
  

  

Witajcie Dzieciaki! 

 
Witamy w ostatnim  

w tym roku szkolnym  

numerze naszej gazetki.  

Cieszymy się, że chętnie ją czytacie! 

Mamy nadzieję, że znajdziecie tu  

wiele ciekawych artykułów  

 na wakacyjne dni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem 

zabaw!                               
 

 

Korzystaj ze ścieżek rowerowych.  

Zakładaj kask ochraniający głowę! 
 

Uważaj podczas przechodzenia przez 

jezdnię, korzystaj z przejść              

dla pieszych!  
 

Kąp się w miejscach dozwolonych 

pod opieką rodziców! 
 

Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj 

drzwi obcym! 
 

Noś nakrycia głowy         

i okulary przeciwsło-

neczne!  
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Pudełko radości. 

 

 Razem z uczniami klasy 1c    

i 3b włączyliśmy się do akcji chary-

tatywnej organizowanej przez Cho-

rągiew Kujawsko – Pomorską ZHP. 

Przygotowaliśmy wielkie paczki     

z artykułami szkolnymi, soczkami    

i słodyczami, które na pewno spra-

wią radość  naszym kolegom           

z Ukrainy. 

 

Uczniowie klasy 2b 
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Moja ulubiona książka. 
 

 Nie wiem, czy mam ulubioną 

książkę. Uwielbiam wszystkie książki! 

Nie mogłabym wybrać jednej ulubionej. 

Ale mama mi kupuje z serii 

„Zaczarowane Kucyki” i „Akademia 

Jednorożców”. W „Zaczarowanych Ku-

cykach” bohaterką jest Hania, która 

przyjaźni się z kucykami z całej zaczaro-

wanej wyspy. Natomiast książka 

„Akademia Jednorożców” opowiada o 

przygodach sześciu uczennic, których 

przyjaciółmi są jednorożce. Lubię czytać 

te książki, ponieważ opowiadają o wiel-

kiej przyjaźni, zaufaniu i magicznych 

przygodach. Polecam je wszystkim, któ-

rzy chcą przenieść się w zaczarowany 

świat magii. 

Ania Przepiórka, kl. 1b 
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 Cześć, mam na imię Magda, cho-

dzę do klasy 1b. Lubię zapach kwiatów. 

Interesuje się końmi. Raz jeździłam na ko-

niu, który miał 14 lat. Miał na imię Cia-

pek. Jeszcze jeździłam na 2 innych ko-

niach, jeden z nich miał na imię Mrówka, 

a drugi to Blondi. Lubię wszystkie zwie-

rzęta. Mam świnkę morską. Jest brązowo - 

czarna.  Ma na imię Puszka. Bardzo lubi 

jeść mlecze i natkę od marchewki. Lubi 

chodzić po całym moim pokoju. 

 

Magdalena Szarpatowska, kl. 1b 

 

 

 

 Cześć, jestem Julka, cho-

dzę do klasy 1b. Bardzo lubię ryso-

wać i słuchać muzyki. Moje ulu-

bione zespoły  to Viki Gabor oraz 

Kwiat Jabłoni. W wolnych chwi-

lach jeżdżę na rowerze i na hulaj-

nodze. Kocham zwierzęta, mam cho-

mika o imieniu Sami. 

 Niedługo skończę 1 klasę. Je-

stem podekscytowana. Przez cały rok 

szkolny musiałam nauczyć się bardzo 

wielu rzeczy: pisania, czytania, a także 

tego jak działa szkoła. Poznałam wiele 

koleżanek i kolegów. Jestem bardzo 

ciekawa jak będzie w 2 klasie. Domy-

ślam się, że jest dużo nauki, ale mam 

nadzieję, że będziemy mieli też czas na 

zabawę.   

Julka Leszczyńska, kl. 1b 
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 Mam na imię Mateusz. Mam 7 

lat. Interesuję się projektowaniem 

gier. Jak będę duży zostanę programi-

stą albo  youtuberem. Mam brata 

Bartusia. Ma 3 latka. Moja mama zaj-

muję się projektowaniem domów, do-

mem i dziećmi, a tata projektuje w 

branży elektroenergetycznej oraz zaj-

muję się budową naszego domu. 

Babcia Jadwiga robi dobre pierożki z 

cebulką, skwarkami i twarożkiem i 

ziemniakami. Dziadzia Józef pływa 

łódką i łowi ryby..Dziadzia Mirek 

jest budowlańcem. 

 

Mateusz Nadolski, kl. 1b 

 

 

 

 

 Mam na imię Julka. 

Mam 8 lat. Bardzo lubię cho-

dzić na basen, jeździć na rowerze i 

na deskorolce. 

W deszczową pogodę lubię układać 

wzorki z koralików. Bardzo chciała-

bym mieć kiedyś psa. 

 

Julka Wolak, kl.1b 

Moja kotka Mimi. 

 

 Mam kotkę Mimi, jest prążko-

wana. Ma 4 i pół miesiąca. Je mokrą 

karmę. Ma też suchą karmę, ale ją 

tylko podjada. Niedawno razem        

z mamą kupiłyśmy jej nowe zabawki. 

Gdy ją wzięłyśmy to była bardzo 

spokojna, a potem się rozbrykała! 

Najbardziej lubi spać i się bawić. We 

wtorek jak zwykle babcia zrobiła mi 

śniadanie, poszła do łazienki, a Mimi 

w tym czasie zjadła wędlinę i kawa-

łek sera. Innym razem, gdy wróciłam 

z mamą ze szkoły, to w przedpokoju 

na podłodze był rozwinięty papier 

toaletowy:) 

 

Ania Przepiórka, kl. 1b 
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 Mam na imię Leon, mam wujka 

i babcię w Chinach. Wujek, który 

mieszka w Chinach pracuje w Służbie 

Celnej jako celnik w Shenzhen. 

Shenzhen to największa strefa ekono-

miczna na świecie. Wujek mieszka w 

Chinach od dzieciństwa. Babcia nas 

odwiedziła 2 razy i my byliśmy u niej 

2 razy. Stolicą Chin jest Pekin, w któ-

rym były zawody olimpijskie w 

2008.r. W Pekinie w centrum znajduje 

się Zakazane Miasto, siedziba cesarzy 

chińskich. Jak byliśmy w Chinach to 

odwiedziliśmy Shanghaj. W Shang-

haju z lotniska to miasta jechaliśmy 

pociągiem magnetycznym, który unosi 

się nad torami. Z Shanghaju pojechal-

iśmy do miasta Suzhou. Suzhou jest 

znany z ogrodów i kanałów wodnych. 

Po kanałach pływają łodzie z turys-

tami.  

Bardzo lubię grać w chińskie gry na 

telewizorze. Jedna z gier jest o potwo-

rach, które trzeba pokonać. I o samo-

chodach, które bardzo trudno się  

steruje. 

Moje ulubione zwierzę to pies Dżeki. 

Bardzo lubi broić i się bawić. To pies 

mojej cioci i wujka. Bardzo dobrze 

łapie piłkę. 

 

 

Leon Rumiński, kl. 1b 
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9 

  

 

 

  

 

 

 

 

„Witamy Wiosnę” 

Z okazji Pierwszego Dnia 

Wiosny nasza Pani zorganizowała 

klasowy konkurs pla-

styczny     pt. „ Moja 

Pani Wiosna”, w którym 

chętnie  wzięl i śmy 

udział. Pani Małgosia 

wraz z innymi paniami 

wybrała zwycięzców i 

nagrodziła wszystkich 

upominkami. 

 

Uczniowie klasy 2b
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 Mam na imię Mateusz. Chodzę 

do 1 klasy. Lubię brać udział w kon-

kursach, dlatego zgłosiłem się 

do wzięcia udziału w konkursie 

„Kangur Matematyczny”. Zrobi-

łem wszystkie zadania z testów 

dostępnych w Internecie. Roz-

wiązywałem je z przyjemnością. 

Na konkursie trochę się streso-

wałem, ale zrobiłem wszystkie 

zadania przed czasem. Nie były 

one dla mnie trudne. Bardzo 

ucieszyłem się z wyników, bo 

zająłem 2 miejsce w kategorii Żaczek 

dla klas drugich w naszej szkole. Bar-

dzo lubię matematykę        i zachęcam 

wszystkich, którzy lubią łamigłówki 

do wzięcia udziału w tym konkursie. 

 

Mateusz Nadolski, kl. 1b 

 

 

„Moje miasto” 

 

 W tym roku po raz kolejny od-

był się Międzyszkolny Konkurs Re-

cytatorski wierszy o Toruniu.  Nasze 

koleżanki Gabrysia Ługowska i Alicja 

Woźny reprezentowały naszą szkołę    

i pięknie recytowały wybrane utwory. 

 

                         Uczniowie klasy 2b 
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 "Tańczę od zawsze. Mama wi-

dząc, że mam talent zapisała mnie do 

szkoły tańca. Od 2017 roku, gdy mia-

łam 4 lata, poszłam do szkoły tańca 

Jagielski Dance Project, gdzie tańczę 

do dziś. Mój styl to hip-hop. W 2018 r. 

dostałam się do grupy turniejowej, 

która reprezentuje szkołę tańca na za-

wodach. 

Moje największe osiągniecia na zawo-

dach to: 

- Bydgoska Układanka Taneczna 13-

.04.2019 r. 

4 miejsce formacja 

- Fale Loki Koki Dance Festival 31-

.05.2019 r. 

1 miejsce formacja 

Następnie przez pandemię była prze-

rwa w zawodach, szykowaliśmy się 

mocno na kolejne sezony. 

- Fale Loki Koki Dance Festival 

06.06.2021 r. 

1 miejsce formacja 

Od tego sezonu 

(2021/2022) 

oprócz występo-

wania razem z 

formacją, zosta-

łam wytypowa-

na do reprezen-

tacji szkoły w 

kategorii duet 

oraz solo. 

- Moc Tańca 

Bojano 27-

.03.2022 r. 

1 miejsce duet 

1/2 finału solo 

5 miejsce formacja 

- Ogólnopolski Turniej Tańca Nowo-

czesnego w Choceniu 3.04.2022 r. 

3 miejsce duet 

2 miejsce formacja 

- Ogólnopolski Turniej Tańca Nowo-

czesnego Solo Duet Bydgoszcz 08-

.05.2022 r. 

1/2 finału duet 

4 miejsce formacja 

Przed nami jeszcze kilka zawodów, na 

które nie-

cierpliwie 

czekam" 

 

 

 

 

 

Amelia, 

kl. 2a 

      

      KĄCIK 
SPORTOWY 
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 Od 4 lat trenuję 

w klubie sporto-

wym ,,Juventus Acade-

my Toruń". W ciągu 

tych 4 lat braliśmy 

udział w wielu turnie-

jach piłkarskich, z róż-

nymi klubami z innych 

miast. Udało mi się w 

tym czasie zdobyć 16 

medali, za aktywny 

udział w meczach. Te 

medale są dla mnie bar-

dzo ważną nagrodą i 

motywacją do jeszcze 

lepszej gry. Jako kapi-

tan zespołu otrzymałem 

puchar na Turnieju Piłki 

Nożnej ,,ENCANTO 

CAP 2022". Najbardziej 

jednak  cieszy mnie sta-

tuetka, którą otrzymałem na Turnie-

ju Piłkarskim w Brodnicy2021roku 

jako nagroda dla najlepszego za-

wodnika zespołu.  

 

Dominik Tofil,  

kl. 2a 

  

      KĄCIK SPORTOWY 
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Wiosna w lesie 
  

 20 kwietnia razem z naszą pa-

nią i klasą 1c wybraliśmy się na zaję-

cia ekologiczne do Szkółki Leśnej na 

Barbarce. Mimo, że pogoda nam nie  

 

 

 

 

dopisała to i tak bawiliśmy się do-

brze i dużo się dowiedzieliśmy. Oby 

więcej takich zajęć. 

 

Uczniowie klasy 2b 
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 Zajęcia plastyczne   

klasy 2a 

w Galerii i Ośrodku  

Plastycznej Twórczości Dziecka  

w Toruniu.                                                           

 W słoneczną wiosenną środę 

30 marca 2022r. pod czujnym 

okiem Pani wychowawczyni 

Agnieszki Lewandowskiej, z całą  

klasą wybraliśmy się w gościnne 

mury Galerii i Ośrodka Plastycznej 

Twórczości dziecka w Toruniu. 

Wchodząc do budynku od razu za-

chwyciły nas przepiękne prace dzie-

ci, wykonane różnymi technikami. 

Przywitała nas miła i uśmiechnięta 

Pani prowadząca zajęcia. Zdradziła 

nam kilka ciekawych sposobów wy-

konania prac. Przed nami leżały 

przygotowane duże arkusze koloro-

wego papieru, pędzle, farby, pastele i 

markery, które potrzebne były do 

wykonania naszego obrazu. Tema-

tem pracy były bobry ,ich wygląd i 

środowisko ,w którym żyją. Wszy-

scy starali się wykonać jak najład-

niejszą i najciekawszą pracę. Bobry 

były bardzo pomysłowo przez nas 

narysowane! Każdy pod kierunkiem 

Pani prowadzącej warsztaty nanosił 

wszystko na swojej pracy, świetnie 

się przy tym bawiąc. Powstały prze-

piękne obrazy, którymi wszyscy się 

zachwycaliśmy.  Po skończonych za-

jęciach powróciliśmy bezpiecznie do 

szkoły! Cieszymy się, że nasza Pani 

zabrała nas do tak ciekawego  miej-

sca i mamy nadzieję, że jeszcze tam 

wrócimy!   
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 W Ogrodzie  

Zoobotanicznym... 
 

 11 maja pojechaliśmy do 

Ogrodu Zoobotanicznego. Wi-

dzieliśmy wiele różnych zwierząt,       

a także piękne rośliny. Pani opowiada-

ła nam jak należy opiekować się zwie-

rzętami domowymi. Głaskaliśmy         

i braliśmy na ręce świnkę mor-

ską, szynszyla, jaszczurkę,      

a także węża. Pogoda nam do-

pisała, więc mogliśmy tam 

spędzić trochę czasu na placu 

zabaw. Wróciliśmy zmęczeni, 

ale szczęśliwi. 

Bardzo fajnie, że takie cieka-

we miejsce jest w naszym 

mieście, zachęcamy wszyst-

kich do odwiedzenia naszego 

Ogrodu. 

Uczniowie klasy 1b 
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W MUZEUM 

 PIŚMIENNICTWA  

I DRUKARSTWA  

W GRĘBOCINIE 

 

 

 W poniedziałek 9 maja 

razem z całą klasą 3b pojechaliśmy 

do Muzeum Piśmiennictwa i Drukar-

stwa w Grębocinie. Na miejsce doje-

chaliśmy autobusem, a opiekę nad 

nami sprawowała pani Violetka i ma-

ma Patryka. Gdy dotarliśmy na miej-

sce zauważyliśmy, że muzeum wy-

gląda jak kościół. Pani z muzeum 

wyjaśniła nam, że kiedyś modlili się 

tu ewangelicy. Muzeum w ciekawy 

sposób przedstawia historię pisma. 

Można zobaczyć tu czcionki druko-

wane, gęsie pióra, papirus i szklane 

kałamarze. Wzięliśmy też udział w 

warsztatach czerpania papieru i dru-

kowania. Okazało się, że nie jest to 

takie trudne. Na koniec 

wycieczki mieliśmy 

czas na zakupienie pa-

miątek. Bardzo podo-

bała mi się ta wyciecz-

ka, bo była pouczająca. 

 

 

Szymon Rydzyński, 

kl. 3b 
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 27 maja 2022r. byliśmy         

w Centrum Sztuki Współcze-

snej na zajęciach o barwach. Oglą-

daliśmy wystawę irlandzkiego mala-

rza Seana Scully’ego. Jego prace by-

ły namalowane za pomocą piono-

wych i poziomych pasków i różnej 

szerokości i wielkości prostokątów. 

My także tworzyliśmy obrazy -  ry-

sowaliśmy, malowaliśmy i układali-

śmy z kolorowych płytek. Dzielili-

śmy barwy na główne i pochodne, na 

ciepłe i zimne. Dowiedzieliśmy się, 

że np. kolor brązowy, może być cie-

pły lub zimny, zależy w jakim jest 

odcieniu.  

Były to bardzo interesujące zajęcia. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym ro-

ku też się tam wybierzemy na coś 

ciekawego. 

Uczniowie klasy 1b 
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 W czasie pobytu na Barbarce poznawaliśmy 

oznaki wiosny.  

Niespodzianką było podziwianie żab w stawie.  

Uczniowie klasy 1c 
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WYCIECZKA  

DO SOLCA  

KUJAWSKIEGO 
 

 27 maja razem     

z klasą 1c pojechaliśmy 

na wycieczkę do Solca 

Kujawskiego. Już sama 

podróż pociągiem okaza-

ła się ogromnym przeży-

ciem. Dla wielu z nas 

była pierwszą podróżą takim środkiem 

lokomocji. Po dotarciu na miejsce 

zwiedzaliśmy JuraPark z przewodni-

kiem. Niebywałe wrażenie wywarł na 

nas seans w kinie 5D. Poczuliśmy się 

tak jakbyśmy żyli w czasach dino-

zaurów. Później każdy z nas uczestni-

czył w zajęciach podczas których ma-

lowaliśmy sylwetki wybranych dino-

zaurów. Po pysznym obiadku był 

czas wolny na zakup pamiątek i zaba-

wy w Parku Rozrywki. Wróciliśmy 

zmęczeni, ale zadowoleni. Chętnie 

wybierzemy się tu jeszcze raz. 

 

 

               Uczniowie kl. 1c i  2b  
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 Pierwsza nasza wycieczka odbyła się pociągiem do Solca Kujawskiego. 

Poznaliśmy świat dinozaurów w JuraParku. Zwiedziliśmy miniatury       

Polskich zamków.  Świetnie bawiliśmy się co widać na zdjęciach!  

Uczniowie klasy 1c 
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 3 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę do JuraParku w 

Solcu Kujawskim. Przewodnik opowiedział nam ciekawe historie o  

dinozaurach. Wzięliśmy udział w zajęciach plastycznych, byliśmy 

także w kinie na filmie 5D. Pogoda była piękna, więc dużo czasu spę-

dziliśmy na zabawach na powietrzu. To był bardzo udany wyjazd! 

Uczniowie klasy 1b 
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 Teatr łączy w sobie słowo, obraz, 

ruch i muzykę. Gdy bierzemy udział w 

sztuce, angażujemy wszystkie zmysły. 

Dzieciom bardzo to odpowiada, bo 

współgra z ich sposobem postrzegania 

świata. One nie skupiają się na frag-

mencie, nie selekcjonują informacji, tyl-

ko chłoną wszystko, co jest im podane. 

Zajęcia rozwijające zdolności artystycz-

ne, kreatywność i elastyczność dziecka 

wpływają na wszechstronny rozwój je-

go osobowości. Zabawa w teatr oddzia-

łuje na sferę emocjonalną, sprzyja ćwi-

czeniu wyrażania uczuć, wspomaga 

spontaniczną aktywność, a także 

usprawnia komunikację i współpracę w 

grupie. Klasa 2 A właśnie w czerwcu br. 

zaczęła zabawę w teatr.  
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Wesołe Kukiełki - Każdy z nas przy-

gotował drewniane, kolorowe kukieł-

ki do przedstawienia. Była to świetna 

zabawa.  
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Kukiełki 

 z butelki :) 

 

 

 

 

 

 

To wspaniały pomysł  

na miłe spędzanie czasu  

 w wakacyjne dni... 
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Poznaliśmy jak pomóc dzieciom z autyzmem.          

    Postanowiliśmy je wspierać i przygotowaliśmy plakaty.  

Uczniowie klasy 1c 
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  Powszechnie przyjęło się po-

wiedzenie, że sport to zdrowie. Jed-

nak podejmowanie wszelkiego rodza-

ju aktywności fizycznej daje nam o 

wiele więcej korzyści. Sport wpływa 

nie tylko na poprawę naszego zdrowia 

i kondycji, ale też pozytywnie oddzia-

łuje na nasz nastrój. Ludzie, którzy  

 

 

choć trochę się ruszają, mają więcej 

energii, lepszy humor, samopoczucie 

oraz samoocenę. Właśnie tak postępu-

ją i swoje zdrowie dbają uczniowie 

klasy sportowej.  

 

Uczniowie klasy 2a 
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 Pochmurna 

pogoda nas nie 

zniechęciła :) 
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Dzień Dziecka spędziliśmy na sportowej rywalizacji        

i słodkich przyjemnościach.  
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 13 czerwca odbył się w naszej 

szkole festyn zorganizowany przez Ra-

dę Rodziców. Pogoda była wymarzo-

na, pojawiło się wielu mieszkańców 

Rubinkowa. Wszyscy świetnie się ba-

wili. 

Nasza klasa – 2 b mocno się zaangażo-

wała! Były przejażdżki motocyklem, 

grill, pyszne ciasta, lemoniada, koszul-

ki z napisami, rękodzieło 

(własnoręcznie wykonane przez 

dziewczynki z naszej klasy zakładki, 

świeczniki i bransoletki). Nasi rodzice 

bardzo nam pomogli. Zebraliśmy 

ogromną kwotę – ponad 2,5 tysiąca 

złotych, co dało nam zwycięstwo na 

tegorocznym festynie! 

Bardzo się cieszymy z I miejsca i cze-

kamy na kolejne takie imprezy. 

 

Uczniowie klasy 2b 
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 Uczniowie klasy 3a przystą-

pili do realizacji programu edukacji 

antytytoniowej: „Nie Pal Przy Mnie, 

Proszę”.  Prelekcja przeprowadzona 

przez pielęgniarkę szkolną mająca na 

celu kształtowanie u dzieci postaw od-

powiedzialności za zdrowie własne i 

swoich bliskich, projekcja filmów 

edukacyjnych: "Nie spal się na star-

cie", "Co się dzieje, gdy palisz papie-

rosy?",  

 

 

 

 

 

 

"Zastanów się czy warto palić papie-

rosy?" oraz liczne dyskusje i pogadan-

ki uświadomiły dzieciom, że palenie 

tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. 

Stały się również inspiracją do wyko-

nania ciekawych plakatów, napisania 

notatek i wierszy uświadamiających 

negatywne konsekwencje palenia tyto-

niu i nawołujących do zdrowego trybu 

życia.    
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Bal Karnawałowy 
 

 Dnia 18 lutego w naszej 

klasie odbyła się zabawa z okazji 

Karnawału. Tego dnia mogliśmy być 

przebrani i mieliśmy wiele atrakcji. 

Braliśmy udział w konkursie na 

„Najładniejszą fryzurę” i na 

„Najśmieszniejszy strój”. Piliśmy sok 

z bardzo kwaśnej cytryny oraz odga-

dywaliśmy zagadki z cyklu „Jaka to 

bajka?” Mieliśmy również słodki po-

częstunek przygotowany przez rodzi-

ców. Tego dnia, jak to w karnawale 

bywa, tańcom i uśmiechom nie było 

końca. 
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    „Dzień Kobiet w 3B” 

 W klasowym Dniu 

Kobiet chłopcy zaśpiewali swoim 

koleżankom tradycyjne „100 lat”. 

Dziewczynki dostały od kolegów 

upominki. Wszystko było pięknie 

zapakowane, a do każdego prezentu 

dołączona była laurka z życzeniami. 

Bardzo nam się podobał ten dzień. 

Te małe gesty sprawiły, że był on 

jeszcze fajniejszy. 
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Dzień Kobiet  

Chłopcy z naszej klasy zadbali o to, 

aby sprawić nam miłą                   

niespodziankę.  
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Światowy Dzień  

Pszczoły  w świetlicy 

 

W piątek 20 maja świetlica 

szkolna włączyła się do obchodów 

Światowego Dnia Pszczoły w naszej 

szkole. Z tej okazji Panie przygoto-

wały ciekawostki na temat pszczół, 

które są niezwykle cenne dla środo-

wiska naturalnego, jak  również ma-

ją ogromne znaczenie dla człowieka. 

Po wysłuchaniu ciekawostek jak 

zwykle były konkursy z pytaniami. 

Przygotowania do obchodów tego 

dnia trwały w świetlicy przez cały 

tydzień. Na zajęciach plastycznych 

dzieci wspólnie z Paniami wykonały 

pszczoły, które ozdobiły nasze wio-

senne drzewo. W tym tygodniu 

oglądaliśmy filmy poświęcone 

pszczołom, a na zajęciach czytelni-

czych czytaliśmy książkę „Przygody 

pszczółki Mai”. 
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Święto drzewa               

w świetlicy 
 

W piątek 29 kwietnia obcho-

dziliśmy w świetlicy święto drzewa. 

Z tej okazji Panie przygotowały cie-

kawostki na temat drzew oraz pre-

zentację poświęconą znaczeniu 

drzew w życiu człowieka i przyro-

dzie. Dzięki prezentacji dzieci pozna-

ły nazwy gatunkowe najczęściej wy-

stępujących drzew rosnących w Pol-

ce. Na zajęciach plastycznych dzieci 

wspólnie z Paniami wykonały na ga-

zetce drzewo z rolek po papierze toa-

letowym oraz piękne  drzewo będące 

elementem wiosennej dekoracji.  

Oto zdjęcia naszych drzew: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wysłuchaniu ciekawostek były 

konkursy z pytaniami. Było dużo do-

brej zabawy i dzieci mogły podzielić 

się swoją wiedzą. 
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 Mój tata ma na imię Maciej, 

ma  brązowe oczy      i czarne włosy. 

Jego ulubiony kolor to niebieski.  

Mój tata  lubi Gwiezdne Wojny i 

hokej na lodzie i czasami gra na gita-

rze. 

 Najbardziej lubię z moim tatą 

przytulać się na spacerach.  

 

Madzia Szarpatowska, kl. 1b 
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 Moja mama ma czarne długie 

włosy i brązowe oczy. Mama ubiera 

najczęściej czarne i granatowe bluzki, 

dżinsy i białe adidasy. Moja mama 

bardzo lubi jeść lody, piecze pyszne   

ciasta i gotuje smaczne obiady.  

 Mama jest moją najlepszą przy-

jaciółką! 
 

Ania Przepiórka, kl. 1b 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Moja mama ma brązowe włosy. 

Ma niebieskie oczy, lubi się malować  

i bardzo dba o swój wygląd. Moja ma-

ma jest wysoka i szczupła. Lubi nosić 

spodnie i sukienki, a także kolorowe 

bluzki. Lubi też nosić kolczyki i różne 

naszyjniki. 
 

Nicola Jaskulska, kl. 1b 
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Moja mama ma na imię Małgo-

rzata. Jest średniego wzrostu i jest 

szczupła. Ma zielone oczy i nosi oku-

lary. Ma jasno-ciemne włosy i lubi 

delikatny makijaż. Moja mama jest 

miła, kocha mnie, jest bardzo wesoła  

i pomocna. Jest bardzo spokojna, tyl-

ko ja czasami potrafię wyprowadzić 

ją z równowagi. Uwielbia rodzinne 

podróże te małe i duże. Lubi też cze-

koladę. 

Philip Bedekier, kl. 1b 

 
 

 Moja mama ma krótkie czar-

ne włosy. Ma niebieskie oczy. Moja 

mama jest niska, ma tylko 160 cm 

wzrostu. Bardzo lubi nosić spodnie    

i buty sportowe. 

Blanka Kisiel, kl. 1b  

Moja mama ma zielone oczy      

i krótkie ciemne włosy. Moja mama 

jest wysoka. Lubi czytać książki i jeź-

dzić na rowerze. 
 

Julka Leszczyńska, kl. 1b 
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 Moja mama jest szczupła, ma 

średniej długości włosy. Jest wysoka. 

Lubi czytać książki i słodycze. 
 

Kuba Kostrzak, kl. 1b 

  
 

 Moja mama ma na imię Jo-

anna. Ma niebieskie oczy i czarne 

włosy. Jej ulubione kolory to fioleto-

wy i czarny. Najbardziej lubię z mamą 

jeździć na rowerze. 
 

Magda Szarpatowska, kl. 1b 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Moja mama ma jasne włosy i 

niebieskie oczy. Lubi pływać i czytać 

książki. Piecze pyszne ciasta i babecz-

ki. Lubię z moją mamą pływać i tań-

czyć. 
 

Olga Zarębska, kl. 1b 

 

 

 

 

 Moja mama ma na imię Magda. 

Ma brązowe oczy i brązowe włosy. 

Ma ładny uśmiech i bardzo lubi kwia-

ty. Jest moją przyjaciółką. 

 

 
 

Julka 

Wolak, 

kl. 1b 
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Moja mama ma na imię 

Agnieszka. Ma czarne włosy i brązo-

we oczy. Jest szczupła i wysoka. 

Szymon Chrzanowski,  

kl. 1b 
 

 

Moja Mama ma na imię Anna, 

ma 33 lata. Jest wysoką blondynką o 

piwnych oczach. Często mnie przytu-

la, ale potrafi też krzyczeć, kiedy na-

broję. Pomimo wszystko, jest  Mamą 

na świecie. 

Kuba Wiśniewski, kl. 1b 

Mama ma na imię Marzenna. 

Ma blond włosy i niebieskie oczy. 

Jest szczupła i wysoka. Mama nosi 

okulary. Lubię, jak mama czyta mi 

książki. 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 
 

 

Mama ma czarne włosy i czarne 

oczy. Nosi okulary i lubi ubierać się 

na sportowo. Czasami krzyczy,       

ale i tak ją kocham. 

Leon Rumiński, kl. 1b 
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  Moja mama ma długie 

jasne włosy. Lubi czytać książki. Lubi 

chodzić po górach. 
 

Piotr Kleszczewski, kl. 1b 
 

 

 

 Moja mama jest szczupła i 

wysoka. Ma jasne włosy i niebieskie    

oczy. Ubiera się na sportowo, a na 

specjalne okazje ubiera eleganckie su-

kienki i buty na obcasie. 
 

Mateusz Nadolski, kl. 1b  

 

 

 

 

  

Moja Mama 

ma na imię 

Gosia. Mama ma zielone oczy i jest 

ładna. Moja Mama lubi szydełkować i 

czasami zrobi mi coś fajnego. Moja 

Mama pracuje w sklepie Biedronka. 
 

Bartek Lewandowski, kl. 1b 

 
 

 

 

 

  

 Moja mama jest szczupła. Ma 

krótkie włosy i okulary. Lubi nosić 

dżinsy i buty na 

niskich obca-

sach. Mama lubi 

nosić biżuterię. 

 
 

Michał  

Neumann, 

 kl. 1b 
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Moja mama ma ciemne włosy 

do ramion. Ma niebieskie oczy i duży 

nos. Jest niskiego wzrostu. Lubi ubie-

rać się na sportowo. Lubi nosić opa-

ski i często nosi koka. Kocham ją 

bardzo. 

Olek Furmański, kl. 1b 

 
 

 

 

 

Moja mama jest szczupła. Moja 

mama lubi nosić leginsy, spodnie i 

bluzki. A jak jest ciepło lubi nosić su-

kienki i spódniczki. Moja mama jest 

wysoka. Jest bardzo pracowita i robi 

bardzo dobre obiadki. 
 

Martyna Sadowska, kl. 1b 

 

 

 

 

 
 

Moja mama ma czarne włosy     

i lubi, jak mam dobre oceny.             

Moja mama jest kochana. 
 

Kamil Zakuszewski, kl. 1b 
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O przyjaźni … 

 

 „Przyjaźń jest dla mnie bardzo 

ważna. Przyjacielowi można powie-

dzieć wszystko i nie obraża się o byle 

co. Zna nasze wady i zalety i nadal 

nas lubi i nie ocenia. Potrafi słuchać, 

doradzić i pomagać nam. Prawdziwy 

przyjaciel jest z nami na dobre i na 

złe. O przyjaźń trzeba dbać. Moim 

zdaniem warto się przyjaźnić, ponie-

waż przyjaciel jest jedyny w swoim 

rodzaju i nie można go zastąpić ni-

czym innym”.  

 

Patryk Olkiewicz, kl. 3b 

 

 „Myślę, że prawdziwa przyjaźń 

zdarza się bardzo rzadko, ale jeśli już 

spotkamy człowieka, któremu może-

my w pełni zaufać i zawsze liczyć na 

jego pomoc, to wtedy jest to prawdzi-

wa przyjaźń. Dla mnie przyjaciel po-

winien być szczery i lojalny. W trud-

nych sytuacjach przyjaciele powinni 

być razem i się wspierać, bo w takich 

sytuacjach poznaje się prawdziwych 

przyjaciół. Czasami nawet dobre sło-

wo od przyjaciela jest bardzo ważne. 

Jeśli mamy naprawdę prawdziwego 

przyjaciela, to należy tą przyjaźń pie-

lęgnować i szanować”. 

 

Stanisław Szlachetka, kl. 3b 

 

 

 

 

 „Pewnego razu jakiś chłopieć 

powiedział do mnie: - Cześć. Odpo-

wiedziałem tak samo. I tak zostali-

śmy przyjaciółmi. Zyskałem świetne-

go kolegę i dobrego towarzysza za-

baw. Lubimy ze sobą rozmawiać, 

spędzać razem czas i rozwiązywać 

zadania z matematyki. Dziękuję Ci, 

Gabriel, że jesteś moim najlepszym 

przyjacielem”. 

 

Szymon Rydzyński, kl. 3b 
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 „Przyjaźń jest bardzo skompli-

kowana. Znalezienie przyjaciela „na 

dobre i na złe” zajmuje dużo czasu, a 

nawet całe życie.”Bratnia dusza” po-

może w trudnych chwilach, pocieszy 

i wesprze. Fajniejsze są jednak chwi-

le, kiedy można się z kimś cieszyć, 

śmiać i żartować. Dzielić duże i małe 

radości”. 

 

Olga Sądej, kl. 3b 

 

 

 „Moim zdaniem przyjaźń jest 

fajna i pomocna. W przyjaźni chodzi 

o to, żeby się wspierać i razem dążyć 

do celu. Przyjaciele są jak ciche 

anioły, które podnoszą nas, kiedy na-

sze skrzydła zapomniały jak latać”. 

 

Maja Grupa, kl. 3b 

 

 

 „Dla mnie przyjaźń jest 

szczególnym uczuciem. W przyjaźni 

wspieramy się zarówno w tych lep-

szych, jak i tych gorszych chwilach. 

W przyjaźni wobec siebie jesteśmy 

życzliwi, ufamy sobie bezgranicznie 

i pozostajemy wobec siebie szczerzy. 

Z przyjacielem możemy śmiać się, 

bawić, ale też płakać i złościć. Praw-

dziwych przyjaciół zdobywa się w 

biedzie ”. 

 

Oliwia Rygielska, kl. 3b 

 

 

 

 „Przyjaźń to więź, która łączy 

ludzi. Mieć przyjaciela – choć jedne-

go - to wielki skarb. Przyjacielowi 

mogę powiedzieć wszystko. On mo-

że mi doradzić, wysłuchać i zawsze 

zachowa w tajemnicy nasze rozmo-

wy. Przyjaciel jest po to, aby wspie-

rać w trudnych chwilach, ale też cie-

szyć się ze mną, gdy jestem szczęśli-

wy. Stasiu, który jest moim przyja-

cielem, akceptuje mnie takim, jakim 

jestem. Poza tym, mamy wspólne za-

interesowania i lubimy ze sobą spę-

dzać czas. Każdemu życzę mieć choć 

jednego przyjaciela, bo życie jest 

wtedy łatwiejsze i radośniejsze.” 

 

Adam Kwiatkowski, kl. 3b 
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Pani Muchomora, poszła do doktora. 

Doktor rzekł: pani jest chora! 

Jak to ja? Palę papierosy. 

To niech pani przestanie, 

bo jeszcze coś się pani stanie! 

A więc pani nie zażywa nikotyny, 

tylko je maliny! 

Agata Lewandowska, kl. 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamiast palić nikotynę, zjedz świeżą 

witaminę!  

Palenie nie jest dobre, szkodzi zdro-

wiu i niszczy płuca. Na świecie pali 

około 1,2 miliarda ludzi.  

W ciągu roku na świecie około 7 mi-

lionów ludzi, 31 %mężczyzn i 12% 

kobiet. Palenie może wywoływać ra-

ka płuc, języka, krtani, tchawicy oraz 

gruźlicę. Kobieta paląca w ciąży 

szkodzi swemu nienarodzonemu 

dziecku... WIĘC DOROŚLI PROSI-

MY WAS, NIE PALCIE PRZY NAS! 

Gaja Jankowska, kl. 3a  
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Każdy sportowiec to wie, papierosy są 

passe. 

Chcesz mieć płuca czyste całe, 

nie pal papierosów wcale.     

 

Marcelina Cziczak, kl. 3a 
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Bartek - Mamo, czy lubiłaś chodzić 

grać w gry? 

Mama - Tak, lubiłam grać w gry tele-

wizyjne i na komputerze. 

Bartek - Jaką grę lubiłaś najbardziej? 

Mama - Najbardziej lubiłam Mario 

Bros, a później Simsy. 

Bartek - Jakie najbardziej lubiłaś baj-

ki? 

Mama - Najbardziej Lubiłam Kubusia 

Puchatka i Myszkę Miki. 

Bartek - A jaka postać była Twoją 

ulubioną? 

Mama - Moje ulubione postacie to 

Prosiaczek i Kaczor Donald. 

Bartek - Dziękuję Mamo, za rozmo-

wę. 
 

Bartek Lewandowski, kl. 1b 

 

 

- Cześć Bartek, tu Philip. 

- Cześć Philipie. 

- Co jutro porabiasz? 

- Siedzę w domu, a czemu pytasz? 

- Mam bilety na piłkę nożną. 

- Czy to znaczy, że zapraszasz mnie 

na piłkę? 

- Tak, tylko nie odmawiaj. 

- Nigdy w życiu. A kto gra? 

- Real Madryt CF, kontra Liverpool 

F.C. 

- Super, kiedy mecz? 

- Jutro o 20:00. Do jutra, Bartek. 

- Do jutra, Philip. 
 

Philip Bedekier, kl. 1b 

 

 

 
 

- Olguniu, gdzie byś chciała jechać na 

wakacje? 

- Nad morze! 

- Nad morzem byliśmy w zeszłym ro-

ku. 

- To może w góry? 

- Super pomysł. 

 

Olga Zarębska, kl. 1b 
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-  Dzień dobry, ile kosztuje ta różowa 

bluza? 

- Dzień dobry, już sprawdzę, bo nie 

ma ceny. Muszę zobaczyć w kompute-

rze. Ta bluza kosztuje 60 złotych.  

- Czy mogę ją przymierzyć? 

- Tak, oczywiście. 

- Ta bluza jest trochę za ciasna. Czy 

mogę prosić o większą? 

- Dobrze, ale jaki rozmiar? 

- Rozmiar XL. 

- Proszę, oto większa. 

- Dziękuję, idę przymierzyć. 

- Dobrze. 

- Jest dobra, więc ją kupuję. Dziękuję, 

do widzenia. 

- Do widzenia. 
 

Blanka Kisiel, kl. 1b 

 

 

 

- Cześć, Marysiu. 

- Cześć, Julciu. 

- Marysiu, jak było w przedszkolu? 

- Było bardzo fajnie. 

- Pójdziemy na rowery? 

- Tak, to fajny pomysł. 

- Pojedziemy do parku? 

- Tak, możemy tam nakarmić kaczki. 
 

Julka Leszczyńska, kl. 1b 

 
 

- Cześć, Lilo. 

- Cześć, Aniu. 

- Dzwonię zapytać, czy masz dzisiaj 

wolny czas po lekcjach? 

- Tak Aniu, Mam czas. 

- Może byśmy się spotkały? 

- Bardzo chętnie. 

- To przyjdź do mnie, pobawimy się    

w chowanego. 

- Do zobaczenia u Ciebie. Pa. 

- Pa. 

 

Ania Przepiórka, kl. 1b 
 

 

 

 

 

 

Tata - Dzień dobry. 

Leon - Dzień dobry, tato. 

Tata - Co robiłeś w szkole? 

Leon - Rysowałem obrazki. 

Tata - Co było na tych obrazkach? 

Leon - Dowiedziałem się, że dzieci też 

mają swoje prawa. 

Tata - Czy dostałeś jakąś ocenę? 

Leon - Nie! 

 

Leon Rumiński, kl. 1b 
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-  Dzień dobry, Pani. 

- Dzień dobry.  

- Czy są truskawki? 

- Tak, są. 

- Poproszę jeden kilogram. 

- Bardzo proszę. 

- Ile płacę? 

- Dziesięć złotych. 

- Dziękuję, do widzenia. 

- Do widzenia. 

Julia Wolak, kl. 1b 

 

Moja siostra Dorota była 30.05.2022r. 

na wycieczce w Gdańsku. 

- Hej, Dorota. 

- Hej, Olek. 

- Jak było na wycieczce? 

- Było super. 

- Czy po drodze były ładne widoki? 

- Owszem, dużo zieleni.  

- Co zwiedziliście w Gdańsku? 

- Byliśmy w muzeum, na wieży, na 

starówce, a nawet w zoo. 

- Czy mieliście jakąś przygodę? 

- Tak, na samym początku drogi popsuł 

nam się autokar. 

- O kurcze, dobrze, że my jedziemy po-

ciągiem na wycieczkę. 

- No, dobrze. 

Olek Furmański, kl. 1b 

- Dzień dobry, chciałbym zarezerwo-

wać dwa bilety na Sonic 2. 

- Dzień dobry, dobrze. Na jakie imię     

i nazwisko ma być rezerwacja? 

- Poproszę na Piotra Kleszczewskiego. 

- Dobrze, zapisałem. 

- Dziękuję, do widzenia. 

- Do zobaczenia. 

Piotr Kleszczewski, kl. 1b 

 

 

- Dzień dobry, mamo. Czy mógłbym 

pójść na plac zabaw z Bartkiem? 

- Mateuszku, Możesz wyjść na jedną 

godzinę. 

- Dziękuję. Pa, mamusiu! 

- Proszę. Pa, synusiu. 

Mateusz Nadolski, kl. 1b 

 

 

 
- Kamil, co chciałbyś na Dzień    

Dziecka? 

- Chciałbym fajną niespodziankę. 

- Jaka to miałaby być niespodzianka? 

- Coś związane z komputerem. 

 

Kamil Zakuszewski, kl. 1b 
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Nicola - Dzień dobry, Babciu. 

Babcia - Dzień dobry, Nicolko. A 

gdzie jest Nadia? 

Nicola - Nadia jest w domu z mamą, 

bo jest chora. 

Babcia - A była z mamą u lekarza? 

Nicola - Była, jest przeziębiona i do-

stała leki. 

Babcia - A mama wie, że przyszłaś do 

babci? 

Nicola - Wie, i prosiła, żebyś do niej 

zadzwoniła, że jestem już u Ciebie. 

Babcia - Już dzwonię. W kuchni są 

truskawki, jak masz ochotę, to zjedz, a 

resztę weźmiesz dla Nadii. 

Nicola - Zjem Babciu i bardzo dzięku-

ję. 

Babcia - Proszę bardzo, Nicolko. 

 

Nicola Jaskulska, kl. 1b 

 
 

 

 

- Cześć Michał. Chcesz dzisiaj wyjść 

ze mną na dwór? 

- Mogę wyjść. O której godzinie? 

- O 15:00, po szkole. 

- Do zobaczenia. 

 

Kuba Kostrzak, kl. 1b 

 

- Hej, Jadzia. Co dziś robiłaś? 

- Byłam na spacerze. 

- To super. 

- A ty, co dzisiaj robiłaś? 

- Byłam na wycieczce rowerowej i ja-

dłam lody. 

- To fajnie, pa. 

- Do zobaczenia. 

 

Magda Szarpatowska, kl. 1b 

 
 

 

 

 

- Mamo, czy pójdziemy na lody? 

- Tak, jak wrócę z pracy, pójdziemy na 

lody. 

- Jakie są Twoje ulubione smaki? 

- Moje ulubione smaki to truskawko-

wy i ciasteczkowy. 

- Mamo, czy będę mógł kupić cztery 

gałki? 

- Tak, oczywiście. 

- Super, dziękuję. 

 

Michał Neumann, kl. 1b 
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Dialog dwóch braci:) 

 

- Cześć, Kuba.  

- O! Cześć, Adi. 

- Co miałeś dziś dobrego na obiad     

w szkole? 

- Żeberka w sosie pieczeniowym         

z ziemniakami i surówką, a na drugie 

zupa pieczarkowa. 

- Hm… to na pewno musiało być 

smaczne! 

- O tak, bardzo pyszne, aż poprosiłem 

o dokładkę. 

- Ok, to do zobaczenia w szkole! 

 

Jakub Wiśniewski, kl. 1b 

 

 

 

 
- Cześć, mamo. 

- Cześć, jak było w szkole? 

- Było super, Dzień Dziecka! Dosta-

łem prezent. 

- Co dostałeś? 

- Dostałem breloczek i cukierki. 

 

Szymon Chrzanowski, kl. 1b 

 

 

 

 

- Cześć, mam na imię Oliwier, a Ty?  

- Kuba. Pogramy razem? 

- Tak, lubię grać w piłkę. 

- Stań na bramce, a ja będę strzelał. 

- Gol! O, nie! 

- Hura, udało się! 

 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 

 

 

 

 
-  Cześć, Julka. Martyna przy telefo-

nie. 

- Co u ciebie?.  

- Wszystko dobrze. 

- A u ciebie? 

- Też dobrze. 

- Co porabiasz? 

- Idę na plac zabaw. 

- To miłej zabawy. 

 

Martyna Sadowska, kl. 1b 

-  
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 Klasa 2a  bardzo lubi czytać 

książki. W tym roku szkolnym ucznio-

wie przeczytali kilka ciekawych ksią-

żek,  najbardziej podobały im się przy-

gody Detektywa Pozytywki. Dzieci 

postanowiły napisać  listy do słynnego 

detektywa, aby pomógł im rozwiązać 

ich trudne zagadki.  

 

 

Drogi Detektywie Pozytywko! 
 

 Na początku listu chciałbym się 

przedstawić nazywam się Ksawery 

Maniecki, mam 9 lat. Przeczytałem, że 

pomógł Pan wielu osobom. Dlatego 

zwracam się z ogromną prośbą. Moja 

mama powiesiła moją granatową pił-

karską koszulkę w słoneczny dzień na 

balkonie. W tej chwili jest ona jasno-

niebieska. Myślę, że ktoś ją podmienił, 

ponieważ całkiem zmieniła swój kolor. 

Bardzo proszę aby pomógł mi Pan w 

rozwiązaniu tej zagadki. Pozdrawiam 

serdecznie. 

   Ksawery  
 
 
 

Toruń, 09.05.2022 
 

Witam, Panie Detektywie Pozytywka! 

 

Nazywam się Jeziorek Adam i 

chodzę do drugiej klasy szkoły podsta-

wowej. Mam psa, który wabi się Moli, 

bardzo ją kocham. 

Moli nie lubi zostawać sama w 

domu .Zawsze po powrocie do domu, 

nawet jeśli nie ma nas krótką chwilę 

zastaję bałagan w pokoju mojej sio-

stry. Kosz na śmieci jest przewrócony, 

nikt z nas nie kto jest sprawcą. 

 Czy pomógłbyś mi rozwiązać tą 

zagadkę? Będę wdzięczny za pomoc. 

                    Pozdrawiam, Adam 
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 Toruń 07.05.2022r. 

 

Szanowny Panie  

Detektywie Pozytywko! 
 

Na wstępie mojego listu chciała-

bym się przedstawić. Nazywam się Sta-

siak Julia. Mam 8 lat. Chodzę do klasy 

2 szkoły podstawowej nr 8 w Toruniu. 

Piszę do Pana z prośbą o wyjaśnienie 

pewnej zagadki.  

Moja babcia ma w domu spiżar-

nię. Ma w niej dużo dobrych rzeczy. 

Znajdują się tam różne przetwory takie 

jak: dżemy, kompoty, pikle i moje ulu-

bione kruche ciasteczka. Babcia piecze 

je sama. Od jakiegoś czasu zauważy-

łam, że ciasteczka znikają. Babcia mó-

wiła, że ich nie zjadła ja też nie, więc 

kto?  

Bardzo proszę Cię Detektywie 

Pozytywko o rozwiązanie zagadki.  

Pozdrawiam Cię  

bardzo serdecznie 

Julia 

                                                                                    

Toruń, 7 V 2022 r. 
 

Drogi Detektywie Pozytywko! 
 

 Na początku mojego listu chciał-

bym Cie serdecznie pozdrowić i się 

przedstawić. Mam na imię Kuba i je-

stem uczniem klasy drugiej. 

Piszę do Ciebie, bo właśnie przeczyta-

łem lekturę o Twoich przygodach. 

Chciałbym żeby pomógł mi Pan w roz-

wiązaniu pewnej zagadki. 

 W zeszłym roku dostałem ele-

gancką marynarkę, bardzo ją lubię. Gdy 

mama wyciągnęła ją z szafy w tym ro-

ku, okazało się że ma za krótkie rękawy. 

Cały czas się zastanawiam  kto je ob-

ciął. Rodzice się tylko uśmiechają, brat 

mówi, że to nie on, a zagadka wciąż jest 

nierozwiązana. Proszę Cię Detektywie 

o pomoc. 

 Jeszcze raz Cię pozdrawiam i 

wierzę, że szybko rozwikłasz moją za-

gadkę. 

Jakub Maciejewski kl.2a 

                                                                                        

Data: 08.05.2022r. 

 

 Drogi Detektywie Pozytywko, 

Chciałabym się przedstawić. Na imię 

mam  Amelia, jestem  uczennicą klasy 

drugiej szkoły podstawowej nr 8 w To-

runiu. Uczęszczam do klasy sportowej, 

uwielbiam taniec i gimnastykę. 

 Piszę do Pana, bo mam  niewielki 

problem i chciałabym ,żeby Pan mi po-

mógł go rozwiązać.  Często kiedy chcę 

ubrać moje ulubione skarpetki to okazu-

je się ,że  nie ma drugiej skarpetki od 

pary. 

Potrzebuję Pana pomocy żeby moja ma-

ma nie musiała tak często kupować no-

wych skarpetek. 
 

 

 Pozdrawiam  

i czekam na odpowiedź. Amelia 
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                              Toruń 07.05.2022r. 

      Szanowny Detektywie Pozytywko! 

 Na wstępie mojego listu chciał-

bym się Panu przedstawić. Mam na 

imię Dominik, i mam 8 lat.                                                                                                   

 Po przeczytaniu pańskiej książki 

pt. ,,Detektyw Pozytywka'' i rozwiąza-

niu przez Pana trudnych zagadek je-

stem pod wielkim wrażeniem! Dlatego 

chciałbym prosić Pana o pomoc w roz-

wiązaniu pewnej dziwnej historii. Co 

się stało z moją czapką? Pewnego dnia 

zapytałem się mojej mamy czy mogę 

wyjść na dwór, aby pobawić się z ko-

legami. Mama się zgodziła. Z kolega-

mi poszliśmy po mojego kolegę Mar-

cina, aby razem z nami zagrał w piłkę. 

Zapomniałem zabrać ze sobą swojej 

czapki, która została na ławce na po-

dwórku. Szukaliśmy jej wszędzie, ale 

czapki nie było. Kto mi zabrał czapkę?                                                                                          

 Liczę na jak najszybsze rozwią-

zanie mojej zagadki. Czekam                             

z niecierpliwością.    

                 Pozdrawiam Domi-

nik! 

 

 

Toruń,07.05.2022r. 

 

Drogi Panie Detektywie Pozytywko! 

 

 Na początku mojego listu chce 

się przedstawić. Mam na imię Oliwia. 

Czytałam książkę o Pana bardzo cie-

kawych przygodach. 

Najbardziej podobał mi się roz-

dział 15, w którym prowadzi Pan 

śledztwo w sprawie zaginięcia roweru. 

Lubię przygotowywać na kolację róż-

ne kanapki. Najczęściej robię je z mo-

im tatą. Mój tata lubi jeść kanapki z 

serem i wędliną, a ja lubię kanapki z 

serem, pomidorem i ogórkiem. Przy-

gotowaliśmy te kanapki  i moja siostra 

Olga zaniosła zrobione przez nas ka-

napki na stół. Ja z tatą siadamy do sto-

łu i mamy chęć zjeść te kanapki. Jako 

pierwszą chciałam zjeść kanapkę z 

ogórkiem, ale czemu nie ma ogórka? 

Co się stało? 

Detektywie pomóż proszę roz-

wiązać moją zagadkę.  

 

Pozdrawiam Oliwia 
 

 

Toruń dn. 06.05.2022 r. 

 

Szanowny Detektywie Pozytywko! 
 

Na wstępie mojego listu chciał-

bym Pana pozdrowić. Mam na imię 

Max, chodzę do klasy 2a, mieszkam w 

Toruniu.  

Piszę do Ciebie w sprawie moje-

go zaginionego worka. Był to mój ulu-

biony worek z obrazkiem Robloxa. 

Ostatni raz miałem go w szkole w tą 

środę. Nie wiem czy zostawiłem go w 

świetlicy czy w szatni. Proszę przyjedź 

i pomóż mi odnaleźć mój worek. 

Czekam na Twój przyjazd !!! 

Max 
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- 1 kg truskawek 

- jogurt naturalny 

 

 

  
1. Truskawki myjemy i obieramy 

szypułki.  

2. Blendujemy truskawki. 

3. Dodajemy jogurt. 

4. Mieszamy. 

5. Napełniamy foremki truskawko-

wą masą. 

6. Wkładamy na noc do zamrażal-

nika. 

Smacznego! 

 

Madzia Szarpatowska, kl. 1b 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

  

 

- 2 szklanki mąki 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

- pół szklanki cukru 

- 2 łyżeczki cukru waniliowego 

- 1 jajko 

- pół szklanki oleju 

- 1 szklanka mleka 

 

 

 

 

  
 

 

 

1. W jednej misce mieszamy skład-

niki mokre, w drugiej suche. 

2. Wypełniamy foremki. 

3. Pieczemy w temperaturze 180 

stopni przez 25 minut. 

 

 

Blanka Kisiel, kl. 1b 
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 - 2 jabłka 

- 200 ml mleka 

- 1 jajko 

- 150g mąki pszennej 

- 1 łyżka cukru 

- 1 łyżeczka cukru waniliowego 

- pół łyżeczki sody oczyszczonej 

Do smażenia: 

- masło klarowane 

- olej kokosowy 

 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 

 
 

                                        

 

 

 

  

 

- 2 banany 

- 2 jajka 

- 200ml mleka 

- 230g mąki pszennej 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 2 łyżki cukru pudru 

- szczypta cynamonu 

Do smażenia: 

- masło klarowane 

- olej kokosowy 
 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 
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- 1 szklanka mąki 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 1 czekolada 

- 1 masło 

- 2 jajka 

- 1 szklanka śmietany 

- 1 szklanka cukru 

 

 

  
 

1. Masło utrzeć z cukrem.  

2. Dodać jajka i nadal ucierać. 

3. Dodać rozpuszczoną czekoladę    

i śmietanę - wymieszać. 

4. Następnie dodać mąkę, proszek 

do pieczenia, delikatnie wymie-

szać.  

5. Przełożyć do foremek i piec w 

170 stopniach 20 minut.. 

 

Smacznego! 

 

 

 

Olga Zarębska, kl. 1b 

 

 
                                           

 

  

 

- 300g mąki pszennej 

- 100g cukru 

- 2 łyżeczki cukru waniliowego 

- 2 jajka 

- 150 ml gazowanej wody 

- 100 ml oleju 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

- 100 g posiekanej czekolady 

 

 

  
 

1. Suche składniki połączyć ze so-

bą.  

2. W osobnej misce wymieszać 

trzepaczką mokre składniki. 

3. Wszystko wrzucić do jednej mi-

ski i wymieszać trzepaczką. 

4. Na końcu dodać posiekaną cze-

koladę. 

5. Ciasto nałożyć do foremek. 

6. Babeczki piecz w nagrzanym do 

180 stopni piekarniku przez oko-

ło 30 minut. 

 

Smacznego! 

 

 

Martyna Sadowska, kl. 1b 
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- 2 szklanki mleka 

- 2  szklanki mąki 

- 1/3 szklanki oleju 

- 2 łyżki cukru  

- 1 cukier waniliowy 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 2 jajka 

- szczypta soli 

 

 

 

 

  
1. Oddzielić białka od żółtek.  

2. Wszystkie składniki oprócz bia-

łek rozbić mikserem na gładką 

masę. 

3. Białka ubić na sztywną pianę, po 

czym delikatnie wymieszać z 

ciastem. 

4. Rozgrzać gofrownicę i posmaro-

wać olejem. 

 

 

Smacznego! 

 

Ania Przepiórka, kl. 1b 

 

 
                                           

 

  

 

- pół kilograma mięsa mielonego 

- średnia cebula 

- ząbek czosnku 

- przyprawa curry 

- słodka papryka 

- ostra papryka 

- sól 

- pieprz 

- pęczek natki pietruszki 

 

 

 

  
 

 

1. Cebulę i natkę drobno kroimy.  

2. Dodajemy do mięsa mielonego 

wraz z przyprawami. 

3. Dokładnie mieszamy, formujemy 

podłużne klopsiki i nadziewamy 

je na patyczki. 

4. Grilujemy i podajemy. 

 

 

Smacznego! 

 

 

Julka Leszczyńska, kl. 1b 
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- 1 brokuł - ugotować 

- 2   jajka -   ugotować na twardo i po-

kroić w kostkę 

- pół paczki makaronu - ugotować 

- 2 łyżki cukru  

- 1 cukier waniliowy 

- 1 czerwona cebula - pokroić  w kost-

kę 

 

Sos: 

 

 - 3 łyżki jogurtu greckiego 

- 2   łyżki majonezu 

- 1 ząbek czosnku 

- sól  

- pieprz 

 

 

 

 

  
1. Wszystkie składniki włożyć do 

miski.  

2. Zalać sosem. 

3. Wymieszać. 

 

Smacznego! 

 

Julka Wolak, kl. 1b 

 

 

 
                                           

 

  

 

- marchew 

- pietruszka 

- seler 

- ziemniaki 

- kukurydza konserwowa 

- groszek konserwowy 

- majonez 

- musztarda 

- musztarda 

- ogórki kiszone 

- sól 

- pieprz 

 

 

  
 

1. Warzywa pokroić w kostkę.  

2. Dodać groszek i kukurydzę. 

3. Dodać pokrojone ogórki kiszone. 

4. Dodać do smaku majonez, musz-

tardę, sól i pieprz. 

5. Wszystkie  dobrze wymieszać. 

 

 

Smacznego! 

 

 

Michał Neumann, kl. 1b 
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- szklanka jogurtu naturalnego 

- 2  kilogramy pomarańczy 

- kilogram jabłek 

- 2 kilogramy bananów  

- 3 kiwi 

- 4 mango 

- 3 kilogramy truskawek 

- 2 kilogramy jagód 

- kilogram malin 

 

 

 

 

  
1. Obieramy owoce.  

2. Kroimy je w kostkę. 

3. Wlewamy jogurt. 

4. Mieszamy przez 5 min i gotowe. 

 

 

Smacznego! 

 

 

Philip Bedekier, kl. 1b 

 

 
                                           

 

 

  

- 3 szklanki mąki 

- 4 jajka 

- 1/4 łyżeczki soli 

- 1/2 szklanki cukru 

- 1 i 3/4 szklanki wody gazowanej 

- 1/2 szklanki oleju 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

 

  
1. Oddzielamy żółtko od białka.  

2. Białko ubijamy na sztywno z 

odrobiną soli. 

3. Żółtka mieszamy z cukrem w in-

nym naczyniu.. 

4. Dodajemy olej, wodę i miksuje-

my. 

5. Następnie dodajemy wcześniej 

zmieszane ze sobą: mąkę, sól i 

proszek do pieczenia.  

6. Całość razem miksujemy. 

7. Ubite białko dodajemy do całej 

masy, delikatnie mieszając ręcz-

nie, do uzyskania jednolitej kon-

systencji. 

8. Dodajemy olej, wodę i miksuje-

my. 

Smacznego! 

 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 
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 W maju z całą rodziną byłem 

na Ogólnopolskim Zlocie Mercede-

sów. Zlot rozpoczął się o godzinie 

11:00 na lotnisku. Można było oglą-

dać stare i nowe auta, zrobić sobie 

zdjęcie, a nawet nimi driftować. Był 

też symulator dachowania, czyli po-

kazywał jak czuje się kierowca pod-

czas dachowania. Potem zgłodnia-

łem i poszedłem z tatą na hot-doga. 

To był fajny dzień. 

 

Olek Furmański, kl. 1b 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ 

REDAKCYJNY 
 

 

 

 

 

 

Ania Przepiórka, kl. 1b 

Magda Szarpatowska, kl. 1b 

Julka Wolak, kl. 1b 

Julka Leszczyńska, kl. 1b 

Leon Rumiński, kl. 1b 

Olek Furmański, kl. 1b  

Philip Bedekier, kl. 1b 

 

 

 
Kolegium  pracuje  

pod  

kierownictwem 

p. Doroty Hoffmann  


