a wspaniale bawiące się dzieci  

odwiedził, po raz kolejny tej zimy, specjalny gość  
– Gwiazdor z workiem pełnym słodkich upominków. 

 
Dzieci oprócz tańców przy skocznej muzyce brały również udział  
w loterii fantowej. Podczas zabawy odbyła się sesja fotograficzna 
dla dzieci w przebraniach karnawałowych. 

 

     
Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy zostali wyró żnieni za bardzo 

dobre wyniki w nauce oraz za zachowanie 
w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 , należą do nich: 

 
W I klasie: 

Igor Gładkowski, Alicja Radtke, Milena Bartoszak,  

Patryk Matłosz, Jakub Walter. 

W II klasie: 

Oliwia Affelt, Olimpia Kardach, Kamil Kazak, Zuzanna Machomet,  

Bogdan Muszytowski, Olga Romanowska. 

 

W III klasie: 

Martyna Szczechowska, Michał Okoński, Oliwia Rutka, Patryk Fret. 

 

W IV klasie: 

Martyna Kępska, Dawid Królik, Bartłomiej Walerych, Mateusz Walerych. 

 

W V klasie: 

Dawid Iwanicki, Joanna Zegan, Jakub Barczyński. 

 

W VI klasie: 

Malwina Affelt, Julita Junger, Julia Szałkowska. 

 

 

Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów!!!    

 

 

 



 

Serdecznie Zapraszamy!!! 

Program 
XVII Mi ędzynarodowego Memoriału  

 Adama Filemonowicza 
 

07.02.2014 r. 
8.30 – odprawa techniczna drużyn, 

8.50 – 17.45 – turniejowe rozgrywki grup A i B oraz rzuty karne  

(ZS w Łubiance i Gimnazjum w Brąchnowie), 

19.00 – uroczyste otwarcie Memoriału –  ZS w Łubiance, 

20.30 – konkurs rzutów karnych – ZS w Łubiance. 

08.02.2014 r. 

9.30 – 18.30 - turniejowe rozgrywki grup A i B oraz rzuty karne  

(ZS w Łubiance i Gimnazjum w Brąchnowie), 

15.00 – wyjazd delegacji na grób patrona Memoriału, 

20.00 – podsumowanie wyników eliminacji – ZS w Łubiance. 

09.02.2014 r. 

9.10 – 12.30 – rywalizacja drużyn o miejsca 1 – 12  

(Gimnazjum w Brąchnowie), 

10.00 – 12.00 – rywalizacja drużyn o miejsca 13 – 18  

(ZS w Łubiance), 

12.30 – mecz o III miejsce, 

12.50 – mecz finałowy o I miejsce, 

13.10 – uroczyste zakończenie Memoriału, wręczenie nagród  

– sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie. 

 

 

Zapraszamy w czasie ferii: 

„Gala cyrkowa – „Akt Show”  (niezwykłe przedstawienie pełne magii, 

iluzji i dobrego humoru) – miejsce Chełmżyński Ośrodek Kultury, 9.02. 

godz. 17.30, bilety w cenie 2 zł (do nabycia w sklepie „Tygrysek”, PiMBP  

w Chełmży, ChOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 lutego - Walentynki 

 

Dzień świętego Walentego to nie tylko dzień 

zakochanych, to również odpowiedni czas 

by zrobić przyjemność osobom, na którym 

nam zależy – mamie, przyjaciółce, 

najlepszemu kumplowi, bratu... Pamiętajcie, 

że nie prezenty są tego dnia najważniejsze, ale to jacy dla siebie jesteśmy, 

nasze miłe gesty, ciepłe słowa, chwile, które spędziliśmy razem.  

Wszystkim czytelnikom i ich bliskim życzymy udanych walentynek i aby 

klimat tego święta utrzymywał się nie tylko tego dnia, ale przez cały rok! 

 

 

 



 

     Działo się w styczniu…. 

                                           krótkie relacje… 

Przedszkolaki w akcji 
Dnia 10.01.2014r. w naszej szkole odbyła się prelekcja do dzieci w wieku 5-6 
lat. Podczas spotkania dzieci były świadkami ciekawych doświadczeń 
przyrodniczych, np. zasysania jajka do butelki, znikającej szklanki itp. Pokaz 
miał zachęcić najmłodszych do samodzielnego eksperymentowania i 
obserwacji otaczającego świata. W części warsztatowej nasi najmłodsi 
uczniowie poznawali działanie soczewki oraz…. wysyłali swoje rakiety  
w kosmos.                                                (więcej na szkolnej stronie www.) 
 
Karnawałowy Turniej Hokeja na Trawie w słodkiej opr awie 
Świetna zabawa, mnóstwo uśmiechów i dużo radości tak najkrócej można 
podsumować to, co wydarzyło się w sobotę w hali sportowej  
w Brąchnowie, gdzie odbył się Festyn Hokejowy. I o to właśnie chodziło. 
Prócz turnieju dzieci, odbył się także pokazowy mecz, w którym zagrali 
laskarze Pomorzanina. Swe umiejętności hokejowe mogli też sprawdzić 
wszyscy chętni dorośli.                              (źródło: www.pomorzanin-torun.pl) 
 

LODOWISKO MENTOR 
Dnia 21.01.2014r braliśmy udział w kolejnym wyjeździe na lodowisko Mentor 
w Toruniu. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem podobnie jak 
poprzedni. Dzieci jak i ich rodzice spędzili miło czas. Bardzo dziękuję uczniom 
naszej szkoły za odpowiednie zachowanie na wyjeździe.  
Pomoc jaką dzieliliście się wzajemnie dodawała chęci do organizowania 
kolejnych takich wspólnych wyjazdów.  
Wasza odwaga i chęć pokonywania trudności, często upadków zasługuje na 
pochwałę.  
Dziękuje rodzicom oraz p. Katarzynie Kępskiej za opiekę. (mgr A. Soczyńska) 
 
WOŚP 
Kilka dni temu otrzymałam informację od koordynatora akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy pani dr Agnieszki Brzezińskiej o szczegółach 
dotyczących naszej zbiórki w gminie Łubianka.  
Szkoła Podstawowa w Warszewicach zebrała  189,27 zł. 
W sumie jako sztab gminny zebraliśmy 2 843,93 zł.  
W tym roku kwestowali  Patrycja M, Jakub M, Patryk J. 
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za aktywny udział w imieniu swoim, jaki i 
pani koordynator.                                                        (mgr A. Soczyńska) 
 
 

Uczniowie tworzą 
 

W tym numerze Dominika podzieliła się z nami swoim przywiązaniem do 
miejsca zamieszkania i zaprezentowała nam wiersz pt. „Wieś Ma…” 
 
 

„Wie ś Ma…” 
 

Wieś ma piękna, słońcem zlana, 

trawą i zbożem przeplatana. 

Tu jest żółto, tam zielono, 

a w złoto kombajn wpuszczono. 

 

Wieś ma piękna kwieciem zlana, 

rzepakiem i sadem przeplatana. 

tu jest dzieci pewna kwota, 

kościół, co otwiera wrota. 

 

Wieś ma piękna, słońcem zlana. 

Wieś ta Biskupicami zwana. 

 

(Dominika Muszytowska klasa V) 

 



„Nasi milusi ńscy” 

Od ponad 20 lat w naszej szkole mieszkają żółwie wodno – lądowe. 

Nazywają się Alfred i Anastazja. Od niedawna nasi przyjaciele mają nowe 

akwarium i szafkę.  

Serdecznie dziękujemy rodzicom, dzięki którym warunki mieszkaniowe 

żółwi bardzo się poprawiły! 

 

Żółwiami opiekują się uczennice klasy VI: 

Julia Szałkowska 

Julita Junger 

Ola Głaszcz 

Malwina Affelt 

Opiekunki bardzo proszą o nie dokarmianie żółwi oraz zwracanie uwagi 

młodszym uczniom, by nie wkładali rąk do akwarium. Żółwie mogą ugryźć. 

                                                                                     (Malwina A., kl. VI) 
a tak możecie narysować swojego żółwia: 
   

                        
 

ZAPROSZENIE 

Zwracamy się z zaproszeniem do uczniów, ich rodziców  

i nauczycieli do wzięcia udziału w XIV Powiatowym Konkursie Interpretacji 

Prozy i Poezji Polskiej, który odbędzie się w marcu 2014 roku w naszej 

szkole. 

Dokładna data konkursu zostanie podana w późniejszym terminie. 

Celem konkursu, już od 14 lat, jest stworzenie motywacji  

do rozwijania naturalnych umiejętności aktorskich przejawianych przez 

dzieci oraz zainteresowanie polską literaturą poprzez zabawę w teatr. 

 

Hanna Wojnowska – polonistka wraz z uczniami kochającymi teatr 

Regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Wiadomości” 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Przypominamy o konkursie pt. „Zwierzęta chronione w Polsce” 

Co trzeba zrobić? 

• napisz rymowankę o wybranych zwierzętach, które objęte są ochroną  
w Polsce 
• wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą jedno lub więcej zwierząt 
chronionych w Polsce (technika dowolna, format A4) 
 
Pracę oddaj najpóźniej 21 lutego (piątek po feriach) p. M. Wysińskiej  
i czekaj na wyniki ! 
 



Humor z zeszytu ☺☺☺☺ 

 

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i 

pyta:  

- Zatańczysz?  

- Tak, chętnie.  

- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść 

 

- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić? 

- Z tą dziurą w rajstopach? 

- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra. 

 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 

- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 

 

Mama: - Piotrusiu, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?  

Piotruś:  - nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk… 

 

Synek mówi do taty: 

- Tato, jak dostanę od Ciebie 10 złotych, to Ci powiem, co listonosz 

mówi do mamy. 

- Masz tu 10 złotych i mów! 

- Dzień dobry Pani Nowak, tutaj są Pani listy. 

 

Rozwiąż krzyżówkę i  wytnij: 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hasło: ……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, klasa:…………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Krzyżówka 

1. Inaczej: sen zimowy. 

2. Migrują do ciepłych krajów. 

3. Ssak latający, który hibernuje w jaskiniach. 

4. Zimujący w Polsce ptak z czerwonym brzuszkiem. 

5. Drobne zwierzątka bezkręgowe, które przesypiają zimę na 

strychach, w garażach lub piwnicach. 

6. Przenoszenie się zwierząt w inne miejsca, w których panują 

lepsze warunki do życia (np. jest cieplej). 

7. Duży ssak, który gromadzi sadło na zimę. 

8. Leśniczy zostawia dla niej siano w pasiece. 

 

(koło ekologiczne) 



 

Podkreśl artykuł, który najbardziej ci się podobał: 

1. „Nasi milusińscy” – Malwina Affelt 

2. „Wieś Ma” – Dominika Muszytowska 

 
 
Autorzy, którzy zbiorą największą ilość punktów za swoją twórczość na łamach 
„Zawiszanki” otrzymają atrakcyjne nagrody. Punkty zbieramy przez cały rok. 
Ilość punktów równa się oddanym przez uczniów głosom za najlepszy artykuł 
numeru. 
 

Zachęcamy do tworzenia na łamach „Zawiszanki” – opiszcie, jak 
spędziliście ferie, napiszcie opowiadanie np. o niesamowitych przygodach 
wymyślonego bohatera, podzielcie się swoimi pasjami…. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Informacje z sekretariatu 

 

• fluoryzacja – 2,50 

• ferie trwają od 3.02 do 14.02 

 

 

 

 


