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Nowy semestr rozpoczęty! 

 

Zajęcia wzbogacające ofertę szkoły: 

• koła teatralne (H. Wojnowska, p. H. Cichocka) 

• koło umuzykalniające (K. Kępska) 

• koła plastyczne (K. Kępska) 

• koło matematyczne (A. Szewczyk) 

• koło polonistyczne (H. Wojnowska) 

• zajęcia rozwijające zainteresowania j. angielskim (E. Drążela - 

Okrasa) 

• Szkolny Klub Sportowy (M. Makowski) 

• zajęcia z uczniem zdolnym - udział w zawodach sportowych  

(M. Makowski) 

• koło ekologiczne (A. Piekarz, E. Dembek, a od II semestru  

M. Wysińska) 

• SKO (p. H. Cichocka) 

• zajęcia logopedyczne (W. Korpalska, M. Wysińska) 

• zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (A. Fajga) 

• zajęcia rewalidacyjne (H. Wojnowska, E. Dembek, M. Ryłowicz, 

H. Cichocka, A. Fajga) 

• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (H. Żeglarska, H. Cichocka, 

A. Szewczyk, K. Kępska, M. Wysińska) 

• zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (M. Wysińska, A. Fajga) 

• zajęcia z pedagogiem szkolnym (A. Soczyńska) 

• oraz biblioteka szkolna (S. Orłowska) 

 

31.01.2013r. odbyło się spotkanie p. dyrektor Honoraty Żeglarskiej z rodzicami 

podsumowujące I semestr roku szkolnego 2012/2013. Następnie, na zebraniach  

z wychowawcami klas, rodzice zapoznali się z wynikami w nauce i zachowaniu 

swoich dzieci. 

 Uczniowie wyróżniający się w I semestrze to: 

 Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie 

Agata Machomet 4,7 bardzo dobre 

Filip Fret 4,6 dobre 

Klasa VI  

Izabela Kurzyńska 4,5 bardzo dobre 

Konrad Kołodziejski 4,8 bardzo dobre 

Aleksandra Pleskot 4,8 bardzo dobre 

Julia Szałkowska 4,7 bardzo dobre 

Malwina Affelt 4,6 wzorowe 

Klasa V 

Julia Junger 4,6 bardzo dobre 

Dawid Iwanicki 4,9 dobre 

Rafał Bajerski 4,8 dobre 

Waldemar Woźniak 4,8 bardzo dobre 

Joanna Zegan 4,7 bardzo dobre 

Klasa IV 

Mateusz Okoński 4,6 poprawne 

 

Klasa III Klasa II Klasa I 

Dawid Królik 

Bartłomiej Walerych 

Mateusz Walerych 

Martyna Kępska 

Weronika Matłosz 

Martyna Szczechowska 

Oliwia Rutka 

Michał Okoński 

Aleksandra Zegan 

Szymon Orczykowski 

Affelt Oliwia 

Kardach Olimpia 

Kazak Kamil 

Muszytowski Bogdan 

Romanowska Olga 

Szymański Jan 
 

Uczniom gratulujemy wyników, a Rodzicom składamy podziękowania i życzymy 

jeszcze wielu powodów do dumy z ich pociech! 

 



 

 

                         Działo się….              

          krótkie relacje 

 

Nasi hokeiści walczyli do końca!  

       W dniach 18-20.01.2013 hokeiści na trawie Szkoły Podstawowej  

w Warszewicach po raz kolejny wzięli udział w XVI już edycji 

Międzynarodowego Memoriału im. Adama Filemonowicza w Hokeju 

Halowym. W turnieju wzięło udział 16 zespołów.  

Po dwudniowych zmaganiach grupowych naszym chłopcom udało się 

awansować do czwórki walczącej o miejsca  od 9 do 12,  

co biorąc pod uwagę bardzo młody skład, który w większości stanowili 

chłopcy z klasy IV należy uznać za sukces. Ostatecznie nasza drużyna 

uplasowała się na 11 miejscu, pozostawiając w tyle takie zespoły jak:  

WKS Grunwald, Olimpia Vinnica I, czy KKS Gliwice. 

 

Pragniemy serdecznie podziękować Firmie Splendor pana Stanisława 

Grabowskiego,  która od roku wspiera naszych młodych hokeistów. 

 

Skład SP Warszewice: 

Adrian Śliwiński, Filip Fret, Maciej Przybyszewski, Dawid Rełowicz, 

Adrian Siemieniecki, Wiktor Finc, Hubert Orczykowski, Szymon 

Orczykowski, Łukasz Michalski, Dawid Iwanicki, Adam Banaszek, Karol 

Dynas.                                                                    (mgr M. Makowski) 

 

 

 

Jak spędziliśmy ferie? 

         Pogoda w ferie bardzo nam dopisała, było naprawdę zimowo, 

można było korzystać z zabaw na świeżym powietrzu. 

Można było również skorzystać z oferty szkoły. Dziewczęta 

ćwiczyły z panią Martą Prokopczuk układy taneczne, które później 

zaprezentowały podczas XVI Międzynarodowego Memoriału im. Adama 

Filemonowicza w Hokeju Halowym.  

          Dzieci z klasy III spotkały się na „Baśniowych spotkaniach” 

doskonaląc swój warsztat aktorski. 

Odbyły się również zajęcia w zakresie sztuki cyrkowej: żonglerka 

piłkami, diabolo, a odważni mogli spróbować swoich możliwości  

w jeździe na monocyklu. 

Zainteresowaniem dzieci cieszyły się również zajęcia prowadzone  

przez panią Barbarę Owsiak. 

         Cieszymy się, że wszystkie dzieci wypoczęte i pełne zapału wróciły  

do szkoły.                                                                      (mgr H. Cichocka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII POWIATOWY KONKURS INTERPRETACJI 

PROZY I POEZJI POLSKIEJ 

 

         5 marca w naszej szkole już po raz trzynasty odbędzie się 

Powiatowy Konkurs Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej. Konkurs 

polega na przedstawieniu przez jedno dziecko w ciągu 

maksymalnie 2 minut inscenizacji stworzonej na podstawie 

wybranego utworu: 

- Juliana Tuwima (kl. III-IV) 

- Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (kl. V-VI) 

- Wisławy Szymborskiej (gimnazjum). 

Celem konkursu jest stworzenie motywacji do rozwijania 

naturalnych umiejętności aktorskich przejawianych przez dzieci 

oraz zainteresowanie polską literaturą poprzez zabawę w teatr. 

Zachęcamy młodych aktorów do wykorzystania na scenie różnych 

środków teatralnych i  aktorskich.  

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody! 

 

Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie internetowej 

http://spwarszewice.edupage.org, w zakładce „Wiadomości”. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Hanna Wojnowska 

tel. szkolny 56/675-93-01, tel. kom. 603353777 

 

 

Konkurs literacki 

 

Temat pracy: „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku 

Spółdzielczym” 

 

Kl. 0 - III: wierszyk, rymowanka 

Kl. IV - VI: opowiadanie lub inna forma dłuższej wypowiedzi (max. 2 

strony A4) 

Prace należy składać do 28.02.2013r. do opiekuna SKO - p. H. Cichockiej. 

Praca musi zawierać podpis ucznia i klasę. 

                                                                                        (mgr H. Cichocka) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nasi milusińscy ☺   

 

      W naszej szkole od przeszło 20 lat mieszkają dwa żółwie 

wodno-lądowe. Są to Alfred i Anastazja. Żółwiami zajmują się: 

Julia Janowska i Izabela Kurzyńska. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Rys. Julia Janowska   



 

14 luty - Walentynki 

Kim był  Święty Walenty?  

         Był z wykształcenia lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III w 

n.e. w Rzymie. Panujący wówczas cesarz zabronił młodym mężczyznom 

zawierać związki małżeńskie, bo uważał, że lepszymi żołnierzami są 

legioniści nie posiadający rodzin. Walenty złamał ten zakaz udzielając 

ślubów, za co został wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się  

w niewidomej córce strażnika. Według legendy jego narzeczona pod 

wpływem ich wielkiej miłości odzyskała wzrok. Jednak gdy cesarz się  

o tym dowiedział, skazał Walentego na śmierć. W przeddzień egzekucji 

przyszły święty napisał list do swojej ukochanej podpisując się „Twój 

Walenty”.              (informacji w Internecie wyszukała Izabela Kurzyńska kl. VI) 

 

 

        Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie  

od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła  

do walentynkowego grona znacznie później. Pierwowzorem walentynek 

było starorzymskie święto: Luperkalia, obchodzone 14–15 lutego ku czci 

Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. 

      Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku  

z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem 

świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. 

święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie 

Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.  

(informacji w Internecie wyszukała Ola Głaszcz kl. V) 

 

 

Kącik poetycki 

 

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, 

z jakiej okazji list ten wysłany, 

przypomnij sobie, że Walentego 

jest to Światowy Dzień Zakochanych!  

 

W dniu świętego Walentego 

jesteś więcej niż kolegą! 

 

Kocham Cię bardzo i nie ukrywam tego, 

bo ukrywać miłość to coś bardzo złego! 

 

Choć jesteś daleko ode mnie, 

choć życie ponure i złe, 

pamiętaj, że ktoś potajemnie 

kocha Cię! 

 

Ile kwiatów jest na łące 

Ile kropek na biedronce 

Ile ptaków jest na niebie 

Tyle całusów ślę dla Ciebie 

 

Wierszyki wybrały: Iza Kurzyńska (kl. VI) i Aleksandra Pleskot (kl. V) 



 

Rusz głową! 

 

1. Grany co godzinę z wieży kościoła Mariackiego 

2. Konik z jeźdźcem w spiczastej czapce  

maszerujący po ulicach Krakowa 

3. Rzeka nad którą wybudowano Wawel 

4. Szewc, który pokonał smoka 

5. Podrzucona smokowi przez szewca 

6. Legendarny założyciel Krakowa 

7. Była we wnętrzu owcy 

8. Zamek królewski w Krakowie 

Krzyżówkę opracowała Weronika Markus (kl. VI) 

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

1.       

2.          

3.      

4.         

5.      

     

      

 

 

6. 

7. 

8.      

 

 

HASŁO:…………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO, KLASA:………………………………………………………………….……. 

 

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

Humor ze szkolnej ławki 
 

 

Idzie zajączek przez las i mówi: 

„Pomylone misie, pomylone misie…” 

Wychodzi miś zza krzaków,  

a zajączek: 

„Pomyliło mi się, pomyliło mi się…” 

 

 

Nauczyciel zadaje pytanie: 

- Jasiu, co dla nas jest ważniejsze: 

Słońce czy Księżyc? 

- Księżyc oczywiście. 

- A dlaczego Księżyc? 

- Bo Księżyc świeci w nocy, gdy jest 

ciemno, a Słońce za dnia, kiedy i tak 

jest jasno! 

 

 

Co to znaczy, jak ktoś znajdzie 4 

podkowy? 

To znaczy, że w pobliżu jakiś koń 

biega boso! 

 

- Gdzie podpisano traktat pokojowy 

po zakończeniu I wojny światowej? - 

pyta nauczyciel ucznia. 

- Na samym dole, pod tekstem. 

 

Bolku, jak nazywał się Chrobry? 

- Nie wiem. 

- No, przecież tak jak ty! 

- Nowak?! 

 

Pani na lekcji języka polskiego pyta 

Jasia: 

- Jasiu podaj dwa zaimki osobowe. 

- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze - piątka. 

dowcipy przygotował Patryk Jaskólski (kl. V) 

 



INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 

Występ orkiestry 

14 lutego odbędzie się w szkole występ orkiestry. Wstęp 3zł. 

 

Spotkanie pokoleń 

Spotkanie pokoleń odbędzie się również 14 lutego w świetlicy w 

Biskupicach o godz. 10.00. Zapraszamy uczniów z rodzicami i dziadkami. 

 

Fluoryzacja 

Od 15 lutego w naszej szkole rozpocznie się obowiązkowa fluoryzacja. 

 

Planetarium 

Zajęcia w toruńskim Planetarium odbędą się 20 lutego w godz. 10.00-

12.15. Koszt 25 zł. 

 

Rekolekcje 

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 4 - 6 marca (pon.-śr.). 

 

XIII Powiatowy Konkurs Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej 

odbędzie się 5 marca.  

 

Barbarka 

W dniach 11 - 13 marca odbędą się zajęcia zielonej szkoły na Barbarce.  

 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: 

http://spwarszewice.edupage.org/ 


