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Nr 6/2013 ZAWISZANKA, marzec 2013r. 

 

Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją  

i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego! 

 

Życzę wszystkim zdrowych,  

pogodnych, pełnych wiary, nadziei  

i miłości, radosnego nastroju  

Świąt Wielkanocnych 

oraz serdecznych spotkań w gronie  

rodziny i wśród przyjaciół. 

                     Honorata Żeglarska 

 



                   Działo się….  krótkie relacje 

 

W „baśniowym świecie muzyki” 

           Toruńska Orkiestra Symfoniczna dnia 14-tego lutego 

zaprezentowała w naszej szkole utwory z bajek Walta Disneya. Muzycy 

zagrali na skrzypcach, altówce i wiolonczeli, a spotkanie poprowadziła 

wróżka Emilia. Niektórzy uczniowie mięli szansę zagrać  

na instrumentach, a cała sala uczyła się tekstu piosenki Eltona Johna.  

            Była to przepiękna audycja, która przeniosła nas w wyobraźni  

do krain, w których żyli ulubieni bohaterowie, m.in. do Afryki, gdzie 

swoje przygody przeżywał Simba, do Ameryki, gdzie Pocahontas śpiewała  

o barwach niesionych przez wiatr, czy do zamku Bestii, w którym Bella 

stopiła lód w sercu właściciela i uratowała go wraz z jego świtą.    

                                                                       (mgr M. Wysińska) 

- „Gdy przyjechała do nas orkiestra z Torunia, wiele osób świetnie się bawiło. 

Graliśmy na instrumentach: wiolonczeli, altówce i skrzypkach…”                                                 

(Ada Ż., kl. V) 

 

Działalność animatora kultury w Szkole Podstawowej w Warszewicach 

          Zajęcia odbywają sie w pon., czw. i pt. o godz.15.00. Ostatnio 

dzieci przygotowały mini występ cyrkowy. Wcześniej wykonały plakaty 

przedstawiające postaci cyrkowe, co uświetniło naszą zabawę. Była 

magia, akrobacja i klaun, który nas rozśmieszał. W marcu udaliśmy się  

w plener z ołówkiem w ręku i szkicowaliśmy pałac. Ponadto mieliśmy 

również mini warsztat fotograficzny. Aktualnie przygotowujemy kartkę 

wielkanocną na konkurs organizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę 

w Łubiance.                                                      (mgr. B. Owsian) 

 

Spotkanie Pokoleń 

Spotkanie Pokoleń odbyło się 14 lutego w świetlicy wiejskiej  

w Biskupicach. Zaproszeni goście obejrzeli dwa przedstawienia kół 

teatralnych z naszej szkoły - spektakl „12 miesięcy” i „W świecie Jana 

Brzechwy”, wysłuchali piosenek i obejrzeli występ dziewcząt z zespołu 

tanecznego. Spotkanie umiliły również występy zespołów Alebabki  

i Łubioniaki. Panie z KGW przygotowały pyszne ciasta i kawę. 
 

Przygotowania do Wielkanocy 

          Rekolekcje dla uczniów w dniach 4-6.03. prowadzili w tym roku 

ks. Zdzisław - nauki w kościele i nasz ks. Grzegorz - w szkole. Udział  

w rekolekcjach stanowił dla nas okazję do lepszego przygotowania się  

do Świąt Wielkiej Nocy poprzez wysłuchanie nauk i spowiedź św.                      

                                                                       (mgr M. Wysińska) 
 

XIII Powiatowy Konkurs Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej 

           Już za nami kolejna edycja konkursu, który jak zwykle cieszył się 

dużym zainteresowaniem ze strony uczniów z wielu szkół powiatu 

toruńskiego. Organizatorem teatralnego święta była pani Hanna 

Wojnowska. Głównymi sponsorami nagród byli Urząd Marszałkowski  

w Toruniu i Starostwo Powiatowe w Toruniu, honorowym gościem  

był pan w-ce starosta Dariusz Meller.                                                                                                                                        

          Wśród zwycięzców znaleźli się nasi koledzy: Łukasz Rełowicz (III 

miejsce wśród uczniów klas III-IV, utwór J. Tuwima), Mateusz Znaniecki 

i Amelia Rumińska (II i III miejsce wśród uczniów klas V-VI, utwory K.I. 

Gałczyńskiego) . GRATULUJEMY!                            

 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły 

 



                      

                      Działo się…. 

                                 krótkie relacje, c.d.  

 

 

Dzień Kobiet na wesoło 

          Międzynarodowy Dzień Kobiet w naszej szkole był w tym roku 

obchodzony jako dzień spódniczki. Na specjalnie przygotowanym 

wybiegu chłopcy zaprezentowali się w kobiecych strojach. Był to bardzo 

zabawny pokaz, na którym najlepiej wypadł uczeń VI klasy - Mateusz 

Znaniecki. Za swoją kreację i samą prezentację otrzymał nagrodę. 

Pomysłodawcą i organizatorem był pan Krzysztof Sołtysiak.                                                     

                                                                       (mgr M. Wysińska) 

 

Gramy! 

         W sobotę 9.03 w Brąchnowie miały miejsce I Mistrzostwa Powiatu 

Toruńskiego w Hokeju Halowym. W turnieju wzięło udział pięć drużyn  

z naszego powiatu, w tym dwie z naszej szkoły! Zespół Warszewice II,  

w którego skład wchodzą: Adrian Siemieniecki, Wiktor Finc, Hubert 

Orczykowski, Szymon Orczykowski, Dawid Iwanicki, Patryk Fret zajął  

III miejsce, mając tyle samo punktów, co Bałagany Łubianka, jednak 

gorszy stosunek bramek. Nasza druga drużyna uplasowała się na 

czwartym miejscu. Grają w niej: Ewa Kowalczyk, Sandra Śliwińska, 

Mateusz Okoński, Michał Okoński, Waldemar Woźniak, Kacper Podgórski. 

Gratulujemy!!                                                          (mgr M. Makowski) 

 

 

 

Zielona szkoła  

         W zimowej aurze przebiegły zajęcia zielonej szkoły na Barbarce. 

Była to doskonała okazja dla 43 uczniów, by poszerzyć swoją wiedzę 

przyrodniczą. Zorganizowano ognisko z kiełbaskami, zabawy 

integracyjne, zajęcia w terenie. Jednym z ciekawszych zajęć było 

konstruowanie elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych w skali 

mikro. Uczestnicy zbudowali również baterie z jabłek. Wszyscy wrócili 

zadowoleni z obietnicą, że za rok znowu spotkamy się na zielonej szkole.                

                                                                       (mgr K. Sołtysiak) 

 

Lekcja plastyki na wesoło 

        Szarik Holmski - „psi detektyw z Polski” to główny bohater 

przedstawienia, jakie odbyło w środowy poranek w naszej szkole. 

Uczniowie, przy okazji rozwiązywania zagadki zniknięcia obrazu  

z muzeum, poznali najsłynniejsze dzieła trzech wielkich malarzy - 

„Słoneczniki” Van Gocha, „Wschód słońca” Claude’a Monet oraz „Mona 

Lisę”  i „Damę z łasiczką” Leonarda da Vinci. Ponad to bohaterowie 

pokazali, że kradzież nie popłaca i warto być uczciwym. Przedstawienie 

było zabawne i pouczające, a widownia włączona w jego akcję naprawdę 

świetnie się bawiła.                                                  (mgr M. Wysińska) 

 

Sprawdzian III klasy 

         W czwartek 14 marca uczniowie klasy III napisali próbny 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. 

Czekamy na wyniki! 

 

 



 

Święta Wielkanocne tuż, tuż 

         

Wielkimi krokami zbliżają się święta. Jak co roku przygotowujemy się do 

nich uczestnicząc w rekolekcjach, trwając w swoich wielkopostnych 

postanowieniach, planując wiosenne porządki, przedświąteczne zakupy 

czy sporządzając świąteczne menu.  

       Jeśli interesują Was zwyczaje wielkanocne charakterystyczne dla 

niektórych krajów Europy, zachęcamy do przeczytania poniższych 

informacji zaczerpniętych z Internetu przez Olę Głaszcz. 

 

Niemcy 

Charakterystyczna cechą Wielkanocy w Niemczech są drzewka lub bukiety 

przybrane ozdobnymi jajkami. Pisanki i czekoladowe jajka ukrywa się  

w gniazdkach umieszczonych w różnych częściach domu i ogrodu - zadaniem 

dzieci w niedzielę wielkanocną jest ich odnalezienie. W takim wyścigu często 

uczestniczą również dorośli. Dzieci dostają także upominki, które ukryte są  

w specjalnie przygotowanych olbrzymich kolorowych jajkach z papieru. 

 

Czechy 

W poniedziałek rano dzieci zwykle wyruszają z koszyczkami do sąsiadów  

i śpiewają wielkanocne piosenki. Pozostałe obyczaje nie różnią się znacznie  

od polskich. 

 

Holandia 

Holenderskie dzieci robią przed Wielkanocą papierowe gniazdka, które później 

oddają rodzicom. Ci umieszczają w nich prezenty od Wielkanocnego Królika.  

W niedzielę rano pierwszym zadaniem dzieci jest odszukanie gniazdka 

wypełnionego prezentami. 

Szwecja 

Tutaj Wielkanoc jest równie ważna, jak święta Bożego Narodzenia. Przed 

świętami przygotowuje się paskris, czyli brzozowe gałązki ozdobione kolorowymi 

piórkami. Charakterystycznym i niespotykanym w innych miejscach Europy 

szwedzkim zwyczajem Wielkanocnym są Paskkaerringar, czyli wiedźmy, za które 

przebierają się w dziewczynki i niczym w Halloween chodzą w przebraniach  

po okolicznych domach, zbierając słodycze i drobne pieniądze. 

 

Wielka Brytania 

Tu również, podobnie jak w krajach niemieckojęzycznych i we Francji poszukuje 

się ukrytych na łąkach lub w ogrodach czekoladowych jajek. W zabawę zwaną 

polowaniem na jajka (Egg Hunt) angażują się nie tylko dzieci. Czekoladowe 

jajka można znaleźć w trawie, na krzewach, a nawet w dziuplach na drzewach. 

Podobnie jak w Czechach dzieci chodzą po okolicznych domach, śpiewając 

piosenki wielkanocne. W zamian za to dostają czekoladowe jajka i obiecują,  

że nie pojawią się po słodycze, aż do kolejnych świąt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konkursy 

 

• Konkurs literacki SKO został przedłużony do 20 marca. Prace 

nt. „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” 

należy składać do p. H. Cichockiej- opiekuna szkolnego SKO. 

• XII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Trudne 

głoski, trudna sprawa z głoską „R” – to jest zabawa!” trwa  

do 25.04 - jest to termin oddania prac logopedzie szkolnemu 

p. V. Korpalskiej.  

• Konkurs na najpiękniejszą marzannę zostanie rozstrzygnięty 

21.03 podczas szkolnych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. 

Marzanny wykonane przez klasy należy oddawać paniom:  

A. Fajga, M. Wysińskiej i A. Soczyńskiej do środy 20.03. 

• Tego samego dnia zostaną wybrani Miss i Mister 

Najciekawszej Fryzury. Oceniane będą pomysłowość, 

wykonanie i prezentacja fryzur przed publicznością.   

Przypominamy o zielonych elementach stroju, które mają   

przywołać do nas wiosnę! 

• Koło Ekologiczne zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia 

udziału w szkolnych eliminacjach do Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego Programu Energia BasketCup. Prace  

na temat: „Mój świat za 20lat - przyroda, energia, 

możliwości” należy składać do p. M. Wysińskiej  

do 20.04.2013r. 

 

 

RUSZ GŁOWĄ! 

Rozwiąż krzyżówkę – „Wielkanoc” 
 

     1.           

    2.            

3.                

   4.             

  5.              

    6.            

   7.             

    8.            

 9.               

 
1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc. 
2. Pomalowane jajka. 
3. Wielkanocne ciasto. 
4. Świecimy je w Niedzielę Palmową. 
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc. 
6. „Kotki” na gałązkach. 
7. Lany ... 
8. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia. 
9. Przynosi prezenty w Wielkanoc. 

 
Zagadki zaczerpnięte z „Zabawy w nauczaniu początkowym” Wandy 
Hemmerling 
 

KUPON 

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

Hasło krzyżówki to: ………………………………………………………… 

 



Pokoloruj pisankę 

 
http://www.funkydiva.pl/2010/09/03/pisanki-swiateczne-wielkanoc-malowanki-dla-dzieci/ 

 

 

Humor ze szkolnej ławki 
 

W Wielkanoc chłop wchodzi do 
stodoły i mówi do krowy: 
- Mućka, powiedz coś! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko  
w Wigilię. 

 

 Zajączek wchodzi do baru i 
mówi: 
- Kto mi pomalował rower na 
zielono?! 
Cisza. Wstaje niedźwiedź i 
mówi: 
- Ja, bo co?! 
A zajączek mówi: 
- Chciałem się zapytać jak 
długo schnie farba! 

Sekretarka wchodzi do 
gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna 
przyszła! 
- Niech wejdzie! 

 

Przygotowała Lidka Sz. Kl. V 
 
Przypominamy, co powinno znaleźć się w koszyczku na święconkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DLA RODZICÓW 
 
20.03. - ostateczny termin składania prac w konkursie literackim 
SKO 
 
21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny - dzień dziwnych fryzur i koloru 
zielonego  
 
21.03. – wyjazd na Lodowisko Mentor w Toruniu. Koszt 10zł 
obejmuje wypożyczenie łyżew, wejście na ślizgawkę, spacer po 
Barbarce (wyjazd o godz.11.30, powrót ok. godz. 16.15 – odbiór 
dzieci we własnym zakresie) 
 
28.03 - 2.04. - wiosenna przerwa świąteczna 
 
2.04. – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
zwiedzanie stolicy. Koszt 45 zł 
 
4.04. – Ogólnopolski Egzamin Szóstoklasisty, godz. 9.00 
 
9.04. – występy cyrkowe w szkole o godz. 8.00, koszt 10zł  
od ucznia, rodzice wejście bezpłatne 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
INFORMACJE Z SEKRETARIATU 
 
Należność za obiady: 
marzec – 32 zł 
kwiecień – 36 zł 
 
Najbliższe terminy fluoryzacji: 3 kwietnia, 15 kwietnia 
 

Prośba do rodziców o aktualizację telefonów kontaktowych 
w celu usprawnienia komunikacji między szkołą 

a rodzicami. 
 

 


