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1.Z życia pierwszo-
klasistów... 

2,3 

1.„Dzień Przedsię-
biorczości”… 
2.Targi Edukacyjne 
„Explory” 
3.Wizyta gości z za-
granicy w naszej 
szkole 

4 

1.Happening 
„Uzależnieni od …” 
2.„Żywa lekcja …” 
3.Wizyta czwartokla-
sistów w Państwowej 
Straży Pożarnej 

5 

1.Warsztaty w Zespo-
le Szkół … 
2.Wycieczka w Tatry 
3.„Narkotyki wśród 
młodzieży…” 

6 

1.Wycieczka czwarto-
klasistów do Gdyni 
2.Lekcja historii... 

7 

1.Konkursy pierwszo-
klasistów... 

8,9 
 

1.Konkurs „Mini …” 
2.IX Turniej … 
3.Zmagania mate-
matyczne ... 

10 

1.„WF da się lubić” 
2. Test wiedzy… 
3. Konkurs czytania 
4. Konkurs 
„Mistrzowie …” 

11 

1.Konkurs z okazji 
100-lecia … 
2. Turniej Halowej 
Piłki Nożnej 

12 

1. Drużynowe Igrzy-
ska Młodzieży… 
2. Halowa piłka… 
3.Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej … 
4.Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej … 

13 

1.Drużynowa Liga... 
2. „Jestem swoim 
trenerem” 

14 

 1 czerwca w naszej szkole 
odbył się uroczysty apel poświęco-
ny pamięci naszego patrona gen. 
Tadeusza „Bora” Komorowskiego. 
Wydarzenie to połączone zostało  
z obchodami 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. 

Uroczystość była wspomnieniem 
wzniosłych i dramatycznych 
chwil w historii Polski. W ramach 
programu artystycznego goście 
obejrzeli i wysłuchali montażu 
słowno – muzycznego poświęcone-
go tragicznym wydarzeniom  
z okresu II wojny światowej. Pod-
niosłym momentem naszego ape-
lu było odsłonięcie pamiątkowego 
muralu poświęconego przyjacio-
łom naszej szkoły. 

Podczas uroczystości dyrektor 
szkoły wręczył pamiątkowe statu-
etki wyróżniającym się uczniom 

oraz podziękował przyjaciołom  
i sponsorom SP8. Rozstrzygnięto 
także konkurs historyczny, które-
go laureatami zostali :  Małgorza-
ta Szymańska, Mateusz Kowa-
lewski, Daria Piotrowska, Patry-
cja Dubanowska. 

 W bardzo wzruszającym 
apelu udział wzięli : Cecylia Czu-
baszek, Melania Maciejewska, 
Nikola Łuczak, Iga Zehner, Bar-
tosz Grubecki, Mateusz Jankow-
ski, Karol Nizwantowski, Alek-
sander Siebert, Mikołaj Wunsch, 
Julita Kraśnicka, Mateusz Bier-
nacki, Bartek Reetz oraz chór 
szkolny pod opieką p. Adriany 
Nowackiej. 

Organizator : p. Jolanta Kowal-
czyk 

Biuletyn dla rodziców 

Święto Szkoły 
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w rajdzie pieszym, który zo-
stał zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 16.  
W tym dniu świętowano Świa-
towy Dzień Kosmosu. Trasa 
rajdu rozpoczęła się  
przy Szkole Podstawowej  
nr 21. Jego uczestnicy byli   
w Tuszewie, Sadowie i w Ma-

z bliska niektóre podstawowe 
narzędzia stomatologiczne. 
 Na koniec wszyscy 
uczniowie otrzymali w pre-
zencie pastę do zębów.  

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

 Dnia 30 kwietnia 
pierwszoklasiści spotkali się 

z  higienistką stomatologicz-
ną, panią Dagmarą Pastew-
ską, która powiedziała ucz-
niom, jak dbać o zęby, jak je 
czyścić. Poinformowała o tym, 
co im szkodzi, a co służy. 
Dzieci miały okazję zobaczyć 

łym Tarpnie. Podczas rajdu 
pierwszoklasiści rozwiązywa-
li test z zagadnień o kosmo-
sie. Uczniowie wraz z opieku-
nami miło i aktywnie spędzili 
czas, pokonując trasę 10 km. 

Opiekunowie : p. Anna Mar-
kowska, p. Kamilla Senica  

 
  28 kwietnia uczniowie 
klas pierwszych wzięli udział 

 Dnia 14 kwietnia pierw-
szaczki pokonały 10 km, 
uczestnicząc w XVIII Rajdzie 
Pieszym „Wiosna w przyro-
dzie”. Został on zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową nr 5 
na trasie : Tarpno (Tesco) – 
Nowa Wieś – Świerkocin – 

Mokre – „Ścieżka Przyrodni-
czo - Leśna Białochowo”.  

 Na koniec rajdu dzie-
ciaczki zajadały się pysznymi 
kiełbaskami upieczonymi  
na ognisku. 

Opiekun : p. Kamilla Senica 

Wiosenny rajd pieszy 

Spotkanie z higienistką stomatologiczną 

IV Rajd Pieszy „Światowy Dzień Kosmosu” 
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z przygotowanymi dla nich 
baśniami, wierszami, mądry-
mi opowieściami i czasopi-
smami, a potem z ogromną 
ochotą wypożyczali po raz 
pierwszy książki i gazetki. 

 Dnia 14 maja w poczet 
czytelników biblioteki szkol-
nej zostali również przyjęci 
uczniowie klas : IVa i Va.  

Organizatorzy : p. Izabela 
Szymkowicz, p. Karolina 
Szymczyk 
 

  9 i 10 maja odbyło się 
uroczyste pasowanie uczniów 
klas pierwszych na czytelni-
ków biblioteki szkolnej. 

            Spotkanie rozpoczęło 
się od pogadanki na temat 
gromadzonych w domu ksią-
żek. Zapoznano też uczniów  
z zasadami funkcjonowania 
biblioteki szkolnej. 

Następnie podnieśli oni  
w górę dwa palce prawej dło-
ni i powtórzyli za nauczycie-
lem słowa uroczystego przy-
rzeczenia. Po ślubowaniu na-
stąpiło pasowanie pierwszo-
klasistów na czytelników bi-
blioteki. Każdy z nich otrzy-
mał pamiątkowy dyplom  
i zakładkę do książki. 

Po wysłuchaniu wierszyka 
„Prośby książki” pierwszokla-
siści podeszli do regału  

 Pasowanie na czytelnika biblioteki  



na temat „Ptaków w polskich 
lasach”, podczas których pani 
przewodnik pokazywała 
wszystkim poszczególne osob-
niki i opowiadała o nich różne 
ciekawostki. Następnie mieli 
czas na spacer po zoo.  

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

 

 

       17 maja pierwszoklasiści 
wybrali się na wycieczkę  
do Bydgoszczy. Odwiedzili 
Karmelową Krainę, w której 
robili własne wyroby cukierni-
cze: czekoladę oraz lizaki.  

Następnie udali się do Mu-
zeum Mydła i Historii Brudu, 
gdzie dowiedzieli się wielu 
ciekawych rzeczy dotyczących 
higieny człowieka w różnych 
epokach, urządzeń i produk-
tów pomagających w jej 
utrzymaniu.  

Potem uczniowie udali się  
do Zoo w Myślęcinku. Pobyt  
w nim rozpoczęli od zajęć  

poczęstunku, odbyły się wspól-
ne zabawy. 

Organizatorzy : p. Anna Mar-
kowska, p. Anita Rodzińska,  
p. Adriana Nowacka, p. Sve-
tlana Zaikina 

 23 maja obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień Matki. 
Podczas spotkania dzieci za-
prezentowały swoje wszech-
stronne umiejętności. Były 
wiersze, piosenki wykonane 
wspólnie z chórem szkolnym, 

a także tańce przygotowane 
przez uczniów uczęszczających 
na zajęcia taneczne. Dzieci 
wręczyły wszystkim przyby-
łym mamusiom własnoręcznie 
zrobione upominki. Po oficjal-
nej akademii, przy słodkim 

        Spotkanie z dietetykiem 

Dzień Matki 

XXXVII Rajd Pieszy „Przyjaciół lasu” 
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 15 maja w ramach programu „Owoce i warzywa” odbyło się 
spotkanie pierwszoklasistów z panią technolog żywienia.  
Na zajęciach dzieci utrwaliły zasady zdrowego odżywiania, pojęcie 
piramidy żywienia, omówiły korzyści ze spożywania warzyw  

i owoców. Były tez gry, dzięki którym uczniowie uporządkowali wiedzę.  

Organizatorzy : p. Anna Markowska, p. Anita Rodzińska 

Gimnazjaliści u pierwszaków 
 Dnia 15 maja uczniów kl.1a odwiedzili gimnazjaliści 
naszej szkoły wraz ze swoim opiekunem, p. Agnieszką Mag-
dowską. Zaprezentowali oni pierwszaczkom projekt edukacyj-
ny pt. „Anatomia ssaków”. Gimnazjaliści przygotowali  intere-

sującą prezentację na temat ssaków wraz z ciekawostkami na ich temat. Pojawił się też quiz,  
a także ciekawe informacje odnośnie budowy szkieletu człowieka.  
Opiekunowie : p. Anna Rodzińska, p. Agnieszka Magdowska 

Wycieczka pierwszoklasistów 

 Dnia 19 maja pierwszaczki i czwartoklasiści  wzięli udział  
w XXXVII Rajdzie Pieszym „Przyjaciół lasu”. Został on zorganizowany 
przez SKKT „Meteor”, który działa przy Szkole Podstawowej nr 3. Dzieci 
pokonały trasę 10 km. Wędrówka rozpoczęła się w Owczarkach  
przy Szkole Podstawowej nr 4. Następnie uczniowie wyruszyli nad Jezio-

ro Tarpińskie i poprzez Tuszewo, osiedle Lotnisko, Park Miejski dotarli do SP 3, gdzie na zakoń-
czenie rajdu czekały na dzieci pyszne naleśniki. Zarówno pierwszaki, jak i uczniowie kl.4a wzięli 
udział w konkursie wiedzy na temat wiosny w przyrodzie.  
Opiekunowie : p. Anna Rodzińska, p. Agnieszka Magdowska 



przedstawiono cele projektu  
i stowarzyszenia założonego 
dla jego rozpowszechniania. 

 12 kwietnia mieliśmy 
okazję gościć nauczycieli  
i uczniów grudziądzkich 
szkół : II LO, IV LO, SP5, 
SP16, SP17 i SP12. Podczas 
spotkania przedstawiono pro-
jekt, zaprezentowano szkoły  
i miejscowości biorące w nim 
udział oraz wysłuchano wy-
powiedzi uczniów na temat 
ich doświadczeń związanych 
z programem i podróżami.  

Organizator : p. Agnieszka 
Kobus 
 

 8 kwietnia przyjechali 
do nas nauczyciele i uczniowie 
współpracujący z SP 8 w ra-
mach programu „Erasmus 
plus”. Przybyli oni do Polski  
z Francji, Rumunii i Włoch  
i  brali udział w pracach pro-
jektowych oraz zwiedzali nasz 
piękny kraj.  

Spotkanie z gośćmi  rozpoczęło 
się od powitania w naszej 
szkole, podczas którego przed-
stawiono krótkie scenki w ję-

zyku angielskim i umilono 
czas występem szkolnego 
chórku i zespołu pod opieką 
pani Adriany Nowackiej.  

W czasie tygodniowego poby-
tu zwiedzono : Grudziądz  
z przewodnikiem, Gdańsk, 
Szymbark, Toruń oraz War-
szawę. Odbyła się również 
wizyta w Urzędzie Miasta. 

10 kwietnia uczestnicy pro-
gramu prowadzili prace pro-
jektowe, podczas których po-
kazano wypracowane do tej 
pory narzędzia : film, stronę 
internetową, ulotkę oraz 

nauka?”. Dowiedzieli się, co 
to jest paleontologia i jak 
znajdować skamieniałości  
po dawnych dinozaurach  
i innych gadach. Uczestniczy-
li w warsztatach dotyczących 
gier, a także samodzielnie 

„zbudowali nurka”. 

Na stoiskach naukowych ucz-
niowie mogli zapoznać się  
z automatyką i robotyką. 

Opiekunowie : p. Anna 
Świątkowska, p. Monika 
Przybylska 

 Dnia 13 kwietnia gim-
nazjaliści pojechali do Byd-
goszczy na Targi Edukacyjne 
„Explory”. Uczniowie mogli 
zmierzyć się z tematami : 
„Ryzyk – fizyk o ruchu obroto-
wym”, „Diamenty – magia czy 

Targi Edukacyjne „Explory” 

„Dzień Przedsiębiorczości” w bibliotece szkolnej 
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 21 marca odbyła się kolejna edycja programu pt. „Dzień przed-
siębiorczości”. Inicjatywa ta sprzyja podejmowaniu przez młodych lu-
dzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodo-
wej. 

 Miło nam poinformować, że w ramach „Dnia przedsiębiorczości” zawitali do biblioteki ab-
solwenci naszej szkoły. Kamila Szymanek, Maja Kruczkowska, Julia Grzybowska i Mateusz Ja-
niszewski, przy wsparciu nauczycieli bibliotekarzy, pomagali w różnorodnych pracach. Przygoto-
wali ciekawą gazetkę okolicznościową, segregowali i układali na półkach książki oraz czasopi-
sma, stroili bibliotekę na wiosnę. Pełnili także funkcję asystentów bibliotecznych. Wypożyczali 
oni książki drogą komputerową, korzystając z programu MOL OPTIVUM. 

 Nasi absolwenci świetnie sprawdzili się w nowych rolach. W miłej atmosferze doskonale 
współpracowali w grupie, wykonując powierzone im zadania. 
Opiekunowie : p. Izabela Szymkowicz, p. Karolina Szymczyk  

Wizyta gości z zagranicy w naszej szkole 



wisko kierowania, w którym 
odbierane są zgłoszenia o po-
żarach lub wypadkach. Wy-
słuchali prelekcji na temat 
niebezpieczeństw i zagrożeń 
pożarowych oraz obejrzeli 
film ,,Stop wypalaniu traw”. 
Przy okazji utrwalili sobie 
numery telefonów alarmo-
wych.  

 Czwartoklasiści wyka-
zali ogromne zainteresowanie 
spotkaniem, podczas którego 
nabyli cenną wiedzę. 

Organizator : p. Jolanta Ko-
walczyk 

 

 Dnia 27 kwietnia ucz-
niowie  kl. IV a wybrali się  
na wycieczkę do Państwowej 
Straży Pożarnej. Jej celem 
było opanowanie niezbędnych 
umiejętności w sytuacjach 
zagrożenia oraz wiedzy z za-
kresu edukacji przeciwpoża-
rowej.  

W trakcie spotkania strażacy 
zaznajomili dzieci z cieka-
wostkami związanymi z ich 
pracą zawodową, z zasadami 
zachowania w czasie pożaru. 
Uczniowie dowiedzieli się,  
w jakich okolicznościach moż-
na wzywać straż pożarną.  
Największe ich zainteresowa-
nie wzbudziły wozy strażac-
kie. Dzieci mogły je z bliska 
oglądać. Podziwiały też wypo-
sażenie, jakim dysponują 
strażacy podczas swojej cięż-
kiej i odpowiedzialnej pracy. 
Wielką atrakcją był ich pokaz  
zjeżdżania na rurze. Ucznio-
wie zobaczyli również stano-

nież aktorami tego historycz-
nego widowiska. Z poczuciem 
humoru, dużym zaangażowa-
niem odgrywali swe role, popi-
sali się też siłą i zręcznością.  

 Podczas lekcji można 
było obejrzeć repliki historycz-
nych rekwizytów, uzbrojenia,  
a nawet przymierzyć stroje  
z epoki. Dzięki barwnej i dow-
cipnej opowieści wszyscy prze-
nieśli się na chwilę w odległe 
c z a s y  ś r e d n i o w i e c z a 
oraz   mogli poczuć atmosferę 
panującą wśród wojów Miesz-
ka I i Bolesława Chrobrego. 

Organizator : p. Jolanta Ko-
walczyk 

 23 kwietnia po raz ko-
lejny gościliśmy w naszej 
szkole Teatr Historyczny 
„Chorągiew Komturstwa 
Gniewskiego”. „Żywa lekcja 
historii” - „Wojowie i rycerze 
za czasów Piastów” okazała 
się dla uczniów bardzo intere-
sująca. Pan Krzysztof Górecki 
i jego współtowarzysz zaprosi-

li dzieci i młodzież w podróż 
przez wieki. Zdobywali oni 
wiedzę historyczną poprzez 
zabawę, kontakt z dawnymi 
obyczajami, bronią oraz 
uzbrojeniem ochronnym. 
Wszyscy z zainteresowaniem 
słuchali  opowieści połączo-
nych z prezentacją strojów, 
sztuk walki oraz dużą dawką 
wiedzy podanej w ciekawej, 
bardzo dowcipnej formie.  

Uczniowie jako widzowie do-
brze się bawili i wykazali się 
dużą wiedzą o epoce wcze-
snych Piastów. Byli oni rów-

„Żywa lekcja historii” 

   Happening „Uzależnieni od życia” 
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 Dnia 17 kwietnia uczniowie klasy 2f uczestniczyli w happeningu inau-
gurującym Grudziądzkie Dni Trzeźwości. Wspólnie z młodzieżą innych gru-
dziądzkich szkół wzięli udział w kolorowym marszu, manifestując, że zdro-
wie, życie, pasje są dla nich najważniejszymi wartościami. Organizatorem 
happeningu było Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego wraz  
z Młodzieżową Grupą Liderów.  
Opiekun : p. Dorota Korzeniewska 

Wizyta czwartoklasistów w Państwowej Straży Pożarnej 



klas 3a i 3b wybrali się  
na południe Polski. Na po-
czątku w wielkim skupieniu 
zwiedzili Muzeum w Oświęci-
miu, gdzie oddali hołd pomor-
dowanym w obozie koncen-
tracyjnym.  

W kolejnych dniach zdobywa-
li górskie szlaki, podziwiając 
piękne krajobrazy. Mieli oka-
zję powędrować nad Morskie 
Oko i przespacerować się Do-

ze swojego zadania. Projekt 
przeprowadzony w formie 
edukacji rówieśniczej nadał 
szczególną wartość działa-
niom prof i laktycznym.  
 Z uwagi na to, że mło-
dzi ludzie chętniej przyjmują 
informacje od swoich rówie-
śników niż od dorosłych,  
w sposób szczególny zapamię-
tają zagrożenia, jakie niosą  
ze sobą narkotyki i dopalacze. 

Opiekun : p. Dorota Korze-
niewska 

 

 15 i 18 maja uczniowie 
klasy 2e : Jakub Bal, Jakub 
Gumkowski, Mateusz Nowa-
kowski, Dawid Przerwa, Wik-
tor Szyszkowski, Kacper Wód-

kowski zrealizowali zajęcia 
profilaktyczno-wychowawcze 
dla młodszych kolegów i kole-
żanek z klasy 4a oraz 5a. Ich 
celem było uświadomienie 
dzieciom konsekwencji eks-
perymentowania ze środkami 
psychoaktywnymi. W ramach 
projektu przedstawiono pre-
zentację, scenki profilaktycz-
ne oraz przeprowadzono qu-
iz. 

 W opinii uczestników 
zajęć realizatorzy projektu 
świetnie wywiązali się  

liną Kościeliską. Na koniec 
uczniowie zatrzymali się  
w Krakowie. 

Wszyscy bardzo miło wspomi-
nają wycieczkę, podczas któ-
rej nie tylko poznali urokliwe 
zakątki naszego kraju, ale też 
zintegrowali się i wypoczęli. 

Organizator : p. Agnieszka 
Kobus 
 

 Po egzaminach gimna-
zjalnych przyszedł czas na za-
służony odpoczynek. Uczniowie 

   Ciekawą formą rozwi-
jania zainteresowań oraz rozpo-
znawania predyspozycji zawo-
dowych jest udział młodzieży 
klas trzecich w warsztatach. 

 23 kwietnia klasa 3a 

wzięła udział w warsztatach 
s z yc i a .  G i m n a z j a l i ś c i  
pod okiem nauczycielki - pani 
Marii Rynkowskiej wykonali 
etui na telefon komórkowy. 
Okazało się, że wśród 
uczniów klasy sportowej są 
również osoby uzdolnione 
manualnie, dla których szy-
cie nie jest żadnym proble-
mem. Warsztaty były przed-
sięwzięciem promującym no-
wy kierunek - technik prze-
mysłu mody. 

 27 kwietnia grupa 
uczniów z klas 3c oraz 3b 
wzięła udział w warsztatach 

cukierniczych. Pod okiem na-
uczycieli oraz uczennic kie-
runku -  technik technologii 
żywności młodzież uczyła się 
wypiekać wyroby z ciasta 
kruchego. Wszyscy świetnie 
sobie poradzili z przygotowa-
niem słodkich ciasteczek, ro-
galików, babeczek oraz wy-
trawnych pierogów. 

 Na zakończenie zajęć 
każdy uczestnik otrzymał 
książkę oraz pamiątkowy dy-
plom.  

Organizator : p. Dorota Ko-
rzeniewska 

Warsztaty  w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

„Narkotyki wśród młodzieży - dlaczego nie warto po nie sięgać ?” 

Wycieczka w Tatry 
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udana. Uczniowie w znakomi-
tych humorach i bardzo zado-
woleni wrócili do domu. 

Organizator : p. Jolanta Ko-
walczyk 

 Dnia 17 maja  ucznio-
wie klasy 4a udali się na wy-
cieczkę do Gdyni.  

Rozpoczęła się ona od Zwie-
dzania Portu Wojennego.  
Uczniowie zobaczyli tam naj-
pierw Ośrodek Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków Woj-
ska Polskiego. Uczestniczyli 
oni w pokazie ewakuacji zało-
gi śmigłowca w basenie o głę-
bokości 10 metrów. Mieli nie-
codzienną okazję zobaczyć, 
jak kabina helikoptera tonie, 
a załoga musi wydostać się  
na powierzchnię. 

Następnie czwartoklasiści 
zwiedzili okręty Marynarki 
Wojennej. Oprowadzali ich  
po nich członkowie załóg po-
szczególnych jednostek. Ucz-
niowie mogli wejść do okrętu 
podwodnego ORP Bielik, obej-
rzeć z bliska jego wyposaże-

nie, zajrzeć do różnych zaka-
marków oraz zobaczyć, w ja-
kich warunkach pracują i śpią 
tam marynarze. Zwiedzili rów-
nież okręt ratunkowy ORP 
Lech, wszystkie jego poziomy, 
a także kabinę dowodzenia. 

 Następnym punktem 
wycieczki była wizyta w Cen-
trum Nauki Experyment. Po-
byt tam czwartoklasiści rozpo-
częli od zajęć edukacyjnych 
„Tajemnice pogody”, a następ-
nie zwiedzali interaktywne 
wystawy, których główną ideą 
jest nauczanie poprzez zabawę. 
T o  m i e j s c e  w y z w o l i ł o  
w uczniach kreatywność, pobu-
dzało ciekawość świata i po-
zwoliło na efektywne przyswa-
janie wiedzy. Uczniowie w bez-
piecznych warunkach sami 
mogli przeprowadzać doświad-
czenia i w ten sposób zrozu-
mieć otaczające procesy oraz 
prawa zachodzące w przyro-
dzie. Mieli okazję dokonywać 
tych odkryć wspólnie, co bar-
dziej zacieśniało ich wzajemne 
relacje. 

 Wycieczka była bardzo 

nowszą historią Polski i spełnił 
również funkcję wychowawczą, 
gdyż wyrabiał właściwy stosu-
nek do kultury i historii. 

Organizator : p. Jolanta Kowal-
czyk 

  Nasza szkoła organizu-
je wiele przedsięwzięć w za-
kresie edukacji patriotycznej  
i obywatelskiej związanych  
ze 100-leciem Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
Jednym z nich było wyjście  
w dniu 22 maja członków Klu-
bu Historycznego im. AK  

do muzeum na wykład  
p. Krystyny Borucińskiej  
pt. ,,Drogi do niepodległości”. 

Celem tej lekcji muzealnej 
było przybliżenie uczniom 
tematyki związanej z etapa-
mi odzyskiwania niepodległo-
ści przez Polskę. Zakres  wia-
domości obejmował okres  
od powstania kościuszkow-
skiego do wybuchu II wojny 
światowej. 

 Pobyt w muzeum roz-
budził zainteresowanie naj-

Wycieczka czwartoklasistów do Gdyni 

Lekcja historii w muzeum 
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że uczeń naszej szkoły, Alek-
sander Adamonis, zajął 
wnim II miejsce. Pozostali 
pierwszoklasiści za wykonanie 
swoich twórczych prac otrzy-
mali dyplomy i upominki.  

Opiekun : p. Anna Markowska 
 

 Uczniowie z klasy 1b 

wzięli udział w Międzyszkol-
nym Konkursie Plastycznym 
pt. ,,Moja podróż z Mikołajem 
Kopernikiem'’. Został on zor-
ganizowany przez Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Grudziądzu. 
27 marca odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu.  

Miło nam poinformować,  

wiązanie quizu na temat 
zdrowia oraz wykonanie pra-
cy plastycznej „Zdrowie  
na talerzu”. Dzieci świetnie 
poradziły sobie z zadaniami, 
wykazały się dużą wiedzą  
i umiejętnością współpracy.  

W czasie oczekiwania na wy-
niki konkursu dzieci obejrza-
ły przedstawienie na temat 
zdrowego odżywiania  
pt. „Witaminki dla księżnicz-
ki Marcelinki”, które zostało 
przygotowane przez uczniów 
klas : I i IV. 

 I miejsce w konkursie 
zdobył zespół z SP 7. II miej-
sce zajęli uczniowie z SP 11, 
zaś na III miejscu uplasował 

się zespół z SP16. 

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

 Kwiecień jest miesiącem 
zdrowia. Z tej okazji 25 kwietnia  
odbył się w naszej szkole I Mię-
dzyszkolny Konkurs „Dbam  
o zdrowie”, który przeznaczony 
był dla uczniów klas pierwszych 
grudziądzkich szkół podstawo-
wych. Gościliśmy zatem pierw-
szaków wraz z opiekunami  
z : NSP1, SP1, SP3, SP7, SP11, 
SP12, SP15, SP16, SP20. Dzieci 
pracowały w dwuosobowych ze-
społach. Ich zadaniem było roz-

 U c z n i o w i e  
naszej szkoły wzięli 
udział w Konkursie 
P l a s t y c z n y m  
pt. ,,Zwierzaki cuda-
ki w kapsule czasu’’. 
Został on zorganizo-

wany przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w Grudziądzu. 
Celem konkursu było wyko-
nanie prac, różnymi techni-
kami, ukazujących świat 
zwierząt. Jego uroczyste roz-
strzygnięcie  odbyło się  

24 kwietnia  w sali widowi-
skowej OPP. Uczeń z kl.1b, 
Mike Verhoek, za swoją ory-
ginalną pracę otrzymał wy-
różnienie.  

Opiekun : p. Anna Markow-
ska 

Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I-III 

I Międzyszkolny Konkurs „Dbam o zdrowie” 
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Zawody sportowe „Jestem sprawny” 
 10 kwietnia uczniowie klas pierwszych brali udział w zawo-
dach sportowych „Jestem sprawny”. Zorganizował je Urząd Miejski  
w Grudziądzu. Współzawodnictwo odbywało się w pięciu konkuren-
cjach z sześcioma grudziądzkimi szkołami. Zespół naszych uczniów 
uplasował się na IV miejscu.  
Opiekunowie : p. Anna Markowska, p. Anita Rodzińska 

Konkurs plastyczny dla klas I-VI 



 8 maja odbył się w SP8 

szkolny etap konkursu recy-
tatorskiego dla dzieci z klas 
pierwszych pt. „Tuwim, Brze-
chwa i inni”.  Maluchy wyka-
zały się umiejętnością recyta-
cji. Dostosowywały gesty  
i mimikę do treści wierszy. 
Miały  także stosowne stroje. 
W konkursie wzięli udział : 
Zuzanna Piotrowska, Antoni-

na Dominik, Oliwier Ko-
strzewski oraz Zofia Basiura. 
Zasady konkursu pozwalają 
na zgłoszenie jednego repre-
zentanta szkoły. W związku  
z tym p. Izabela Szymkowicz, 
nasze jury, wytypowała Zofię 
Basiurę.  

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

Uczennica Antonina Dominik  
z klasy 1b zdobyła w konkursie 
wyróżnienie. 

Opiekun : p. Anna Markowska  
 

 

 C e n -
trum Pomo-
cy Dziecku  
i Poradnic-
twa Rodzin-
nego  zorga-
n i z o w a ł o 
K o n k u r s 
Profilaktycz-

no - Plastyczny „Bezpieczny  
w Sieci”. Jego celem było 
uświadomienie dzieciom  
i młodzieży zagrożeń związa-
nych z  korzystaniem  
z Internetu, a także prezenta-
cja efektywnego korzystania  
z Sieci jako alternatywy wo-
bec zachowań ryzykownych. 

wania zagrożeń naturalnych  
i spowodowanych działalnością 
człowieka w otaczającym nas 
środowisku. W etapie miejskim 
Oliwier Zabłotny z kl.1b 
zdobył I miejsce, a Antoni-
na Dominik z kl.1b zajęła 
III miejsce. Prace uczniów 
zostały zakwalif ikowane  
do etapu wojewódzkiego kon-
kursu. 

Opiekun : p. Anna Markowska  

 Uczniowie z naszej 
szkoły wzięli udział w Kon-
k u r s i e  P l a s t y c z n y m  

pt. ,,Walka ze smogiem-życia  
i środowiska wrogiem''. Został 
on zorganizowany przez Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Grudziądzu. Ce-
lem konkursu było upo-
wszechnianie i pogłębianie 
wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa, obrony cywilnej rozu-
mianej jako szeroko pojęta 
ochrona ludności oraz podno-
szenie świadomości występo-

z kl.1b uzyskało najwyższą 
ilość punktów i będą oni repre-
zentować SP 8 w podczas etapu 
międzyszkolnego w SP18. 

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

 Dnia 14 maja  odbył 
się etap szkolny Konkur-
su ,,Matematyczna łamigło-

wa''. Zadaniem uczniów było 
rozwiązywanie zadań o róż-
nym stopniu trudności. Celem 
konkursu było wdrażanie 
dzieci do właściwego współza-
wodnictwa i rozwijanie logicz-
nego myślenia.  Przystąpiło  
do niego ośmioro uczniów. 
Dwoje z nich : Lena Cybulska 
z kl.1a oraz Oliwier Zabłotny  

Konkurs recytatorski 

Międzyszkolny konkurs plastyczny 

Konkurs matematyczny dla klas pierwszych 
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Międzyszkolny konkurs profilaktyczno - plastyczny 



rebusami i anagramami. 
Przy rozwiązywaniu zadań 
stosowali myślenie logiczne 
oraz wiedzę zdobytą w róż-
nych dziedzinach życia co-
dziennego.  

 Drużyny z naszej 
szkoły  zdobyły: I miejsce 
(Dominika Orgacka kl.3a, 
Mateusz Biernacki kl.3a, 
Zuzanna Nowak kl.3a  
i III miejsce (Hubert 
Kwiatkowski kl.3d, Kac-
per Kozak kl.3d, Małgo-

klasy VIIa (Oliwia Bągal-
ska, Wiktor Słomka, Kry-
stian Sobolewski, Kamil 
Kamiński, Mateusz Gla-
za). Na miejscu III uplaso-
wali się uczniowie klasy 
Va (Mateusz Borkowski, 
Adrian Kujawa, Wiktor 
Żurawski, Malwina Sala, 
Bartosz Wojda). 

Organizatorzy : p. Małgorza-
ta Kamińska, p. Dawid Sta-
szewski 

 

           24 kwietnia,  
w ramach szkolnego tygodnia 
zdrowia, zorganizowany został 
konkurs sportowo - matema-
tyczny, w którym uczniowie 
klas IV, V i VII zmagali się  
w konkurencjach sprawnościo-
wych i umysłowych. Każdą kla-
sę reprezentowało pięcioro 
uczniów, których zadaniem był 
udział w zawodach sportowych 
i rozwiązywanie zadań mate-
matycznych.  

Wśród konkurencji były : to-
ry przeszkód, wyścigi rzędów, 
skoki z miejsca dodawane, 
przeskoki przez skakankę,  
a także kręcenie drużynowe 
hula hop na czas. 

Po każdej z nich uczniowie 
zmagali się przy stoliku  
z królową nauk – matematy-
ką. Poziom trudności zadań 
dostosowany był do wieku 
uczniów.  

 W konkursie zwycię-
żyli uczniowie klasy IVa 
(Melania Maciejewska, 
Aleksander Siebert, Karol 
Nizwantowski, Ksawery 
Karnia, Marcel Zieliński.) 
II miejsce zdobyli uczniowie 

rzata Szymańska kl.3c). 

 Indywidualnie ucznio-
wie zdobyli również bardzo 
wysokie lokaty. I miejsce zdo-
był Hubert Kwiatkowski,  
III miejsce zajęła Dominika 
Orgacka, zaś na V miejscu 
uplasował się Mateusz Bier-
nacki. 

Opiekun : p. Monika Przybyl-
ska 

 

 22 marca odbył się mię-
dzyszkolny etap IX Turnieju 
Szaradziarskiego. Zorganizo-
wało go Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej w Grudziądzu. 

Podczas konkursu uczniowie 
zmierzyli się z krzyżówkami, 

 Dnia 21 marca został 
przeprowadzony w SP8 mię-
dzyszkolny konkurs „Mini 
Playback Show” dla uczniów 
klas IV-VII. Zgłosiły się  

do niego 4 zespoły z : SP5, 
SP9, SP12 i SP8. Każdy z nich 
zaprezentował występ mu-
zyczno-taneczny.  

Członkowie jury oceniali 
śpiew, taniec oraz strój w ska-
li od 1 do 5.  

I miejsce zajął zespół „ Black 
Angels” z SP 9, II miejsce 

otrzymał zespół „West 
Gang” z SP 12, a na III 
miejscu uplasowały się   ze-
społy z SP8 i SP5.  

Organizatorzy : p. Svetlana 
Zaikina, p. Merri Zacharian 

 

Konkurs „ Mini Playback Show” 

Zmagania matematyczne na sportowo 

IX Turniej Szaradziarski 
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uczeń klasy 2e, Oskar Mel-
kowski.  

  Tak jak zakładał re-
gulamin konkursu, jego zwy-
cięzcy  otrzymają wyższą oce-
nę roczną z wychowania fi-
zycznego. Filmiki można już 
oglądnąć na facebookowym 
profilu naszej szkoły.  

Organizator : p. Dawid Sta-
szewski 

 W ramach ogólnopol-
skiej akcji „Stop zwolnieniom 
z wf - u” nauczyciele wycho-
wania fizycznego zorganizo-
wali dla uczniów konkurs, 
którego celem było nakręcenie 
filmiku o zaletach płynących  
z czynnego i regularnego 
uczęszczania na zajęcia wf-u, 
a także ukazującego aktyw-
nych uczniów podnoszących 
swoją sprawność fizyczną 

podczas atrakcyjnych i alter-
natywnych form lekcji. 

 W kwietniu rozstrzy-
gnięto konkurs „Wf da się lu-
bić”. Jury wyróżniło trzy fil-
miki. Pierwszy z nich został 
nakręcony przez uczniów kla-
sy 3c. Drugi filmik jest autor-
stwa Patrycji Ciemnej i jej 
koleżanek, uczennic klasy 3b. 
Trzeci z nich zmontował 

wie klasy 4a : Cecylia Czu-
baszek, Bartosz Malinow-
ski i Marcel Zieliński oraz 
Adrian Kujawa z kl.5a. 

Organizatorzy : p. Beata Gro-
dowska, p. Izabela Szymko-
wicz 

 Dnia 21 maja odbył się 
konkurs pięknego czytania 
dla uczniów klas : czwartej  
i piątej. Musieli oni przygoto-
wać       2-minutową interpre-
tację głosową fragmentu cie-
kawej książki. Jury oceniało : 
dobór tekstu, płynność czyta-
nia oraz intonację. 

W konkursie zwyciężył uczeń 
kl.5a – Bartosz Wojda.  
II miejsce zdobył Krzysztof 
Urbaniak z kl.5a, zaś  
na III miejscu uplasowały się 
dziewczęta z klasy 4a : Anna 
Borkowska i Iga Zehner. 
Wyróżnienia otrzymali ucznio-

sały dziewczynki z klasy IV a 
– Anna Borkowska i Niko-
la Łuczak. II miejsce przy-
padło chłopcom z klasy VIIa : 
Igorowi Hawełko i Maksy-
milianowi Grudzińskie-
mu. 

Organizatorzy : p. Katarzyna 
Ptaszyńska, p. Karolina Szy-
maniuk, p. Dawid Staszewski 

 23 kwietnia, w ra-
mach szkolnego tygodnia 
zdrowia, został przeprowa-
dzony test wiedzy o zdrowiu 
dla wytypowanych dwuosobo-
wych drużyn z każdej klasy. 
Uczniowie odpowiadali  
na pytania dotyczące, między 
innymi zdrowego stylu życia, 
funkcjonowania organizmu, 
odżywiania. 

W klasach gimnazjalnych naj-
lepiej napisały test uczennice 
klasy 2d - Nina Kieloch  
i Marta Langowska.  
Na II miejscu uplasowali się 
uczniowie klasy 3a – Fabian 
Grodek i Mateusz Biernac-
ki. Trzecie miejsce zdobyli 
uczniowie klasy 2e - Wiktor 
Szyszkowski i Jakub Bal. 
 Wśród klas podstawo-
wych najlepiej swój test napi-

„Wf da się lubić” 

    Konkurs pięknego czytania 
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dobrze rozwiązuje wymagają-
ce zadania z genetyki… 

Opiekun : p. Karolina Szyma-
niuk 

      Miło nam poinformować, 
że w tegorocznej edycji szkol-
nego konkursu o tytuł 
,,Mistrza genetyki” zwyciężył 
Mateusz Kalinowski z kla-

sy 3f. 

Jak widać, Mateusz nie tylko 
świetnie śpiewa, ale równie 

Test wiedzy o zdrowiu 

Konkurs „Mistrzowie genetyki” 



(Mateusz Pawlak, Damian 
Urbański, Marcin Kubala, 
Jacek Rejmus, Paweł Fra-
nelak). II miejsce zajęli 
chłopcy z klasy 2d (Artur 
Majer, Kacper Ołoś, Kry-
stian Maziarski, Adam 
Freundt). Na III miejscu 
uplasowali się chłopcy z klasy 
3c (Filip Świeciak, Rafał 
Markowski, Mateusz Nur-
kowski, Paweł Ciołkow-
ski). W turnieju padło aż 381 
goli. Największą skuteczno-

ścią strzelecką popisał się Ra-
fał Markowski (3c) z 28 gola-
mi na koncie. Zawodnikiem 
turnieju został wybrany Artur 
Majer (2d), a najlepszym 
bramkarzem Marcin Kubala 
(3e). Mianem zespołu grające-
go fair play okrzyknięto przed-
stawicieli klasy 2f. Są nimi 
Przemysław Kwiatkowski, 
Mikołaj Tubisz, Kacper Ko-
ciemba, Dominik Szablew-
ski. 

Organizator : p. Dawid Sta-
szewski 

 W lutym dobiegły końca 
zmagania w Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej. System gry każdy 
z każdym wyłonił spośród 
ośmiu zgłoszonych drużyn trzy 
najlepsze. I miejsce  zdobył ze-
spół chłopców klasy 3e 

 

Z okazji 100-lecia Odzy-
s k a n i a  N i e p o d l e g ł o ś c i  
przez Polskę został przeprowa-
dzony konkurs literacko - in-
formatyczny. 
 Uczniowie klas pierw-
szych  rozwiązywali test pt. 
„Co wiem o mojej Ojczyźnie?”. 
I miejsce w konkursie zdobyła 
Aleksandra Świderska z kl.1a. 
II miejsce zajęła Emilia Le-
witzka z kl.1a, zaś na miejscu 
III uplasowała się Antonina 
Dominik z kl.3b. Wyróżnienia 
otrzymali : Oliwier Zabłotny  
z kl.1b, Patryk Piotrowski  
z kl.1a, Zofia Basiura z kl.1b, 
Antonina Kamrowska z kl.1b. 

Zadaniem uczniów klas  
-  czwartej i piątej było  napi-
sanie listu do znanej postaci  
z przeszłości Polski. 
I miejsce w konkursie zajął 

W o j c i e c h  K a źm i er c z ak  
z kl.5a, II miejsce – Cecylia 
Czubaszek z kl.4a, zaś miejsce 
III – Krzysztof Urbaniak  
z kl.5a. Wyróżnienia otrzyma-
li : Mateusz Borkowski z kl.5a 
i Anna Borkowska z kl.4a. 

Konkurs dla klasy 
siódmej oraz gimnazjalistów 
polegał na napisaniu wypraco-
wania, w dowolnej formie wy-
powiedzi, pt. „Jeszcze Polska 
nie zginęła” – droga Polaków 
do wolności. 
I miejsce zdobył w nim Oskar 
Melkowski z kl.2e. II miejsce 
zajął Wiktor Szyszkowski  
z kl.2e, zaś na III miejscu 
uplasowała się Wiktoria Go-
ścinna z kl.2e. 

Ponadto uczniowie klas  
- czwartej, piątej, siódmej, 
drugiej i trzeciej gimnazjum 
mogli  wykonać plakat  
w formacie jpg, który ukazy-
wać będzie polskie symbole 
narodowe. 
I miejsce, na poziomie klas 
gimnazjalnych, zajął Maciej 
Borczon z kl.2f, II miejsce  - 
Jakub Gumkowski z kl.2e  
i Maja Hoang-Dinh z kl.2f, zaś 

miejsce III – Kacper Wódkow-
ski z kl.2e i Wiktor Szyszkow-
ski z kl.2e. Wyróżnienia otrzy-
mali : Alicja Siemiątkowska  
z kl.2f, Wiktoria Ślusarska  
z kl.2b, Marika Depner -  Bra-
toszewska z 2f, Wiktoria Go-
ścinna z kl.2f, Maria Trętkie-
wicz z kl.2f. 
I miejsce, na poziomie klas 
czwartych i piątych, zdobył 
Ksawery Karnia z kl. 4a.  
II miejsce zajęła Anna Bor-
kowska  z  k l . 4a ,  zaś  
na III miejscu uplasował się 
Wiktor Cerski z kl.4a. Wyróż-
nienie otrzymał Mateusz Wojt-
czak z kl.4a. 

Organizatorzy : p. Iwona Gaz-
decka, p. Karolina Szymczyk, 
p. Izabela Szymkowicz 

Konkurs z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

Turniej Halowej Piłki Nożnej 
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tuł najlepszej drużyny w mie-
ście. 

 W ćwierćfinale woje-
wódzkim zawodów dziewczę-
ta uplasowały się na II miej-
scu. 

Opiekun : p. Dawid Staszew-
ski 

  W dniach 19-21 marca 

2018 odbyły się Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Noż-
nej Dziewcząt. Zespół naszych 
piłkarek (Alicja Kamińska – 
klasa 7a, Joanna Wiśniewska 
– klasa 2b, Zuzanna Wiśniew-
ska – klasa 2b, Klaudia Szwa-
giel – klasa 3b, Katarzyna 
Szeliga – klasa 3b, Patrycja 
Ciemna – klasa 3b, Wiktoria 
Wilczyńska – klasa 3b, Wikto-
ria Sus – klasa 3b) zdobył ty-

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt 

ce nożnej. Dzięki współpracy  
i zaproszeniu przez zespół 
piłkarski Gminy Orion Gru-
dziądz nasze dziewczęta ry-
walizowały w hali sportowej 
Zespołu Szkół w Mokrem. 
Cel, jaki przyświecał me-
czom, to dobra zabawa, inte-
gracja dziewcząt, doskonale-
nie techniki i taktyki gry.  
Spotkania stanowiły formę 
uzupełniającą przygotowa-
nia zawodniczek do wiosen-
nych rozgrywek szkolnych, 

Julia Bielicka, Klaudia Szwa-
giel, Vanessa Kochańska, 
Paula Łacek, Aleksandra Gó-
ralska oraz Julia Pietkiewicz) 
zdobył w nich I miejsce.  

Opiekun : p. Marcin Gralak 

 

  W dniach od 5 do 7 
lutego odbyły się Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Koszy-
kówce  Dziewcząt. Zespół 
uczennic z SP8 (Urszula Ma-
jewska, Marcelina Małek, 
Klaudia Okonek, Dominika  
Niećko, Milena Kwiatkow-
ska, Karolina Kościołowska, 

które odbędą się na boisku 
trawiastym. Piłkarki SP 8  
każdy mecz wygrały.  
W skład reprezentacji weszły 
uczennice kl. 3b : Fatima 
Dytłow, Klaudia Szwa-
giel, Kasia Szeliga, Patry-
cja Ciemna, Wiktoria Sus, 
kl.2b : Joanna Wiśniewska 
i Zuzanna Wiśniewska  
i kl.7a  : Julia Maj, Alicja 
Kamińska.  

Opiekun : p. Dawid Staszew-
ski 

 W I semestrze reprezen-
tacja piłkarek nożnych SP 8 
trzykrotnie brała udział w towa-
rzyskich meczach w halowej pił-

 7 lutego 
odbył się Ćwierćfi-
nał Wojewódzki  
D r u ż y n o w y c h 
Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Teni-

sie Stołowym. Reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 8 (Wiktoria Majewska - 3d, Julia 
Kiełbasa - 3d i Nina Kieloch - 2d)zdobyła  
w tych zawodach IV miejsce. 

Opiekun : p. Dawid Staszewski 
 

Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
   w Koszykówce Dziewcząt 

Halowa piłka nożna dziewcząt 
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Do najciekawszych konku-
rencji zaliczyć można ćwicze-
nia na siłowni plenerowej 
(obroty ręką talerzem, orbi-
trek, odmachy nóg na boki, 
stepery), a także jazdę  
na ergometrze rowerowym, 
profesjonalnym ergometrze 
wioślarskim czy toczenie  
w dużych piłkach. Były także 
ćwiczenia tradycyjne, takie 
jak: bieg na dystansie 150 m, 
rzuty woreczkami na celność, 
rzuty do kosza, podbijanie 
piłeczek dużą rakietką, skoki 
dodawane, przenoszenie pi-
łek lekarskich. Wyniki po-
szczególnych rozgrywek były 
zapisywane na karcie zawod-
nika, którą każdy uczeń osta-
tecznie otrzymał na pamiąt-
kę. Organizatorzy zadbali  
o przygotowanie dyplomów  
i medali. Udział w festynie 
dostarczył dużo pozytywnych 
wrażeń oraz radości. Pozwolił 
młodzieży kontynuować wy-

„Jestem swoim trenerem” 

rabianie nawyku zdrowego 
stylu życia i samodzielnego 
dbania o siebie. 

 Plakat promujący fe-
styn i ideę programu „Jestem 
swoim trenerem” przygotowa-
ły Zuzanna i Joanna Wi-
śniewskie z klasy 2b, które 
także są uczestniczkami zajęć 
pozalekcyjnych. 

Opiekun : p. Dawid Staszew-
ski 

 15 maja  w SP 16 odbył 
się festyn profilaktyczno - spor-
towy. W czteroosobowej grupie 
reprezentującej naszą szkołę 
byli uczniowie, którzy systema-
tycznie realizują program zajęć 
pozalekcyjnych z piłki nożnej 
„Jestem swoim trenerem”. 
Klaudia Szwagiel oraz Kata-
rzyna Szeliga z klasy 3b, a tak-
że Artur Majer z klasy 2d  
i Kacper Kociemba z klasy 2f  
w ramach festynu brali udział 
w piętnastu konkurencjach. 
Uczestnicy imprezy  aktywnie 
spędzili czas, nie myśląc o ry-
walizacji tylko o dobrej zaba-
wie. Ćwiczyli, sprawdzając swo-
je dobre strony. Kontrolowali 
swoją sprawność fizyczną.  

          Dnia 14 maja odbyła się Drużynowa Liga Lekkoatletyczna. 

Reprezentacje : dziewcząt i chłopców naszej szkoły nie miały sobie 

równych. Wygrały ligę miejską i 24 maja wzięły udział w finale wo-

jewódzkim zawodów. Dziewczęta (Katarzyna Ostrzycka, Natalia 

Malinowska, Wiktoria Smykowska, Julia Keller, Alicja Podlińska, 

Julia Manthey, Julita Kraśnicka, Karolina Gronek, Dominika Or-

gacka, Zofia Czerwińska, Karolina Nowak, Laura Ordańska, Zu-

zanna Strzelczyk, Maria Grunberg, Kornelia Józefiak) uplasowały 

się w nich na II miejscu. Chłopcy zaś (Piotr Kowalski, Jakub 

Barski, Mikołaj Tubisz, Fabian Grodek, Mateusz Backhaus, 

Igor Hawełko, Bartosz Reetz, Maciej Brzóskiewicz, Karol 

Wegner, Patryk Andrzejewski, Jakub Malinowski, Mateusz 

Kalamarski, Damian Donakowski, Jacek Kaczmarek, Tade-

usz Szwarnowski) zdobyli I miejsce i awansowali do Mi-

strzostw Polski w Białymstoku. 

Opiekunowie : p. Michał Dejwski, p. Michał Magdowski, p. Zbi-

gniew Szymczyk 

OPRACOWANIE BIULETYNU : 
IZABELA SZYMKOWICZ 

ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

Tel.:  564622657 
Faks: 6426588 

E-mail: 
sekretariat@sp8.grudziadz.pl 
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