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Nr 4/2013 ZAWISZANKA, styczeń 2013r. 

 

Życzymy Wam, drodzy Uczniowie, aby te ferie były przede 

wszystkim wesołe, pełne pomysłowych i bezpiecznych zabaw, 

spędzone w gronie przyjaciół i rodziny. Sobie zaś życzymy, byście 

po feriach wrócili wypoczęci, pełni zapału do nauki i zdobywania 

nowych umiejętności w drugim semestrze!”   

                            

                             Grono Pedagogiczne 

 

 

Ferie trwają od 14.01 do 27.01.2013 

 



Drodzy Uczniowie! 

 

Ferie to czas wypoczynku i wspaniałej zabawy, jednak 

pamiętajmy, że musimy przestrzegać pewnych zasad, by cało                  

i zdrowo powrócić do szkoły. Oto najważniejsze z nich: 

� nie wchodzimy na zamarznięty staw, 

� nie bierzemy udziału w kuligach, gdy sanki 

przywiązane są do samochodu, 

� nie jeździmy na sankach w pobliżu ulicy, 

� nie rzucamy się śnieżkami z zamarzniętego lodu, 

� zawsze i wszędzie mamy „oczy i uszy otwarte”, 

uważamy by nie stała się krzywda nam i naszym 

kolegom i koleżankom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁO SIĘ…  - KRÓTKIE RELACJE 

 

Kiermasz świąteczny 

            16 grudnia na parterze pałacu w Warszewicach odbył się kiermasz 

świąteczny organizowany przez Radę Rodziców wspólnie z dyrektorem i 

pracownikami szkoły. Na wszystkich gości czekały miejsca w „restauracji”, gdzie 

można było poczęstować się chlebem z domowych wypieków, smalcem oraz 

ciastem i kawą. Uczestnicy kiermaszu mieli okazję zakupić ozdoby świąteczne 

wykonane przez uczniów, pracowników szkoły i mieszkańców DPS Browina oraz 

DPS Pigża. Na kiermaszu można było znaleźć również kalendarze z pracami 

naszych dzieci, które zostały ufundowane przez firmę…. Przybyli goście mogli 

także wziąć udział w loterii, w której głównymi nagrodami były sanki oraz duży 

pluszowy miś. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pomimo niesprzyjającej pogody goście 

licznie przybyli na kiermasz szkolny dzieląc się otwartością serca oraz 

szczodrobliwością. Cały dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie                          

na dofinansowanie zakupu szafek uczniowskich. Organizatorzy serdecznie 

dziękują uczestnikom kiermaszu za przybycie.         (mgr E. Drążela-Okrasa) 

Dla najbardziej oszczędnych 

            21 grudnia wychowawcy klas, które wyróżniły się w konkursie 

oszczędzania otrzymali zaproszenia na spotkanie ze Świętym Mikołajem.                

W programie przewidywany był film „Merida Waleczna” oraz spektakl „Magiczny 

kapelusz” w wykonaniu kabaretu dziecięcego z udziałem aktorów z Grupy T,  

śpiewanie kolęd i słodkie niespodzianki dla dzieci. Uczniowie, którzy otrzymali 

wejściówki to: Jakub Walter kl. 0A, Martyna Szczechowska kl. II, Oliwia Rutka 

kl II i Dawid Królik kl. III. Jakuba, który wziął udział w imprezie, mogliśmy 

usłyszeć na antenie Radia GRA, gdzie dzielił się wrażeniami ze wspaniałej 

zabawy. My wierzymy i zachęcamy innych  do systematycznego oszczędzania. 

Nagrody czekają!                    

(mgr H. Cichocka) 



DZIAŁO SIĘ…  - KRÓTKIE RELACJE 

 
Zbiórka płyt CD/DVD 

Sukcesem zakończyła się organizowana w naszej szkole pod opieką pani mgr 

Emilii Drążela - Okrasa akcja zbierania niepotrzebnych lub zniszczonych płyt 

CD/DVD (celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania). Uzyskana ilość 

płyt gwarantuje otrzymanie nagrody przez SP Warszewice jaką jest zestaw płyt  

z filmem edukacyjnym „Było sobie życie”. Dziękujemy Wam za duże 

zaangażowanie!                                                        (mgr M. Wysińska) 

 

Uzależnieniom mówimy NIE! 

            W konkursie organizowanym przez pedagoga szkolnego                             

nt. "UZALEZNIENIOM MÓWIMY NIE" wzięło udział 4 uczniów z klas V i VI którzy 

przygotowali 5 plakatów o tematyce profilaktycznej.   

Nagrodzeni zostali:  I m-sce zdobyła uczennica kl. VI – Izabela Kurzyńska,  

II Amelia Ruminska, a III Weronika Markus i Dominika Bartkowiak z klasy V.  

Wszystkie dziewczynki otrzymały w nagrodę dyplomy oraz bilety na lodowisko 

Mentor w Toruniu. Gratuluje i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.                                                                  

(mgr A. Soczyńska) 

 

Na wesoło o ważnych sprawach 

        W związku ze zbliżającymi się feriami, w poniedziałek w naszej szkole 

odbyło się przedstawienie pt. „Bezpieczne ferie”. Sympatyczni bohaterowie: 

Tygrys, Wrona, Sygnalizator Świetlny, Zebra i Grażynka przypomnieli dzieciom 

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasadę ograniczonego 

zaufania w stosunku do obcych. Przedstawienie przeplatały wesołe piosenki,  

a aktorzy włączali do zabawy publiczność. Uczniowie wykazali się dobrą 

znajomością zasad dotyczących bezpieczeństwa, inscenizacja bardzo im się 

podobała, a występujących nagrodzili dużymi brawami.    (mgr M. Wysińska) 

 

 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

W dniu 1 grudnia 2013r. nasi uczniowie pod opieką wychowawców wzięli udział 

w Inauguracji XIX obchodów Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Impreza miała 

miejsce na toruńskim kompleksie sportowym TOR – TOR.  

Muzycznie o Świętach… 

7 grudnia w naszej szkole gościliśmy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, która 

zaprezentowała audycję pt „Opowieść Wigilijna”. Podczas audycji dzieci 

wysłuchały świątecznych utworów muzycznych, zagranych na trzech 

instrumentach muzycznych: skrzypcach, keyboardzie i bębnie. Członkowie 

orkiestry stworzyli piękną a zarazem niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego 

Narodzenia, na które wszyscy z utęsknieniem oczekiwaliśmy. 

Zajęcia w Szkole Leśnej na Barbarce 

13 grudnia klasy II, III i V wybrały się na zajęcia do Szkoły Leśniej na Barbarce. 

Na miejscu dzieci mogły obserwować zmieniającą się przyrodę podczas ćwiczeń 

terenowych i pieszych wędrówek po lesie. Nie zabrakło również świątecznych 

akcentów – dzieci wykonały prace plastyczne z tektury przedstawiające aniołki. 

Zapach piernika … 

Do Muzeum Piernika w Toruniu dzieci z wychowawcami wybrały się 14 grudnia. 

Poznawały tam tradycje związane z historią, powstawaniem, wyrobem oraz 

pieczeniem tych pysznych świątecznych ciasteczek. Miały okazję samodzielnie 

wykonać pierniczki według własnej inwencji twórczej. 

Wspaniały bal!!! 

10 stycznia Rada Rodziców SP Warszewice we współpracy z panią Dyrektor , 

nauczycielami oraz Sołectwem Biskupice i Centrum Kultury w Łubiance 

zorganizowała dla wszystkich dzieci naszej szkoły bal karnawałowy prowadzony 

przez „PIPI” i jej pomocników. Bal odbył się w świetlicy wiejskiej w Biskupicach, 

nie zabrakło na nim również odwiedzin Gwiazdora z prezentami.                                  

(lic. Małgorzata Zdziarska) 

 

 



 

Propozycje na ciekawe ferie: 

    Gorąco zapraszamy na zajęcia taneczne dla dziewcząt występujących podczas otwarcia 

i zamknięcia XVI Międzynarodowego Memoriału im. A. Filemonowicza. 

12.01(sobota) godz. 10 – 12 

14.01 (poniedziałek) godz. 9 – 10 

16.01 (środa) godz. 9 – 10 

17.01 (czwartek) godz. 15 – 16 

18.01 (piątek) godz. 9 – 10 Prowadzącą zajęcia jest pani Marta Prokopczuk. 

      Co roku w czasie ferii zimowych odbywa się jedna z największych imprez 

hokejowych w Polsce – Mi ędzynarodowy Memoriał im. A. Filemonowicza w Hokeju 

na Trawie. W tym roku będzie to XVI edycja tej imprezy. Organizatorem jest  

Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance przy współudziale Urzędu  Gminy w 

Łubiance i Polskiego Związku Hokeja na Trawie w Poznaniu.  

Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi 18.01.2013r. o godz.19.00 w sali gimnastycznej ZS w 

Łubiance. Mecz finałowy – niedziela 20.01.2013r ok. godz. 12.00 w sali gimnastycznej 

Gimnazjum w Brąchnowie, po nim uroczyste zakończenie Memoriału. Kibicujmy razem! 

  SP Warszewice zaprasza  

• Dzieci z klasy III na spotkanie teatrzyku ”Baśniowe spotkania”, które odbędzie 

się dn. 16.01 w godzinach 10.00 – 12.00 w sali SP Warszewice pod kierunkiem 

mgr H. Cichockiej  

• Wszystkich chętnych Uczniów na warsztaty cyrkowe prowadzone przez grupę 

cyrkową Piruet z Chełmży 17.01 w godzinach 10.00 – 12.00 w Sali 

gimnastycznej SP Warszewice. Cyrkowców można zobaczyć również podczas 

ich występu w CHOK w Chełmży 20.01 o godz. 17. 

Trenerzy zapraszają! 

Podczas ferii pod kierunkiem pana mgr. Andrzeja Makowskiego i pana mgr.Marcina 

Makowskiego odbywać się będą w sali gimnastycznej w Brąchnowie, w dniach: 15.01 

(wtorek) 17.01 (czwartek); 23.01 (środa) i 25.01 (piątek) w godz. 10 – 12 treningi 

hokeja na trawie. 

 

Propozycje animatorów kultury 
 
Biskupice – pani Martyna Olejnik 

Data 
 

Temat Program działania Miejsce Godzina 

15 stycznia 
wtorek 

Zabawy integracyjne 
Zajęcia plastyczne 

Poznawanie się poprzez 
zabawy integracyjne, gry. 
Prace plastyczne, 
przygotowanie upominków 
dla babci i dziadka 

Biskupice 
10.00-14.00 

17 stycznia 
czwartek 

Sesja fotograficzna dla 
dzieci 

Zapewniamy sprzęt 
fotograficzny i stroje na 
przebranie (chętne dzieci 
mogą przynieść własne 
stroje). Każde dziecko 
otrzyma zdjęcia nagrane na 
płytę CD 

Biskupice 
9.30-12.00 

21 stycznia 
poniedziałek 

Ćwierćland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie z obiektywem 

Ćwierćland - w czasie tej 
zabawy dzieci kształtują 
umiejętność 
porozumiewania się z sobą, 
uczą się pracy w zespole, 
kreatywności, twórczego 
myślenia, umiejętności 
pokonywania trudności, 
rozwijają pomysłowość i 
wyobraźnię 
 
Plener fotograficzny dla 
wszystkich chętnych 
mieszkańców Biskupic i 
Brąchnowa 

Biskupice 
10.00-12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biskupice (przy 
przedszkolu) 
13.00-14.30 

23 stycznia 
środa 

Spotkanie z ekologią Pogadanka ekologiczna 
połączona z pracą twórczą 

Biskupice 
13.00-15.30 

24 stycznia 
czwartek 

Dyskoteka Zabawa dla dzieci i 
młodzieży 

Biskupice (sala) 
18.00-22.00 

25 stycznia 
piątek 

Konkurs na najciekawszą 
postać śniegową 
 
 
 
Pożegnanie ferii 
zimowych 

Warunek – odpowiednia 
aura. Opcjonalnie – gry i 
zabawy sportowe. 
 
 
Ognisko i wspólne zabawy 
w Parku Kultury i Rekreacji 
w Łubiance 

Biskupice 
10.00-14.00 
 
 
 
Łubianka 
od godz. 16.00 

26 stycznia 
sobota 

Bal karnawałowy Zabawa dla dzieci  Brąchnowo 
16.00-18.00 



          Propozycje animatorów kultury Cd. 

Warszewice -  pani Barbara Owsian             

Data Temat Program działania Godzina 
14 styczeń  Spotkanie 

organizacyjne 
Omówienie propozycji na okres 

ferii 
14.00 

16 styczeń Integracja w 
grupie 

Poznawanie się poprzez zabawy, 
gry, pogadanki. Fajną formą  
przedstawienia się  jest  herb. 

Rysujemy herb, w którym 
zamieszczamy rysunki ukazujące 

nasze 
hobby,zainteresowania,marzenia 

10.00-12.30 

18 styczeń Różne formy gier 
i zabaw, zajęcia 

plastyczne 

Omówienie gier i zabaw,  aktywe 
uczestnictwo 

10.00-12.30 

21 styczeń Zabawy, zajęcia 
plastyczne 

Aktywne uczestnictwo 10.00-12.30 

22 styczeń Sesja 
fotograficzna dla 

dzieci 

Przebieranki w stroje karnawałowe, 
postacie z bajek… 

10.00 -13.00 

 

Ferie w obiektywie - Plener fotograficzny w parku przy szkole w Warszewicach  
– sesja, portrety godz. 13.00 – 15.00 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

31.01.2013r. (czwartek) o godz. 16.00 - zapraszamy wszystkich 

Rodziców na spotkanie z dyrektor Honoratą Żeglarską, podsumowujące I 

semestr nauki w roku szkolnym 2012/2013. Po spotkaniu wychowawcy 

zapraszają do sal lekcyjnych, gdzie szczegółowo zapoznają przybyłych z 

wynikami w nauce i zachowaniu naszych dzieci. 

 

 


