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Klasa IV na zimowym spacerze

Ferie!!!
    W tym roku uczniowie województwa kujawsko-
pomorskiego mają ferie zimowe od 28 stycznia do 12 lutego
podobnie jak uczniowie z województw lubuskiego,
małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Mamy
nadzieję, że przeprowadzone przed feriami pogadanki na
temat bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku,
pozwolą wszystkim spędzić ten czas przyjemnie.

               
Pamiętajcie!

1. Do zjeżdżania na sankach wybierajcie miejsca oddalone
od ruchu samochodowego.
2. Nie stójcie blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie
zastawiajcie ścieżki zjazdu.
3. Nie doczepiaj sanek do samochodu.
4. Ślizgajcie się na placach przeznaczonych na ślizgawki i
lodowiska, unikajcie zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód
może być niewystarczająco wytrzymały. 
5. Przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w
kieszeni.

Red.
                                            
          Czy wiesz wszystko o karnawale?
   Karnawał, czy inaczej zapusty, to  okres zimowych balów,
maskarad, pochodów i zabaw. To czas liczony od Nowego
Roku lub od Trzech Króli i trwający aż do wtorku przed
Środą Popielcową. Nazwa pochodzi od włoskiego słowa
carnevale, oznaczającego pożegnanie z mięsem.
     W dawnej Polsce najweselej i najhuczniej obchodzono
ostatni tydzień karnawału, a najwięcej smakołyków można
było zjeść w Tłusty Czwartek. Powiadano, że w ten
„zapustny” czwartek tyle razy należy próbować boczku i
słoniny, ile razy kot ogonem ruszy. Podobnie jak to jest
współcześnie, tak i na dawnych stołach nie mogło nigdzie
zabraknąć smażonych na tłuszczu słodkich racuchów,
blinów, pampuchów, pączków i chrustów, zwanych
faworkami.                                                            Red.
 

.

Plany i marzenia noworoczne...
     Już miesiąc minął, odkąd powitaliśmy Nowy Rok 2017. Nasza reporterka Patrycja
Krzyżanowska przeprowadziła wśród uczniów sondę dotyczącą planów i marzeń
noworocznych.
Zbyszek:  Chciałbym wygrać w totolotka, a poza tym to planuję lepiej się uczyć.
Mateusz: Marzę, żeby jechać do Hollywood
Maja: Moim postanowieniem jest się lepiej uczyć.
Wiktoria: Ja chcę udoskonalić swoją jazdę konną i pomagać więcej mamie.
Mateusz, kl. II: Mam zamiar więcej pomagać mamie
Oliwia: Moje postanowienie noworoczne to zacząć oszczędzać pieniądze.
Julia: Ja chcę pojechać do Zakopanego i kupić małego pieska.

 

     MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!!!
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„Gdy piosenka szła do wojska…”   
   18 listopada już po raz siódmy w SP w Linowie zorganizowany został
Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, w którym
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Po przemówieniu
pani Dyrektor Katarzyny Chojnackiej oficjalnego rozpoczęcia festiwalu
dokonał Wójt Gminy Świecie nad Osą pan Ireneusz Maj. Następnie przez
kilka godzin wszyscy zebrani w sali sportowej naszej szkoły mogli słuchać
utalentowanych młodych wokalistów. Ze szczególną uwagą śpiewającym
przysłuchiwało się jury w składzie: pani Aleksandra Bacińska, pani Barbara
Małkiewicz oraz pan Czesław Jędrzejewski. Wśród laureatów znalazły się
dwie uczennice SP w Linowie. Dorota Leśkiewicz z klasy II zajęła II miejsce
w kategorii solistów młodszych do lat 9., dodatkowo wraz z Michaliną
Dąbrowską zajęła II miejsce w kategorii zespoły, a Patrycja Krzyżanowska z
klasy VI zwyciężyła w kategorii soliści starsi do lat 12. Patrycja w rozmowie
z redakcją przyznała, że występ przed tak dużą publicznością był dużym
wyzwaniem i stresem. Poprzedziły go długie tygodnie ćwiczeń pod okiem
pana Sławomira Domerackiego, z którym wspólnie wybrała piosenkę
zaprezentowaną na festiwalu, a był nią utwór „Miejcie nadzieję”. My mamy
nadzieję, że za rok uda się powtórzyć sukces.
                                                                                             Red.

Wycieczka do Parku Wodnego
         19 listopada uczniowie naszej szkoły udali się wraz z opiekunami na
długo wyczekiwaną wycieczkę do  Parku Wodnego w Świeciu nad Wisłą.
Szaleństwa w wodzie nie miały końca: były zabawy w basenie
rekreacyjnym, przeprawa przez rwącą rzekę i wytrwała nauka pływania w
basenie sportowym. Co odważniejsi szukali mocnych wrażeń na
zjeżdżalniach. Był też czas na relaks w przyjemnym jacuzzi. Atrakcji było co
niemiara, więc dwie godziny minęły wszystkim bardzo szybko, a
uśmiechnięte buzie świadczyły o tym, że czas spędzony aktywnie może
przynieść naprawdę wiele radości. Opiekunami uczniów były panie:
Magdalena Olszewska, Zuzanna Orylska i Anna Grabowska.

Red.

Zabawy w wodzie

Mikołajki w kinie
            6 grudnia uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do
Grudziądza. Mikołajkowe przedpołudnie najpierw spędzili w muzeum,
wędrując po jego  licznych zakamarkach.  Kolejnym punktem wycieczki 
była wizyta w kinie. Dzieci z klas I-III obejrzały film „Wilk w owczej skórze”,
natomiast uczniowie z klas IV-VI oglądali „Fantastyczne zwierzęta”.  Czas w
Grudziądzu upłynął wszystkim bardzo  przyjemnie. Opiekunami uczniów
były panie: Katarzyna Chojnacka, Alicja Derkowska, Zuzanna Orylska i
Anna Grabowska.                                                                     Red.

Maraton Pisania Listów
  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka w dniach od 1 do 11 grudnia 2016
r. odbył się Maraton Pisania Listów, którego celem
jest zaapelowanie do władz państw, w których
łamane są prawa konkretnych osób. Uczniowie VI
klasy w tym roku również wzięli udział w tej akcji.
Wspólnie ustalili, że zabiorą głos w sprawie Annie
Alfred i innych dzieci z Malawi, które urodziły się z
albinizmem, przez co pozbawiane są w swoim
kraju praw do godnego życia.                      Red.   

.

Między nami czytelnikami!
   W tym roku szkolnym klasa IV uczestniczy w konkursie organizowanym
przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zatytułowanym "Między nami
czytelnikami". Konkurs polega na tym, aby w ciągu całego roku szkolnego
zrealizować 3 zadania związane z wybraną lekturą omawianą na lekcjach
języka polskiego. Pierwsze zadanie polegało na wykonaniu fotografii
przedstawiającej wybraną scenę z książki. Książkoludki z klasy IV (bo tak
nazwana została drużyna) przygotowały lekcję kleksografii na podstawie
"Akademii Pana Kleksa" Jana Brzechwy. Kolejne zadanie do wykonania już
wkrótce.
                                                                                                  Red.

.
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Młodzi aktorzy z Panią Dyrektor

:)

"Świeć, gwiazdeczko, mała świeć..."
    22 grudnia w naszej szkole mogliśmy poczuć prawdziwie
przedświąteczną atmosferę, dzięki jasełkom, które przygotowali uczniowie
pod kierunkiem p. Alicji Derkowskiej, p. Kingi Kozłowskiej i p. Sławomira
Domerackiego. Tegoroczny spektakl  miał tytuł "Zabawa w jasełka". Na
scenie pojawiła się Święta Rodzina, a także  trzej królowie, groźny, a
jednocześnie zabawny Herod, diabełek i aniołowie. Nie zabrakło oczywiście
pięknych polskich kolęd i pastorałek, jak "Gore gwiazda", "Pastuszek bosy"
oraz "W grudniowe noce". Pani Dyrektor Katarzyna Chojnacka z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyła wszystkim serdeczne
życzenia. Na koniec społeczność szkolna i wszyscy zaproszeni goście
uczestniczyli w kiermaszu świątecznym. Jasełka zostały
wystawione również dla lokalnej społeczności w kościele w czasie Mszy
Św.                      Red. 
                                                       

Gracjan ze swoim przeciwnikiem

Gra w warcaby to dla nich pestka!
  W ramach Rywalizacji Sportowej Szkół Podstawowych Gminy Świecie nad
Osą w grudniu odbył się Turniej Warcabowy. Udział w nim brały 4 szkoły: z
Lisnowa, Świecia nad Osą, Bursztynowa i Linowa. Emocje były ogromne,
zwłaszcza, że wszystkie miejsca na podium zajęli uczniowie naszej szkoły:
I miejsce- Bartosz Szymanski – SP Linowo,
II miejsce – Gracjan Dąbrowski– SP Linowo,
III miejsce- Dariusz Szymanski – SP Linowo.
   Opiekunem uczniów była pani Magdalena Olszewska.
Miejmy nadzieję, że w w kolejnym turnieju będzie równie dobrze.

Patrycja Krzyżanowska

Konkursy religijne
    W grudniu odbyły się dwa konkursy z zakresu wiedzy religijnej. Pierwszy
z nich odbył się  9 grudnia, był to Diecezjalny Konkurs Biblijny. Wymagania
konkursowe obejmowały dobrą znajomość treści Ewangelii według św.
Marka. Z obszernym materiałem postanowiło zmierzyć się 9. uczniów:
Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Oles, Julia Malinowska, Gracjan
Dąbrowski, Zbigniew Tatuliński, Oliwia Piotrowska, Maja Otowicz, Michał
Matuszewski i Maciej Otolski.W grudniu, wzorem lat ubiegłych, odbył się
również Szkolny Konkurs Wiadomości o Bożym Narodzeniu. Zwycięzcą
okazał się Zbigniew Tatuliński, na 2. miejscu znalazła się Patrycja
Krzyżanowska, a na 3. miejscu był Michał Matuszewski. Gratulujemy!
Konkursy przeprowadziła pani Kinga Kozłowska.         Red.

By poczuć zapach Świąt Bożego
Narodzenia...
    Za zajęciach plastyczno-technicznych uczniowie klasy III pod
kierunkiem pani Zuzanny Orylskiej dekorowali świąteczne pierniczki.
Wyglądały przepysznie!
                                                                                             Red.

   

Pierniczki

Przy pracy
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Miłośnik historii o Geralcie z Rivii
   Nasze redaktorki, Patrycja Krzyżanowska i
Wiktoria Oles, przeprowadziły kolejną rozmowę.
Tym razem o swojej czytelniczej pasji opowiedział
Radek Depta z klasy IV.
Redakcja: Jaka jest Twoja ulubiona książka?
Radek Depta: Bardzo lubię cykl powieści A.
Sapkowskiego o Wiedźminie.
R.: Jakiego bohatera lubisz najbardziej?
RD: Najbardziej lubię Geralta z Rivii, inni
bohaterowie też są ciekawi: czarodziejka
Yennefer, Ciri, Triss Merigold.
R.: Od kiedy interesujesz się jego losami?
RD: Od 2. lat.
R.: Który moment książki podobał Ci się
najbardziej?
RD: Spodobał mi się moment, gdy Geralt
odczarował klątwę z córki króla.
R.: A znasz gry komputerowe „Wiedźmin”?
RD: Tak, mam wszystkie części.
R.: A widziałeś ekranizację książki?
RD: Tak, ale nie podobała mi się.
R: Co może dać czytelnikowi spotkanie z
 książką Sapkowskiego?
RD: Można poznać ciekawą historię, dowiedzieć
się o technikach władania mieczem i poznać
interesujących bohaterów.
R: Dziękujemy za rozmowę.

Radek z ulubioną książką

Piratenfest
   Na jednej z lekcji języka niemieckiego w klasie
III zaroiło się od jednookich gagatków, a to w
związku z Dniem Pirata, który zorganizowała w
czasie zajęć pani Zuzanna Orylska. Poznawanie
nowych słówek w przebraniu pirata okazało się
całkiem przyjemne.

Red.

Piraci z III klasy

Występ grupy cyrkowej „Szok”
     19 stycznia w naszej szkole wystąpiła
ukraińska grupa cyrkowa „Szok”. Cyrkowcy
zaprezentowali ciekawy program artystyczny, w
którym znalazły się elementy żonglerki, tresury
zwierząt oraz sztuki iluzji. Artyści do swojego
przedstawienia angażowali również uczniów.
Najwięcej emocji przyniosło bliskie spotkanie z
wężem. Na koniec pojawił się olbrzymich
rozmiarów biały niedźwiedź, który rozbawił
wszystkich swoim tańcem. Występ cyrkowców
nagrodzono brawami.
                                                          Red.

:)

Przysłowia ludowe na luty...
* Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka
zima.
* Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher
nie zawodzi.
* W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
* Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
* Gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna późna i o
chłodzie.

Być bezpiecznym w sieci…
  Co to znaczy być bezpiecznym w sieci? Nie
chodzi nam oczywiście o sieć, w którą mogłaby
wpaść bezbronna rybka, ale o sieć internetową, w
której czyha wiele pułapek – zarówno na
dorosłych, jak i dla dzieci. To, że Internet to nasze
okno na świat i źródło wielu cennych informacji, a
także sposób na komunikowanie się z innymi
ludźmi wie każdy. Jednak niestety nie każdy ma
świadomość tego, że aby być bezpiecznym,
trzeba przestrzegać kilku zasad. Zapamiętaj je!
1.  Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, czytaj
regulaminy.
2.  Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są
kombinacją liter i cyfr.
3.  Nie podawaj nieznajomym w sieci danych
osobowych ani haseł.
4.  Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.
5.  Konsultuj z rodzicami zdjęcia, które wrzucasz
na portale społecznościowe.
6.  Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi
być tym, za kogo się podaje.
  W Internecie często dochodzi do wymiany opinii
internautów na jakiś temat, ale jak pewnie
zauważyliście, nie zawsze jest to prowadzone w
sposób kulturalny. Pamiętajcie o szacunku do
drugiego człowieka! Zdarza się, że niewinne żarty
mogą naprawdę bardzo skrzywdzić. Jeśli ktoś
Cię obraża w Internecie, zgłoś to dorosłej osobie!
  Nie ograniczaj swoich kontaktów z rówieśnikami
tylko do rozmów w sieci. Wspólne zabawy na
boisku czy spacery na świeżym powietrzu mogą
okazać się dużo przyjemniejsze!
                                                                      Red.

Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych": Anna
Grabowska, Katarzyna Jakubowska, Patrycja
Krzyżanowska, Wiktoria Oles

Lutowe święta

08.02. – Dzień Bezpiecznego Internetu
09.09. –  Międzynarodowy Dzień Pizzy
14.02. – Walentynki
17.02. – Dzień Kota
21.02. –  Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego Zimowy obrazek

Pamiętając o Babciach i Dziadkach...
      21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a dzień
później Dzień Dziadka, w związku z tym
uczniowie klasy III na zajęciach koła technicznego
pod kierunkiem pani Zuzanny Orylskiej wykonali
piękne laurki. 
                                                              Red.
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