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Babcia

Występ

Skarby

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W NASZEJ SZKOLE

Tegoroczne dożynki
gminne
zorganizowane były
na terenie naszej
szkoły. 
Uroczystości
rozpoczęły się
przemarszem przez
wieś pocztów
sztandarowych oraz
mieszkańców
gminy. 
Na boisku szkoły
odprawiono
mszę. Po części
obrzędowej na
scenie
zaprezentowały się
Wierzchosławiczanki

oraz przedszkolaki i
zespół taneczno-
wokalny z naszej
szkoły. 
Najmłodsi brali
udział w wielu
konkurencjach lub
szaleli na placu
zabaw. Rozegrano
też turniej
międzysołecki.
Zebrani goście mogli
skosztować
grochówki, kiełbaski
z grilla oraz słodkich
przysmaków
serwowanych na
przygotowanych
stoiskach.

Mieszkańcy gminy
podziwiali
przygotowane przez
nauczycieli na
okazję dożynek
przepiękne
dekoracje szkoły i
terenu wokół niej. 
Największe wrażenie
wywarła para
dziadków siedzących
przed swoją chatą,
wóz ze skarbami
ziemi oraz kwiaty
zdobiące trasę
korowodu. 
Wieczorem zagrały
zespoły: Coolers
oraz "Co jest
grane". 

i dziadek

przedszkolaków

wsi
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KACPER I TOMEK NA PIKNIKU
MISTRZÓW KODOWANIA

13 i 14 czerwca w
Warszawie odbył się
festiwal projektów
kończący pierwszą
edycję programu
Mistrzowie Kodowania.
Uczniowie i
nauczyciele z całej
Polski spotkali się w
Zamku Ujazdowskim,
aby podzielić się
doświadczeniami i
zaprezentować
osiągnięcia młodych
adeptów sztuki
programowania.
Naszą szkołę
reprezentowali: Kacper
Bolewski i Tomasz
Pannert z opiekunami:
panią Izabelą
Przygodzką i panią
Danutą Slesinską.
Pasja nauczycieli oraz
zaangażowanie ucznió
w zaowocowały
stworzeniem kilkuset
niesamowitych
projektów
programistycznych
oraz popularyzacją
nauki kodowania w
całym kraju. Młodzi
zwolennicy nowych
technologii, uczniowie
szkół podstawowych z
całej Polski, od marca
do czerwca 2014 roku
uczestniczyli w cyklu

innowacyjnych zajęć z
programowania w
ramach programu
Mistrzowie Kodowania.
Głównym celem
projektu jest
wspieranie rozwoju
kompetencji cyfrowych
oraz propagowanie
nauki tak zwanego
trzeciego 
języka, za który już
dziś uznawane jest
programowanie.

"Wszystkie szkoły
biorące udział w
programie wykazały
się niezwykłą odwagą
i inwencją, a działania,
które nauczyciele
podejmowali z
uczniami wielokrotnie
budziły nasz zachwyt -
powiedziała Blanka
Fijołek, Senior CSR
Manager Samsung
Electronics Polska.
Doceniamy wysiłek
wszystkich szkół,
których
zaangażowanie było
dla nas dowodem woli
wprowadzania
innowacji do polskiej
edukacji".

Festiwal poprowadzili:
Paulina Chylewska

oraz Radek Brzózka.
Imprezę uświetnili
także przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji
Narodowej,
Ministerstwa
Administracji i
Cyfryzacji oraz
przedstawiciele firmy
Samsung Electronics
Polska.

Drugiego dnia odbył
się piknik, na którym
uczniowie mieli
możliwość spotkania
się z Mistrzami Sportu
m.in.: Arturem
Partyką, Otylią
Jędrzejczak i Markiem
Plawgo.
Mogli wziąć również
udział w
"scratchowaniu"
muzycznym, a także
programowaniu
robotów.
Niespodzianką było
zwiedzanie Warszawy
i jej najważniejszych
zabytków. Wyjazd
uczniów i opiekunów
możliwy był dzięki
zaproszeniu
wystosowanym przez
opiekuna projektu
panią Iwonę Brzózkę -
Złotnicką.

17 czerwca br. grupa
44 uczniów z
nauczycielami wzięła
udział w wycieczce do
Centrum
Nowoczesności w
Toruniu.

Mieliśmy możliwość
zwiedzania całego
obiektu i brania udziału
w doświadczeniach w
zakresie fizyki i nauk
pokrewnych.
Głównym rekwizytem i
wizytówką Młyna
Wiedzy jest Wahadło
Foucaulta. 
To najdłuższe wahadło
zamontowane na stałe
w Polsce. 
Toruński model
wahadła to 35-
kilogramowa,
chromowana kula
wypełniona piaskiem,
zawieszona na 33-
metrowej linie,
biegnącej od dachu po
parter placówki przez
wszystkie osiem
kondygnacji.

Kolejną atrakcją  była
wystawa zatytułowana
"O obrotach".
Głównym jej tematem

jest ruch obrotowy i
jego zastosowania
praktyczne. 
Ekspozycja pokazuje
również zjawiska z
nim związane, m.in.
występowanie sił
bezwładności w
obracających się
układach odniesienia,
w tym na Ziemi.
Najwięcej radości
wśród
wycieczkowiczów
wzbudziła wystawa
pt."Rzeka". 
Jej centralnym
punktem jest model
koryta rzeki – od
źródła po ujście.
Ekspozycja nawiązuje
do przepływającej
przez Toruń Wisły. 
Dzięki tej ekspozycji
pokazywane są
ciekawostki
przyrodnicze
charakterystyczne dla
górnego, środkowego
oraz dolnego biegu
rzeki. Na wystawie
znajdują się modele,
m.in. oczyszczalni
ścieków i tamy.
Ponadto mieliśmy
możliwość zapoznania
się z wystawami

czasowymi: "Życie",
"Fenomeny
elektryczności",
"Niemożliwe", 
"W ciągłym ruchu",
"Kalejdoskop -
przewrotne oko" 
oraz "Barwy ze
Słońca".

Zgodnie z ideą
Centrum
Nowoczesności
wszystkie eksponaty
wystaw są
interaktywne,
umożliwiają
samodzielne
wykonywanie
eksperymentów oraz
obserwację zjawisk
fizycznych. 
Pomagają w tym
liczne stanowiska o
tematyce
hydrologicznej,
biologicznej oraz
ekologicznej. 
Dlatego wycieczka
była dla nas wielką
niezapomnianą
atrakcją.

Młyn

Nasi

NAUKA PLUS ZABAWA TO
ŚWIETNA SPRAWA!

Wiedzy

mistrzowie
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GDY DZIADKOWIE BYLI MALI... PROFILAKTYKA NIE JEST
NUDNA!

W pierwszym tygodniu
wakacji odbyły się
w naszej szkole
niecodzienne
półkolonie.
W ramach projektu
„Gdy dziadkowie byli
mali” dofinansowanego
ze środków
Województwa
Kujawsko-
Pomorskiego do
wspólnego
wypoczynku
zaproszono 25 dzieci i
15 seniorów.
Uczniowie i ich
dziadkowie wspólnie
uczestniczyli w
projekcie

edukacyjnym, którego
celem było odkrycie
jak wyglądał świat,
kiedy dziadkowie byli
dziećmi. Podczas
zajęć zastanawialiśmy
się, czym różni się
współczesna szkoła,
rozrywki i obowiązki
dzieci od szkoły,
rozrywek i obowiązkó
w sprzed 50 lat.
Staraliśmy się znaleźć
elementy, które łączą
dzieciństwo wnuków i
dziadków. Dodatkowo
wspólnie wzięliśmy
udział w wycieczce do
kina, byliśmy na placu
zabaw, w

Parku Solankowym,
na basenie i w parku
linowym. Wrażeniom
nie było końca,
dziadkowie
wszystkiego chcieli
spróbować. 
Na zakończenie
półkolonii spędzili z
nami noc w szkole –
wspólnym zabawom i
opowieściom nie było
końca. Pierwszy
tydzień wakacji upłynął
nam bardzo szybko i
ciekawie. Wspólnie z
seniorami planujemy
już kolejne wspólne
przedsięwzięcia.

Profilaktyka to ważna
sprawa, bez nudy,
lekcji dobra zabawa –
taki tytuł nosił projekt
realizowany w trakcie
drugiego turnusu
półkolonii w naszej
szkole.
Realizacja zadania
dofinansowana była ze
środków Gminy
Gniewkowo, 
a uczestnikami zajęć
byli uczniowie od klasy
I do VI. 
Półkolonie poświęcono
szeroko rozumianej
tematyce
bezpieczeństwa i
stanowiły one okazję

do skutecznych
działań
profilaktycznych.
Fachowym wsparciem
służyła uczestnikom
straż pożarna z
Komendy Powiatowej
z Inowrocławia oraz
druhowie z OSP w
Gąskach, którzy
odwiedzili
półkolonistów. 

Spotkanie było okazją
do rozmowy o
zagrożeniach, na które
mogą się natknąć
dzieci podczas
wakacyjnego
wypoczynku

oraz bliższego
poznania specyfiki
pracy strażaków. 
Dzieci spotkały się
również z policjantami.
W pozostałe dni
poznawały sposoby
bezpiecznego
spędzania czasu
wolnego od szkoły. 

Atrakcjami dla na
zakończenie półkolonii
był wypoczynek grupy
na inowrocławskim
basenie, wyjazd do
kina oraz wyprawa do
parku linowego w
Inowrocławiu.

Spotkanie

Profilaktyka

Nasi

W parku

ze strażakami

w wakacje

dziadkowie

linowym
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PIERWSZY MIĘDZYSZKOLNY
DZIEŃ SPORTU W GĄSKACH

TO JUŻ 21.
„SPRZĄTANIE
ŚWIATA”! 

W piątek 19 września
cała społeczność
szkolna - od
przedszkolaka do
najstarszego
gimnazjalisty -
sprzątała nasz
gąskowy świat. Przy
tej okazji odkryliśmy
nielegalne wysypisko.
Widok góry śmieci,
którą udało się
zapakować w worki i
przenieść na drogę do
wyznaczonego
miejsca,

był przytłaczający.
Niestety, nie wszyscy
mieszkańcy naszego
regionu dbają o
środowisko. 
Młodzież ciężko
pracowała ponad 2
godziny. 
W tym czasie dzieci
ze szkoły
podstawowej sprzątały
okolice szkoły, sklepu,
kościoła, przystanki
autobusowe oraz
pobocza dróg.
Zaangażowali się
wszyscy uczniowie
łącznie z
przedszkolakami.
Koordynatorem

szkolnym akcji była
pani Danuta Slesinska,
która po apelu
porządkowym,
rozdaniu "sprzętu do
sprzątania śmieci"
przydzieliła zadania
poszczególnym
klasom. 
Odkryte wysypisko
pokazuje, że takie
akcje mają sens!

Razem oczyścimy
naszą planetę ze
śmieci.

Dzięki dofinansowaniu,
które WSKO "Mała
Ojczyzna"
prowadzące nasze
szkoły otrzymało z
Gminy Gniewkowo
mogliśmy
zorganizować w
ostatni wtorek roku
szkolnego I
Międzyszkolny Dzień
Sportu.
Uczniowie
przedszkola, szkoły
podstawowej i
gimnazjum z Gąsek
czekali na
zaproszonych gości
na boisku. Najpierw
przeszła parada
drużyn, w której udział
wzięły szkoły z naszej
gminy:
Wierzchosławic,
Szadłowic, Kijewa,
Murzynna i Gąsek.
Pani dyrektor

Anna Kiestrzyn
powitała
zgromadzonych
uczniów oraz
Burmistrza
Gniewkowa - pana
Adama Roszaka i
Sołtysa Gąsek - pana
Romana Kubickiego.
Następnie odbyły się
występ dzieci z kółka
muzycznego oraz
zespołu cheerleaderek
z Gniewkowa. Po
prezentacjach
przystąpiono do
rozgrywek
sportowych. Drużyny
grały w siatkówkę,
koszykówkę oraz piłkę
nożną. W przerwach
między zawodami
odbywały się występy,
a drużyny mogły liczyć
na słodki poczęstunek
w sali gimnastycznej.
W wyniku rozegranych

meczów wyłonił się
zwycięski zespół -
drużyna z
Wierzchosławic.
Po zakończeniu
turnieju pani dyrektor
podziękowała za
postawę fair play.
Każda drużyna
otrzymała pamiątkowy
puchar, dyplom oraz
piłkę dla szkoły. Każdy
zawodnik wyjechał z
rozgrywek ze
specjalnym złotym
medalem oraz
bidonem. Trenerzy
otrzymali gwizdki. 
Mamy nadzieję, że to
szkolne święto sportu
na stałe wpisze się w
tradycję naszej szkoły
i gminy.

Sprzątanie

Zwycięzcy

Piłka

Posprzątany

RAZEM POSPRZĄTAJMY 
ŚWIAT!

świata

z Gąsek

w grze

las


