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Nie daj się jesieni!
     Krótsze dni, coraz mniej słońca, wiatr, deszcz, śnieg...oto krótki opis listopada, który
niedawno nadszedł. Taka aura często powoduje zły nastrój, a ponadto łatwo o przeziębienia.
Pamiętajmy o tym, aby ubierać się stosownie do pogody i zdrowo się odżywiać. A jak
poprawić sobie humor w ten jesienny czas? Oto kilka sposobów:
 
·  wypij gorące kakao lub czekoladę,
·  wyjdź na spacer,
·  spotkaj się z przyjaciółmi,
·  poczytaj ciekawą książkę,
·  obejrzyj komedię, 
·   noś kolorowe ubrania,
·  uśmiechaj się do innych, a oni to odwzajemnią.
                                                                                                Red.

    We wrześniu  uczniowie naszej szkoły zabrali głos w
sondzie na temat ich wrażeń związanych z powakacyjnym
powrotem do szkoły.

Ania, lat 5
-Cieszę się, że poszłam do zerówki, bo uczymy się pisać i
liczyć.  Lubię chodzić na plac zabaw.
Miłosz, lat 7
- Lepiej było w zerówce niż w pierwszej klasie, ponieważ
mogliśmy się bawić. Nauczyciele są fajni i bardzo dużo mnie
uczą.
Malwina, lat 8
- Cieszę się, że wróciłam do szkoły. Podoba mi się jej nowy
wygląd. Lubię się uczyć j. angielskiego.
Nikola, lat 9
-Jest super, gdy  chodzimy do sali informatycznej i
ćwiczymy matematykę.
Roksana, lat 10
-Po wakacjach w szkole czuję się doskonale. Polubiłam
nowych nauczycieli i nowe przedmioty, choć mam problem
z nowym materiałem z matematyki.
Oliwia, lat 11
- Wakacje były super, bo mogłam odpocząć, ale szkołę też
lubię. Fajna jest przyroda z panią Tomczyk, ponieważ pani
jest miła i sympatyczna.
Julka, lat 12
-Smutno mi, że wakacje minęły, ale jednak w szkole się
dużo nauczę.
                                   Sondę przeprowadziła Wiktoria OlesGorąca herbata z cytryną najlepsza na jesienne chłody!

Wróciliśmy do szkoły

Przed Wami nowy numer "Wieści Szkolnych"! 
         Czas biegnie nieubłaganie - nie tak dawno witaliśmy
nowy rok szkolny po wakacyjnej przerwie, a już listopad.      
        W tym numerze zebraliśmy dla Was informacje o
najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w
naszej szkole w ciągu minionych 2. miesięcy. 
                                              Miłej lektury! 
                                                                                   Red.

Przysłowia ludowe

*Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu
zapowiada.
* Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Szkolne Koło Turystyczne wśród koni
Hobby Roksany
Nasi kolarze w Jeleniej Górze
Wiadomości prosto ze stadionu
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Witaj, szkoło!
     1 września  uroczyście zainaugurowaliśmy  nowy rok szkolny 2016/2017.
Po Mszy św. odbył się w naszej szkole apel z udziałem zaproszonych
gości, rodziców oraz oczywiście nauczycieli i uczniów. Pani dyrektor
Katarzyna Chojnacka powitała wszystkich po wakacjach, życząc uczniom
sukcesów w zdobywaniu wiedzy w ciągu najbliższych miesięcy. W części
artystycznej, przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem p. Zuzanny
Orylskiej i p. Anny Grabowskiej, pożegnano się z beztroskim letnim czasem
odpoczynku oraz  odwołano się do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny
światowej, oddając hołd tym, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny.          
                                                                                                                             
      Red.           

Sprzątanie Świata
    20 września nasza szkoła włączyła się do 23. edycji akcji „Sprzątanie
Świata”.  W tym roku towarzyszyło jej hasło „Podaj dalej… drugie życie
odpadów” promujące efektywną segregację. Wzorem lat ubiegłych uczniowie
z wielkimi workami na śmieci ruszyli wraz z wychowawcami sprzątać
najbliższą okolicę. 
                                                                                                  Red.

Powitanie nowego roku szkolnego

Oko w oko ze szlachcicem
       29 września w sali sportowej odbyła się żywa lekcja historii
poprowadzona przez Grupę Artystyczną „Rekonstrukto”. Tematem
spotkania był staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka. Uczniowie mieli
niepowtarzalną okazję obejrzeć z bliska tradycyjny strój sarmaty i posłuchać
o dawnych obyczajach.  Niebywała gratką dla chłopców była możliwość
pojedynkowania się na szable. Aktorzy przywieźli ze sobą  małe muzeum,
dzięki czemu wszyscy mogli obejrzeć z bliska rapiery, pistolce, hakownice,
a nawet krzesło inkwizycyjne do okrutnych tortur, którym (oczywiście z
przymrużeniem oka) poddana została jedna z dziewcząt. W trakcie
rozmowy z prowadzącym prezentację  okazało się, że nasi uczniowie byli
bardzo zainteresowani obyczajami epoki szlacheckiej, gdyż zalewali gościa
mnóstwem pytań, a przy tym chwalili się swoją wiedzą, zwłaszcza z
zakresu uzbrojenia.                                                                                             
                                     Red.

Pogromcy śmieci

 
  Dowiedzieliśmy się, jak wyglądały stroje szlacheckie, poznaliśmy
dawne obyczaje, a jak mówili nasi przodkowie w dawnej Polsce? 
  Oto wybrane pojęcia ze słownika staropolszczyzny.
           Bakałarz – nauczyciel                    Lubość – miłość
           Barwierz - fryzjer                            Krasny – piękny
           Bałuszyć – hałasować                    Kukła – bułka
           Bigos - zamieszanie                       Macierz – matka
           Dobrorzeczyć – błogosławić           Nastołka – serweta
           Kaleń - błoto                                    Uczennik - uczeń
           Kołpak – szlachecka czapka           Walczerz - wojownik
           Seremak - człowiek smutny             Żartki - szybki
 Więcej na stronie: http://www.staropolska.pl/slownik/info

Spotkanie ze szlachcicem

Dzień Patrona Szkoły
  23 września obchodziliśmy Dzień Patrona poświęcony wielkiemu patriocie
Józefowi Wybickiemu. Pani Dyrektor Katarzyna Chojnacka w swoim
wystąpieniu przypomniała najważniejsze fakty z życia autora hymnu
polskiego. Później zaproszeni goście wraz ze społecznością szkolną
obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów pod kierunkiem Kingi
Kozłowskiej i Anny Grabowskiej. Młodzi aktorzy przypomnieli, że "patron to
nie jest postać z lamusa wyjęta", ale ważny  autorytet i źródło inspiracji do
lepszego życia. Przenosząc się z aktorami do XVIII wieku, mogliśmy lepiej
poznać Józefa Wybickiego. Po części artystycznej przedstawiciele uczniów
złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi.
                                                                                                       Red.

Pamiętaliśmy o naszym Patronie
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Dzień Edukacji Narodowej
   13 października społeczność szkolna  zebrała się w sali gimnastycznej na
uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie 
przygotowali specjalnie  na tę uroczystość część artystyczną, której
tematem były relacje między uczniami a nauczycielami przedstawione...
śpiewająco. Zaprezentowany został również pokaz mody z oryginalnymi
kreacjami dla nauczycieli różnych przedmiotów. Pani Dyrektor Katarzyna
Chojnacka złożyła tego dnia serdeczne życzenia nauczycielom z okazji ich
święta oraz wręczyła Nagrody Dyrektora. 
     Apel został przygotowany przez p. Magdalenę Olszewską, p. Zuzannę
Orylską oraz p. Sławomira Domerackiego. 
                                                                                   Red.

Ślubowanie pierwszoklasistów
   27 października  odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i
pasowanie ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w
Linowie. Dzieci zaprezentowały również program artystyczny, który
przygotowywały przez ostatnie tygodnie pod kierunkiem pani Alicji
Derkowskiej. W tym ważnym dniu pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a przedszkolaki i uczniowie kl. II wręczyli im upominki. 
                                                                         Red.

. Szkolna moda

Pierwszoklasiści z wychowawcą

Wśród koni...                                                                                                 
 19 października uczennice należące do Szkolnego Koła Turystycznego
wybrały się pod opieką p. Zuzanny Orylskiej i p. Magdaleny Olszewskie do
stajni w okolicy Grudziądza. Na miejscu miały okazję podziwiać ponad 20
koni różnych ras, które znajdowały się na rozległych pastwiskach
otaczających budynek stajni. Następnie podczas zajęć teoretycznych
dziewczęta zapoznały się ze schematem budowy i anatomii konia. W dalszej
części zajęć omówione zostały zagadnienia dotyczące poszczególnych
rodzajów i funkcji ogłowi oraz siodeł, a także innych elementów rzędu.
Dowiedziały się, jak należy ich używać, by były zarówno bezpieczne i
komfortowe dla zwierzęcia, jak i użyteczne dla człowieka. Po zajęciach
teoretycznych nadeszła pora na odrobinę praktyki. Uczennice miały za
zadanie przygotować konia do jazdy - oczywiście pod nadzorem opiekunów i
pani instruktor.  Ostatnim, a zarazem najbardziej wyczekiwanym punktem
programu była przejażdżka konna po lesie w towarzystwie pani instruktor,
która opowiadała o metodach naturalnych stosowanych przez nią w pracy z
końmi oraz wspominała ciekawe historie związane z tymi pięknymi
zwierzętami. 
      Uczestniczki wycieczki wróciły do domu zmęczone, ale szczęśliwe i
bogatsze o nowe doświadczenia i zdobytą wiedzę. Jak wszystkie zgodnie
stwierdziły, to była ich pierwsza wizyta w stajni, ale z pewnością nie ostatnia.
                                                                                                  Red.

:) Przed konną przejażdżką

„Kto dosiadł konia, 
ten dosiadł wiatr…”

Moją pasją są konie...- zwierzenia Roksany
   Moje pierwsze spotkanie z koniem odbyło się dość dawno, gdyż miałam
wówczas zaledwie 4 latka. Tak na poważnie interesuję się nimi od pół roku.
Swoją pasję rozwijam pod okiem instruktora w stadninie w Linowie. To
głównie on przekazuje mi wiedzę na temat moich ukochanych zwierząt.
Jeżdżę konno dwa razy w tygodniu - uczę się kłusowania i galopowania.
    Kocham konie za to, że mogę na nich jeździć. Wielką przyjemność
sprawia mi ich karmienie i czyszczenie. Fascynuje mnie w nich to, że umieją
pokonywać trudne przeszkody. 
                                                               Roksana Wiater

:)Z ukochanym koniem
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

Bartek z Mają Włoszczowską

Gracjan w swoim żywiole

"Jak się człowiek na coś zaprogramuje, może
dokonać cudów."
                                Maja Włoszczowska

Z Linowa do Jeleniej Góry
   We wrześniu dwóch uczniów naszej szkoły, Bartosz Szymanski i Gracjan Dąbrowski, uczestniczyło
w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w MTB zorganizowanych w Jeleniej Górze. Redaktorki
„Wieści Szkolnych” przeprowadziły specjalnie dla naszych Czytelników wywiad z młodymi
sportowcami. 

Redakcja: Jak wam minęła podróż do Jeleniej Góry?
Bartosz Szymanski: Jechaliśmy autokarem razem z trenerami i innymi uczestnikami zawodów. Podróż
trwała aż 10 godzin. Ja w tym czasie regenerowałem nogi i podziwiałem widoki za oknem. W drodze
dostawaliśmy wiele cennych rad od trenerów.
Gracjan Dąbrowski: To prawda. W autokarze było zabawnie. Ja w czasie podróży słuchałem dużo
muzyki.
Red.: Jak wyglądał dzień zawodów? Co możecie powiedzieć o przygotowaniach do wyścigu?
B.Sz.: Pobudka była o 7:00, następnie o 7:30 zjedliśmy śniadanie: płatki zbożowe i owoce. Później był
czas na przygotowanie sprzętu.
G.D.: Po złożeniu roweru pojechaliśmy na trasę trochę poćwiczyć.
Red.: Ilu było w sumie uczestników zawodów?
B.Sz.: Około 100.
Red.: Jakie emocje towarzyszyły Wam podczas wyścigu?
B.Sz.: Stres, nerwy i zmęczenie.
G.D.: Tak, duży stres, ból, ale jednocześnie była to dobra zabawa.
Red.: Co możecie powiedzieć o trasie, którą musieliście pokonać?
B.Sz.: Trasa była bardzo wymagająca: mocne podjazdy oraz wąskie i nierówne drogi. Musieliśmy
uważać na wystające korzenie drzew. Poza tym były wyskoki z beczki, mieliśmy też do przejechania
głęboki rów.
Red.: Jakim wynikiem skończył się dla Was ten wyścig?
B.Sz.: Zająłem 7. miejsce.
G.D.: Ja znalazłem się na 6. miejscu.
Red.: To olbrzymi sukces, zważywszy na liczbę uczestników i trudny teren. Gratulujemy!
B.Sz., G.D.: Dziękujemy.
Red.: Poza wyczerpującymi zawodami mieliście też okazję spotkać w Jeleniej Górze znanych
sportowców.
B.Sz.: Tak, udało nam się spotkać Maję Włoszczowską – wicemistrzynię olimpijską.
Red.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wytrwałości w dążeniu do dalszych sukcesów sportowych.
B.Sz., G.D.: Dziękujemy.                                         Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Oles

                                                                    

Sportowe rywalizacje w regionie
  Jesień upłynęła naszym sportowcom bardzo aktywnie i z sukcesami. 29 września uczestniczyli w
Gminnych Biegach  Przełajowych w Świeciu nad Osą, gdzie drużyna chłopców zajęła I miejsce!
Indywidualnie nasi uczniowie także nie zawiedli: Bartek Szymanski  zajął I miejsce, natomiast  Gracjan
Dąbrowski uplasował się na III pozycji.Drużyna dziewcząt  zajęła wówczas III miejsce.
   W Powiatowych Biegach Przełajowych znowu bardzo dobrze pobiegł Bartek, zajmując II miejsce. Z
kolei w Powiatowych Biegach Sztafetowych nasza drużyna chłopców zajęła III miejsce. Opiekunem
uczniów w czasie zawodów była pani Magdalena Olszewska.
                                                                                                                                 Wiktoria Oles

:)

Bądź bezpieczny na drodze!!!

           Dni są coraz krótsze, więc pamiętajcie        
                     o noszeniu odblasków!!!  

 Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych" zachęca
do współpracy. Jeśli chcesz napisać lub
opowiedzieć o czymś interesującym - przyjdź na
spotkania Koła Dziennikarskiego. O szczegółach
dowiesz się w bibliotece szkolnej.
        Kolejny numer gazetki już niebawem!
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