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Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 
 

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, 

a dziś już rozstania nadszedł czas, 

tyle żeśmy z sobą przeżywali, 

a dziś już wspomnienia łączą nas...” 
 

Słowami tej piosenki chcę dziś pożegnać się z Wami, Kochane Dzieci, i 

z Waszymi Rodzicami w tym naszym ostatnim wydaniu klasowej gazetki 

„Echo klasy III”. Przez te trzy lata wiele się wydarzyło, spędziliśmy wspólnie 

miłe chwile na nauce i zabawie, wspólnie urządzaliśmy klasowe imprezy, 

wychodziliśmy do kin i muzeów, wyjeżdżaliśmy na wycieczki jednodniowe i 

dwudniowe do Zielonej Szkoły na Barbarce i w Górznie. Pozostaną nam 

wspomnienia, zwłaszcza te miłe i przyjemne, a te siedem numerów naszej 

klasowej gazetki z klasy II i III niech będą taką kroniką, która przypomni 

Wam naszą szkołę i sukcesy, jakie odnosiliście.  

 Na koniec życzę wesołych i przyjemnych wakacji, bo w pełni 

zasłużyliście na letni wypoczynek. Do zobaczenia we wrześniu, Wy w klasie 

czwartej, a ja w pierwszej. 

Wychowawczyni klasy III A 

Pani Dorota Sztuba  

 

 

W tym numerze: 

 

 wydarzenia 

 nasze wycieczki 

 nasze prace 

 nasze sukcesy 

 

    „Zabawa jest nauką,  

   nauka jest zabawą –  

  im więcej zabawy,  

 tym więcej nauki.” 

   Glenn Doman
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WYDARZENIA  
 

Sprawozdanie z wyjścia do kina 
 

 

Sprawozdanie z dnia 27 kwietnia 

z wyjścia do kina  Cinema City na 

warsztaty pt. „Co zagraża 

Eskulapowi? - czyli parę słów 

o zagrożonych gatunkach i ich 

ochronie” oraz na film pt. 

„Dzieciak Rządzi”.  

 

Na początku były warsztaty 

o zjawiskach atmosferycznych i o wyginięciu różnych zwierząt .  

Film opowiadał o tym, jak to pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima 

pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, 

że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy 

biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego nieza chwianej dotąd pozycji 

w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, 

natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na  

świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego 

młodszy brat.   Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić 

rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne 

są si łą, której nic nie jest w stanie pokonać.  

 

Z kina wrócil iśmy zadowoleni, film i warsztaty bardzo nam się podobały.  

 
Olek Górecki i Damian Syrocki klasa III a 
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Wyjście do biblioteki osiedlowej 
 

W środę 29.03.2017 r .  wybraliśmy 

się całą klasą do biblioteki  

osiedlowej. Pani Bibliotekarka 

poprosiła nas, abyśmy podzielil i  się 

na trzy grupy. Ja byłam w grupie z: 

Zuzią, Misią, Polą i Anielą.  Naszą 

grupę nazwałyśmy „Czekoladowa 

grupa”.  Chłopcy utworzyli dwie 

kolejne grupy. Następnie Pani 

Bibliotekarka przeczytała nam 

cztery ciekawe opowiadania pt: „Krzyś i nieznajomy”, „Jacek sam w domu”, 

„Adaś i nałóg”, „Marek i koledzy”. Po ich przeczytaniu Pan i pytała nas, jak 

można pomóc bohaterom opowiadań. I tak oto poradzil iśmy, aby Krzyś nie 

rozmawiał z  nieznajomymi, oraz żeby Jacek nigdy nie bawił się ogniem.  

Adasiowi, aby poszedł do lekarza, który pomoże mu schudnąć, a jego 

kolegom, by nie dokuczali Adas iowi, z powodu jego problemów. Markowi 

radzil iśmy, aby nigdy nie słuchał nieodpowiedzialnych kolegów i polegał na  

swoim rozumie. Wszystkie grupy bardzo się udzielały w radach i 

wypowiedziach. Nasza „Czekoladowa grupa” zdobyła najwięcej punktów. 

Wszyscy świetnie się bawili .  

 

Natalia Więcławska  III A. 

Wyjście do Kamienicy Alchemika  

Dnia 20 IV poszliśmy się z klasą do Kamienicy 

Alchemika. Okazało się, że będziemy robić świeczki na 

dzień mamy. Pierwsze co robil iśmy, to mieliśmy 

zdrapać zaschniętą farbę z kubków i ją podgrzać. Tak 

powstał kolorowy wosk. Potem dostaliśmy gumowe 

foremki w kształcie gwiazdki.  Następnie musieliśmy 

wlać wybrane kolory do foremki i na każdą warstwę 

dmuchać, aby stała się twardsza i nalewać drugą. 

W środku wkładaliśmy knot i świeczka była gotowa. 

Było bardzo fajnie i ciekawie  

Zbyszek Caputa klasa III A 
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Wycieczka do Gdyni 
W dniu 31.05.2017 

wyjechaliśmy z klasą i pilotem 

na wycieczkę do Gdyni.  

Jechaliśmy ok. 3 godzin. Po 

dojechaniu na miejsce mogliśmy 

zjeść śniadanie. Potem 

poszliśmy do teatru 

muzycznego w Gdyni  na 

spektakl pt.  „Piotruś Pan”.  

Przedstawienie bardzo nam się 

podobało.   

W spektaklu występowało dużo 

osób np. Piotruś Pan, Kapitan Hak, Wanda i w iele innych postaci.  Później 

był czas na kupowanie pamiątek. Każdy z klasy kupił coś  innego. Jak każdy 

kupił to co chciał poszliśmy na plażę i na plac zabaw. Ja z kolegami 

bawiłem się na placu zabaw. 

Dla mnie najlepsza była 

karuzela.  Po pobycie na 

placu zabaw i plaży 

poszliśmy do autokaru. Pan 

kierowca zawióz ł nas do 

MacDonalda! Zjedliśmy 

jedzenie i pojechaliśmy 

dalej.  Podczas jazdy 

autokarem bawiliśmy się 

spinnerami. Wycieczka 

bardzo się nam podobała!  

 

Jacek Wróbel klasa III A  
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Wyjście do ruin zamku 
 

Dnia 8 czerwca poszliśmy do ruin zamku 

krzyżackiego w Toruniu. Najpierw pan pokazywał 

nam strój rycerza, potem zeszliśmy na dół i 

oglądaliśmy, jak wyglądał ten zamek w 

średniowieczu. Potem przymierzaliśmy hełm o 

nazwie psi kaptur. Później poznaliśmy historię 

kucharza Jordana. Gotował on na zamku dla 

Krzyżaków. Kiedy Torunianie mieli już ich dosyć, 

powiedzieli kucharzowi, że chcą zrobić nalot. Więc 

kucharz przygotował kolację, gdzie było pełno 

piwa i wina. Po czym wrzucali pijanych 

Krzyżaków do odpływu „gdaniska”. „Gdanisko”, to 

była toaleta dla Krzyżaków. Nazwali ją tak, 

ponieważ ludzie z Gdańska ich bardzo nie lubili. 

Po czym ludzie z Torunia pomyśleli sobie, że 

wrzucą ich do odpływu, ale Krzyżacy mogli 

jeszcze odbić zamek. Torunianie zaczęli więc go 

burzyć, a kucharz Jordan wszedł na wieżę i 

krzyczał do ludzi, by się zbierali i niszczyli 

zamek. Niestety okazało się, że pod nim był 

ładunek i poleciał wysoko w chmury i 

wylądował na Bramie Chełmińskiej, bo 

zaczepił się na niej swoim fartuchem. 

Torunianie go zdjęli, a kucharz Jordan 

przeżył ten wypadek. Potem poszliśmy do 

pokoju strachów, a później strzelaliśmy z łuku i 

rzucaliśmy nożami do tarczy. Na koniec 

piekliśmy kiełbaski. Było bardzo fajnie. 

 

Zbyszek Caputa klasa III A 
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Wyjście do Fundacji gen. Zawackiej 
 

4 maja 2017 roku  wyjechaliśmy z klasą IIIb do 

Fundacji Gen. Elżbiety Zawackiej, ponieważ 

Elżbieta Zawacka już od  pięciu lat jest 

patronką naszej szkoły.  Pani Elżbieta była drugą 

kobietą generałem oraz jedyną kobietą wśród 

„Cichociemnych”. Gdy dotarliśmy na miejsce 

przywitała nas miła pani –  Anna Rojewska 

i zaczęła opowiadać o Elżbiec ie Zawackiej i 

o Drugiej Wojnie Światowej. Zaciekawiło nas to,  

że Elżbieta Zawacka żyła prawie 100 lat. 

Na koniec oglądaliśmy jej ordery i  mundury. 

Uważamy, że ta wycieczka była bardzo udana  

 

Uczniowie III A 

 

 

Za co podziwiam Elżbietę Zawacką 
 

Elżbieta Zawacka była odważna. Była jedyną kobietą z 316 

cichociemnych. Dostarczała l isty  za granicę. Miała pseudonimy: Zo, Zelma, 

Sulica. Należała do Wojskowej Służby Kobiet (WSK). Walczyła w drugiej 

wojnie światowej i w Powstaniu Warszawskim. Pomagała innym. Skakała  ze 

spadochronem .  Żyła równe 100 lat.  Chodzę do szkoły im. Gen. Elżbiety 

Zawackiej. 

Jacek Wróbel III A 

 

Podziwiam Elżbietę Zawacką za to, że żyła aż sto lat, że należała do 

tzw. Cichociemnych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, zrzucanych  w czasie 

II Wojny Światowej. Podziwiam ją ,że odważnie skakała z  samolotu pomimo 

to, że spadała na pięty.  Elżbieta Zawadzka dużo poświęcała się dla 

Ojczyzny i dla siebie. Była bardzo odważna ,  szczególnie kiedy skoczyła 

z pociągu ,  żeby odciągnąć agentów .  

 

Damian Syrocki III A 
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Elżbieta Zawacka urodziła się 19  marca 1909 roku w Toruniu, zmarła 

10 stycznia 2009 roku.  Jest bohaterką z czasów II Wojny Światowej.  

W czasie wojny była kurierką. Jedyna spośród 15  kandydatek, która 

pomyślnie przesz ła trening  i  s łużyła potem w szeregach cichociemnych. 

Musiała nawet skakać ze spadochronem.  Elżbieta Zawacka uczestniczyła 

też w Powstaniu Warszawskim.  Jej wojennym pseudonimem było Zo.  

Zo jest patronem SP 27 szkoły, do której chodzę a także nowego mostu 

w Toruniu.  W nagrodę za swoje bohaterskie czyny została dwa razy 

uhonorowana orderem Virtuti Militari a także orderem Orła Białego .  

3 maja 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński  awansował ją do stopnia 

generała brygady. 

 

Jestem dumny, że  chodzę do szkoły jej imienia i  że też urodziłem się 

w Toruniu. 

Antek Orłowski III A  

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
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Za co podziwiam Elżbietę Zawacką  
 

Elżbieta Zawacka to legendarna Torunianka, której życie było 

niezwykłe i  pełne przygód. Już przed Drugą Wojną Światową interesowała 

się wojskiem, była też wykształcona. W trakcie wojny z narażeniem życia 

przewoziła rozkazy, l isty i ważne informacje. Była jedną kobietą wśród 

„cichociemnych”, czyli żołnierzy, których zrzucano na spadochronach do 

walki z  Niemcami. Po wojnie niesłusznie spędziła kilka lat w więzieniu, 

miała też problem z pracą i karierą naukową. Do końca życia gromadziła 

informacje o żołnierzach Armii Krajowej i kobietach żołnierzach. Jako 

druga kobieta w Polsce miała stopień generała.  Generał Zawacka żyła 

w trudnych i niebezpiecznych czasach, ale zawsze walczyła o wolność 

i  prawdę. Miała mnóstwo energi i  i  pracowała aktywnie całe swoje niemal 

stuletnie życie. Była nieustraszoną  kobietą gotową poświęcić się dla 

ważnych spraw . 

Konrad Młynarczak III A 

 

 

 

4.V.2017r. wyszliśmy z klasą IIIb do Fundacji gen. Elżbiety 

Zawackiej. Właściwie cała nazwa brzmi: Fundacja Archiwum i Muzeum 

Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.  

Po przyjściu na miejsce spotkaliśmy się z panią, która przywi tała nas 

z radością, dużym uśmiechem i przedstawiła się jako Pani Ania.  Weszliśmy 

razem do wielkiej sali,  a Pani puściła nam hymn Polski :  Mazurek 

Dąbrowskiego. Pokazywała i opowiadała nam też o różnych ciekawych 

historiach np. o dzieciach, które pomagały w alczyć z Niemcam i  w  czasie 

II Wojny Światowej. Potem weszliśmy do innej sali,  gdzie niektóre dzieci 

przebierały się w mundury. Było śmiesznie, bo jeszcze nigdy nie byłam 

przebrana w mundur. Bardzo mi się podobało, a pani Ania w czasie całej 

naszej wycieczk i  była bardzo miła . 

 

Pola Piotrowska III A 
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 Za co podziwiam Elżbietę Zawadzką cd.  
 

Ja podziwiam Panią Generał Elżbietę Zawacką za to, że była kobietą 

i  walczyła podczas II Wojny Światowej. Była odważna. Pomimo swojego 

sędziwego wieku trzymała się.  Była kobietą –  cichociemną, która skakała ze 

spadochronu podczas wojny. Była bardzo dzielna, ponieważ jej zadanie 

było bardzo niebezpieczne, a ona nie stchórzyła.  Przenosiła tajne 

wiadomości z  kraju do kraju, co wymagało odwagi i sprytu. Narażała nawet 

swoje życie. Jak była młoda, to walczyła na wojnie, bo kochała swoją 

ojczyznę. Zabrakło jej dwóch miesięcy, żeby mieć 100 lat! Żyła bardzo 

długo. Elżbieta Zawacka jest też patronką mojej szkoły.  Za to wszystko 

podziwiam Elżbietę Zawadzką .  

 
Hania Lewandowska Klasa III 
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Warsztaty w Domu Legend  

Dnia 8 maja pojechaliśmy wraz z klasą 

IIIb do Domu Legend. Kiedy weszliśmy 

do środka przed nami ukazało się zejście 

na dół. Zeszliśmy schodami, a tam czekała 

na nas Pani w starotoruńskim stroju. Pani 

przywitała się z nami i  zaprowadziła nas 

do sali, w której oglądaliśmy domki na 

drzewach krzyżaków. Pani poprosiła 

naszego kolegę z klasy - Wiktora o 

napięcie cięciwy kuszy. Wiktorowi bardzo 

spodobało się to zadanie. Wychowawczyni 

klasy IIIB Pani Beatka została 

poproszona o założenie stroju krzyżaka. W trakcie zwiedzania Domu Legend poznaliśmy 

legendę o królu. Król Jagiełło przyjechał do Torunia i spotkała go niemiła przygoda - 

jedna z mieszczek zrzuciła na niego swoje odchody. Legendę tę nie tylko wysłuchaliśmy, 

ale mogliśmy ją obejrzeć w formie przedstawienia. Aktorami tego występu były dzieci z 

naszych klas. W kolejnym pokoju Pani opowiadała nam legendę o Flisaku, o tym, jak 

poradził sobie z żabami oblegającymi Toruń i jaka nagroda go za to spotkała. Pod koniec 

opowieści odbył się mini- turniej, w którym 

próbowaliśmy się zepchnąć z łódek flisaków. 

Wygrani dostawali beczkę z winem, a raczej 

beczkę po winie. Odwróciliśmy się i za nami 

stał Pan, a za jego plecami dostrzec można 

było klatkę. Do tej klatki weszli nasi dwaj 

koledzy i jedna koleżanka. Pan udawał, że ich 

tam zamyka i opowiadał o tym jak w dawnych 

czasach w takich klatkach zamykano wiedźmy 

i złodziejaszków. Wiedźmom obcinało się 

jeszcze głowy, a ich ciała palono na stosie. 

Dalej zapoznaliśmy się z historią wielkiego 

starego dzwonu w Toruniu - Tuba Dei. Po tak wyczerpującej atrakcji, opadliśmy trochę z 

sił. Pani Dorota i Pani Beata zabrały nas zatem do MC Donaldsa, aby zapełnić na 

wycieczce nie tylko nasze głowy, ale i brzuchy. Wycieczkę wspominamy bardzo mile i 

mamy nadzieję, że w najbliższym czasie znowu wybierzemy się w poszukiwaniu takich 

przygód.  

Franek Nalaskowski  i Konrad Młynarczak III A 
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Spotkanie z poetką 
 

 W dniu 22 maja 2017 roku 

spotkaliśmy się z panią poetką 

Hanną Niewiadomską, piszącą 

wiersze dla dzieci.  

Podczas spotkania Pani opowiadała 

nam o różnych wierszach, które 

napisała, przeczytała także 

fragmenty bajek: „Ośmiornica”, 

„Zebra”  i  „Kropka”. Poetka była 

bardzo miła. Wszystkim nam 

bardzo się podobało to spotkanie   

Jacek Wróbel  III A  

 

Dnia 24 kwietnia spotkaliśmy się z 

pisarką Hanną Niewiadomską. 

Najpierw pani pytała nas, czy piszemy 

wiersze. Potem słuchaliśmy bardzo 

fajnych 

wierszyków. Były 

one między 

innymi o sklepiku 

nad morzem, 

który prowadziła 

ośmiornica. Jak przychodzil i do niej klienci, to 

wszystko było po 8 pieniążków, dlatego że miała 

8 macek. Na koniec pani dała nam po zakładce z 

wierszykiem. Mogliśmy również kupić książki tej 

autorki.  Było bardzo ciekawie.  

Zbyszek Caputa kl.  III A
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Dzień Mamy i Taty  

 

26 maja obchodzimy Dzień Matki, a 23 czerwca Dz ień Ojca.  

Z tej to okazji dedykujemy Naszym Kochanym Rodzicom wiersze.  

 

WIERSZ DLA MAMY 
Ja Ci nie dam, Mamo, gwiazdki z nieba,  

bo Ci wcale gwiazdki nie potrzeba. 

Ja Ci nie dam, Mamo, krokodyla,  

bo on wcale życia nie umila .  

I nie kupię Ci nowego kosmetyku ,   

bo ich przecież na półeczce masz bez l iku.  

I nie kupię Ci sukienki ani futra,  

ale za to...,  a le za to już od jutra:   

Bardzo czule i  serdecznie Cię przytulę,  

chrzan Ci zetrę i  posiekam Ci cebulę,  

i  swój pokój posprzątam zupełnie sam,   

a  wieczorem, na dobranoc, buzi Ci dam.   

I pozmywam naczynia, choć –  co tam!-   

wiesz, że w kuchni to ja jestem hipopotam,  

i  uśmiechać się będę, Mamo,  

gdy do szkoły mnie budzić będziesz  rano,  

żebyś, Mamo, wiedzia ła,   

że Cię kocham.  

 

 

WIERSZ DLA TATY  
Tata jest potrzebny 

żeby przybić gwóźdź  

Tata jest potrzebny, 

by na spacer pójść  

I bajkę opowiedzieć,  

gdy oczy klei sen 

Bo tata,  tata,  tata 

Potrzebny bardzo jest 

I kiedy spotkam lwa 

To on uratuje mnie. 

Tata jest potrzebny 

żeby w pi łkę grać  

Tata jest potrzebny,  

by l izaka dać  

Tata jest potrzebny, 

a ja kocham go 

I czuję się bezpiecznie,  

gdy obok idzie on  



   Nr 4                         Lato 2017 roku 

     ECHO KLASY TRZECIEJ  

          z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu 

 

 

- 13 - 

Moja Mama  

Ambitna 

Grzeczna 

Aktywna 

Towarzyska 

Atrakcyjna  

Moja mama jest miła, 

zdecydowana i ambitna.  

Nigdy się nie boi.  Zawsze pomaga mi w lekcjach, jest mądra, bo rozwiązuje 

trudne zadania.  Jest pracowita, ponieważ codziennie robi obiad.  

Razem z mamą lubimy robić pyszne ciasta.  Razem z mamą jeździmy na 

cudowne wakacie, na których miło spędzamy czas.  Myślę, że moja mama 

jest najlepszą mamą na świecie   

 

Antek Orłowski  III A 

 

 

Moja mama jest wspaniała, jest miła i kochana.   

Zawsze mi pomaga w różnych pracach.  Moja mama jest: 

 

Doskonała  

Optymistyczna 

Rozemocjonowana 

Odważna 

Towarzyska 

Atrakcyjna 

Mama często gotuje i uwielbia, gdy jej pomagam w kuchni.  Bardzo lubię, 

gdy mama śmieje się  do mnie, a gdy mama ma uśmiech na twarzy, to ja też 

mam uśmiech na twarzy.  Mama jest zawsze taka pogodna.  A ja ją tak 

kocham, że po prostu nie możecie sobie tego wyobrazić . 

 

Pola Piotrowska III A
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Moja mama c.d. 
 

Moja mama ma na imię Magda. 

Pracuje w wojsku jako 

tłumacz języka angielskiego.  

Moja mama lubi koty, ma 

kasztanowe w łosy i auto 

koloru czerwonego. Pasją 

mojej mamy są podróże, 

zw łaszcza w góry. Bardzo lubi 

też słuchać głośnej muzyki. 

Nie lubi za to, kiedy jest 

zimno i pada śnieg albo 

deszcz. Wtedy siedzimy w domu, jemy pyszne jedzenie i oglądamy filmy.  

Moja mama mówi, że najbardziej na świecie kocha swoich synków.  

 
 

Konrad Młynarczak III A 
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NASZE PRACE 
 

Jak spędzam czas z rodziną!  
 

Uwielbiam, kiedy mamy czas wolny i możemy się z całą rodziną p obawić.  

Najpierw wyciągamy gry planszowe i zaczynamy w nie grać. Często 

śmiejemy się przy grach i mamy dobry humor.  Potem opowiadamy sobie 

żarty i wygłupiamy się śmiesznie.  

Następnie –  moje ulubione –  kącik 

czytelniczy. Każdy z nas wybiera 

książkę, którą będzie czytał i 

siadamy na kanapie, zapalamy lampkę 

i zaczynamy po cichu czytać, żeby 

odpocząć po wygłupach.  

 

 

Pola Piotrowska klasa III A 

 

 

Moje opowiadanie 
 

Pewnego wieczoru, gdy Karol kładł się do łóż ka w pokoju zjawił się 

niezwykły stworek powiedział,  że przybywa z planety Mars i chce poznać 

mieszkańców Ziemi.  Karol zaprosił stworka 

do szkoły na spotkanie z Kolegami. 

Mieszkańcy Ziemi nigdy nie widzieli 

takiego stworka choć byli do niego 

przekonani.  Wieczorem Karol dał 

stworkowi czapkę z jego imieniem, a  w 

zamian stworek dał mu lśniący kamień. 

Kiedy rano Karol się obudził,  w  pokoju nie 

było śladu po niezwykłym przybyszu, ale 

na biurku chłopca leżał kawałek lśniącej 

skały.  Gdyby nie to, chłopiec pomyślałby,  że to tylko sen.  
 

Damian Syrocki klasa III A 
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4 IV 2017  

Nasze listy 
Droga Maju! 

 

Dawno u nas nie byłaś. Może przyjedziesz na weekend majowy do 

Torunia? Planujemy pozwiedzać Toruń. Rodzice mówią, że wejdziemy na 

wieżę ratusza. Pooglądamy widok na Wisłę z 

pływającej kawiarenki, a po obiedzie w restauracji  

popłyniemy łódką „Katarzynką” na drugi brzeg rzeki. 

Będzie super! Ja wiem co jest na drugim brzegu 

Wisły, bo tam byłam, ale Ci nie powiem, co tam jest, 

bo to niespodzianka! Na razie u mnie wszystko 

dobrze, ale mam nadzieję, że nie zachorujemy na 

majówkę. Słyszałam, że dostałaś dwie myszki.  Jak 

się nazywają? Pewnie Biała i Szara, bo jedna jest 

biała, a druga szara.  

Ja już naprawdę nie mogę się doczekać! A Ty? 

Pewnie też nie możesz się doczekać. Jesteśmy przecież przyjaciółkami!  

 

Pozdrawiam, Hania   

 

Droga Tosiu!  

 

Zapraszam Cię do naszego miasta, które jest piękne i warte 

zobaczenia.  Jest tu bardzo dużo ładnych zabytków i miejsc do zwiedzenia.  

Szczególnie polecam Ci Krzywą Wieżę, Muzeum Piernika i Dom Kopernika. 

Podczas wizyty w Toruniu koniecznie spróbuj pierników i wybierz się do 

planetarium. Jestem pewna, że w moim 

rodzinnym mieście będzie Ci się 

podobać.  

 

Pozdrawiam Cię!  

Misia 
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Nasze listy c.d. 

Drogi Jacku! 

Bardzo mi przykro, ze zachorowałeś , szkoda 

bo omija Cię w tym momencie bardzo dużo 

śmiesznych  i  fajnych rzeczy, które razem z naszą 

grupką robil iśmy ostatnio na lekcji.  Mamy wszyscy 

nadzieję, że szybko wyjdziesz ze szpitala, by móc 

razem z nami szaleć przy zabawach. Jutro po 

lekcjach na pewno przyjdę cię odwiedzić. Dużo 

odpoczywaj i wyzdrowiej! 

Do zobaczenia! 

Pozdrawia Olek Górecki  

Psie podróże  po Toruniu  

 

 Mały piesek Omo podróżował po świecie. 

Pewnego razu Omo spojrzał na mapę i 

dostrzegł maleńkie miasto o nazwie Toruń. 

Postanowił do niego przyjechać i je zwiedzić. 

Usłyszał od kolegi, że w Torun iu jest słynna 

Krzywa Wieża i przepyszne pierniki. Teraz już 

jego cel był pewny. Więc pojechał do Torunia na rolkach. W pierwszej 

kolejności zwiedził Krzywą Wieżę, zjadł pyszne pierniki, a następnie 

zwiedził Ratusz. Po wyjściu z Ratusza zrobił się bardzo g łodny, więc udał 

się do toruńskiej, s łynnej pierogarni.  Po zjedzeniu pysznych pierogów udał 

się do Domu Kopernika na ul .  Kopernika 17. W Domu Kopernika dowiedział 

się dużo informacji w łaśnie o s łynnym astronomie. Później poszedł do 

Fundacji Archiwum Genera ł Elżbiety Zawackiej.  Miła Pani Ania oprowadziła 

go po ca łym budynku. Pies Omo polecił Toruń wszystkim swoim kolegom i 

postanowił jeszcze do niego wrócić !  

 

Hania Lewandowska  

Aniela Kwiatkowska  

Zuzia Śniady   

Pola Piotrowska 

Natalia Więcławska   

Misia Kuczkowska 
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Wiersze o Toruniu 
 

Piękny Toruń  

Czy znasz to miasto nad Wisłą leżące?  

to nasz piękny Toruń sławą się cieszący.  

Są tu katarzynki, przepyszne pierniki,  

ratusz, krzywa wieża to piękne zabytki.  

Gdy raz tu przyjedziesz, przyjedziesz to znów,  

a gdy Toruń kochasz, często o nim mów.  

Stary, Nowy Rynek kusi dobrym smakiem,  

świetnie się tu bawisz gdy jesteś dzieciakiem.  

Miasto piernikowe to jest zabaw plac,  

w którym jest fontanna oraz dzieci świat.  

No a dla dorosłych muzea ciekawe,  

gdzie niejedną zgłębią historyczną sprawę.  

Ale moi drodzy Toruń to nie tylko zabytki,  

mamy tu też inne ciekawe przybytki.  

Jordanki, to piękna sala koncertowa,  

co niejedne talenty w sobie chowa.  

Wreszcie na Szerokiej jest piekarnia ciepła,  

w której jedna Pani pączki mi upiekła.  

To nie zwykłe pączki, bo kształt inny mają,  

i  turystów swym smakiem pysznym zachęcają.  

Wszystko tu jest piękne no i wesołe,  

Przyciąga turystów, jak kwiat pszczołę.  

 

Hania Lewandowska klasa III A 
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Toruń to miasto pełne turystów,  

turystów to miasto kusi.  

Toruń to miasto pełne zabytków.  

Tu Krzywa Wieża ze swą legendą,  

tam wyniosła katedra z dzwonem  

Tuba Dei o pięknym dźwięku.  

Idzie Katarzyna, pewnie do piekarni.  

A na rynku Flisak na skrzypeczkach gra,  

wokół niego mnóstwo żab tańczy.  

A tam płynie Wisła, co Toruń na dwie części dzieli .  

A na Wiśle zobaczysz rybaków, co w swe sieci łowią ryby.  

A nad rybakami stoją dwa mosty.  

Toruń jak już wiecie bogaty w atrakcje jest  

i  szeroko otwiera swe bramy specjalnie dla gości.   

 

Antek Wiśniewski klasa III A  
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Wolę Toruń  od Paryża 

I od innych wielkich miast 

Do Paryża mnie nie zbliża  

Nawet smak francuskich ciast  

 

Lubię chodzić po Starówce  

Zjeść dwie gałki pysznych lodów  

I w ogóle mnie nie ciągnie  

Do tych sławnych rzymskich schodów  

 

Do Londynu nie pojadę  

Bo w Toruniu lubię  być  

Tu przyjaciół mam gromadę 

Tutaj lubię sobie żyć  

 

Berlin też jest za daleko  

Bliżej mam do swojej szkoły  

Tam dostaje moje mleko  

I pan woźny jest wesoły  

 

Toruń lepszy jest od Moskwy  

Bo choć jest to miasto duże  

To najlepsze są na świecie  

Nasze toruńskie kałuże.   

 

Pola Piotrowska klasa III A 
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Toruńskie rymy  

 

W Toruniu jest zabytków bez l iku.  

Każdy słyszał też o Koperniku.  

Tu się urodził,   

po toruńskich uliczkach chodził.  

Jego największe dzieło  

na rozwój świata wpłynęło.  

Przy pomniku Kopernika  

każdy Torunianin się spotyka.  

Przez Toruń rzeka Wisła przepływa.  

Czy wody w niej ubywa czy przybywa,  

na straży stoi wieża krzywa .  

 

Michalina i Antek Orłowscy  
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NASZE SUKCESY 
 

Konkursy szkolne 
 

  W konkursie na Świąteczny BOŻONARODZENIOWY LAPBOOK 

Aniela Kwiatkowska została laureatką 

otrzymała nagrodę specjalną  

 

   W konkursie „ Moje bezpieczne ferie 

z imowe” Hanna Lewandowska 

otrzymała I miejsce,  a Michalina 

Kuczkowska otrzymała II miejsce.  

 

  III miejsce dla Wiktora Górnego w 

konkursie fotograficznym , pt.” Wisła z mostem Elżbiety Zawackiej 

w tle” w ramach Święta Ziemi i piątej rocznicy wyboru gen. E. 

Zawackiej na patronkę naszej szkoły.  

 

  Hanna Lewandowska w konkursie 

poetycko-plastycznym pt. „ 

Ułożenie rymowanki lub wiersza o 

Toruniu oraz wykonanie do niej 

ilustracji ”- I miejsce. Antek 

Orłowski z  siostrą Michasią, w tym 

konkursie –  II miejsce. Pola 

Piotrowska –  III miejsce, a 

wyróżnienie –  Antek Wiśniewski.  

 

  Zuzia Śniady- konkurs zorganizowany przez świetlicę pt. „ Zakładka 

do książki” –  wyróżnienie .  

 

 

Konkursy międzyszkolne 
 

  W konkursie STRAŻY MIEJSKIEJ pt.  „ Bezpieczne ferie z imowe”  

zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni bezpłatnym seansem w 

PLANETARIUM , wyróżnienia otrzymali : Antek W., Mikołaj Ś., 
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Aniela K. ,  Damian S., Natalia W., Pola P. ,  Michalina K. , Zuzia Ś.,  

Hania. , Jaś J . 

 

  Hanna Lewandowska w konkursie pt. „ Co Wisła w Toruniu widziała?” 

otrzymała z rąk Pana Prezydenta wyróżnienie. Konkurs zorganizował 

Urząd Miasta Torunia . 

 

  Zajęliśmy 5 miejsce w konkursie „ Czy znasz swoje miasto?, którego 

temat w iodący brzmiał:  „ Płynie Wisła  płynie, Toruń nie zagin ie”,  

naszą klasę reprezentowały :  Hania L. , Pola P.  i Misia K. Nasze 

koleżanki musiały wykonać pracę plastyczną o Toruniu (wykonały 

dwie),  ją odpowiednio zaprezentować (Hania nawet odczytała swój 

w łasny wiersz, który sama ułożyła), wykazać się znajomością 

zabytków, legend toruńskich, herbu oraz historią naszego miasta. 

Dziewczyny musiały znać ogólną wiedzę o Toruniu, dzielnice naszego 

miasta, oraz ciekawostki o Wiśle. Konkurs zorganizowała SP nr 6 . 

 

  W XIII Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej zajęliśmy I miejsce. 

Nasza klasę reprezentowali: 

Franek Nalaskowski,  Jaś 

Wojcinowicz, Damian Syrocki i 

Mikołaj Śniady. Franek 

Nalaskowski strzeli ł w  tym 

turnieju 11 bramek i otrzymał 

dyplom dla  „Najlepszego Strzelca.”  

 

  W konkursie l ingwistyczno-plastycznym pt. : Wielkanocny królik” 

Hania Lewandowska i Jaś Wojcinowicz zajęli ex aequo II miejsce . 

 

  Jan Jackowiak –  w  Mistrzostwach Torunia w  

Kolarstwie –  I miejsce. 

 

  Natalka Więcławska otrzymała nagrodę 

specjalną za sprawozdanie i rysunek w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Książki z  biblioteki  

osiedlowej. 
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„Szukaj prawdy jasnego płomienia ! 

Szukaj nowych nieodkrytych dróg...” 

 

Adam Asnyk 
 

 

 

Drogim Uczniom klasy IIIA 

na pamiątkę wspólnej, trzyletniej 

wędrówki po krainie wiedzy i umiejętności, 

wszystkiego, co najlepsze na dalszą podróż 

 

 

wychowawczyni 

Dorota Sztuba 
 


