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Cześć! 

 

Witam Was w kolejnym nu-

merze naszej gazetki!  

Możecie się z niej dowiedzieć, 

co wydarzyło się w naszej szkole w 

ostatnim czasie, jakie odnieśliśmy 

sukcesy, jak wyglądały nasze ferie 

zimowe, no i nie tylko... Oczywiście 

nie zabraknie też różnych zadań, 

krzyżówek i łamigłówek. Będą na-

wet zadania ortograficzne. Nie 

przejmujcie się, bo nie będą trudne, 

tylko ciekawe i śmieszne zarazem  :) 

 Zachęcam do czytania gazetek 

szkolnych!  
 

Nikodem Dankowski, 

kl. 3a 

 

Cześć, nazywam się Ba-

sia. Jest zima, a do mnie 

przyjechali dziadkowie, 

których bardzo rzadko 

widuję, ponieważ miesz-

kają w Woli Górnej. Przygotowuje-

my się do Wigilii i robimy: piernicz-

ki, pierożki, różne sałatki i zupy       

i jednocześnie sprzątamy. Gdy skoń-

czyliśmy przygotowania odczekali-

śmy dwa dni i nadeszła Wigilia. 

Przyszedł do nas święty Mikołaj. 

Dostałam: figurki psa i kotka do po-

malowania, dwie książki: „Ronja, 

córka zbójnika” i książkę o przygo-

dach różnych zwierząt oraz LOL 

Surprise zwierzaczka. Często odwie-

dzam dziadków, którzy mieszkają na 

wsi. Bawię się tam świetnie. 

 

Basia Markowska, kl. 3a 
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„Czytanie zbliża...” 
 

 . 

„Czytanie   

o ósmej rano” 
 

 Codziennie o ósmej rano 

wszystkie klasy 1-3 spotykają się w 

sali gimnastycznej. Dzieci siadają 

wygodnie, a Panie czytają książkę. 

Tam poznaliśmy książkę Jadwigi 

Ruth – Charlewskiej „Dziewczynka 

spoza szyby”. Opowiada ona o nie-

pełnosprawnej dziewczynce, która 

nie chodziła do szkoły, tylko uczyła 

się w domu. Ta książka bardzo mi 

się podobała, ponieważ nauczyła 

mnie, że nie wolno dokuczać innym 

osobom i należy pomagać chorym. 

Poleciłabym ją innym dzieciom, któ-

re lubią czytać. W następnej gazetce 

napiszę wam o książce pod tytułem 

„Pokój na poddaszu”. Tę książkę za-

leciłabym mojej rodzinie, szczegól-

nie mojej mamie i mojemu tacie, po-

nieważ bardzo lubią czytać. Czyta-

nie rozwija pamięć i dzięki niemu 

poznajemy nowe słowa. To nie tylko 

nauka, ale także zabawa i wspólnie 

spędzony czas. Bardzo lubię czyta-

nie o ósmej rano i dlatego zachęcam 

was do czytania! 

Alicja Stasiak, kl. 3a  
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„Zabawy ortograficzne” 
 

Przeczytaj uważnie wyrazy i wpisz 

w odpowiednie miejsca: 
 

jaskółka, ołówek, wóz, wiózł, dół, 

przyjaciół, żaglówka, kółka, wróżka, 

królowa, król, królewski, pióro, 

dróżka, lód, brzózka, Kucówna, 

Głogów, Kraków, kartkówka, pla-

ców, progów, stołów, uczniów, 

ósemka, ósmy, ówczesny, skrócić, 

córka, Józef, mózg, ogórek, płótno, 

stróż, wróbel, źródło, żółw, pomóc, 

krówka, pagórek, górka, trójka, trój-

kąt, komórka, różny, równy, piórek, 

różowy, żółtko, pocztówka, klasów-

ka, majówka, parówka, który, mój, 

późno, strój, twój, słówka, równo-

waga, próba, sposób, mój, siódmy, 

wrócił, ósmy, łódź, powrót, pół, kół-

ko, wniósł, szósty, mógł, pióro 

 

Wyrazy z ó, które wymieniają się na 

„a”: 

 

 

Wyrazy z ó, które wymieniają się na 

„e”: 

 

 

 

Wyrazy z ó, które wymieniają się na 

„o”: 

 

 

 

Wyrazy z ó, które w zakończeniach 

piszę się „-ów,  -ówka, -ówna”: 

 

 

 

Wyrazy z ó „niewymiennym”: 

 

 

 

Alicja Stasiak, kl. 3a 
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 Polecamy wzruszającą opo-

wieść o niepełnosprawnej dziew-

czynce, jej zmaganiach z chorobą i 

relacjach z rówieśnikami, o wytrwa-

łości i przyjaźni... 

 Warto przeczytać! 

 

 

 Książka pt. „Dziewczynka spo-

za szyby” jest bardzo fajną książką. 

Opowiada historię dziewczynki o 

imieniu Elżunia, która miała choro-

bę polio i nie mogła chodzić. Była 

smutna, ponieważ nie mogła robić 

wielu rzeczy, np.: biegać i grać w 

piłkę. Wicek, czyli sąsiad Elżuni, 

psocił  się jej z powodu choroby. 

Przez kilka tygodni spędzonych z 

dziećmi z harcerstwa, które wycho-

dziły z nią na spacery i bawiły się 

wspólnie, Elżunia była uśmiechnięta 

i wesoła.  

 Ta książka nauczyła mnie, że 

warto pomagać i nie wolno śmiać 

się z innych. Polecam przeczytać tę 

książkę. 

 

Martyna Motylewska, kl. 3a  

 

  

 Książka „Dziewczynka spoza 

szyby” Jadwigi Ruth – Charlewskiej  

spodobała mi się, ponieważ drużyna 

harcerzy zaopiekowała się chorą El-

żunią poruszającą się na wózku in-

walidzkim. Grupa ta pozytywnie  

zmieniła także dokuczającego 

dziewczynce Wicka. Ta historia po-

kazuje, że dobrem można wszystko 

przezwyciężyć. Opowiadanie zwra-

ca nam uwagę na samotność i ciężki  

los osób niepełnosprawnych.  

 Książka nauczyła mnie toleran-

cji, oraz by zawsze być gotowym do 

zaofiarowania swojej pomocy           

i przyjaźni innym. 

 

Aleksander Lewandowski,  

kl. 3a  
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„Kiermasz Świąteczny’’ 
 

 13 grudnia 2019r. odbył się 

kiermasz świąteczny. Nasza klasa 3a 

też brała w nim udział. Ja przygoto-

wałam krasnoludki i kartki świątecz-

ne. Moja koleżanka Ala sprzedawała 

pyszne kolorowe babeczki. Na na-

szym stoisku były też: browny, nale-

śniki z Nutellą i różnymi polewami, 

orzeszki z nadzieniem, babeczki: tę-

czowe, czekoladowe. Dzieci przygo-

towały również: szarlotkę, ołówki, 

magiczne kredki, malutkie bezy, 

większe bezy na patyku w kształcie 

choinek i jednorożców, ciasteczka, 

pierniczki i piękne ozdoby na choin-

kę oraz do postawienia na półce. Ja 

kupiłam choinkę, którą postawiłam 

na parapecie w moim pokoju, 2 

scrunchies, i dużo słodyczy. Pod ko-

niec kiermaszu dostałam od koleża-

nek jeszcze 3 babeczki. Zajęliśmy 2 

miejsce. 6 osób z naszej klasy brało 

udział w konkursie na największy 

łańcuch. W tym konkursie zajęliśmy 

1 miejsce. Dostaliśmy dyplom i cu-

kierki. 

Moim zdaniem kiermasz był uda-

ny!!!! 

 

Weronika Muraczewska, kl. 3a 
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„Świąteczny 

Kiermasz” 
 

 Cześć, mam na imię Alicja i dzisiaj 

chciałabym wam opowiedzieć o Świą-

tecznym Kiermaszu. Na początku o go-

dzinie 17:00 zebrało się dużo klas 1-8. 

Potem wszyscy rozłożyli na stołach je-

dzenie i różne ozdoby. Oczywiście zro-

bione przez dzieci albo przy pomocy ro-

dziców. Gdy wszystko było rozłożone za-

częło się wielkie kupowanie. Nasza klasa 

3a przygotowała: babeczki, pizzę, zabaw-

ki, krasnoludki, orzechy z kre-

mem, paluszki w czekoladzie, 

różne ozdoby, naleśniki z dże-

mem ze śmietaną lub z czekoladą. Nasza 

klasa zajęła 3 miejsce. Na kiermaszu od-

był się konkurs na wykonanie najdłuższe-

go łańcucha i z każdej klasy wzięło 

udział 6 osób. Łańcuch trzeba było wyko-

nać tylko w 30 minut. Nasza klasa wygra-

ła i zdobyła 1 miejsce! Kiermasz trwał do 

19:30, czyli 2 godziny i 30 minut. Gdy 

już wszystko było kupione kiermasz się 

skończył i wszyscy szczęśliwi poszli do 

domów.  

Uważam, że na kiermaszu było bardzo 

fajnie. 

Alicja Stasiak, kl. 3a 
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Warsztaty kreatywne  

z okazji Dnia Babci i Dziadka 

w świetlicy szkolnej. 

 

 18 stycznia 2020 roku 

w świetlicy szkolnej odbyły się zaję-

cia kreatywne, podczas których  za-

proszeni goście Babcie, Dziadkowie 

oraz dzieci mogli wykonać samo-

dzielnie ozdabianie krawaty, biżute-

rię z kolorowego makaronu, liczne 

laurki różnymi technikami plastycz-

nymi. 

 Całość spotkania przebiegła 

w miłej atmosfe-

rze, przy muzy-

ce oraz słodkim 

p o c z ę s t u n k u . 

Wszystkie wy-

konane na zaję-

ciach prace prze-

szły na własność 

uczestników. 
 

 

 

Katarzyna 

Major - 

kierownik 

świetlicy 
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Wystawa różańców  

wykonanych przez dzieci    

z klas I-III 
 

 W październiku uczniowie klas 

1-3 wykonali własnoręcznie różań-

ce. 

 Siostra Bogumiła Urszula Pta-

sińska i s. Krystyna – Anna Nowa-

kowska zaprezentowały wykonane 

przez dzieci prace na wystawie, któ-

rą można było oglądać na holu 

pierwszego piętra. 

Dziękujemy za zaangażowanie 

i kreatywność uczniów. Każda praca 

była wyjątkowa i niepowtarzalna! 
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,,PRZEGLĄD  KOLĘD 

 I PASTORAŁEK –  

Zaśpiewajmy Jezuskowi” 
 
 

 Jeszcze przed feriami; w 

czwartek 23 stycznia spotkaliśmy 

się na szkolnym przeglądzie kolęd i 

pastorałek. Spotkanie przygotowały 

i prowadziły panie: Ola, Kasia i 

Małgosia. W przeglądzie wzięli 

udział uczniowie klas 1-3. Honoro-

wymi gośćmi była Dyrekcja naszej 

szkoły oraz rodzice i bliscy uczestni-

ków przeglądu. Dzieci pięknie wy-

konały przygotowane przez siebie 

utwory, a zgromadzona publiczność 

wspólnie odśpiewała kilka kolęd 

przy akompaniamencie akordeonu. 

Uczniowie śpiewali kolędy również 

w innych językach. Spotkanie za-

kończyło się wspólnym zdjęciem i 

wręczeniem upominków dla wszyst-

kich uczestników przeglądu. 

 

Uczniowie klas 2a, 2c, 2e 
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„Sprawny Miś” 
 

 20 stycznia 2020r w naszej 

szkole odbyły się zawody „Jestem 

sprawny. Sprawny Miś”. W zawo-

dach uczestniczyły klasy 1-5. Ściga-

liśmy się ze szkołą nr 14. Nasza kla-

sa przegrała 2 razy, ale za to wygra-

liśmy 1 raz. Niektóre dzieci z róż-

nych klas się przewracały albo wy-

padały im piłki lub woreczki. Nie-

stety nasza szkoła przegrała ze szko-

łą 14. Szkoda, że przegraliśmy, ale i 

tak zawody mi się podobały. Jak 

akurat my mieliśmy się ścigać to 

przyszła nasza klasa, czyli klasa pły-

wacka i dwie dziewczyny z gimna-

stycznej. Na zawodach, z naszej kla-

sy startowało 5 chłopaków i 4 

dziewczyny. Z chłopaków: Olek L., 

Nikodem S., Tymon M. i Dominik 

M., a z dziewczyn Weronika S., Ali-

cja S., Michalina K. i ja. Było bar-

dzo fajnie. Przez te kibicowanie 

zdarłam sobie gardło. 

 

Weronika Muraczewska, kl. 3a 
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„NASZ  WYSTĘP” 
 

          Późnym popołudniem 29 li-

stopada wystąpiłyśmy na gali XII 

edycji wojewódzkiego konkursu pla-

stycznego ,,Postać św. Mikołaja w 

kosmosie”. Na początku zaprezento-

wałyśmy układ gimnastyczny z szar-

fami – przygotowany pod kierun-

kiem p. Iwony Borkowskiej. Póź-

niejsze dwa wejścia to taniec z mo-

pami i świąteczna piosenka z ukła-

dem ruchowym. Oba występy  przy-

gotowałyśmy pod okiem naszej wy-

chowawczyni p. Małgosi Kowal-

skiej – Płuciś. 

Poczułyśmy się, jak prawdziwe 

gwiazdy, gdy publiczność nagrodziła 

nasze starania gromkimi brawami. 

 

Dziewczynki z kl.2a 
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ZAJĘCIA  

Z PROGRAMOWANIA 

 
 

      13 listopada 2019 roku byliśmy 

na Wydziale Matematyki i Informa-

tyki UMK, gdzie mogliśmy się po-

czuć jak prawdziwi studenci. 

Dzięki mamie Oliwki poznaliśmy 

pana Jakuba, który poprowadził dla 

nas bardzo ciekawe zajęcia z progra-

mowania tabletów. 

Zwiedziliśmy też Muzeum Informa-

tyki, gdzie mogliśmy zobaczyć naj-

starsze komputery i urządzenia na-

grywające. 

Wycieczka nam się podobała i chęt-

nie odwiedzimy  to miejsce kolejny 

raz. 

 

Uczniowie klasy 2a   
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„Występy 3a’’ 
 

Nasza klasa 3a w tym roku 

przygotowała dużo występów dla 

uczniów i nauczycieli. Nasz pierw-

szy występ był na Pasowanie Pierw-

szaka. Zaprezentowaliśmy wtedy 

wiele piosenek i kilka tańców. Tań-

czyliśmy do piosenki Natalii Kukul-

skiej „Tyle słońca w całym mieście”, 

chłopcy mieli również taniec z krze-

słami, a dziewczyny taniec laleczek. 

Na koniec mieliśmy układ do pio-

senki zespołu Gawęda „Parasole od 

łez”. Pani podzieliła nas na dwie 

grupy: jedna grupa tańczyła z para-

solami, a druga przygotowała i po-

kazała układ gimnastyczny. Ten sam 

występ mieliśmy okazję pokazać w 

stołówce emerytowanym nauczycie-

lom (czyli takim, którzy kiedyś pra-

cowali w naszej szkole) z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Naszym 

kolejnym występem był taniec, w 

którym występowały tylko dziew-

czyny z grupy gimnastycznej. Tań-

czyłyśmy w białych spódniczkach i 

srebrnych opaskach. Wspólnie z na-

mi tańczyły niektóre dziewczyny z 

kl. 4a. Z tym tańcem wystąpiłyśmy 

na podsumowaniu konkursu „Postać 

Świętego Mikołaja w kosmosie” 

oraz na apelu podsumowującym 

pierwszy semestr.  Przed Świętami 

Bożego Narodzenia na świątecznym 

spotkaniu w świetlicy śpiewaliśmy 

kolędy, których wcześniej uczyliśmy 

się na lekcjach, a było ich aż 17. Na-

stępnego dnia śpiewaliśmy je dla na-

uczycieli na wigilijnym spotkaniu. 

Na lekcjach zrobiliśmy sobie kolo-

rowe śpiewniki ze wszystkimi kolę-

dami. Do niektórych kolęd melodię 

grała nam pani Irena Szczurko. Do  

występu wspólnie z klasą 4a przygo-

towała nas pani Ania Górecka, a do 

wszystkich pozostałych pani Dorot-

ka Hoffmann. To już wszystkie na-

sze występy.  
 

Weronika Muraczewska, kl. 3a 
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 Występ grupy gimnastycznej  

z klas 3a i 4a  

przygotowany przez 

 panią Annę Górecką 
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Razem z moją klasą robiliśmy 

kartki z życzeniami dla Noblistki       

z okazji jej urodzin. Cała klasa bar-

dzo się ucieszyła. Faj-

nie jest napisać do No-

blistki, a szczególnie z 

okazji Pani Olgi uro-

dzin. Z naszych laurek 

zrobiliśmy książkę, na-

zwaliśmy ją ,,Kwiatki 

dla Pani Olgi”. Na każ-

dej stronie oprócz ży-

czeń był tulipan, dlate-

go tak zatytułowaliśmy 

naszą książkę dla Pani 

Olgi.  

Pani Tokarczuk 

zdobyła Nagrodę No-

bla za literaturę. Pani 

Olga pisze książki dla 

dorosłych, ale chyba 

każdy marzy napisać 

do Noblistki. 

 

 

 

 

 

Aleksander  

Lewandowski,  

kl. 3a 
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,,MARZYCIELSKA  

POCZTA” 
 

 

      Razem z naszymi paniami: Mał-

gosią i Kasią włączyliśmy się do ak-

cji „Marzycielska Poczta”. W grud-

niu wysłaliśmy własnoręcznie wy-

konane kartki świąteczne do cho-

rych dzieci. Mamy nadzieję, że dzię-

ki nim uśmiech chociaż na chwilę 

zagościł na ich twarzach. Z pewno-

ścią będziemy akcję kontynuować 

nie tylko w święta. 

 

 

Uczniowie kl.2a, 2c 
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Spacerkiem  

po świątecznym Toruniu 
 

 18 grudnia ostatnie chwilę 

przed świętami spędziliśmy w Te-

atrze Muzycznym na spektaklu "Gra 

warta piernika, czyli Maurycy i Ko-

lędnicy" Dzięki niemu poznaliśmy 

kolędy i pastorałki Wandy Chotom-

skiej w nowej odsłonie. Po spekta-

klu Pani Małgosia zabrała nas na 

spacer po świątecznym Toruniu.  

Mamy nadzieję, że takich wyjść bę-

dzie coraz więcej. 

                                                   

                    Uczniowie klasy 2a 
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TORUŃ W LEGENDZIE 
 

  

 20 listopada 2019 roku razem z 

uczniami klasy 2c byliśmy  w Domu 

Legend Toruńskich. Mieliśmy oka-

zję poznać bohaterów legend zwią-

zanych z naszym miastem. Niektó-

rzy z nas wcielili się w prawdziwych 

aktorów i wiernie odtwarzali swoje 

role. 

Żywa lekcja historii jeszcze na dłu-

go pozostanie w naszej pamięci. 

 

  

Uczniowie kl.2a 
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     ,,Zajęcia kulinarne” 

  w klasie 3a 
 

 Raz w miesiącu, z moją klasą 

mamy zajęcia kulinarne, gdzie robi-

my wiele różnych przysmaków. Te 

zajęcia organizuje moja nauczyciel-

ka Pani Dorota Hoffmann. Pani Do-

rota ma wiele pomysłów na smako-

łyki, np.: lody owocowe, zupa pomi-

dorowa z grzankami, ciasto z czer-

wonej fasoli, kolorowe kanapki i 

wiele innych pyszności. Z okazji 

walentynek robiliśmy parówkowe 

serduszka, tosty z kolorowymi ser-

cami oraz wycinaliśmy serca w jabł-

kach. Natomiast z okazji Świąt Bo-

żego Narodzenia przygotowaliśmy 

choinki z wafelkowych stożków do 

lodów. Moim ulubionym daniem 

przygotowanym podczas tych zajęć 

były lody owocowe, zrobione z 

owoców mrożonych i banana, poda-

nych w rożkach waflowych. Moim 

rodzicom smakowały kulki mocy 

zrobione z orzechów laskowych, 

daktyli, kakao i wiórków kokoso-

wych.  

 Zajęcia podobają mi się,  po-

nieważ uczę się na nich gotować i w 

domu mogę przyrządzić coś dla mo-

jej rodzinki.   

    

 Aleksander Lewandowski, 

 kl. 3a 
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 Neil Armstrong był pierw-

szym człowiekiem na Księżycu. 

Urodził się 5 sierpnia 1930 roku. 

Mieszkał w Stanach Zjednoczonych. 

Od dziesiątego roku życia pracował 

zarobkowo. Młody Armstrong po-

bierał lekcje muzyki, pasjonował się 

także lotnictwem. W szkole średniej 

rozpoczął naukę pilotażu. Upraw-

nienie pilota zdobył w wieku 16 lat, 

na drugi dzień po ukończeniu 16. r. 

życia. Rozpoczął naukę na uniwer-

sytecie, gdzie również studiowali 

inni przyszli astronauci. W 1950 ro-

ku został pilotem marynarki Stanów 

Zjednoczonych, a w 1962 został 

przyjęty do zespołu astronautów. 

Był dowódcą Apollo 11 i pierwszym 

człowiekiem, który 21 lipca 1969 

roku stanął na Księżycu. Po tym 

wydarzeniu powiedział słynne zda-

nie: „To jest mały krok dla człowie-

ka, ale wielki skok dla ludzkości”. 

 

Kinga Widurska  

i  Rafał Szyburski, kl. 3a 

 

       Toruń,19.01.2020r. 

 

Dzień dobry  

Panie  

Mirosławie Hermaszewski! 
 

Na początku mojego listu pra-

gnę Pana serdecznie pozdrowić i za-

pytać, jak Pan się czuję. Mam na 

imię Marysia  i  chodzę do trzeciej 

klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w 

Toruniu.  

Obecnie na lekcjach języka 

polskiego dużo czytamy o Panu i  

podziwiamy pańskie dokonania. 

Urzekło mnie  opowiadanie pt. „Lot 

w kosmos”, gdzie jako pierwszy 

Polak wraz z Rosjaninem Piotrem 

Klimukiem na statku kosmicznym 

Sojuz 30 wielokrotnie okrążyliście 

Ziemię. Była to dla Pana zapewne 

niesamowita przygoda. Ja chciała-

bym też kiedyś polecieć w kosmos i 

zobaczyć przepiękny widok naszej 

błękitnej planety. Moim marzeniem 

jest również, aby Pan odwiedził na-

szą szkołę i opowiedział wszystkim 

uczniom o niezwykłej wyprawie.  

Zapraszam Pana bardzo ser-

decznie, myślę że odwiedziny tak 

ważnego gościa byłyby dla nas nie-

samowitym wyróżnieniem  i wspa-

niałą lekcją historii. 
       

 Marysia Boniecka, kl. 3b 
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 1 grudnia 201- 2019 roku bra-

łam udział w Otwar-

tych Mistrzostwach 

Wielkopolski w Tań-

cu Towarzyskim dzie-

ci i juniorów WIEL-

KOPOLAN CUP 

2019. 

Po raz drugi pojecha-

łam z Kubą 

z klasy III D na tur-

niej do Przeźmierowa. 

Sala była pięknie ude-

korowana mikołajami 

i choinkami, było bar-

dzo świątecznie. W 

naszej kategorii tań-

czyło aż 15 par, ale 

udało nam się zdobyć 

1 miejsce i tym sa-

mym przeszliśmy do 

wyższej klasy tanecz-

nej G. Dostaliśmy 

medale, dyplomy, 

świąteczne choinki 

oraz śliczne maskotki

- renifery. Teraz cze-

ka nas dużo pracy, ponieważ wyższa 

klasa to więcej tańców turniejowych 

na zawodach. 

 

 Zuzia Kłosowska, kl. 3b 
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 Zaczęło się to tak. Wstałam i 

zobaczyłam, że jestem w aucie, zo-

rientowałam się potem, że jadę do 

Włoch na narty. Do Włoch pojecha-

łam z moimi kuzynkami i ze znajo-

mymi. Byłam tam tydzień od soboty 

do soboty. Pogoda była piękna, śnie-

gu było po kolana, ale, ale, ale słon-

ko grzało jak w lato. Gdy wróciłam, 

3 dni byłam małym leniuszkiem, a 

potem zadania domowe i nauka, i do 

szkoły.  

 Te ferie spędziłam bardzo faj-

nie, był śmiech oraz płacz. 

 

Weronika Sacharuk,  

kl. 3a 

 

 Dwa tygodnie temu zaczęły się 

moje ferie. Od razu w sobotę poje-

chałam do babci. Babcia mieszka w 

Chojnicach. Moje kuzynki również, 

ale o nich opowiem za chwilę. Na 

czym to ja skończyłam… Po przy-

jeździe do babuni zjadłam pyszny 

obiad. W końcu babcia Maria gotuje 

najlepiej na świecie. Miałam już 

plan jak spędzę ferie. Pierwszego 

dnia bawiłam się wspaniale. Grali-

śmy w karty, byliśmy na spacerze, 

oglądaliśmy bajki. Następnego dnia 

przyszła do mnie kuzynka. Trudno 

było mi umówić się z nią na spotka-

nie. Gdy Oliwia, czyli moja kuzyn-

ka, chodziła do szkoły, ja miałam 

ferie. To było dokładnie tak, gdy w 

Toruniu zaczęły się ferie, to w Choj-

nicach dzieci wracały do szkoły. 

Tych 12 dni to było praktycznie nic, 

bo nie widuję się z babcią i dziad-

kiem na co dzień. 

W ostatni dzień pobytu miałam spo-

tkać się jeszcze z Oliwią. Mama jed-

nak wszystko popsuła, bo musiałam 

już wracać do domu. To nie zmienia 

faktu, że było super!!! 

 Po przyjeździe do Torunia cze-

kała już na mnie koleżanka. Przecież 

do końca ferii były jeszcze 2dni. Do-

kończyłam też w ferie czytać lektu-

rę, bardzo się wyspałam i objada-

łam. 

 Ferie bardzo mi się podobały. 

Tęsknię za babcią i dziadkiem. Lu-

bię się z nimi spotykać. 

Zuzanna Oler, kl. 3a 
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,,Budowle ze śniegu” 
 

 W ferie 04.02. pojechałem na 

wycieczkę do Zakopanego, gdzie 

zwiedziłem dwie budowle w całości 

wykonane ze śniegu i lodu. Budowle 

znajdowały się pod Wielką Krokwią, 

czyli dużą skocznią, na której w 

dniach 24-26.01. odbyły się zawody 

Pucharu Świata w skokach  narciar-

skich. W turnieju indywidualnym 

zwyciężył Kamil Stoch, a trzecie 

miejsce zajął Dawid Kubacki. Nato-

miast nasza drużyna w składzie Ży-

ła, Wolny, Stoch i Kubacki zajęła 5 

miejsce. Pierwsza budowla to labi-

rynt za-

kończony 

śnieżnym 

zamkiem 

z tarasem 

widoko-

wym. W 

tych bu-

dowlach 

podobało 

mi się 

bardzo, 

ponieważ 

zwiedza-

łem i szu-

kałem 

drogi 

wyjścia z 

labiryntu. 

Mój brat i 

ja byliśmy pierwsi w zamku, druga 

mama, trzeci tata, a na końcu dziad-

kowie. Wszyscy dotarli na pamiąt-

kowe zdjęcie. W drugiej budowli 

którą było wielkie igloo, było 10 po-

mieszczeń, gdzie znajdowały się du-

że wyrzeźbione postaci z bajek Di-

sneya. Mieliśmy wspaniałą zabawę 

w rozpoznawaniu postaci z bajek.  

 Tego pobytu nigdy nie zapo-

mnę, ponieważ byłem pierwszy raz 

w takich budowlach i do tego z całą 

rodziną.  

 

Aleksander Lewandowski,  

kl. 3a  
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Ciekawostki,  

w które nie uwierzysz! 
 

Kanadyjska firma produkująca de-

sery sluschy w ramach psikusa na-

daje napojom obrzydliwe nazwy, 

które nie mają nic wspólnego z ich 

pysznymi smakami: pianka do gole-

nia = kremowa pomarańcza, pizza-

getti (pizza i spaghetti) = truskawka 

i kiwi, mydło = arbuz.  

Miłośnicy psów odwiedzający 

amerykański stan Idaho mogą spę-

dzić noc w hotelu w kształcie psa. 

W Kalifornii znajduje się hotel ofe-

rujący pokoje w starych szkolnych 

autobusach.  

7 grudnia to dzień waty cukrowej. 

Pierwsze wieloryby miały nogi.  

Pewien zespół w jednym ze swoich 

teledysków wysłał w kosmos kawa-

łek pizzy.  

Naukowcy opracowali okulary 3d 

dla owadów.  

Jedna na 10 000 koniczynek ma 

cztery listki. 

Pewien mężczyzna z 

Indii zrobił balon z gu-

my do żucia większy od 

piłki do koszykówki. 

Tost z masłem i koloro-

wą posypką to popular-

ne śniadanie w Holandii. 

Niektóre rekiny potra-

fią chodzić po dnie mo-

rza na swoich płetwach.  

Istnieją nocne tęcze, które pojawia-

ją się w blasku księżyca.  

Niektóre motyle piją łzy żółwi.  

Żyjące w rafie koralowej robaki na-

zywane wieloszczetami wyglądają 

jak kolorowe choinki.  

Psy widzą jedynie kolory żółty, nie-

bieski i szary. Niektórzy mają wy-

łącznie czarno-białe sny.  

Najmniejsza gitara na świecie jest 

mniejsza nawet od kurzu.  

Podczas biegu na szpilkach zawod-

nicy ścigają się na obcasach o wyso-

kości nawet 5 centymetrów.  

GravyWrestling to zapasy w 1000 

litrów sosu pieczeniowego.  

W wyścigu niemowlaków bobasy 

muszą przeraczkować 3,7 metra do 

mety.  

W wyścigu karaluchów, robaki wy-

puszcza się na środku 6 metrowego 

koła. 

Wygrywa ten, który pierwszy do-

trze do jego brzegu.  

Weronika Muraczewska,  

kl. 3a 
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Sport  

to fajna sprawa!! 

 

 Z moim kolegą Olkiem bardzo 

czsto jeździmy na hulajnogach. Jaz-

da na hulajnodze polega na tym, że 

próbujemy różnych sztuczek w ska-

teparku. Umiemy dużo kombinacji, 

np. stoję na podeście i robię obrót, 

robię obrót kierownicą, nad głową 

kręcę podestem. Mój tata sądzi, że 

to efektowne, ja też tak sądzę.  

Polecam jazdę na hulajnodze. 

 

Nikodem Dankowski, kl. 3a 

 
 

 Sport to rywalizacja, ale też 

nauka. Jest wiele dyscyplin 

sportu, np.: piłka nożna, koszy-

kówka, tenis, akrobatyka, biega-

nie, jazda na rowerze, jazda na 

hulajnodze, itd. Ze wszystkich 

dyscyplin najbardziej lubię piłkę 

nożną, koszykówkę, jazdę na hu-

lajnodze i na rowerze. 

Obecnie w szkole są zawody sporto-

we pt. ,,Jestem Sprawny. Sprawny 

Miś”. Są to zawody dla klas 1-5.  Na 

każdym poziomie są po trzy konku-

rencje. Udział biorą trzy szkoły, z 

których przechodzą dwie, a jedna 

odpada. Rok temu w tych zawodach 

nasza szkoła zajęła drugie miejsce.  

Jest powiedzenie, które brzmi tak: 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Pamiętajcie, sport to fajna sprawa. 
 

Aleksander Lewandowski,  

kl. 3a 
 

 

 

 
   

      KĄCIK SPORTOWY 
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W SP nr 8 w Toruniu o godzi-

nie 08.00 większość uczniów z klas 

1-3 zaczynała bal karnawałowy, któ-

ry odbywał się jak co roku na łączni-

ku szkoły. Według większości dzieci 

najlepszą piosenką w tym roku na 

balu była "Eluwina". Na balu tań-

czyliśmy i bawiliśmy się. Sala była 

pięknie przystrojona przez dzieci z 

różnych klas - były m. in. plakaty, 

balony i łańcuchy. Większość dzieci 

była przebrana, miała bardzo cieka-

we kreacje. Ja w tym roku byłam 

przebrana za diablicę. Obecny był 

DJ i animator, który prowadził im-

prezę. W czasie, gdy klasy bawiły 

się na całego jedna z wyczytanych 

klas brała udział w "loterii fanto-

wej". Można było wylosować fajne 

gadżety. Pozostałe klasy w tym cza-

sie dalej tańczyły i bawiły się. Na 

zakończenie balu były puszczane 

bańki mydlane. Po pewnym czasie 

nauczyciele i dzieci udawali się do 

swoich klas. W klasie 3a mieliśmy 

fajnie ustawione ławki w kształt 

kwadratu i w środku były trzy ławki, 

na których były wyłożone słodycze. 

Mogliśmy się częstować, słuchać 

muzyki i rozmawiać na różne do-

wolne tematy. W tym roku bal kar-

nawałowy był super. 
 

 Michalina Krzysztofiak,  

kl. 3a 
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. 

- Dzień dobry, chciałabym przepro-

wadzić z Panią wywiad. 

- Dobrze, bardzo mi miło. 

- Czy będąc dzieckiem myślała Pani 

o takiej pracy? 

- Myślałam o tym, żeby zostać tera-

peutą i pracować z dziećmi. 

- Czy lubi Pani podróżować? 

- Bardzo lubię podróżować, a szcze-

gólnie poznawać nieznane zakątki 

Polski. 

- Jaki jest Pani ulubiony owoc? 

- Najbardziej lubię truskawki. 

- Dziękuję za wywiad. 

- Ja też dziękuję. 

  

Wywiad  

przeprowadziła  

Agnieszka  

Janukiewicz z kl. 3a 

 

 

 

 

 

Dzień dobry. 

-Dzień dobry. 

-Czy lubił Pan chodzić do szkoły? 

-Oczywiście  lubiłem. 

-Czy lubi Pan czytać? 

-Od najmłodszych lat. 

-Jaki przedmiot lubił Pan najbardziej 

w szkole? 

-Ten,  który lubi większość chłop-

ców, czyli wf. 

-Czy lubi Pan jeździć na rowerze? 

-Oczywiście lubię. 

-Jaki sport zimowy lubi Pan najbar-

dziej? 

-Najbardziej lubię jazdę na nartach i 

cieszę się, że już zbliża się zima. 

-Dziękujemy z wywiad.  

  Do widzenia. 

-Do widzenia. 

 

Wywiad przeprowadzili 

Nikodem Dankowski 

 i Aleksander Lewandowski  

z kl. 3a 
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-Dzień dobry 

-Dzień dobry 

-Czy Pani lubiła cho-

dzić do szkoły? 

-Tak, bardzo lubiłam. 

-Jaki przedmiot lubiła 

Pani najbardziej? 

-Najbardziej lubiłam 

język polski. 

-Czy lubi Pani czytać 

książki? 

-Tak, bardzo lubię, czy-

tam w każdej wolnej 

chwili. 

-Czy lubi Pani swoją 

pracę? 

-Tak, pracuję z przy-

jemnością. 

Wywiad  

przeprowadzili 

Aleksander  

Lewandowski  

i Nikodem  

Dankowski z kl. 3a 

 

 

 

 

 

 

 

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Co Pani najchętniej 

robiła, gdy była dziec-

kiem? 

- Najbardziej lubiłam 

jeździć na rowerze. 

- A co Pani lubi robić w 

wolnym czasie? 

- Bardzo lubię chodzić 

na spacery. 

- Jaka jest Pani ulubio-

na potrawa? 

- Lubię golonkę z kapu-

stą. 

- Jak długo Pani pracu-

je w naszej szkole? 

- Pracuję od 12 lat. 

- Dziękujemy za wy-

wiad. 

 

Wywiad  

przeprowadzili 

Weronika Sacharuk 

i Tymon  

Machałowski z kl.3a 
 

 

 

 
 

- Dzień dobry.  

- Dzień dobry.                                               

 - Dlaczego Pan chciał 

zostać nauczycielem 

pływania?  

-Bo lubię pływać. 

- Ile Pan miał lat kiedy 

został nauczycielem? 

- Miałem 20 lat. 

- Czy Pan uprawiał 

sport jak był dziec-

kiem? 

- Tak, pływanie i tenis. 

- Dziękujemy za roz-

mowę.  
 

Wywiad  

przeprowadziła  

grupa  pływacka  

z kl. 3a 
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30.09.2019r 

 
Kochana Ziemio! 

 

 Witam Cię gorąco. Mam na 

imię Zuzia, mam 9 lat. Chodzę do 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Toru-

niu. Mieszkam w Polsce, która leży 

w Europie. 

 To piękny kraj i cudowne miej-

sce. Lubię swoje miasto, starówkę i 

moje osiedle Rubinkowo. Lubię jeź-

dzić na rowerze do lasu, lubię jeź-

dzić nad jezioro do Osieka, a zimą 

uwielbiam jeździć na lodowisku i na 

sankach z górki, która znajduje się 

za domem. Wiem, że cudownych 

miejsc jest o wiele więcej. Dlatego 

jak będę większa chciałabym zwie-

dzić inne państwa a nawet kontynen-

ty. Dziękuję Ci Ziemio, że jesteś ta-

ka piękna i kolorowa. Tyle pięknych 

kwiatów na łące, pięknych parków i 

lasów, wielkie morza i oceany. Bar-

dzo lubię jeździć z rodziną w góry i 

zdobywać szczyty. Tych gór jest 

bardzo dużo i niektóre są bardzo 

bardzo wysokie. Nie wszędzie jest 

jednak bezpiecznie i pięknie. W nie-

których krajach są wojny, które 

niszczą Cię Ziemio, palą się lasy, 

giną zwierzęta, niszczy się przyroda. 

Ale przede wszystkim ludzie żyją w 

strachu i niektórzy giną. Moim zda-

nie tak nie powinno się dziać. Do-

brze, że tu gdzie mieszkam nie ma 

wojen, jest bezpiecznie i żyje mi się 

tu dobrze. Mam nadzieję, że nigdy 

ich nie będzie a mój Toruń będzie 

zawsze piękny. 

 Jesteś Ziemio wielka i chyba 

nie dam rady całej Cię zwiedzić. 

Dziękuję Ci za piękne miejsca, w 

których byłam i te które dopiero zo-

baczę. 

  

 

   Pozdrawiam 

Cię i całuję,  

Zuzanna  Kłosowska,  

kl. 3b 
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„Zaczarowana 
Kraina” 

 
 Dawno, dawno temu, za górami, za 

lasami w Toruniu, na ulicy wyszyńskiego, 

w małym mieszkaniu żyła dziewczynka o 

imieniu Lena. Lena miała kota Werę i naj-
lepszą przyjaciółkę Julkę. Tylko one dwie 

wiedziały, że Wera mówi ludzkim głosem. 

Pewnego dnia dziewczynki siedziały w 

garderobie w domu Leny. Zobaczyły małe 

drzwiczki za szafą z ubraniami. Postano-

wiły je otworzyć. Za drzwiami był portal 

do świata bajek, bajeczek i fantastycznych 

stworzeń. Wskoczyły do portalu. Przez 

chwilę spadały z nieba, ale po chwili wy-
lądowały na dwóch małych chmurkach. 

Chmurki zaczęły lecieć i dowiozły dziew-

czynki do dobrej wróżki. Wróżka powie-

działa im, że zaczarowana krainę niszczy 

zły czarnoksiężnik Alfred, który mieszka 

w wieży ratusza. Dziewczynki musiały 

uratować zaczarowaną krainę. Na chmur-

kach poleciały do ratusza. Po drodze spo-

tkały Harego Potera. Poleciał z nimi na 
swojej miotle. Burmistrzem był zielony 

gumi żelek. Dał m zaczarowane różdżki. 

Dziewczynki podziękowały i wyczarowa-

ły latający dywan, na którym poleciały do 

czarnoksiężnika Alfreda. Podleciały pod 

jego wieżę. Różdżką wyczarowały schody 

i zaczęły po nich wchodzić. Po trzydziestu 

minutach znalazły się przy oknie do wie-

ży. Zobaczyły, że czarnoksiężnik więzi 
kota Garfielda z bajki Garfield Szoł. Po 

cichu weszły do pokoju,  w którym znaj-

dował się Garfield. Dziewczynki pokonały 

złego czarnoksiężnika Alfreda i w całej 

krainie zrobiło się wesoło. Dziewczynki 

bawiły się z gumi żelkami, z Garfieldem, 
Śpiącą Królewną i innymi. Potem wróciły 

do domu przez portal, ale często odwie-

dzały zaczarowaną krainę. A morał z tej 

bajki jest taki, że dobro zwycięża zło.  

Lenka Domżalska, kl. 3b 

 

  „Królewska rodzina” 
 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami 

znajdowało się królestwo. W tym króle-

stwie mieszkała rodzina. Nie była wcale 

bogata, ale za to bardzo dobra i pomocna. 

Skład tej rodziny to: nastolatka Eliza, brat 

Krzyś, mama Dominika, tata Zbyszek. Eli-

za zajmowała się Krzysiem i bardzo go 

kochała. Wszyscy byli szczęśliwi, niestety 

ta radość nie trwała długo. Pewnego razu 

obok zamku przeleciała na magicznej 

miotle czarownicai wypowiedziała zaklę-

cie: czary moje gary, zaklęcia straszliwe 

zajęcia, niech Eliza zachoruję. Tak się sta-

ło. Wszyscy byli zmartwieni, a szczegól-

nie Krzysio. Minęły dwa tygodnie, aż 

przyjechał książę Mikołaj. Powiedział, że 

ma lekarstwo i uleczył księżniczkę Elizę. 

Było weselę, ożenili się. Czarownicę za-

mknęli w lochui bardzo była zła, ale to nie 

ważne, ważna jest księżniczka Eliza i 

książę Mikołaj, no więc wszyscy żyli dłu-

go i szczęśliwie. 

MORAŁ : Nie czyń drugiemu co tobie nie 

miłe.   

Zuzanna Kłosowska, kl. 3b  
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 Alicja, Stasiak, kl. 3a 
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Rozwiąż Zagadki  
 

Pracowite mrówki, nie robiąc hała-

su, zbudowały twierdzę na skraju 

lasu. ODP;………….. 
 

Oto jest brzęcząca chatka, w niej 

pracowita gromadka, a w głębi kró-

lowa matka. ODP;…………….. 
 

Co to za rój pasiastych siostrzy-

czek, każda taszczy nektaru koszy-

czek, z nektaru zrobią miód, bę-

dziemy go mieć w bród.  

ODP;………… 
 

Ma zębów krocie, lecz nie dla nie-

go łakocie.  

ODP;…………. 
 

Małe stworzenie, niewinna minka, 

na widok jabłka cieknie mu ślinka. 

ODP;………… 

 

Promienna panienka zagląda przez 

okienka.  

ODP;……………. 
 

Z wierzchu czerwona, biała od 

środka, ani  nie kwaśna, ani nie 

słodka. ODP;……… 
 

Domek ten zgrabnie zbudowany, 

choć nie ma ani jednej ściany. 

ODP;………….. 
 

Kiedy deszcz pada, szybko go roz-

kładasz.  

ODP;……………   

                                                                               

Liliana Kuczyńska, kl. 3d  

 

 

 

 

 

Nikodem  

Dankowski,  

kl. 3a  
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Weronika Muraczewska, kl. 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Lewandowski,  

kl. 3a 
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HEJKA, TU ZUŹKA 

 
 Nazywam się Zuzia i mam 9 

lat. Chodzę do trzeciej klasy. Mam 

kotkę, która ma 4 lata. Moja malut-

ka kotka urodziła się 5 maja 2015r. 

Bardzo kocham swoja kotkę, ale 

bym chciała mieć malutką kotkę, 

bialutką jak śnieg, piękną i uroczą. 

Nazwałabym ją… już wiem: Pusz-

ka, Gwiazdka lub Kira, jak to byłby 

chłopczyk, to… Maluch, Pistacja, 

Oreo. 

 

Zuzia Oler, kl. 3a 
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Weronika Muraczewska,  
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Nikodem Dankowski, kl. 3a 
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Liliana Kuczyńska, kl. 3d 
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