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Darczyńcy pomnika Elżbiety Zawackiej

Odsłonięto pomnik patronki naszej szkoły.
26 września 2014r. przed budynkiem fundacji gen. Elżbiety Zawackiej przy ul. Podmurnej,
dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźby pomnikowej patronki naszej szkoły. Ciąg dalszy
na str.2

W NUMERZE:

Sportowa pasja Tosi
Jackowiak

Marcel zdradzi nam na
czym polegają rajdy
terenowe

Rozmowa z panem
Marcinem Zawadzkim -
nauczycielem w-f

Prezentacja nowej Rady
Samorządu
Uczniowskiego

Jak spędzamy czas
świetlicy?

Kim była patronka naszej
szkoły?

SUMDOG.COM

Co to jest sumdog?
To portal internetowy z
grami matematycznymi.
Polega na szybkim
obliczaniu zadań
matematycznych i
zdobywaniu za to punktów.
Pozwala to przejść na
wyższy poziom. Na
początku jesteś szczurem
potem szympansem, potem
nerwalem itd. Ja jestem już
sową! 
Bardzo lubię ten portal, gdyż
zadania są ciekawe i można
się wiele nauczyć. Poza
tym spotyka się kolegów z
całego świata, a przy okazji
można podszkolić swój
angielski, ponieważ niektóre
zadania są w języku
angielskim.
Polecam ten portal bo

można łączyć przyjemne z
pożytecznym. Chętni mogą
zgłaszać się do pani
Honoraty po hasło dostępu.
Zachęcam do zabawy!
Antek Gadomski z klasy II

Ogłaszamy konkurs na logo
naszej gazety. Projekty
prosimy składać w
sekretariacie do 30
października 2014 r.
Regulamin konkursu
znajdziecie na stronie
internetowej szkoły:
www.sp27.pl
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Odsłonięto pomnik
patronki naszej szkoły

Tosia w akcji

AK: Tosiu jakie sporty uprawiasz?
TJ:  Uczestniczę w biegach przełajowych, chodzę
do akademii Michała Kwiatkowskiego
COPERNICUS i do szkółki pływackiej.
AK:  Dlaczego akurat takie sporty wybrałaś?
TJ: Ponieważ są najciekawsze i można w nich
porywalizować.
AK: Tosiu, czy masz jakieś osiągnięcia w tych
sportach?
TJ: Za biegi przełajowe dostałam 2 puchary, a za
jazdę na rowerze 5 pucharów.
AK: Od ilu lat uprawiasz te sporty?
TJ: Zaczęłam je uprawiać od szóstego roku życia.
AK: Dziękuję za rozmowę.

Na zawodach

W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli
przedstawiciele władz lokalnych, instytucji które
noszą imię gen. Elżbiety Zawackiej oraz
członkowie ruchów i organizacji z czasów II
Wojny Światowej. W ceremonii odsłonięcia brali
udział także uczniowie klasy III naszej szkoły. To
niezwykle ważny moment dla naszej
społeczności, gdyż przypomina jak wyjątkową i
godną upamiętnienia była nasza patronka.
Dwa lata temu, przygotowując się do nadania
imienia szkole, poznaliśmy życiorys i wartości
Pani Generał. Dziś dziękując jej za wzór do
naśladowania, mogliśmy przyczynić się do
powstania pomnika. Szkoła Podstawowa nr 27
przekazała na pomnik środki pieniężne,
pochodzące z organizacji sklepiku szkolnego
kiermaszu świątecznego na terenie parafii i
festynu osiedlowego.
Podczas uroczystości odsłonięcia obecni byli
zarówno uczniowie, którzy złożyli kwiaty, jak i
Poczet Sztandarowy SP 27. Zaangażowanie w
inicjatywę zostało upamiętnione tabliczką
umieszczoną na rzeźbie, gdzie logo naszej
szkoły znalazło się wśród głównych sponsorów.
Autorzy: Klasa III z wychowawczynią

Tosia Jackowiak chodzi do IV klasy.  W szkole nieśmiała,
spokojna uczennica, po szkole, wolny czas spędza aktywnie.
Ania Kondej rozmawiała z Tosią o jej pasjach.

 Patronką naszej szkoły jest gen. Elżbieta Zawacka, która urodziła się w 19      
marca 1909r., a zmarła 10 stycznia 2009r. w Toruniu. Jej pseudonimy to: Zo,
Sulica, Zelma. Wybraliśmy ją na patronkę, bo była wielka patriotką, Torunianką
i jedyną kobietą wśród „Cichociemnych” - skakała ze spadochronu, przewoziła
przez granice w kluczu mikrofilmy. Po wojnie pracowała jako wykładowca
akademicki. W 1995r. została Damą Orderu Orła Białego. Była drugą Polką
awansowaną na stopień generała brygady.                                    

Autor: Ola Kołpacka z IV klasy

Największy sukces Tosi to 9. miejsce w biegach
z cyklu Grand Prix Torunia w biegach
przełajowych zorganizowanych przez Ognisko
Miłośników Biegania TKKF „Rekreacja” w Toruniu

Jackowiak

Rodzice Tosi
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ORIENTUJ SIĘ!ORIENTUJ SIĘ!
Czy wiecie jak zmierzyć odległość z domu do szkoły?
Czy znacie najkrótszą drogę do ruin zamku w Złotorii?
To wszystko jest bardzo łatwe! Wystarczy, że z pomocą
dorosłych nauczycie się czytać mapę. Kiedy już poznacie
najważniejsze części mapy: legendę, symbole, kierunki
świata i podziałkę możecie razem z opiekunami zmierzyć
się z rajdem terenowym.
Na czym polega taka zabawa?
Trzeba pokonać odpowiednią trasę w czasie
wyznaczonym przez organizatorów. Tuż przed startem
dostajecie mapę Waszej trasy z zaznaczonymi punktami
kontrolnymi. Te punkty to miejsca w terenie, które musicie
odnaleźć i zaznaczyć na karcie startowej. Punkty są
ukryte w nietypowych miejscach: zaroślach, szuwarach,
na drzewach lub na brzegu jeziora. Po pokonaniu trasy
wracamy do bazy rajdu. Niestety nie zawsze udaje się
zdobyć wszystkie punkty. Trzeba też pamiętać o limicie
czasu! Zmęczenie duże ale zabawa super!
Od czego zacząć?
Trzeba poznać kompas, mapę i poćwiczyć orientację w
terenie, który dobrze znamy. Nasze nogi muszą się
przyzwyczaić do pokonywania długich dystansów.
Konieczne są wygodne buty i dobry humor!
Teraz możecie ruszać na rajd. Polecam Kaszubski Rajd z
Kompasem, gdzie obok 10 km Smerfowej i 20 km
rowerowej Kubusiowej są też trasy dla dorosłych
twardzieli.Pamiętajcie też o naszym Kaszczorkowym
Rajdzie Terenowym!
Rajdy to świetny pomysł na aktywne spędzanie czasu i
poznawanie ciekawych ludzi z pasją.
Do zobaczenia na trasie!!
Marcel Borowski z klasy II

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW
- wywiad z panem Marcinem Zawadzkim, nauczycielem
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 27 w
Toruniu

JM MR: Czy uczniowie naszej szkoły osiągają jakieś sukcesy w sporcie?
MZ: Tak, w naszej szkole jest wielu sportowców, należących do różnych
klubów i osiągających indywidualne sukcesy w różnych dyscyplinach
sportu.W tym roku szkolnym nasi uczniowie brali również udział w
eliminacjach do Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej. Zajęliśmy 4. miejsce.
JM MR: Jakie osiągnięcia sportowe mamy na nowym boisku szkolnym?
MZ: Wielkim osiągnięciem jest samo jego powstanie.
JM MR: Czy Panu podoba się nowe boisko?
MZ: Tak, bardzo. Czekałem na to pięć lat.
JM MR: Czy liczy Pan w tym roku na kolejne sukcesy swoich uczniów?
MZ: Tak, oczywiście. Sezon dopiero się rozkręca.
JM MR: Dziękujemy i życzymy Panu i wszystkim uczniom naszej szkoły
kolejnych sukcesów sportowych.
Dziękujemy za rozmowę: Julek Mierzwicki i Mikołaj Rezmer z IV klasy

Lekcja w-f na nowym boisku

Największy sukces naszych uczniów to 1 miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Torunia w Tenisie Ziemnym Szkół Podstawowych, które
wywalczyli Jakub Zoch i Filip Ruciński w czerwcu 2014r. HHM
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Nowa Rada SU

29 września 2014r. uczniowie SP27 wybrali
swoich przedstawicieli RSU:
Hanna Jerzy(z VI klasy)- przewodnicząca
Jakub Zoch (z VI klasy) - zastępca, sekcja
kulturalna
Ola Kwiatkowska (z IV klasy) - zastępca, sekcja
charytatywna
Nikodem Gapski (z V klasy)- sekretarz, sekcja
sportowa
Anna Kondej (z IV klasy) - sekcja sportowa
Sara Orzeł (z VI klasy) - sekcja artystyczna

Zapraszamy Was na zajęcia, które
odbywają się co tydzień w czwartki:
ZAJĘCIA TANECZNE: 13:00-13:30 w sali
gimnastycznej 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE 13:45-14:40 w świetlicy,
na których poznajemy nowe techniki malowania i
uczymy się wyrażać nasze emocje na papierze.
Co może Was zdziwić? Tych zajęć wcale nie
prowadzą nauczyciele - tylko my! 
Sara, Oliwia, Hania, Ania i Ola :)

Zajęcia taneczne zajęcia plastyczne

TYMCZASEM W ŚWIETLICY...
Spędzanie czasu w naszej świetlicy to dla uczniów frajda. Organizowane są
różne zabawy np: piłka parzy, skoki przez skakankę, guma i inne.
Druga klasa na świetlicy robiła surówki dla pierwszaków! 
Pani Honorata i pani Beata są cudownymi paniami - na świetlicy mają czujne
oko. Starsze klasy zapoznają się z młodszymi i w taki sposób powstają
nowe przyjaźnie. Są zabawy, są uśmiechy i świetlica jest ok. Chłopaki grają
w piłkę a dziewczyny wymyślają zabawy. Można skorzystać z placu zabaw
i oglądać wiewiórki.
Taka jest nasza świetlica!
Autor: Oliwia Dalbiak z II klasy

warsztaty kulinarne
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