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Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej udały się w naszej szkole wyjątkowo. Na początku uroczystości Pani
Dyrektor Iwona Jeske podziękowała nauczycielom  i pracownikom szkoły za ich zaangażowanie i codzienny
trud. Następnie uczniowie z klasy 3a przygotowali występ artystyczny, a uczennice klasy 4 pięknie zaśpiewały.
Na koniec wjechał wspaniały tort z życzeniami.  Z pewnością ten niezwykły dzień podobał się wszystkim i długo
zostanie  w naszej pamięci.

Zespół redakcyjny
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

„Powitanie”

Żegnamy lasy, łąki i pole.
Jutro, pojutrze będziemy w szkole.

Żegnamy góry, żegnamy morze.
Wracamy zdrowi, w świetnym humorze.

Piękne jest lato, miłe, wesołe.
Lecz dziś z radością witamy szkołę.
  
                          Czesław Janczarski

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się 1 września o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej
naszej szkoły. Przywitała nas pani dyrektor Iwona Jeske. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu
szkoły, klasa VI zaprezentowała krótką część artystyczną. Usłyszeliśmy pierwszy dzwonek i na korytarzach
znów zapanował gwar, spowodowany radością, że się spotykamy i wrażeniami po spędzonych wakacjach.
Uczniom życzymy dobrych ocen, systematyczności i sumienności, a nauczycielem cierpliwości i poczucia
humoru. Wakacje będą znowu za rok!

Zespół  redakcyjny

Wybory do samorządu uczniowskiego

W naszej szkole 4 października 2016 roku miały
miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Kandydaci aby pozyskać głosy wykazywali się
podczas kampanii różnymi pomysłami. W wyborach
wzięło udział 106 uczniów z klas  I – VI.  Ostatecznie
po podsumowaniu głosów, społeczność uczniowską
reprezentować będzie przewodnicząca Sandra
Fijałkowska z klasy VI, jej zastępcą została Weronika
Janowska z klasy VI, sekretarzem - Bartłomiej
Pietras również z klasy VI. Gratulujemy i życzymy
owocnej pracy!
  

Zespół redakcyjny
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Wywiad z psychologiem
Panią Martą Borkowską

Redakcja: Witamy Panią serdecznie. Jest nam
bardzo miło, że mamy szansę przeprowadzić z
Panią wywiad.
1.  Na czym polega Pani praca?
P. M.B.: Moja praca polega na tym, że organizuję
różne zajęcia, rozmawiam z uczniami którzy tego
potrzebują. Służę pomocą rodzicom i jestem
wsparciem dla nauczycieli.
2.  Gdyby Pani nie została psychologiem, to co by
Pani chciała robić?
P. M.B.: Byłabym lekarzem.
3.  Kiedy po raz pierwszy zaczęła się Pani
fascynacja psychologią?
P. M.B.: Na początku liceum.
4.  Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
P. M.B.: To, że mogę poznawać innych ludzi.
5.  Z jakimi problemami mogą się zgłaszać do Pani
uczniowie?
P. M.B.: Do mnie mogą się zgłaszać uczniowie z
każdymi problemami.
6.  Jakie krótkie rady miałaby Pani dla nas uczniów
na temat unikania problemów zwłaszcza szkolnych?
P. M.B.: Przede wszystkim ze sobą rozmawiać i
słuchać się nawzajem.
7.  W jaki sposób spędza Pani czas wolny?
P. M.B.: Jeżdżę na rowerze, na rolkach i fotografuję.
Redakcja: Bardzo Pani dziękujemy za rozmowę.

Weronika Janowska, Katarzyna Godala

Z ekologią bądź na TY!
Sprzątanie świata.

Każdy wie, że  Ziemia powinna być czysta dlatego
nasza szkoła 16.09.2016r. jak co roku brała udział w
akcji „Sprzątanie świata”, które odbyło się pod hasłem
„Podaj dalej...Drugie życie opadów”. Najmłodsi
sprzątali plac zabaw i parking szkolny oraz teren przy
okolicznych działkach. Uczniowie klas IV-VI wyruszyli
na sprzątanie Moskwy, Ksawerowa oraz Teolina.
Ogromna ilość zebranych worków śmieci świadczy o
tym, że takie akcje są niezwykle potrzebne. Zatem
dbajmy o nasze środowisko, nie zaśmiecajmy planety i
uświadamiajmy innym, jaki to ma wpływ na nasze
codzienne życie!

Zespół redakcyjny

Cyrk w naszej szkole.

Do naszej szkoły niedawno przyjechał cyrk. Dwoje
artystów wprawiło w zachwyt zebraną publiczność-
przedszkolaków i uczniów. Dzieci bawiły się świetnie
oglądając magiczne sztuczki i popisy akrobatyczne:
m.in. występ klauna, pokaz pani z wężem. Były nie
tylko widzami, ale próbowały swych talentów
cyrkowych włączając się czynnie do zabawy.
Wrażenia niesamowite!

Zespół redakcyjny
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KOLONIE LETNIE

Motylarnia, muzeum figur woskowych, wystawa klocków lego, militarna przygoda, park dinozaurów, paintball, to
tylko niektóre miejsca ,które odwiedziły dzieci będące uczestnikami kolonii letnich organizowanych przez Szkołę
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lipinach. Mnóstwo innych atrakcji jak: ogniska, dyskoteki, wycieczki,
konkursy, spotkania kominkowe umilały czas naszym uczniom. Dwa wspaniałe tygodnie, podczas których
pogoda dopisywała podopieczni spędzili w przepięknym Niechorzu. Z pośród wielu atrakcji niewątpliwie
największą przygodą okazała się przejażdżka wojskowym transporterem , gdzie uczniowie krzycząc, piszcząc i
śmiejąc się pokonywali trudny teren w warunkach iście wojskowych. Powodem łez, ale oczywiście łez
wywołanych  śmiechem, była „kolonijna bitwa balonowa”.  Pękające, napełnione wodą balony, były powodem nie
tylko dobrej zabawy ale przede wszystkim mokrych podkoszulek. 

Jak co roku smutek i żal otoczył kolonistów podczas powrotu do domu , ale na szczęście zostały  z nami
wspomnienia…

Marta Szmich
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Muzeum Żywego Piernika

W minione wakacje razem z rodzicami i siostrą
odwiedziliśmy Toruń. Miasto od razu bardzo mi się
spodobało, jest tam wiele ładnych, kolorowych
kamienic i bardzo starych budowli.
Toruń słynie z pierników, to jedne z moich ulubionych
ciasteczek. Rodzice zrobili mi niespodziankę i zabrali
mnie do Muzeum Żywego Piernika. Już przed
wejściem roznosił się zapach piernikowych przypraw.
Od razu zgłodniałam. To nie było zwykłe muzeum z
eksponatami. W Muzeum Piernika goście robią woje
własne ciasteczka i przy okazji uczą się ich historii i
tradycji wypiekania.
Wchodząc do muzeum od razu można poczuć się jak
w dawnych czasach. Pracownicy ubrani są w szaty
sprzed lat, a po muzeum oprowadza najprawdziwsza
czarownica.

Każda osoba odwiedzająca to miejsce dostaje własną
kulkę ciasta i ma okazję upiec swoje ciastko. To
naprawdę świetna zabawa.

Ciasto, które upieczecie można zabrać do domu. Nie
radze go jednak jeść, jest tak twarde, że można
połamać sobie zęby. Lepiej kupić gotowe  pierniczki w
sklepiku, który znajduje się w muzeum. Będzie to na
pewno bezpieczniejsze. Na sam koniec wizyty w
muzeum każda osoba dostaje dyplom mistrzowski,
który pokazuje, że potraficie już piec te pyszne ciastka.

Muzeum Żywego Piernika to najlepsze muzeum w
jakim kiedykolwiek byłam. Jeśli tylko będziecie w
Toruniu,  koniecznie musicie się tam wybrać!

Zuzanna Wanowska
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Moje wakacje nad morzem

W minione wakacje pojechałam z mamą i tatą do
Sopotu. Mieliśmy kwaterę niedaleko deptaka. Jak już
dojechaliśmy, odłożyliśmy walizki i od razu poszliśmy
na plażę.
Spacerowaliśmy brzegiem morza. Pierwszą przygodą,
która mnie spotkała był wywiad dla
telewizji TVN 24. Pani reporterka
zapytała mnie jak będę spędzała
czas podczas pobytu na wakacjach i
co bym chciała zobaczyć. Po miłej
rozmowie resztę naszego czasu
spędziliśmy na plaży. 
Następnego dnia kolejką miejską wybraliśmy się do
Gdańska. Nie mogłam się doczekać, aby zwiedzić
Stare Miasto. Gdy dotarliśmy na miejsce zobaczyłam
wiele ciekawych rzeczy na przykład: kościół Świętej
Katarzyny, fontannę Neptuna, Złotą Bramę, Muzeum
Bursztynu, zabytkowy Żuraw nad rzeką Motławą i
Drzewo Milenium Gdańska. Po pełnym wrażeń dniu popłynęliśmy statkiem do

Sopotu. Podczas rejsu widziałam piękny port w
Gdańsku z zacumowanymi tam bardzo dużymi
statkami. Kolejnego dnia odbywał się w Sopocie
wyścig pływacki dookoła Mola. Następnie
pojechaliśmy do portu w Gdyni, gdzie zobaczyłam
statki: ORP Błyskawica, Dar Pomorza i zwiedziłam
Akwarium Gdyńskie. Spędziliśmy jeszcze czas w
pięknym zoo w Gdańsku-Oliwie i w Operze Leśnej w
Sopocie.
Moje wakacje były dla mnie bardzo ciekawe, wesołe i
pełne przygód.

Patrycja Przybylak
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ŚMIECIOWE STWORKI

Nasze Stworki- Potworki ze śmieci są ekologiczne,
fajne i dosyć dziwne.
Zawsze śmieją się: ha, ha ,ha.

  J.Filipczak, G.Słomczykowska – kl. 2a

WARZYWNE PORTRETY

Uczniowie kl. IIa wykonali kolorowe portrety z warzyw,
które przyniosła nam Pani Jesień.
Nasze Warzywne Portrety są najsmaczniejszymi
portretami na świecie.
  

G. Słomczykowska- kl.2a
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IDZIE PANI JESIEŃ- już jest w naszych klasach

Już Lato  odeszło i kwiaty przekwitły, 
Zamiast zbierać kwiatki, można zbierać  liście,
Pani Jesień kocha kolorowe liście.

Gabrysia Słomczykowska -kl.2a

Jesień jest kolorowa, noce są coraz zimniejsze,
Deszcze tańczą, czas siedzieć w domu,
Pójdę do lasu i nazbieram kasztany z wiewiórkami.

                                                   Julia Filipczak -kl.2a

Zespół redakcyjny Bella Koza
Patrycja Przybylak, Zuzanna Wanowska, Kornelia
Kalwinek, Kinga Komsa, Katarzyna Godala,
Weronika Janowska, Sandra Fijałkowska, Mateusz
Krawczyk, Julia Filipczak, Gabriela
Słomczykowska, Julia Borowska, Mateusz
Kubasiewicz, Zuzanna Wojciechowska, Zuzanna
Rojek
Opiekunowie zespołu redakcyjnego
Agnieszka Lipska, Anna Chędzelewska, M G

Pani Jesień to piękna postać,
która w koszu grzybki niesie,
owoce i listeczki kolorowe
prosto z drzewka zerwane.

                             Julia Borowska – kl.3a 

Pani Jesień
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Julia Borowska- kl.3a
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