
Najmniejsza szkoła w Toruniu, położona  w 
malowniczej części  na skarpie nad rzeką Wisłą

Zapisała się w historii szkoły -1906 –fala 
strajków szkolnych będących protestem 
przeciwko wprowadzeniu zakazu nauczania 
religii w języku polskim.

Szkoła bierze udział w wielu akcjach zarówno 
na szczeblu całego kraju, województwa i miasta.

Szkoła otrzymała tytuł Szkoły Uczącej się.

Uczniowie biorą udział w licznych akcjach 
charytatywnych.

 Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy 
w konkursach matematycznych, przyrodniczych, 
sportowych czy plastycznych na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim.



Koło powstało w ramach zajęć 
świetlicowych.

Uczniowie z klas I-IV w raz 
z nauczycielem matematyki 
i przyrody założyli koło naukowe aby
przeżyć fascynującą przygodę 
z eksperymentami  i wynalazkami.

 Uczniowie, bardzo zaangażowali się 
w  projekt i chcieli brać w nim czynny 
udział a przede wszystkim poszerzyć swoją 
wiedzę przyrodniczo - matematyczną.

 Zajęcia odbywały się w sali przyrodniczej 
z dostępem do tablicy multimedialnej



Koło działało według programu przygotowanego przez opiekuna, który głównie 

uwzględniał działania uczniów ukierunkowane na doświadczanie i badanie 

otaczającej rzeczywistości.

Uczniowie zdobywali wiedzę:

* ze strony internetowej –Być jak Ignacy

i innych stron WWW, gdzie czerpali wiedzę 

potrzebną do zajęć i inspirację do 

przeprowadzenia prostych doświadczeń

* przeprowadzali eksperymenty i wyciągali wnioski

uczyli się od siebie nawzajem podczas pracy 

w grupach

* uczestniczyli  w zajęciach różnych instytucji działających na rzecz nauki i oświaty 

* grali w gry dydaktyczno-edukacyjne o Ignacym Łukasiewiczu





*Promocja w środowisku lokalnym 
i współpraca z rodzicami

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczestnicy koła ozdobili

świeczki techniką decoupage. Nawiązaliśmy w ten sposób do lampy 

naftowej i nasza świeczka miała upiększyć dom naszych najbliższych. 

Rodzice czynnie włączyli się w organizację zajęć.



Przed Dniem Babci i Dziadka wykonaliśmy przepiękne kartki okolicznościowe
dla dziadków

Uczniowie tym razem życzenia zapisali atramentem sympatycznym. 

Zajęcie rozpoczęły się od tego, że pani od przyrody przygotowała
niespodziankę w postaci krótkiego listu do uczestników koła, podgrzewając 
go nad świeczką ukazywała się jego zawartość „Najlepsi naukowcy to Wy”.



W ramach promocji w środowisku lokalnym, koło przygotowało 

pokaz doświadczeń dla grupy dzieci z przedszkola Jaś i Agatka 

z naszego osiedla. 



*Współpraca z podmiotami na rzecz 
nauki i oświaty i współpraca z rodzicami

W naszej szkole zagościło Koło 
Naukowców z wydziału Chemii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

Zaproszeni naukowcy w raz 
z pomocnikami naszego koła, pokazali 
nam szereg doświadczeń chemicznych.

 Jednym z gości był rodzic naszego ucznia.



W ramach współpracy z podmiotami działającymi na rzecz nauki 

i oświaty uczniowie z naukowego koła uczestniczyli  w cyklu zajęć:

w Centrum Chemii w małej skali w Toruniu 

w Młynie Wiedzy w Toruniu.



*Pozytywne efekty i wpływ 
na społeczność szkolną

Uczestnicy koła zorganizowali pokaz doświadczeń dla dzieci świetlicowych. 

Było trochę magii, hałasu i efektów wizualnych.

Na zajęciach świetlicowych rozegraliśmy  turniej z pozostałymi dziećmi w grę komputerową 

o Ignacym Łukasiewiczu. 

Na stronie internetowej szkoły systematycznie ukazywały się informacje o działalności koła 
„Piernikowi naukowcy” - http://sp27.pl/


