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Zabrzmiał pierwszy dzwonek!

  1 września w Szkole Podstawowej w Linowie, jak w
całej Polsce, uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny
2015/2016. Po Mszy św. odbył się apel z udziałem całej
społeczności szkolnej i rodziców. Pani dyrektor
Katarzyna Chojnacka powitała wszystkich po dwóch
miesiącach wakacji, życząc uczniom powodzenia w
zdobywaniu wiedzy w ciągu najbliższych dziesięciu
miesięcy. W części artystycznej, przygotowanej przez
uczniów pod kierunkiem p. Katarzyny Jakubowskiej, p.
Kingi Kozłowskiej i p. Sławomira Domerackiego,
odwołano się do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Uczniowie poetycko i żartobliwie pożegnali
się z wakacjami i wprowadzili obecnych w nowy rok
szkolny.  Po apelu odbyły się spotkania klasowe z
wychowawcami.

Red.

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

...

Jakie święta obchodzimy w październiku?

1 X - Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
2 X - Europejski Dzień Ptaków
14 X -  Dzień Edukacji Narodowej
15 X - Światowy Dzień Mycia Rąk
31 X – Światowy Dzień Oszczędności

Red.

Cytując za, czyli w poszukiwaniu inspirujących myśli…
Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko
lepiej zrozumiesz.

Albert Einstein 

Dobra wiadomość dla śpiochów!

   25 października nastąpi zmiana czasu z letniego na
zimowy. A co to oznacza? O godzinę dłużej będziemy mogli
spać! 

Red.

Jesień już za oknem i na klasowych gazetkach

     Po wakacyjnej przerwie zespół redakcyjny „Wieści
Szkolnych” ruszył z zapałem do pracy. Kolejna porcja
wiadomości już przed Wami! W tym numerze:

Witaj, Szkoło!
Dzień Patrona
Październikowe święta

Dzień Patrona
V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Na Kaszubach
Sprzątanie świata
Mój przyjaciel pies
Bądźcie widoczni!
Rozmowa z absolwentką

      Wszystkim uczniom
       życzymy udanego 

          roku szkolnego 

             2015/2016!
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Michał w roli Wybickiego Julia prezentuje rok powstania hymnu

Ćwiczenia na tablicy interaktywnej

Mnożymy wyniki z kostek do gry

Gra memory z tabliczką mnożeniaTabliczka mnożenia nie musi być nudna!

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     Od 2011 roku  w ostatni piątek września
organizowany jest Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Celem akcji jest propagowanie
zabawowej formy uczenia się matematyki. Nasza
szkoła w tym roku również wzięła w niej udział.
Uczniowie pod okiem pani Katarzyny
Jakubowskiej mieli okazję przypomnieć sobie
tabliczkę mnożenia w przyjemny sposób.
Trzecioklasiści pracowali z zaangażowaniem na
tablicy interaktywnej, uzupełniając puste pola,
natomiast starsi uczniowie mnożyli z
wykorzystaniem kostek do gry. Okazało się, że
tabliczka mnożenia nie jest taka straszna.            
                                                                  Red.       

                                                         

Wspominaliśmy naszego Patrona
  Patronem naszej szkoły od 6. lat jest Józef Wybicki – twórca hymnu narodowego. 24 września obchodziliśmy Dzień Patrona
poświęcony temu wielkiemu patriocie. Co roku staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy. Na uroczystym apelu uczniowie
przedstawili część artystyczną, na której przypomnieli najważniejsze fakty z życia Wybickiego oraz klimat czasów, w których żył.
Nie zabrakło również okolicznościowych piosenek.

Wiktoria Oles

Poznajcie fakty 
z życia Józefa
Wybickiego!

1767 r. – na sejmiku
generalnym w

Grudziądzu wybrany
został posłem na sejm

lipiec 1797 r. –
powstanie w Reggio

„Pieśni Legionów
Polskich we Włoszech”

29 IX 1747 r. –
narodziny  w
Będominie 

1767 r. – na sejmiku
generalnym w
Grudziądzu wybrany
został posłem na sejm

1794 r. - wziął udział w
wyprawie na pomoc
powstańcom 
w Wielkopolsce
 
lipiec 1797 r. –
powstanie w Reggio
„Pieśni Legionów
Polskich we Włoszech”

10 III 1822 r. – śmierć
w Manieczkach.

źródło:
http://literat.ug.edu.pl/
autors/wybic.html
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Wycieczka na Kaszuby 

   23 czerwca uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Szymbarka
położonego w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Na miejscu czekało
wiele atrakcji, które oferuje miejscowe Centrum Edukacji i Promocji Regionu.
Dzieci  zwiedziły Dom do Góry Nogami, zobaczyły najdłuższą deskę świata,
największy fortepian świata, obejrzały Dom Sybiraka oraz poznały podstawy
języka kaszubskiego, dzięki krótkiej lekcji udzielonej przez przewodnika. W
drodze powrotnej do Linowa zatrzymano się jeszcze w Będominie, w którym
znajduje się Muzeum Hymnu Polskiego. Muzeum to znajduje się  w pięknym
dworze szlacheckim, w którym urodził się patron naszej szkoły, czyli  Józef
Wybicki. Opiekunami uczniów w czasie wycieczki były panie: dyr. Katarzyna
Chojnacka, Kinga Kozłowska, Maria J. Harasim, Izabela Mówka i Anna
Czyżewska.

Red.

Sprzątaliśmy najbliższą okolicę 

    
    23 września nasza szkoła włączyła się do akcji „Sprzątanie świata”. Jej
tegoroczne hasło to „Wyprawa-poprawa”. W sprzątaniu terenu położonego
najbliżej szkoły brały udział 3 klasy: IV, V i VI wraz z nauczycielami. Każda z
klas miała wyznaczone miejsce. Uzbrojeni w rękawiczki zebraliśmy aż 3
worki śmieci. Chodzenie w grupie po okolicy sprawiło nam wiele radości.

Wiktoria Oles

Posąg-fontanna w Szymbarku

Klasa IV i jej znaleziska

Kaszubskie stroje ludowe

W Będominie AG
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Mój przyjaciel pies

  Gdy byłam mała, marzyłam o tym, żeby mieć małego pieska. Moje marzenie spełniło się 1 czerwca
2014 roku, gdy w naszym domu zamieszkała Kasona. Jest to piękny owczarek niemiecki. Jej
żywiołem jest woda – uwielbia się kąpać. Mój pies lubi, gdy rzucam mu piłkę – biega po nią i mi ją
przynosi. Kasona od małego była uczona komendy „siad” i już ją potrafi.  Teraz uczę ją reagowania na
komendę „zostań”.  Bardzo lubię spacery z moim psem. Jak będę dorosła, to na pewno będę chciała
mieć w swoim domu 2 psy: owczarka niemieckiego i shih tzu.

Julia Malinowska

 Wierność psa jest bezcennym darem, który nie jest mniej zobowiązującym niż ludzka przyjaźń.
Konrad Lorenz

       Bądźcie widoczni!

           Dni są już coraz krótsze, dlatego pamiętajcie o odblaskach! To bardzo
ważne, gdyż od tego, czy jesteśmy widoczni na drodze, zależy nasze
bezpieczeństwo. Przyklejcie nalepki odblaskowe na plecaki i noście
specjalne kamizelki.

Red.

Kasona

Uśmiechnięte odblaski

Parę pytań do tegorocznej absolwentki

  Mam na imię Patrycja, jestem siostrą Pauliny - tegorocznej absolwentki
naszej podstawówki. Przeprowadziłam z nią rozmowę na temat jej wrażeń
po pierwszych tygodniach nauki w gimnazjum.
- Paulino, jakie emocje towarzyszyły Ci podczas zakończenia roku
szkolnego, kiedy żegnałaś się ze Szkołą Podstawową w Linowie?
- Przede wszystkim smutek.
- Czy bałaś się rozpoczęcia nauki w gimnazjum?
- Na początku był lekki strach, ale po pewnym czasie minął.
- Jak się czułaś pierwszego dnia w nowej szkole?
- Czułam się bardzo podekscytowana.
- Czy sądzisz, że w gimnazjum jest ciężko?
- Nie sądzę. Myślałam, że będzie trudniej.
- Jak radzisz sobie z nowymi przedmiotami?
- Myślę, że całkiem nieźle.
- Jak wspominasz podstawówkę?
- Wspominam ją bardzo dobrze, zwłaszcza te wesołe chwile.
- Dziękuję za rozmowę.

Z Pauliną Krzyżanowską rozmawiała Patrycja Krzyżanowska

Z serdecznymi życzeniami

Najlepsze życzenia dla Nauczycieli !!!

  14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej zwany również
Dniem Nauczyciela. Święto to powstało dla upamiętnienia rocznicy
powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszą w Polsce
władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty
publicznej. Tego dnia pamiętamy o tych, którzy każdego dnia spotykają się
ze swoimi uczniami w szkole. Wszystkim nauczycielom życzymy dużo
zdrowia, wielu powodów do radości i satysfakcji z pracy zawodowej.

Red.

        Nad 4. numerem "Wieści Szkolnych" pracował zespół redakcyjny
         w składzie: Anna Grabowska, Katarzyna Jakubowska, Patrycja            
                   Krzyżanowska, Wiktoria Oles i Julia Malinowska.
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