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 Serdeczn ie  dz ięku jemy  
za przekazanie 1% rocznego podatku  
na rzecz Gimnazjum nr 7. Mamy na-
dzieję, że w dalszym ciągu będziemy 
mogli liczyć na Państwa pomoc. 

 Drodzy Rodzice, w tym roku 
szkolnym nawiązaliśmy współpracę 
ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca” 
Ogromnie prosimy zatem o przeka-
zywanie 1% rocznego podatku wła-
śnie do tej organizacji. Zebrane  
od nas wszystkich pieniądze w cało-
ści zostaną przekazane naszej szkole  
na budowę placu zabaw. 

Kilka uwag  dotyczących  prze-
kazania 1 % rocznego podatku :  

- przekazanie 1% podatku jest 
dobrowolne,  

- w formularzu PIT 37- w części 
„J” podajemy numer KRS : 
0000145387 (rubryka 137), kwotę 
odpisu (rubryka 138); w części 
„K” wpisujemy cel szczegółowy 
1% : Plac zabaw Szkoły Podsta-
wowej nr 8 w Grudziądzu 
(rubryka 139), wypełnienie ru-
bryk : 140 i 141 nie jest obowiąz-
kowe,  

- osoby prowadzące działalność 
gospodarczą mogą (zgodnie  
z ustawą z dnia 16.11.2006 r.—  
o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych) 
przekazać na cele pożytku pu-
blicznego darowiznę w wysoko-
ści do 6 % osiągniętego dochodu. 

 Liczymy na zrozumienie 
naszych potrzeb, życzliwy od-
ruch serca - decyzję, która po-
zwoli uznać, że łączy nas wspól-
na troska o przyszłość naszych 
dzieci i jak najlepsze dla nich 
warunki edukacyjne. 

6]DQRZQL�5RG]LFH�� 
Styczeń Rok 2018, numer 2 

���������������������������-DVHâND 
 Uczniowie z klasy czwartej oraz pierwszokla-
siści należący do szkolnego teatrzyku wystawili 
przed świętami jasełka. Mali aktorzy w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz na tle pięknej sce-
nografii wprowadzili nas 
w świąteczny nastrój.  

Z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie 
odtworzyli swoje role. Występ artystów uświetnił 
piękny śpiew szkolnego chóru prowadzonego 
przez panią Adrianę Nowacką.  

p. Anna Markowska, p. Anita Rodzińska 

1. Akademia bezpie-
czeństwa 
2. Lekcja wychowania 
fizycznego na wesoło 
3. Pierwszaczki trosz-
czą się o zwierzęta 
4. Spotkanie profilak-
tyczne 
5. Światowy Dzień ... 

9 

1. Zabawa andrzejko-
wa 
2. Mikołajki 
3. Rajd pieszy 
4. Warsztaty wigilijne 
5. Wigilia ... 

3 

1. Twierdza Gru-
dziądz zdobyta... 
2. Koncerty 
„Muzycznej …” 
3. Mikołajki ... 

4 

1.Konkurs : „Jestem 
wolny …” 
2.Zdrowy styl życia 
3. Wigilia klubów ... 

5 

1.Konkursy przedmio-
towe 
2. Konkurs pt. „Mój 
potwór na …” 
3. Konkurs plastyczny 
4. Konkurs szara-
dziarski 

6 

1. Konkurs pt. „ Tę 
książkę polecam …” 
2. Konkurs „Z fizyką 
za pan brat” 

7 

1. Konkurs z okazji 
Światowego Dnia... 
2. Konkurs plastyczny 
3. Konkurs językowo - 
plastyczny ... 

8 

1. Unihokej 
2. Piłka ręczna 
3. Trójbój ... 

9 

1. Trójbój … 
2. Mistrzostwa w LA 

10 
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 Dnia 25 listopada obcho-
dzony jest Światowy Dzień Plu-
szowego Misia. W naszej szkole 

bawiono się z tej okazji już  
w piątek. Do zabawy zaproszo-
no dzieci z Przedszkola Miej-
skiego „Kuntersztyn”. Goście  
i pierwszaczki obejrzeli przed-
stawienie przygotowane przez 
koło teatralne, tworzyli laurki 
dla misia, śpiewali i tańczyli. 

Organizatorzy : p. Anna Mar-
kowska, p. Anita Rodzińska 

 6 listopada uczniowie 
klas : 1a i 1b naszej szkoły wy-
brali się do kina Helios.  
P r z e d  p r o j e k c j ą  f i l m u 
„Potworna rodzinka” uczestni-
czyli w akademii bezpieczeń-
stwa pod hasłem „Kręci mnie 
bezpieczeństwo przez cały rok 

szkolny”. Przedstawiciel straży 
pożarnej oraz bohaterowie kre-
skówek wyjaśnili, jak należy za-
chować się podczas pożaru i kon-
taktu z czadem. 

Opiekunowie : p. Anna Markow-
ska, p. Anita Rodzińska 

wana przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Zebrane kasztany 
trafiły  do centrum i będą prze-
znaczone na pokarm dla zwie-
rząt w okresie zimowym. Naj-
więcej owoców drzew leśnych 
zebrały : Zuzanna Piotrowska  
z kl.1a, Emilia Lewitzka z kl.1a 
oraz Aleksandra Wegienek  

 Miło nam poinformować, 
że pierwszaczki wzięły udział  
w zbiórce owoców drzew le-
śnych, która została zorganizo-

z kl.1b. 

 Wymienione osoby otrzy-
mały w listopadzie atrakcyjne 
nagrody od Centrum Edukacji 
Ekologicznej. 

Opiekunowie : p. Anna Markow-
ska, p. Anita Rodzińska 
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sportowego „Faktor Fit”. Dzieci korzystały z ulu-
bionych trampolin oraz pokonywały tor przeszkód 
pod czujnym okiem pani instruktor, Katarzyny 
Reimus.  

Opiekunowie : p. Anna Markowska, p. Anita Ro-
dzińska 

 W listo-
padzie ucznio-
wie klas pierw-
szych wybrali 
się na kolejne 
zajęcia do klubu 
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          16 listopada dzieci z klas pierwszych spotka-
ły się z panią pedagog, Dorotą Korzeniewską,  
na konkursie wiedzy na temat „Dbam o zdrowie – 
jestem silny!”. Pierwszaczki wykazały się dużą 
wiedzą związana ze zdrowym odżywianiem, po-
trzebą ruchu, ale także potrafiły prawidłowo wska-
zać zachowania szkodzące naszemu zdrowiu.   

������������������������ģZLDWRZ\�']LHĚ�3OXV]RZHJR�0LVLD 



 30 listopa-
da odbyła się  
w naszej szkole 
zabawa andrzej-
kowa, w której 
u c z e s t n i c z y ł y 
dzieci klas pierw-

szych, czwartej i piątej. Podczas imprezy były 
tańce, zabawy i słodki poczęstunek. Nie zabrakło 
też wróżb przygotowanych przez utalentowane 
wróżki i wróżbitów z klas gimnazjalnych.  

Organizatorzy : p. Anna Markowska, p. Anita Ro-
dzińska 

wie klasy pierwszej naszej szkoły. Dzieci dzielnie 
maszerowały trasą spod obelisku przy ul. Kalin-
kowej przez Górę Zamkową, Dzieło Rogowe  
do klubu Centrum Szkolenia Logistyki. 

Organizator : p. Anita Rodzińska 

 9 grudnia odbył 
się XXV Rajd Pieszy 
„Zakończenie sezonu 
2017”. Uczestniczyli  
w nim również ucznio-
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 Z okazji mikołajek ucz-
niowie klas pierwszych obejrza-
ły w kinie Helios bajkę  
pt. ,,Pierwsza gwiazdka’’.  
Po powrocie do szkoły czekał  
na nich Mikołaj, który obdaro-

wał dzieci prezentami. Pierw-
szaczki podziękowały za upo-
minki i zaśpiewały świąteczną 
piosenkę.   

Organizatorzy : p. Anna Mar-
kowska, p. Anita Rodzińska 
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 Dnia 14 grudnia pierwszaczki 
udały się autokarem na warsztaty wi-
gilijne do Biskupina. Na miejscu cze-
kała na dzieci moc atrakcji. Uczniowie 
rozmawiali z elfami na temat polskich 

tradycji bożonarodzeniowych. Następnie zajęli  się ciastem na pierniczki: wał-
kowali je, wykrawali, a po ich upieczeniu ozdabiali. Dzieci śpiewały też kolędy 
i pastorałki, robiły ozdoby choinkowe z masy porcelanowej i malowały świecz-
niki w kształcie Mikołaja. Po pracy był również posiłek. Na świątecznie przystrojonym stole znalazły 
się : barszcz z uszkami, ryba oraz pyszne pierogi. Pierwszaczków odwiedził  także św. Mikołaj.  

Organizatorzy : p. Anna Markowska, p. Anita Rodzińska 
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 22 grudnia uczniowie klas 
pierwszych świętowali nadchodzące 
Boże Narodzenie. Dzień rozpoczął się 
od obejrzenia jasełek przygotowanych 
przez koło teatralne. Potem dzieci 
spotkały się w klasach na wspólnym 

poczęstunku, który rozpoczęły od złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem. Uczniowie śpiewa-
li również kolędy oraz piosenki świąteczne. Mikołaj obdarował też wszystkich upominkami.  

Organizatorzy : p. Anna Markowska, p. Anita Rodzińska 



  �  �  �11 listopada świętowaliśmy 
99 rocznicę odzyskania niepod-
ległości.  
Z tej okazji członkowie Klubu 
Historycznego im. AK oraz ucz-
niowie klasy IVa zwiedzili gru-
dziądzką cytadelę - jeden z naj-
wspanialszych zabytków mili-
tarnych w Polsce. 

            Uczestnicy wycieczki 
zobaczyli bramy, raweliny, ba-
stiony, chodniki : komunikacyj-
ne, minowe i kontrminowe. Jed-
nym z  podziemnych chodników 
przedostali się z majdanu  
do sali kominkowej Bastionu 
III. Następnie doszli do miejsca, 
w którym został pochowany je-
den z pruskich bohaterów – 
obrońców twierdzy podczas wo-
jen napoleońskich. Zwiedzaniu 
towarzyszyły pieśni patriotycz-
ne, pokazy sprzętu i uzbrojenia, 

także broni zabytkowej. 

Czwartoklasistom najbardziej 
podobały się wozy bojowe oraz 
czołgi. Uczniowie mogli wejść  
do środka i zobaczyć  ich wypo-
sażenie.  

 Klubowicze wspaniale 
spisali się w roli opiekunów 
swoich młodszych kolegów. Naj-
ważniejsze jednak, że wszyscy  
godnie świętowali dzień patrio-
tyzmu. 

Organizator : p. Jolanta Kowal-
czyk 

 

kiem piernika, a następnie sami 
przygotowali ciasto, które  
po wypieczeniu wzięli na pa-
miątkę do domu.  

  Następnie czwartoklasi-
ści zobaczyli seans w planeta-
rium pt. ,,Wirująca Ziemia”.  
W wygodnych fotelach obserwo-
wali niebo i poznali podstawowe 
informacje związane z ruchem 
wirowym i obiegowym Ziemi, 

 6 grudnia klasa 4a wy-
brała się z okazji mikołajek  
do Torunia. Uczniowie odwie-
dzili między innymi Muzeum 
Piernika. Tam przenieśli się  
do średniowiecza i wzięli udział 
w interaktywnym pokazie. Po-
znali rytuały związane z wypie-

zjawiska dnia i nocy oraz pór 
roku. W przystępny sposób zo-
baczyli, jak zmienia się niebo, 
jaki jest układ gwiazd i jaką 
rolę spełnia Gwiazda Polarna.  

 Uczniowie odwiedzili 
również jarmark bożonarodze-
niowy na Rynku Staromiejskim, 
do którego prowadziły dwie bra-
my w bajkowym klimacie. 

Opiekun : p. Jolanta Kowalczyk 
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niowie po raz trzeci brali udział 
w tym przedsięwzięciu. Zapre-
zentowali oni dwa utwory: 
„ P a ł a c y k  M i c h l a ”  
i „Warszawiankę 1831”. Ponad-
to Maria Trętkiewicz zaśpiewa-
ła piosenkę „ Serce w plecaku” . 
Występ został nagrodzony 
gromkimi brawami, a zespół 
otrzymał podziękowania. 

 17 listopada  zespół  
„Muzyczna siódemka” koncerto-
wał w Szkole Podstawowej  
nr 16 w Grudziądzu. Występ był 

częścią imprezy charytatywnej 
dla Jagody Pogorzelskiej, 
dziewczynki, która ma niedo-
słuch ucha lewego. Nasza grupa 
wokalna zaprezentowała osiem 
swoich najlepszych coverów pio-
senek, m.in. utwory zespołu So-
und and Grace oraz piosenkę 
„California dreaming” formacji 
The Mamas and the Papas, któ-
ra szczególnie spodobała się słu-
chaczom.  

Opiekun : p. Adriana Nowacka 

 Dnia 9 listopada zespół 
wokalny naszej szkoły wystąpił 
na scenie grudziądzkiego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w ra-
mach Koncertu Piosenki Żoł-
nierskiej i Patriotycznej. Ucz-
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           W bieżącym roku szkol-
nym w akcję profilaktyczną 
włączyła się cała społeczność 
szkolna.  

16 listopada pierwszoklasiści 
uczestniczyli w spotka-
niu „Dbam o zdrowie – jestem 
silny”. Tego samego dnia ucz-
niowie klas czwartych i piątych 
zobaczyli prezentację na temat 
szkodliwości środków psychoak-
tywnych. W części konkursowej 
dzieci wykazywały się wie-
dzą na temat szkodliwości uży-
wek, tworzyli plakaty profilak-
tyczne oraz rywalizowali w kon-

kurencjach sportowych.  

 21 listopada młodzież 
klas drugich, trzecich gimna-
zjum oraz klasa siódma zakoń-
czyła cykl spotkań profilaktycz-
nych z okazji Światowego Dnia 
Rzucania Palenia. Młodzież 
wzięła udział w quizie, konkur-
sie plastycznym oraz w ćwicze-
niach „odmawiania”. Dodatko-
wo uczestnicy spotkania odpo-
wiadali na pytania ekspertów: 
funkcjonariusza policji -  pana 
Henryka Kozłowskiego, lekarza 
- pani Aleksandry Gurbin oraz 
biologa - pani Karoliny Szyma-
niuk. Najlepszymi we wspo-
mnianych powyżej konkuren-
cjach konkursowych okazały się 
zespoły klas : 3a (Julia Keller, 
Patryk Andrzejewski, Bartosz 

Reetz, Natalia Malinow-
ska), 7a (Nikola Baran, Alicja 
Kamińska, Mateusz Glaza, Kin-
ga Koper, Natalia Nizgór-
ska), 3c (Mateusz Nurkowski, 
Rafał Markowski, Klaudia Ko-
cięba, Monika Cybulska).  

 W ramach przedsięwzię-
cia uczennice : Katarzyna 
Ostrzycka oraz Julita Kraśnic-
ka zaprezentowały pokaz multi-
medialny na temat szkodliwości 
palenia papierosów. Muzycznie 
imprezę uświetniła Zuzanna 
Nowak. 

Organizatorzy: p. Magdalena 
Dedek, p. Michał Dejewski,  
p. Dorota Korzeniewska, p. Mo-
nika Przybylska, p. Katarzyna 
Ptaszyńska, p. Dawid Staszew-
ski, p. Karolina Szymaniuk 

p. Jolantę Kowalczyk wszyscy 
podzielili się opłatkiem. Następ-
nie młodzież SP8 dała koncert 
kolęd,  który wprowadził 
wszystkich w świąteczny na-
strój. W dalszej części zaprezen-
towano film związany z obcho-
dami wigilii podczas II wojny 
światowej. Uroczysty wieczór 
przeplatał się opowieściami  
z przeszłości i wspólnym śpie-
waniem kolęd. Życzenia służby 
Ojczyźnie młodym klubowiczom 

 15 grudnia członkowie 
Klubów Historycznych im. Ar-
mii Krajowej - Okręg Toruń 
wraz z ich opiekunami- prezesa-
mi spotkali się na wspólnej wi-
gilii w naszej szkole. 

 Po oficjalnym powitaniu 
i życzeniach złożonych przez  

złożyli weterani : p. Kazimierz 
Wach i p. Stanisław Wierzchuc-
ki. 

 Młodzież trzech klubów 
historycznych spotkała się  
z „żywymi świadkami historii”. 
Nasi uczniowie oprowadzili 
również swoich nowych przyja-
ciół po Izbie Pamięci Narodo-
wej. 

Organizatorzy : p. Jolanta Ko-
walczyk, p. Iwona Karczewska, 
p. Adriana Nowacka 
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go żywienia oraz jego wpływie 
na zdrowie i funkcjonowanie  
w szkole.  

 Film ,,Kumple z dżungli” 
oprócz znakomitej akcji i humo-
ru niósł przesłanie, że praca ze-

społowa, koleżeństwo oraz reali-
z a c j a  s w o i c h  m a r z e ń  
i dążeń to klucz do sukcesu.  

Opiekunowie : p. Jolanta Ko-
walczyk, p. Iwona Karczewska 

 Dnia 12 grudnia klasy : 
4a i 5a udały się do kina Alfa  
na spotkanie z dietetykiem oraz 
film pt. „Kumple z dżungli”. 

Przed projekcją uczniowie do-
wiedzieli się o zasadach zdrowe-
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Hubert Kwiatkowski - kl.3d, 

Małgorzata Szymańska - kl.3c, 
Hubert Falkowski - kl.3f, 

Wiktoria Pokornicka - kl.3f 
Nauczyciel prowadzący :  
p. Tomasz Węgielewski 

*HRJUDILD 
Małgorzata Szymańska - kl.3c 

Nauczyciel prowadzący :  
p. Katarzyna Ptaszyńska 

-Đ]\N�SROVNL 
Klaudia Orłowska - kl.2f 
Nauczyciel prowadzący :  

p. Beata Grodowska 

0DWHPDW\ND 
Julia Bandurska - kl.3e, 

Kacper Federewicz - kl.2f, 

Kacper Kozak - kl.3d, 
Piotr Kowalski - kl.3d, 
Wiktor Słomka - kl.7a 

Nauczyciele prowadzący : 
p. Małgorzata Kamińska, 

p. Monika Przybylska  
3U]\URGD 

Bartosz Wojda - kl.5a 
Nauczyciel prowadzący : 
p. Agnieszka Rafalska 

udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Cen-
trum Edukacji Ekologicznej  
w Grudziądzu. Tematem prac 
był paśnik i korzystające z nie-
go zwierzęta w czasie zimy. 
Podczas ich wykonywania  dzie-
ci wykorzystały różne techniki, 

 Pierwsze klasy brały 

wzbogaciły  również wiedzę  
na temat zwierząt leśnych.  

 18 listopada uczniowie 
odebrali upominki za udział  
w konkursie.  

Opiekunowie : p. Anna Mar-
kowska, p. Anita Rodzińska 
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 Dnia 27 października 
odbył się konkurs plastyczny 
dla uczniów klas pierwszych 
naszej szkoły. 

Jego celem było zachęcanie 
uczniów do samodzielnej pracy, 

nauki języka angielskiego oraz 
rozwijanie wyobraźni. 

 Jury stwierdziło, że 
wszystkie prace są godne  
I miejsca, zatem wygrali wszy-
scy uczestnicy konkursu. 

Organizatorzy : p. Svetlana Zai-
kina, p. Małgorzata Kaczmarek 

�.RQNXUV�SW��Å0yM�SRWZyU�QD�+DOORZHHQµ 

Str. 6 Biuletyn dla rodziców 

=Z\FLĐ]FD�HWDSX�V]NROQHJR�L�UHMRQRZHJR 
)L]\ND 

Kacper Kozak - kl.3d 
Nauczyciel prowadzący : 

p. Paweł Jarzyński 
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 15 listopada odbył się szkolny etap konkursu szaradziarskiego. Zorganizowany on został  
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów naszej szkoły. 
Zmierzyli się oni z krzyżówkami, rebusami, wirówkami. Do finału miejskiego zakwalifikowali się : 
Hubert Kwiatkowski - kl.3d, Kacper Kozak - kl.3d, Dominika Orgacka - kl.3a, Mateusz Biernacki - 
kl.3a, Zuzanna Nowak - kl.3a, Małgorzata Szymańska - kl.3c. 

Opiekun : p. Monika Przybylska 



      Z okazji Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
przeprowadzono w październiku 
konkurs pt. „Tę książkę pole-
cam na jesienne i zimowe wie-
czory”. Przebiegał w dwóch ka-
tegoriach : plastycznej i literac-
ko-informatycznej. Pierwsza  
z nich polegała na wykonaniu 
pracy dowolną techniką, która 
zachęciłaby do przeczytania cie-
kawej książki. W kategorii lite-
rackiej należało opracować ko-
miks fragmentu interesującej 
powieści. Prace można było wy-
konać odręcznie lub w dowol-
nym programie graficznym, in-
dywidualnie lub w maksymal-
nie trzyosobowych zespołach. 

Na poziomie klas pierwszych,  
w kategorii plastycznej, I miej-
sce zdobyli uczniowie klasy 1b : 
Aleksander Adamonis i Antoni-
na Dominik, II miejsce zajęły : 
Zofia Basiura –kl.1b, Emilia 
Lewitzka – kl.1a, na III miejscu 
uplasowały się dziewczynki  
z kl.1a : Lena Cybulska i Alek-
sandra Świderska. Wyróżnienia 
otrzymali uczniowie kl.1a : Ni-
kolas Lembke, Alex Wojda, Zo-
fia Niewadzi, Patrycja Żuraw-
ska, Patryk Piotrowski, Zuzan-
na Piotrowska. 

Spośród uczniów klas : czwartej 
i piątej I miejsce, za przygoto-
wanie ciekawego komiksu, zdo-
był Wojciech Kaźmierczak  
z kl.5a, II miejsce zajęła Olga 
K w i a t k o w s k a  z  k l . 4 a ,  
na III miejscu uplasowali się : 
Marcel Zieliński i Ksawery Kar-
nia z kl.4a. Wyróżnienia otrzy-
mały uczennice kl.4a : Anna 

Borkowska, Kornelia Marku-
szewska, Iga Zehner . 

Na poziome klas gimnazjalnych 
w konkursie zwyciężyli : Klau-
dia Orłowska z kl.2f i Oskar 
Melkowski z kl.2e. Przygotowali 
oni prace w kategorii literacko-
informatycznej. 

Organizatorzy : p. Izabela 
Szymkowicz, p. Karolina Szym-
czyk 
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w tym m.in.: ruchu i sił, energii, właściwości ma-
terii oraz elektryczności. I miejsce w konkursie 
zdobył Kacper Kozak z kl.3d, II miejsce zajęli : 
Wiktoria Chruszczewska z kl.3c i Hubert 
Kwiatkowski z kl.3d, zaś na III miejscu uplaso-
wał się Damian Siudowski z kl.3e. 

Organizator : p. Paweł Jarzyński 
  Dnia 30 listopada odbył się konkurs  
pod hasłem „Z fizyką za pan brat”. Uczniowie 
oddziałów gimnazjalnych musieli zmierzyć się  
z zadaniami dotyczącymi wielu działów z fizyki,  

.RQNXUV�Å=�IL]\Nċ�]D�SDQ�EUDWµ 

Rok 2018, numer 2 Str. 7 



        W związku z obchodami 
dnia 1 grudnia Światowego 

Dnia Walki z AIDS przeprowa-
dzono szkolny konkurs obejmu-
jący swoim zakresem problema-
tykę wirusa HIV oraz choroby 
AIDS. W quizie wzięło udział 40 
uczniów klas trzecich. Celem 
konkursu było poszerzenie wie-
dzy młodzieży o chorobie oraz 
promowanie postawy tolerancji 
wobec ludzi zakażonych wiru-
sem HIV i chorych na AIDS. 
Zadaniem jego uczestników było 
napisanie testu złożonego  

z 37 pytań o zróżnicowanym 
stopniu trudności. I miejsce  
w konkursie zdobyła Patrycja 
Wszołek z kl.3d, II miejsce za-
jęła Katarzyna Ostrzycka  
z kl.3c, zaś na III miejscu upla-
sowała się Monika Cybulska  
z kl.3c. 

Organizatorzy : p. Dorota Ko-
rzeniewska, p. Mirosław Piwo-
warczyk 

pisana w języku angielskim. 
Oto zwycięzcy konkursu : 

Klasa 1a: 

I miejsce 
Aleksandra Świderska 

II miejsce 
Lena Sawala 
III miejsce 

Patryk Piotrowski 

 
 

 Dnia 22 grudnia roz-
strzygnięto konkurs językowo – 
plastyczny pt. „My favourite 
toy". Był on przeznaczony  
dla uczniów klas pierwszych. 
Przedmiotem konkursu było 
stworzenie pracy pod tytułem 
„My favourite toy", czyli „Moja 
ulubiona zabawka". Mogła być 
ona wykonana dowolną techni-
ką, w dowolnym formacie,  

z możli-
w o ś c i ą 
wykorzy-
s t a n i a 
różnorod-
nych ma-
teriałów. 
P r a c a 
m u s i a ł a 
być pod-

Klasa 1b 
I miejsce 

Aleksander Adamonis 
II miejsce 

Zofia Basiura 
III miejsce  

Antonina Dominik 

Organizatorzy konkursu :  
p. Svetlana Zaikina, p. Małgo-
rzata Kaczmarek 
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dzieci na rok 2018. Oto nasze 
zasłużone plastyczki z klas 
pierwszych: Lena Cybulska, 
Oliwia Koper, Aleksandra Świ-
derska, Zofia Niewadzi, Zuzan-
na Piotrowska, Lena Sawala, 
Emilia Lewitzka, Antonina Do-
minik Aleksandra Wegienek. 

 Opiekunowie : p. Anna Mar-
kowska, p. Anita Rodzińska 

 8 grudnia panie z Cen-
trum Edukacji Ekologicznej 
ogłosiły w naszej szkole wyniki 
k o n k u r s u  p l a s t y c z n e g o 
„Ekologiczny plac zabaw kangu-
ra Oskara, czyli jak dzieci  
do zabawy wykorzystują śmie-
ci”. Autorki wyróżnionych prac 
otrzymały indywidualne nagro-
dy, a klasa kalendarz z pracami 
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 10 i 11 października od-
były się Mistrzostwa Miasta  
w Unihokeju Dziewcząt. Nasza 
drużyna (Dominika Jagodowska 
- kl.2a, Alicja Kamińska - kl.7a, 
Julia Maj - kl.7a, Natalia Mali-
nowska - kl.3a, Julia Meyerholz 
- kl.3b, Katarzyna Szeliga - 

kl.3b, Natalia Szwagiel - kl.3b, 
Wiktoria Wilczyńska - kl.3b) 
zajęła w nich II miejsce. 

 Od 23 do 25 październi-
ka przeprowadzono Mistrzo-
stwa Miasta w Unihokeju 
Chłopców. Zespół Szkoły Pod-
stawowej nr 8 zdobył w nich  
I miejsce. 

 21 listopada odbył się 
Półfinał Wojewódzki w Uniho-
keju Chłopców. Nasza drużyna, 

uczniowie kl.3b (Marek Jasiń-
ski, Karol Maksajdowski , 
Szymon Moskwa, Jakub Pie-
trewicz, Denis Rienkiewicz, 
Tomasz Słomka, Jakub Wie-
rucki, Bartosz Wiśniewski) 
zajęła w nim II miejsce. 

Opiekun : p. Zbigniew Szym-
czyk 

8QLKRNHM 

7UyMEyM�/HNNRDWOHW\F]Q\ 

kl.2b, Wiktoria Wilczyńska - 
kl.3b, Natalia Malinowska - 
kl.3a, Alicja Kamińska - kl.7a, 
Oliwia Bągalska - kl.7a) zdobył 
w nich I miejsce. 

Dnia 14 listopada odbył się pół-
finał wojewódzki zawodów. Na-
sze dziewczęta zajęły w nim  
IV miejsce. 

 W dniach od 14 do 16 
listopada miały miejsce Mi-
strzostwa Miasta w Piłce Ręcz-
nej Chłopców. Drużyna z SP 8 
(Marek Jasiński, Kamil Czer-
niecki, Mateusz Nawacki, Ja-
kub Pietrewicz, Sylwester 
Szczepański, Jakub Wierucki, 

Jakub Blank, Bartosz Elszkow-
ski, Ksawery Kopeć, Jakub 
Marczewski, Jakub Szczepa-
niak, Radosław Tuleja, Łukasz 
Wiśniewski, Tomasz Słomka, 
Piotr Kowalski) uplasowała się 
w nich na III miejscu. 

Opiekun dziewcząt : p. Wojciech 
Pietrzak 

Opiekun chłopców : p. Michał 
Magdowski 

 6 listopada przeprowa-
dzono Mistrzostwa Miasta  
w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Ze-
spół ze Szkoły Podstawowej nr 8 
(Klaudia Okonek - kl.2c, Domi-
nika Niećko - kl.2c, Klaudia 
Szwagiel - kl.3b, Katarzyna 
Szeliga - kl.3b, Julia Meyerholz 
- kl.3b, Joanna  Wiśniewska - 
kl.2b, Zuzanna Wiśniewska - 
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Każda konkurencja była przeli-
czana według tabel na punkty,  
a ich suma składała się na wy-
nik końcowy. Łącznie w zawo-
dach wystartowało 127 uczniów. 

dziewczęta - klasy 4 i 5 
I miejsce  

Malwina Sala - kl.5a 
II miejsce  

Angelika Żurawska - kl.5a 
III miejsce  

Melania Maciejewska - kl.4a 

chłopcy�-�NODV\���L�� 
I miejsce  

Mateusz Borkowski kl. 5a 
II miejsce  

Wiktor Żurawski kl.5a 
III miejsce  

Ksawery Karnia k l. 4a   
Ciąg dalszy - str.10 

 Dnia 30 listopada odbył 
się Trójbój Lekkoatletyczny  
dla uczniów naszej szkoły. Skła-
dał się on z trzech konkurencji : 
biegu na dystansie 60m, skoku 
w dal, pchnięcia kulą.  



ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

Skok w dal  - chłopcy 
3 miejsce 

Igor Bednarczyk 
Bieg na 300 m - chłopcy 

3 miejsce 

Skok w dal - dziewczęta 
1 miejsce 

Natalia Świtanowska 
3 miejsce 

Malwina Sala 

Mateusz Borkowski 

Opiekunowie : p. Irena Studziń-
ska, p. Michał Dejewski 
 

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: 
sekretariat@sp8.grudziadz.pl 

OPRACOWANIE BIULETYNU : 
Izabela Szymkowicz 
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Bieg na 60 m - chłopcy 
1 miejsce 

Jakub Barski 
2 miejsce 

Patryk Andrzejewski 
Bieg na 300 m - dziewczęta 

1 miejsce 
Karolina Gronek 

2 miejsce 
Julia Manthey 

3 miejsce 
Martyna Mioduszewska 

Bieg na 300 m - chłopcy 
1 miejsce 

Fabian Grodek 
2 miejsce 

Piotr Kowalski 
3 miejsce 

Oskar Noga 
Bieg na 600 m - dziewczęta 

1 miejsce 
Dominika Orgacka 

2 miejsce 
Eliza Czubaszek 

Skok w dal - dziewczęta 
1 miejsce 

Zuzanna Strzelczyk 
2 miejsce 

Maria Grunberg 
3 miejsce 

Kornelia Józefiak 

Skok w dal - chłopcy 
1 miejsce 

Seweryn Grzyb 
2 miejsce 

Mateusz Backhaus 

Skok wzwyż - dziewczęta 
1 miejsce 

Julita Kraśnicka 

Skok wzwyż - chłopcy 
1 miejsce 

Mateusz Kalamarski 

Bieg na 60 m - dziewczęta 
1 miejsce 

Katarzyna Ostrzycka 
2 miejsce 

Natalia Malinowska 

3 miejsce 
Zofia Czerwińska 

Bieg na 1000 m - chłopcy 
1 miejsce 

Bartosz Reetz 

Opiekunowie : p. Jarosław 
Czubaszek, p. Michał Mag-
dowski 

dziewczęta klasy 2,3,7 sportowe 
I miejsce  

Karolina Gronek-kl.3a 
II miejsce  

Natalia Malinowska-kl.3a 
III miejsce  

Wiktoria Smykowska-kl.3a  

chłopcy klasy 2,3,7 sportowe 
I miejsce  

Seweryn Grzyb - kl.3a 
II miejsce  

Patryk Andrzejewski - kl.3a 
III miejsce  

Mateusz Biernacki - kl.3a  

dziewczęta klasy 2 i 3 niesportowe 
I miejsce  

Katarzyna Ostrzycka - kl.3c 
II miejsce  

Patrycja Dubanowska - kl.3d 
III miejsce  

Julia Sarnowska - kl.2f  

chłopcy klasy 2 i 3  niesportowe 
I miejsce  

Jakub Barski - kl.3d 
II miejsce 

 Mikołaj Tubisz - kl.2f 
III miejsce  

Piotr Kowalski - kl.3d  
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