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DRODZY NAUCZYCIELE!!! 

Choć nasze dzienniczki nie pękają od nadmiaru „szóstek”,  

Ŝyczymy Wam: 

- wyleczenia „chrypy” 

- nowego długopisu w miejsce starego, który poległ na polu 
bitwy wśród „jedynek” 

- tronu zamiast krzesła i stylowej korony 

- i oczywiście wyrozumiałości dla nas i naszych cudownych 
„umiejętności” 

Wasi uczniowie 



OD REDAKCJI: 

...a poniewaŜ święta i uroczystości powinny stanowić okazję do 
rozmaitych głębokich przemyśleń, to pod Ŝyczeniami zamieszczamy 
wybrane głosy z ankiety przeprowadzonej w jednej z klas. 
Poprosiliśmy uczniów o dokończenie dwóch zdań:  

1. Nauczyciel powinien... 
- dobrze uczyć, być konsekwentnym, a zarazem troszeczkę „na luzie” 

i pomagać nam w rozwiązywaniu naszych problemów; 

- zdolny, mądry, wykształcony; 

- miły i mało wymagający; 

- co tydzień organizować dwudniową wycieczkę i puszczać z lekcji 5 

minut przed dzwonkiem; 

- nie stawiać uwag, kropek i minusów; 

- wymagający, ale wyrozumiały; 

- być schludnie ubrany i ładnie wyglądać; 

- gdy klasa „rozrabia”, doprowadzić ją do porządku; 

- być surowy co do nauki, a za niedobre zachowanie karać uwagami; 

- być mądry, spokojny; 

- być człowiekiem z wyobraźnią, nieco szalonym;  

- sprawiedliwie oceniać; 

- nie zadawać prac domowych; 

- robić więcej testów. 

 

 2. Nie lubię, gdy nauczyciel... 
- krzyczy i zadaje duŜo prac domowych;  

- za szybko dyktuje i robi niezapowiedziane kartkówki; 

- uderza dłonią w biurko, gdyŜ raz tak mocno „walnął”, Ŝe nie 

mogłam zasnąć i się nie wyspałam; 

- ucisza, gdy szepczemy do siebie w czasie lekcji; 

- surowo nas ocenia;  

- stawia uwagi całej klasie, gdy tylko niektórzy w klasie 

„rozrabiają”; 

- robi kartkówki „za karę”; 

- myśli, Ŝe klasa nie potrafi myśleć ani uczyć się; 

- potrafi na nas tylko krzyczeć; 

- nie odpowiada na nasze pytania. 

 



Drodzy Pedagodzy!  

Jak widać, macie nad czym się zadumać... Owocnych 

przemyśleń! ☻☺ 

 

Wielki sukces naszych szóstoklasistów 

W nagrodę pojadą na Hel  

 
1. Czemu słuŜy akcja „Sprzątanie świata”?  
Ludzie dostrzegli, Ŝe odpady są bardzo niebezpieczne dla 

środowiska. Postanowili zaprzestać ciągłego zaśmiecania Ziemi i 
zrobić „generalne porządki”. Dzięki temu udało się uświadomić 
ludziom, Ŝe bardzo waŜne jest dbanie o czystość w środowisku, w 
którym Ŝyją.  
 

2. W jaki sposób nasza szkoła włącza się do tej akcji? 
Co roku uczniowie sprzątają teren naszej szkoły oraz pobliski 

las. Biorą teŜ udział w róŜnych konkursach o tematyce ekologicznej.  
W tym roku klasy 4-6 brały aktywny udział w konkursie 

„Przyjaciel Ziemi”, zbierając od osób dorosłych deklaracje, Ŝe będą 
segregować odpady. 

Klasa VIb wygrała w kategorii klas i w nagrodę pojedzie 

na 2-dniową „błękitną szkołę” na Hel! 

W kategorii indywidualnej wygrał Patryk Baliński z klasy Va. 
Wszystkie nagrody ufundował Urząd Miejski wraz z Fundacją 
ZrównowaŜonego Rozwoju. 
 

Sukces rodził się „w bólach”... 

Cała nasza klasa, czyli VI b, dostała bojowe zadanie. 

Wraz z panią Marzeną Rybicką mieliśmy przetransportować i 

dowieźć w całości drzewa podarowane za zebranie śmieci. Po 

przygotowaniach ruszyliśmy w drogę. Dzielnie pokonaliśmy 

odległość do przystanku, niosąc cięŜkie reklamówki wypełnione 

gazetami i puszk.ami. Potem było trochę gorzej. 
Słońce złośliwie grzało, a my straciliśmy cały entuzjazm. Mimo 
nadludzkich starań kaŜdy zmęczył się trochę z odpadami. Kiedy juŜ 
myśleliśmy, Ŝe w końcu pozbędziemy się ciąŜącego balastu okazało 



się, Ŝe musimy grzecznie poczekać w kolejce. Czekaliśmy, ale juŜ 
nie grzecznie.  

Czas się dłuŜył, więc natychmiast odezwała się nasza 
„kreatywność”. JakŜe ciekawą rozrywką okazało się nieustanne 
patrzenie w strumień niewiadomego pochodzenia! Z emocjami 
śledziliśmy losy podtapianej piłki...  

W końcu nadeszła na nas kolej; wrzuciliśmy odpady i 
myśleliśmy, Ŝe męczarnie się juŜ skończy. Nic bardziej mylnego - 
teraz dźwigaliśmy cztery zielone krzaczki (czego się nie robi dla 
pochwały…). 

Postanowiliśmy chwilę zostać. Pani pozwoliła nam trochę 
„połazić”, kiedy refren piosenki kompletnie juŜ nam się przejadł.  

Nagle zobaczyliśmy, Ŝe nasza wychowawczyni biegnie w 
naszą stronę. Jak się okazało – po to, by przekazać nam radosną 
wiadomość, Ŝe wygraliśmy!!! Jako szkoła i jako klasa.  

Teraz cierpliwie odliczamy dni do naszej wycieczki na 

Hel...  
O nagrody zapytajcie sami, ja tylko słyszałam, Ŝe są 

atrakcyjne... 
A za rok tez na pewno będzie szansa na zwycięstwo!!! 

Michelle Ostafin-Zielińska 
 
 

Obchody Dnia  

Polskiego Państwa Podziemnego 

27 września w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji 

Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach tych wzięły 

udział liczne delegacje: kombatanci, czyli uczestnicy walk z 

okresu II wojny światowej, przedstawiciele władz wojewódzkich, 

miejskich, Ŝołnierze z kompanii honorowej. 
 W uroczystości wzięła teŜ udział delegacja z naszej szkoły 
wraz ze sztandarem. W jej skład weszli: Pani Dyrektor, p. Dorota 
Myjkowska, członkowie pocztu sztandarowego oraz klasa 5a z 
wychowawcą.  
 O godz. 10.00 w kościele Wniebowzięcia NMP sprawowana 
była Msza św. W intencji uczestników ruchu oporu. Po naboŜeństwie 
przeszliśmy ulicami miasta na Plac Rapackiego, pod pomnik ku czci 



Armii Krajowej. Tam prezydent Torunia, Michał Zaleski oraz 
przedstawiciel marszałka województwa, Piotra Całbeckiego, 
wygłosili okolicznosciowe przemówienia, po czym obecni złoŜyli 
pod pomnikiem wieńce i wiązanki. 
 Po zakończeniu uroczystości do grupy dziewczynek z kl. 5a 
podeszła pani redaktor z Telewizji Toruń, aby zadać im kilka pytań. 
Relację z obchodów i wywiad moŜna było zobaczyć jeszcze tego 
samego dnia o godz. 19.30. 

Kasia Kozłowska 

    

    

Lubię mój kraj! 

 Jak zapewne wszyscy zauwaŜyliście, od dłuŜszego czasu 

gości wśród nas nauczycielka z Finlandii, która odbywa w naszej 

szkole praktykę. Obserwuje zajęcia prowadzone przez polskich 

nauczycieli, w wielu klasach pokazała prezentację na temat 

swego rodzinnego kraju, a ostatnio samodzielnie prowadzi 

niektóre lekcje. Redaktorka gazetki szkolnej, wspomagana od 

strony językowej przez pana Adama Załuskiego, przeprowadziła 

rozmowę z naszym gościem. Oto jej polskie tłumaczenie. 

 

- Dzień dobry! 
- Cześć! 
- Jak się Pani nazywa!  
- Nazywam się Pipsa Tuunainen. 
- Czy podoba się Pani w naszym mieście? 
- O tak! Jest tu bardzo ładne! 
- Dlaczego przyjechała Pani do naszej szkoły? 
- Chciałam przyjechać do szkoły podstawowej i zostałam wysłana 
właśnie tutaj. 
- Co umie Pani powiedzieć po polsku? 
- „Dzień dobry”, „do widzenia” i „nie rozumiem”. Mam listę z 
niektórymi słowami ale nie umiem powiedzieć więcej z nich.... 
- Jakie zna Pani języki? 
- Oczywiście fiński, ponadto angielski, trochę szwedzki i hiszpański. 
- Czy jest Pani  nauczycielką? 
- Prawie tak! Będę nią juŜ niedługo. 



- Czym polska szkoła róŜni się od fińskiej? 
- W fińskiej szkole podstawowej uczniowie zostają na całe lekcje w 
jednej klasie z tym samym nauczycielem. Tylko jeśli mają angielski, 
przenoszą się do klasy z innym nauczycielem. A podczas przerw 
muszą wychodzić na zewnątrz, na boisko. 
- Co moŜe nam Pani powiedzieć o Finlandii? 
- Wow! To mój kraj! Lubię go! Zimy są tu bardzo ostre, ale to 
bardzo ładny kraj.  
- Dziękuję za wywiad! 

Rozmawiała: Natalia Olszewska 

    

    

Mamy nową przewodniczącą  

samorządu szkolnego! 

    

Drodzy Koledzy i koleŜanki! 

 

 Nazywam się Ania Pietrzak, chodzę do klasy 6b. Bardzo się 

cieszę, Ŝe mogę być Waszą nową przewodniczącą. Moim hobby jest 

taniec i śpiewanie. Lubię organizować róŜne zabawy i konkursy. 

Wraz z innymi członkami samorządu uczniowskiego planujemy 

zorganizowanie obchodów Dnia Nauczyciela (co ma miejsce właśnie 

dziś), pierwszego dnia wiosny, dyskotek, konkursów i turniejów (np. 

pingponga). Za nami juŜ pierwsza ze wspomnianych imprez, 

dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Jednym się podobało, drugim nie 

– wraz z samorządem postaramy się poprawić! 

 I jeszcze jedno: w imieniu wszystkich uczniów 

składam wszystkim nauczycielom serdeczne Ŝyczenia. 

Zdrowia, szczęścia i jak najdłuŜszej pracy w naszej 

szkole!!! 
 

Pozdrawiam wszystkich 

 

Wasza przewodnicząca 

Ania Pietrzak 

    



OCZKO 

czyli kwestionariusz belfra 

 

 Trudno w to uwierzyć, ale Wasi nauczyciele teŜ kiedyś 

byli małoletni. Płatali figle w szkole, cierpieli z powodów 

sercowych, obrywali „pały”, doprowadzali swoich rodziców do 

rozpaczy, fundujbąc im do wyboru siwiznę albo łysinę. Nasza 

redakcja wpadła na pomysł, aby tym, którzy na co dzień 

torturują Was przy pomocy ocen, dzienników, zeszytów uwag i 

klasówek zadać dwadzieścia jeden, zawsze takich samych, pytań. 

Tak powstało „OCZKO, czyli kwestionariusz belfra”  

 Przepytajmy naszych nauczycieli! Niech choć raz będzie 

sprawiedliwie! 
 

W bieŜącym numerze 
na nasze pytania odpowiada... 

PANI  
 

DOROTA MYJKOWSKA 

WYCHOWAWCZYNI KLASY Vb 

  

1. Pierwsze wydarzenie, które pamiętam w swoim Ŝyciu…  
Mój tata czytał akurat gazetę po obiedzie, a ja uwaŜałam, Ŝe 

powinien się ze mną pobawić, więc rzuciłam w tę gazetę gumową 

kaczuszką. Co było dalej, niestety nie pamiętam. 

 2. Najpiękniejszy prezent otrzymany w dzieciństwie...  
Był to rower, którym jeździłam po róŜnych wertepach. 

 3. Najwięcej trosk sprawiałam swoim rodzicom tym, Ŝe...  
...byłam dzieckiem niezwykle ruchliwym i wytrwałym, i koniecznie 

musiałam wejść tam, gdzie było najtrudniej. Widocznie od początku 

lubiłam trudne wyzwania. 

 4. Moim rodzicom najbardziej jestem wdzięczna za to, Ŝe...  
...zawsze mi tłumaczyli, zwłaszcza mama, co się moŜe stać, gdy nie 

posłucham dobrej rady i zrobię po swojemu. 

 5. W szkole koledzy i koleŜanki wołali na mnie...  
...na szczęście normalnie, po imieniu. 

 6. Pierwszy raz byłam zakochana mając lat...  
...pięć, w przedszkolu. 



 7. Moja pierwsza miłość miała na imię...  
...Robert. 

 8. Jako nastolatka słuchałam muzyki... 
...rockowej, jak wszyscy, ale lubiłam i lubię do tej pory muzykę 

rozrywkową z lat 50-tych i 60-tych, no i kocham Chopina. 

 9. Pierwszego papierosa wypaliłam mając lat...  
...osiem, zagryzłam zielonym jabłkiem i wraŜenia oraz doznania, 

jakich dostarczył mi wtedy mój organizm, wystarczyły na kilkanaście 

lat.  

 10. Pierwszy raz dostałam od rodziców w skórę za to, Ŝe...  
...mając lat trzy, wyglądałam przez otwarte okno na trzecim piętrze 

kamienicy, w której mieszkaliśmy. Wychyliłam się wówczas do 

połowy, aby lepiej obserwować ludzi, idących wybrukowanym 

chodnikiem obok naszego domu. Gdybym wypadła, byłby placek.   

 11. Najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym to...  
...trójka z wiedzy o społeczeństwie, ale było to spowodowane róŜnicą 

poglądów politycznych między mną a panią profesor. Takie były 

czasy. 

 12. Mój największy wybryk szkolny polegał na tym, Ŝe... 
...„wtłukłam” koledze za to, Ŝe mimo moich usilnych próśb i nalegań, 

notorycznie ciągnął mnie za warkocze. Incydent miał miejsce na 

trawniku pod masztem przed oknem pokoju nauczycielskiego, a całe 

zdarzenie obejrzała sobie z wielkim zaciekawieniem moja 

wychowawczyni, która w najbardziej krytycznym dla kolegi 

momencie, wkroczyła werbalnie do akcji. 

 13. Osobą, którą najbardziej podziwiam jest...  
Chyba nikogo tutaj nie zaskoczę moją odpowiedzią. Osoby są dwie: 

Jan Paweł II i św. Pier Giorgio Frassati.   

 14. Gdybym jeszcze raz miała wybrać zawód, zostałabym... 
Lubię to, co robię, a zatem – nauczycielką. 

 15. Gdy wchodzę do naszej szkoły, to...  
...zastanawiam się: jak minie dzień, co dzisiaj wymyślą uczniowie i 

czym mnie zaskoczą; a naprawdę potrafią zaskakiwać... 

 16. Cechą, której najbardziej nie cierpię u swoich uczniów, 
jest... ...kłamstwo i tchórzostwo, brak odwagi w przyznawaniu się do 

własnych błędów. 

 17. Gdy stawiam uczniowi „pałę”, odczuwam...  
...smutek, po prostu jest mi przykro. 



 18. Moje nerwy najbardziej koi...  
To zaleŜy, co wyprowadziło mnie z równowagi. Sposobów na 

ukojenie jest kilka: kubek herbaty i dobra ksiąŜka, praca na działce, 

ale najskuteczniejszym i niezawodnym jest modlitwa. 

 19. Potrawa, na widok której ślina napływa mi do ust, to...  
...gołąbki, które przyrządza moja mama. 

 20. Moja pasja Ŝyciowa to...  
Lubię czytać ksiąŜki, szydełkować, jeździć na nartach, chodzić po 

górach, pływać i fotografować, i w zaleŜności od sytuacji z wielkim 

zaangaŜowaniem oddaję się tym pasjom. 

21. Marzę, aby...  
...to moja słodka tajemnica i pozwolę sobie nie kończyć tego zdania.  

Pytania zadał Kuba Taratuta 
 
 
Adopcja serca 

Nasze dziecko napisało do nas list 

Kierując się ewangelicznym przesłaniem „Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 

uczynili” (Mt 25,40b), nasza szkoła przystąpiła do programu 

„Adopcji serca”. 
„Adopcja serca” jest to patronat nad sierotą lub ubogim, 

głodującym dzieckiem z kraju Trzeciego Świata. W naszej szkole 
myśl o adopcji dziecka z Afryki zrodziła się w 2002 r., kiedy w 
czasie rekolekcji s. Zygmunta, przedstawiła nam trudną sytuację 
dzieci w wielu krajach afrykańskich. Na pytanie, co uczniowie SP 32 
mogą zrobić dla kolegów i koleŜanek z Afryki, s. Zygmunta 
wskazała na modlitwę w ich intencji oraz przedstawiła program 
„Adopcji serca”. Z ochotą i radością dzieci podjęły opiekę nad 
dziewczynką imieniem Kwizera. Obecnie, od dwóch lat mamy 
„adoptowaną” Nduwayezu. 

Co miesiąc zbieramy pieniądze w wysokości 20 groszy od 
ucznia, aby „naszemu dziecku” zabezpieczyć to, co jest konieczne do 
Ŝycia. Nie jest to duŜa kwota, ale zbierana systematycznie pozwala 
jej na naukę w szkole i zdobycie zawodu. 
  
 



Niedawno Nduwayezu napisała do nas list. Oto jego treść:  
Jestem uczennicą trzeciej klasy i bardzo się cieszę, Ŝe mogę się 

uczyć i Ŝe mnie wspomagacie, bo jestem jak inne dzieci ładnie 

ubrana i mam wszystko, co mi potrzeba do szkoły. Dziękuję Panu 

Bogu za Was.  

Wasze dziecko 

 
 

To miejsce znają wszyscy 

    Nie jest nauczycielką, ale znają ją wszyscy uczniowie. 

Podczas przerw jest chyba najbardziej „obleganą” osobą w 

naszej szkole. JuŜ wiecie, o kim mowa? Tak – chodzi o panią 

Krystynę, nazywaną najczęściej „panią ze sklepiku”. Jakiś czas 

temu rozmowę z nią przeprowadzili redaktorzy naszej gazetki. 

Oto jej zapis. 

  
- Jakie słodkości kupujemy w pani sklepie najczęściej ? 
- Najczęściej kupujecie zapiekanki, droŜdŜówki oraz chrupki, 

które niedawno pojawiły się w sklepiku.  
- Czy nowe chrupki sprzedają się lepiej niŜ chipsy? 
- Myślę, Ŝe sprzedają się w podobnych ilościach, jak i chipsy.   

- Około ilu paczek chrupek sprzedaje Pani dziennie? 
- Około 30, a moŜe więcej. 

- Czy ze sklepiku znikną zapiekanki? 
- Na razie nie.  

- Czy jest Pani zadowolona z tego, Ŝe ze sklepu znikły chipsy i 
napoje, takie jak cola, czy teŜ nesti? 
- Trochę na pewno.  
- Czy nie odczuwa Pani zmęczenia po obsłudze tak duŜej ilości 
małych klientów ? 
- Muszę powiedzieć, Ŝe raczej jestem zmęczona.  
- Czy była Pani dobra z matematyki, bo jak widać z wydawaniem 
reszty nie ma pani najmniejszego problemu? 
- Lubiłam matematykę, ale radziłam sobie z nią tak średnio.  
- Czy myślała Pani o dalszych zmianach w sklepiku moŜe 
pojawiłyby się jakieś hot-dogi , kebaby, lub teŜ hamburgery? 



- Nie dałabym sobie rady z przygotowywaniem większości tych 

fast foodów.  
- Czy lubi Pani mieć tak liczne kolejki jak dotychczas bywają na 
przerwach? 
- Lubię jak są kolejki, ale nie lubię stać w kolejkach. 
- Czy podoba się Pani ta praca, czy teŜ wolałaby pani z niej 
zrezygnować? 
- Na razie mi się podoba. Lubię dzieci takie, jak wy.  
- Od ilu lat pracuje Pani w tym sklepiku? 
- Chyba juŜ od sześciu lat.  

- Czy nie boi się Pani skutków, jakie przyniesie brak chipsów i 
napojów typu coca cola czy nesti ? 
- Nie, absolutnie się nie boję.  
- Czy z Pani obserwacji wynika, Ŝe dzieci duŜo pieniędzy 
przeznaczają na sklepik szkolny?  
- Z moich obserwacji wynika, Ŝe wydajecie dość duŜo pieniędzy. 

- Czy ta praca sprawia Pani przyjemność? 
- Ogromną przyjemność. 

- Gdzie wolałaby Pani pracować: w gimnazjum, w liceum czy moŜe 
w podstawówce? 
- Oczywiście,  Ŝe w podstawówce. 
- Czy dokuczają  Pani uczniowie naszej szkoły ? 
- Raczej nie.  
- Czy lubi Pani tu pracować? 
- Lubię pracować w takich miejscach, jak wasza szkoła. 
- Bardzo dziękujemy za rozmowę! Do widzenia. 

Rozmawiali:  

Ania Pietrzak, Adrian Płonowski oraz Izabela Iwińska. 

    

Wyniki zbiórki makulatury 

Do tysiąca zabrakło tylko kilograma... 
28 września odbyło pierwsze waŜenie makulatury w tym roku 

szkolnym.  Uzbieraliśmy 999kg.!!! Rekordzistami okazało się rodzeństwo 
Sylwia, Monika i Mateusz, którzy przynieśli 318 kg. Wśród klas najlepsze 
były klasa 2c - 189,5 kg,  klasa 1a - 144,5 kg oraz klasa 4a - 136kg.  

Następne waŜenie makulatury - 26 października. Zapraszam!!! 
Izabela Pelcer 



PomóŜmy zwierzętom ze schroniska! 

Rzuć groszaka dla zwierzaka! 

Zapraszam do udziału w zbiórce Ŝywności dla zwierząt z 
toruńskiego schroniska. Miejsce zbiórki - sala 315. Termin - do 23 
października.  Zachęcam!!! 

Izabela Pelcer 
 

Łamańce językowe 
Wszystkich, którzy lubią duŜo gadać, zapraszamy, aby 

zmierzyli się z poniŜszymi łamańcami językowymi. MoŜe w ten sposób 

rozładujecie energię, która przepełnia Wasze jamy ustne i ... na 

lekcjach będzie moŜna się lepiej skupić? 
 

♥ Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. 
 

♥ W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w trzciance trzy trzmieliny, a 

trzy byczki znad Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki 
 

♥ Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa 

bzdurzy i nad Bzurą w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo 

zbzikował i ma bzika!  
 

♥ Trzynastego, w Szczebrzeszczynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. 

Wszczęli wrzask szczebrzeszczynianie: - CóŜ ma znaczyć to tarzanie?! 

Wezwać trzeba by lekarza; zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! Wszak 

Szczebrzeszyn z tego słynie, Ŝe w nim zawsze chrząszcz brzmi w trzcinie! A 

chrząszcz odrzekł niezmieszany: - Przyszedł czas na zmiany! Drzewiej 

chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. 

Wyszukała: Paulina Brzuszczak :) 
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