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 Prezydent Poznania 
w naszej szkole

O czym przeczytamy
w tym numerze?

Nauczyciele

Dzieci z Panem
Prezydentem

W czwartek
przyjechał do nas
Pan Prezydent
Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak.
Zobaczył, jak działa
nasza szkoła i
obejrzał występy
przygotowane
przez nas i złożył
nam życzenia z
okazji Świąt Bożego
Narodzenia i
Nowego Roku.

       Szóstego
grudnia 2018
roku naszą
szkołę
odwiedzili
również goście
z Kuratorium
Oświaty. Tego
dnia
nauczyciele
zorganizowali
dla nas Recital.
W czasie

występów
mogliśmy
usłyszeć
uczniów klas
1-3 oraz 4-7.
Atrakcji było
jeszcze więcej.
Nasi
nauczyciele
zatańczyli!
Dzięki takim
zabawom na
twarzy pojawia

się uśmiech. W
Mikołajki
pierwszy raz
wystąpili
przewodniczący
SU.

wycieczka do
Torunia,
recenzje,
Uczniowskie
Sympozjum
Matematyczne
wywiad z
Michałem
Choryńskim,
wolontariat,
lekcja plastyki
na korytarzu,
kiermasz,
pyszne
przepisy na...,
Mikołajki na
sportowo,

informacje
sportowe.

     Witamy w drugim numerze     
      Szkolnych Wiadomości 

Iga Rychlicka

Iga Rychlicka
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    Kiermasz Różności- zbiórka pieniędzy dla Michała

          Dla bohatera Michałka! Walka z chorobą

W naszej szkole
w środę 21
listopada odbył
się kiermasz
różności dla
Michałka. Każdy
mógł coś zrobić.
Jedni piekli
babeczki, inni
przynosili
książki i inne
różne rzeczy.
Na kiermaszu
było bardzo
dużo rzeczy.

Można było
kupić mydła,
książki, ciasta.A
wszystko, by
wspomóc
leczenie
chorego
chłopca. Liczyła
się każda
złotówka,
zebraliśmy
ponad 8000zł

Michał to
dziecko jak
każdy z nas.
Bawił się z
innymi dziećmi,
skakał i śmiał
się. Aż nagle
pojawił się ból.
Okazało się, że
nie jest to
zwykły ból, tylko
taki, z którym
będzie trzeba
stoczyć zaciętą
walkę...

Bardzo
trzymamy
kciuki.
Jesteśmy z
Tobą !
Na stronie
siepomaga.pl
wciąż można
pomóc
Michałkowi. 

Michałek

Michałek

Hania

Internet
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PIERNIKI
Składniki:
1 słoik miodu (250 g), kostka margaryny,  kostka smalcu
2 szklanki cukru, 1kg mąki, 3 żółtka, 3 białka, 
mała paczka proszku do pieczenia, 2 paczki korzeni do pierników
1 łyżeczka sody oczyszczonej
Sposób przygotowania:
Miód i margarynę stopić w garnku. 
Zrobić karmel: na patelni  szklanki cukru. Karmel dodać do garnka.
Po ostygnięciu dodać: 1kg mąki, 3 żółtka, 2 paczki korzeni do pierników,
małą paczkę proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę sody i 3 białka ubite na
pianę. Ciasto rozwałkować i wyciąć przy pomocy foremek do
pierników. Piec w 180 stopniach przez 10 minut.
Wyjąć z pieca i ozdobić. Smacznego! �

RYBA W KETCHUPIE
Składniki:
1kg filetów z mintaja, majeranek,1-2 jajka, mąka, 1 szklanka wody
 szklanki oleju, szklanka octu winnego lub  octu (10 procent)
1 średni słoik ketchupu (200g)
15 ziaren ziela angielskiego, 2 liście laurowe
4 cebule średnie, 1 kopiasta łyżka cukru, 1 płaska łyżeczka soli
Sposób przygotowania:
 Filety posolić, posypać majerankiem, obtoczyć w jajku i mące, usmażyć
na oleju.
Sos:
Do garnka wlać wodę i olej. Dodać ziele angielskie, pieprz i liście laurowe.
Pokroić cebulę w talarki i wrzucić do garnka. Dodać cukier, sól i
zagotować. Po zagotowaniu dodać ocet i ketchup. I ponownie
zagotować. Ostawić do ostygnięcia.
Filety nakładać warstwami do wysokiego półmiska – naprzemiennie
warstwa filetów, warstwa sosu.

.MAKIEŁKI
Składniki:
250g maku, rodzynki, migdały (płatki), orzechy włoskie
suszone śliwki, morele,
makaron (łazanki)
mleko (około 1 l)
1 cukier waniliowy
3 łyżki cukru
Sposób przygotowania:
Mak zalać wrzątkiem na 15 minut, włożyć na płótno, a następnie odłożyć
na sito i odcedzić.
Zmielić w maszynce do mięsa 2 razy.
Śliwki i morele pokroić, rodzynki sparzyć.
Makaron ugotować.
Wszystkie składniki połączyć.
Mleko podgrzać i dodać cukier i cukier waniliowy. Dodać 0,5h przed
podanie.

Magdalena Koprak-
Tadeuszewska

Magdalena Koprak-
Tadeuszewska

Magdalena Koprak-
Tadeuszewska

Natalia

Natalia

Natalia
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Na korytarzach naszej szkoły starsi uczniowie pod
opieką pani Marity nakleili  gry, zabawy. Na przerwach
w tych miejscach zawsze jest dużo dzieci bawiących
się. Wszystko zostało zrobione z taśmy klejącej.
Dzięki temu pomysłowi, na przerwach nie nudzimy 
się, bo mamy, gdzie się bawić.

Bardzo dziękujemy uczniom klasy siódmej, którzy
wymyślili te zabawy, zaprojektowali i wykonali!
Między innymi są tam szachy i państwa - miasta.Na
piętrze 1-3 klas są z taśmy mikołaje,renifery,choinki i
dużo innych świątecznych obrazków.

Na kiermaszu
zorganizowanym przez
Radę Rodziców dzieci z
kółka gier planszowych i
nie tylko sprzedawały
różne babeczki, ciasta i
ciasteczka.Zebrały
ponad 600 złotych.Za te
pieniądze kupiły dużo
gier. 

Szymon Koralewski
przedstawia: 

lekcja plastyki na
szkolnym korytarzu
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  Wybory Samorządu Uczniowskiego

Wywiad z Przewodniczącym Ciąg dalszy

Wybory

11 grudnia
rozmawiałam z 
przewodniczącym
Samorządu
Uczniowskiego. 
Pytałam, czy
liczył na to, że
zostanie
wybrany. Klasa,
z której
startował
wystawiła tylko
jednego
kandydata i
wszyscy

uczniowie go
poparli, więc
były duże
szanse.

Życzymy wielu
udanych akcji
Samorządu
Uczniowskiego

 

Przewodniczący
przedstawił
swoje pomysły.
Pierwszym
dużym
przedsięwzięciem
Samorządu
Uczniowskiego
będzie poczta
walentynkowa i
dyskoteka z
okazji
walentynek 

Zosia Podżerek

Zosia
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Mikołajki klas 0-3
Wiktor Komorowski 6a

  Rozgrzewka na  
sportowo.

Wyniki i ...

Zasady gry!!!

Wszyscy
rozgrzewają
się przed
konkurencją,
na którą
zawsze są
gotowi. 

Uczniowie
mają za
zadanie zrobić
jak najwięcej
powtórzeń
danego
ćwiczenia na
stacji. Za jedno
przejście
uczestnika
przez stację

jest 1 punkt,
wychowawcy  
- 2 punkty.Ten,
kto zdobędzie
najwięcej
punktów,
wygrywa.

 Dzieci klas 0-
3  konkurują 
między sobą i
próbują
zdobyć jak
największą
ilość punktów. 
Klasy dają

z siebie
wszystko!
Dzieci lubią
dobrą zabawę.

Walka trwała i
trwała każdy
chciał wygrać,
nikt nie
odpuszczał,
wszyscy się
starali, jak
mogli.Konkurencja
dobiegała

końca. Jurorzy i
pomocnicy
pomagali zliczać
punkty. Każdy
był pełen energii.
 Wygrała 
   klasa I D!

*

się rozgrzać

musi być

*

Wszyscy
muszą

pomoc
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   Wykłady
- uczniowie
szkół

                      Magdalena Siwek 6a
       Uczniowskie Sympozjum Matematyczne

11 grudnia 2018
roku na
uniwersytecie
odbyło się 1 w
historii naszej
szkoły
Sympozjum
Matematyczne. Miało
ono na celu
spotkanie
dzieci, dla
których
matematyka to
melodia myśli.

Magdalena Siwek

    WARSZTATY 
DLA     UCZNIÓW

     Mogliśmy     
    posłuchać     
     wykładów   
 prowadzonych 
   przez ucznia 
   naszej szkoły 
    oraz dwie       
uczennice z 8   
     Liceum.
   Nauczyliśmy 
     się wielu       
  ciekawych       
     pojęć i           
własności.

Uczniowie
uczestniczyli w
warsztatach
podczas,
których odbył
się konkurs.
Dzieci mogły
spróbować
swoich sił w
matematyce.
Nauczyły się
sklejać figury z
origami, a
przede
wszystkim
mogły 
spędzać ze 

sobą czas.
Zwycięzcy
konkursu dostali
nagrody.
Dziekan
wydziału
matematyki i
informatyki
wręczył
wygranym
dyplomy oraz
serdecznie im
pogratulował.

Matematyka

 SYMPOZJUM - 
- MATEMATYKA

Sympozjum
Matematyczne
miało na celu
spotkanie ludzi,
którzy lubią
matematykę,
którym
poznawanie
własności i
rozwiązywanie
równań sprawia
po prostu
przyjemność.
Wielu
doświadczonych
matematyków

zechciało nam
przestawić
tematy
związane z tą
dziedziną,
abyśmy
dowiedzieli się
nowych i
ciekawych
rzeczy.
Osobiście
bardzo
spodobało mi
się to
wydarzenie.

 Zachęcam do 
brania udziału   
     w takich
wydarzeniach.   
  Rozwija to       
   umysł, 
 dowiadujemy   
   się   wielu       
rzeczy   oraz     
 poznajemy       
   kolegów i       
  koleżanki.

Borys Fąfara

Jest Super
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Adam Uruski - kącik  
historyczny

Powstanie Wielkopolskie-
jedyne wygrane powstanie 
w Polsce. 26 grudnia 1918r.
do Poznania przyjechał
Ignacy Jan Paderewski.
Zagrzał poznaniaków do
walki. Zatrzymał się w
hotelu Bazar.

 
Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918r. w Poznaniu,
kiedy niemieccy żołnierze zaczęli strzelać w kierunku
hotelu Bazar. Polacy interweniowali i rozpoczęli
strzelaninę z Niemcami.
Pierwszym poległym powstańcem był Franciszek 
Ratajczak. Powstańcy wyczuli moment, kiedy
zaatakować, m.in. dzięki temu wygrali powstanie.
Powstańcy zakończyli powstanie bitwą o Ławicę 6
stycznia 1919 r. w, której zginął 1 żołnierz a 3 zostało
rannych.

ławica

powstanie

Na skutek powstania
Wielkopolska była
znalazła się w  granicach
Polski. 
Później powstała Armia
Poznań. Następnie Armia
Poznań została
przyłączona do Armii
Polskiej.

adam

adam
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Informacje sportowe
przygotował Franek z
VI a

       Dembele odchodzi
z   Barcelony !

nawałka

dortmund

JKS

Nareszcie Adam Nawałka wygrał swój pierwszy mecz,
wygrał w barwach Kolejorza.Wynik tego meczu to: 2:0
dla Lecha pierwszą bramkę strzelił Joao Amaral, a
drugą Christian Gytkjaer. Opłacało się zatrudnić
Nawałkę. Druga informacja: Barcelona wygrała z
Espanyol 4:0 .Gole dla Blaugrany strzelili Messi
2,Dembele1 i Suarez 1.Krążą plotki, że Barca będzie
aktywna na rynku transferowym w zimę. Dortmund ma
według mnie najlepszy skład w lidze niemieckiej i
bardzo młody oprócz Łukasza Piszczka,Romana
Burkiego i Axela Witsela - on jest moim ulubionym
piłkarzem.Turniej mikołajkowy JKS odbył się 8 grudnia
2018  .Ja z moim bratem i 3 innymi kolegami zajęliśmy
1 miejsce i dostaliśmy piłki.  

ja

lech

wygrana

Jks

ja
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RECENZJA Czytanie jest
wspaniałe!

Moją pierwsza
dłuższą książką
był ,,Harry
Potter i kamień
filozoficzny”, ale
tym razem nie o
tej pozycji
chciałbym
Wam 
opowiedzieć.

Moja ocena
książki: 8/10

Dzisiaj
chciałbym
opowiedzieć o
książce Roalda
Dahla pod
tytułem ,,Charlie
i fabryka
czekolady’’, po
raz pierwszy
wydanej w 1964
roku.

Głównym
bohaterem
książki jest
Charlie. Charlie,
ma 9 lat i
mieszka w
bardzo małym
domu ze swoją
rodziną. Najbardziej
na świecie
Charlie lubił
czekoladę, a w
mieście, w
którym mieszkał
była wielka
fabryka

czekolady
Williego
Wonki. Była to
bardzo
tajemnicza
fabryka.
Pewnego dnia
Willy Wonka
ogłosił
niespodziewany
konkurs. 
                 => 

Postanowił
wpuścić piątkę
dzieci i
osobiście je
oprowadzić po
fabryce i ujawnić
przed nimi całą
magię. Mogę
wam tylko
napisać, że
czytając tą
książkę, ciągle
leci ślinka. Jest
pełno śmiechu i
zabawy.
Fabryka od

środka jest
miejscem
niezwykłym.
Myślę, że za
dużo nie mogę
wam
opowiedzieć, bo
chciałbym,
żebyście sami
ją przeczytali.
Myślę również,
że książka
Wam także się
spodoba.  

Recenzja powieści ,,Charlie i fabryka
czekolady’’ Roalda Dahla 

Mam na imię
Julek i będę
tutaj pisał
recenzje. Do
niedawna nie
lubiłem czytać
książek, ale gdy
przeczytałem
pierwszą
dłuższą
powieść, od
razu mnie to
wciągnęło.

.

.

.

jg
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Chciałbym namówić Was do przeczytania książki pod
tytułem: Magiczne zwierzęta i jak je znaleźć. Pod
takim samym tytułem jest film, który mogliście
obejrzeć rok temu. Autorem jest J. K. Rowling oraz
Newt  Skamander, który występuje w filmie. Opisał
magiczne zwierzęta [od A do Z], z których kilka
pojawia się w sadze o Harrym Potterze. Występują
tam takie magiczne zwierzęta jak: Niuchacz. Gnom,
Trol, Chimera, Feniks, Smok, Jednorożec, Nieśmiałek,
Elf, Obskurus, Gromoptak, Tlesler oraz Bazyliszek.
Moją największą sympatię zdobył Niuchacz- to
zwierzątko przypomina kreta. A jego zajęciem jest
zbieranie wszystkiego,co się świeci i oddawanie
właścicielom. 
Zwierzęta opisane są według pewnej hierarchii...a jakiej
pozostawię Wam do odkrycia.
 W leksykonie każdy z was odnajdzie odzwierciedlenie
Waszych strachów jak np. Dementor, czy Obskurus.
Ale poznacie również sympatycznego leśnego duszka
Nieśmiałka. Dam Wam radę, lepiej nie ruszajcie jego
drzewa...

JD

JD

                  Recenzja Julka Dulęby z klasy IV b
              tytuł: Magiczne zwierzęta i jak je znaleźć?
               Autor: J. K. Rowling i Newt Skamander

Zachęcam Was do przeczytania tej
książki!!!

Wkroczycie do wspaniałego, magicznego
świata:)

MOJA OCENA 10-10
POLECAM WAM TĘ KSIĄŻKĘ!

Czytanie daje wiele każdemu, kto sięgnie
po książkę, przede wszystkim jest to
fascynująca przygoda z bohaterami w
niecodziennych światach.

Julian Dulęba

Julian Dulęba
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                 WYCIECZKA DO TORUNIA

 18 grudnia 2018 roku klasy 4c,5a oraz 6a wybrały
się na jednodniową wycieczkę do Torunia. O
godzinie 6.50 zebraliśmy się przed wejściem do
szkoły. O 7.00 wszyscy siedzieliśmy już w
dwupiętrowym autokarze gotowi do drogi. Podczas
jazdy pan przewodnik opowiadał nam o różnych
zabytkach, które mijaliśmy, legendach toruńskich
np.: o piernikach Katarzynki. W połowie drogi
zatrzymaliśmy się na na dwadzieścia minut przy
stacji benzynowej. Podczas przerwy mieliśmy czas
na jedzenie, picie oraz zakupy. 

Po 3 godzinach jazdy wreszcie dotarliśmy do celu.
Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza  grupa
zwiedzała Toruń z toruńskim przewodnikiem, a
druga grupa z przewodnikiem z biura podróży. Na
początku zobaczyliśmy i stanęliśmy pod Krzywą
Wieżą.Pan przewodnik powiedział nam wtedy,
żebyśmy próbowali stanąć pod nią, jednak było to
takie trudne, że tylko jedna osoba to potrafiła.
Następnie poszliśmy na Stary Rynek. Idąc tam,
zobaczyliśmy Dom Mikołaja Kopernika oraz
Katedrę Rzymskokatolicką pod wezwaniem św.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Po drodze
weszliśmy też do Muzeum Diecezialnego w
Toruniu.   

Zosia

Zosia

Zwiedzanie trwało około godziny. Po zwiedzaniu
Torunia wszyscy mieliśmy czas wolny. Mogliśmy
wtedy kupować nie tylko pamiątki, pierniki też
mogliśmy kupować. W pierwszej części kupowania
poszliśmy do sklepu z pamiątkami. Były tam różne
ciekawe pamiątki np. magnesy pierniki. W drugiej
części kupowania poszliśmy do sklepu z
piernikami. W sklepie tym bardzo ładnie pachniało.
Było tam bardzo dużo pierników. W sklepie z
piernikami powstawały długie kolejki. Każdy chciał
kupić pierniki. Po zakupach wróciliśmy do naszego
dwupiętrowego autokaru.

Zosia

Zosia
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                  WYCIECZKA DO TORUNIA

Zosia

Hania

Hania

Następnie zwiedziliśmy Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy. Każde piętro poświęcone było innej
dziedzinie nauki. Na parterze znajdowały się
szatnie, sklepik z pamiątkami, a na samym środku
wisiało Wahadło Foucaulta. Pierwsze piętro
poświęcone było fizyce i astronomii, były tam np.:
koło chomika, układ planet wyświetlone na ekranie.
Na drugim piętrze była rzeka, przy której
znajdowały się np.: klocki do robienia tamy. Na
trzecim piętrze była mała salka kinowa, ściana z
krótkimi filmikami, na których występowali ludzie z
różnych krajów. Czwarte piętro było poświęcone
biologii i budownictwu, były tam np.: pokazany od
środka kopiec kreta oraz pokój z klockami. Piąte
piętro było poświęcone optyce, było tam dużo
luster. Szóste piętro było poświęcone zdrowiu.

O godzinie 15.00 gdy skończyliśmy zwiedzać Młyn
Wiedzy,udaliśmy się na obiad do restauracji
znajdującej się tuż obok. Siedzieliśmy tam przy
dużych okrągłych stołach. Na pierwsze danie
podano zupę pomidorową, następnie zjedliśmy
kotlet, ziemniaki oraz surówkę. Po godzinie 16.00
ruszyliśmy w drogę powrotną. Wszystkim dobrze
minęła podróż. W połowie drogi powrotnej również
zatrzymaliśmy się na dwudziestominutową
przerwę. O 20.00 dojechaliśmy przed szkołę, skąd
odbierali nas rodzice.

Wycieczka do Torunia podobała się większości
osób. Najlepszymi częściami wycieczki były Młyn
Wiedzy, czas wolny, przerwa podczas drogi i
obiad, ponieważ wszyscy byli już bardzo głodni po
tym wyczerpującym dniu. Najlepszymi atrakcjami w
Młynie Wiedzy okazały się piętra z wodą oraz fizyką
i astronomią. Najmniej ciekawą częścią wycieczki
było oglądanie różnych zabytków z zewnątrz,
ponieważ na dworze padał śnieg i było nam bardzo
zimno.

                           Hania Brzegowa i Zosia Podżerek

Zosia

Zosia

Zosia
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	Szóstego grudnia 2018 roku naszą szkołę odwiedzili również goście z Kuratorium Oświaty. Tego dnia nauczyciele zorganizowali dla nas Recital. W czasie
	występów mogliśmy usłyszeć uczniów klas 1-3 oraz 4-7. Atrakcji było jeszcze więcej. Nasi nauczyciele zatańczyli! Dzięki takim zabawom na twarzy pojawia
	się uśmiech. W Mikołajki pierwszy raz wystąpili przewodniczący SU.
	Szymon Koralewski przedstawia:
	lekcja plastyki na szkolnym korytarzu
	Na kiermaszu zorganizowanym przez Radę Rodziców dzieci z kółka gier planszowych i nie tylko sprzedawały różne babeczki, ciasta i ciasteczka.Zebrały ponad 600 złotych.Za te pieniądze kupiły dużo gier.
	Wybory Samorządu Uczniowskiego

	Mikołajki klas 0-3
	11 grudnia 2018 roku na uniwersytecie odbyło się 1 w historii naszej szkoły Sympozjum Matematyczne. Miało ono na celu spotkanie dzieci, dla których matematyka to melodia myśli.
	Adam Uruski - kącik   historyczny

	Na skutek powstania Wielkopolska była znalazła się w  granicach Polski.
	Później powstała Armia Poznań. Następnie Armia Poznań została przyłączona do Armii Polskiej.
	Informacje sportowe przygotował Franek z VI a
	Dembele odchodzi z   Barcelony !
	Zachęcam Was do przeczytania tej książki!!!
	Wkroczycie do wspaniałego, magicznego świata:)
	MOJA OCENA 10-10
	POLECAM WAM TĘ KSIĄŻKĘ!
	Czytanie daje wiele każdemu, kto sięgnie po książkę, przede wszystkim jest to fascynująca przygoda z bohaterami w niecodziennych światach.

	WYCIECZKA DO TORUNIA
	18 grudnia 2018 roku klasy 4c,5a oraz 6a wybrały się na jednodniową wycieczkę do Torunia. O godzinie 6.50 zebraliśmy się przed wejściem do szkoły. O 7.00 wszyscy siedzieliśmy już w dwupiętrowym autokarze gotowi do drogi. Podczas jazdy pan przewodnik opowiadał nam o różnych zabytkach, które mijaliśmy, legendach toruńskich np.: o piernikach Katarzynki. W połowie drogi zatrzymaliśmy się na na dwadzieścia minut przy stacji benzynowej. Podczas przerwy mieliśmy czas na jedzenie, picie oraz zakupy.
	Po 3 godzinach jazdy wreszcie dotarliśmy do celu. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza  grupa zwiedzała Toruń z toruńskim przewodnikiem, a druga grupa z przewodnikiem z biura podróży. Na początku zobaczyliśmy i stanęliśmy pod Krzywą Wieżą.Pan przewodnik powiedział nam wtedy, żebyśmy próbowali stanąć pod nią, jednak było to takie trudne, że tylko jedna osoba to potrafiła. Następnie poszliśmy na Stary Rynek. Idąc tam, zobaczyliśmy Dom Mikołaja Kopernika oraz Katedrę Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Po drodze weszliśmy też do Muzeum Diecezialnego w Toruniu.
	Zwiedzanie trwało około godziny. Po zwiedzaniu Torunia wszyscy mieliśmy czas wolny. Mogliśmy wtedy kupować nie tylko pamiątki, pierniki też mogliśmy kupować. W pierwszej części kupowania poszliśmy do sklepu z pamiątkami. Były tam różne ciekawe pamiątki np. magnesy pierniki. W drugiej części kupowania poszliśmy do sklepu z piernikami. W sklepie tym bardzo ładnie pachniało. Było tam bardzo dużo pierników. W sklepie z piernikami powstawały długie kolejki. Każdy chciał kupić pierniki. Po zakupach wróciliśmy do naszego dwupiętrowego autokaru.

	WYCIECZKA DO TORUNIA
	Następnie zwiedziliśmy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Każde piętro poświęcone było innej dziedzinie nauki. Na parterze znajdowały się szatnie, sklepik z pamiątkami, a na samym środku wisiało Wahadło Foucaulta. Pierwsze piętro poświęcone było fizyce i astronomii, były tam np.: koło chomika, układ planet wyświetlone na ekranie. Na drugim piętrze była rzeka, przy której znajdowały się np.: klocki do robienia tamy. Na trzecim piętrze była mała salka kinowa, ściana z krótkimi filmikami, na których występowali ludzie z różnych krajów. Czwarte piętro było poświęcone biologii i budownictwu, były tam np.: pokazany od środka kopiec kreta oraz pokój z klockami. Piąte piętro było poświęcone optyce, było tam dużo luster. Szóste piętro było poświęcone zdrowiu.
	O godzinie 15.00 gdy skończyliśmy zwiedzać Młyn Wiedzy,udaliśmy się na obiad do restauracji znajdującej się tuż obok. Siedzieliśmy tam przy dużych okrągłych stołach. Na pierwsze danie podano zupę pomidorową, następnie zjedliśmy kotlet, ziemniaki oraz surówkę. Po godzinie 16.00 ruszyliśmy w drogę powrotną. Wszystkim dobrze minęła podróż. W połowie drogi powrotnej również zatrzymaliśmy się na dwudziestominutową przerwę. O 20.00 dojechaliśmy przed szkołę, skąd odbierali nas rodzice.
	Wycieczka do Torunia podobała się większości osób. Najlepszymi częściami wycieczki były Młyn Wiedzy, czas wolny, przerwa podczas drogi i obiad, ponieważ wszyscy byli już bardzo głodni po tym wyczerpującym dniu. Najlepszymi atrakcjami w Młynie Wiedzy okazały się piętra z wodą oraz fizyką i astronomią. Najmniej ciekawą częścią wycieczki było oglądanie różnych zabytków z zewnątrz, ponieważ na dworze padał śnieg i było nam bardzo zimno.


