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                                          DZIEŃ  BABCI I  DZIEŃ  DZIADKA
  23 stycznia 2017r. do naszej szkoły przybyli Babcie i Dziadkowie
uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego na uroczystość zorganizowaną
z okazji ich święta. Uczniowie zaprezentowali specjalne wydanie
Familiady. W przerwach na reklamy dzieci  prezentowały wiersze, piosenki i
tańce dla swoich babć i dziadków. Na zakończenie występów uczniowie
klasy drugiej i trzeciej zatańczyli krakowiaka, a koło taneczne - taniec
kowbojski. Wszyscy goście bawili się wspaniale. Patrycja S.

                          Bal    karnawałowy
W piątek 27 stycznia 2017 roku uczniowie wzięli udział w balu karnawałowym. Cała zabawa
polegała na podróży do różnych części świata. Odbyły się quizy o kontynentach. Następnie
koło taneczne wystąpiło w tańcu kowbojskim. Odbyły się także konkursy: "Największy
łakomczuch" oraz "Smakosz". Podczas balu jury wybrało najpiękniejszy strój karnawałowy.
Później dzieci zatańczyły "Kaczuchy". Następnie Pani Dyrektor poprowadziła "Pociąg" i na
tym bal się skończył. 

                                                                                                        Patrycja S.
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                    W szkole jak w cyrku
   Grupa cyrkowa "Szok" odwiedziła naszą szkołę 19
stycznia 2017 r..  Artyści zaprezentowali pokaz żonglerki,
magii oraz tresury zwierząt. Do zabawy włączyły się dzieci,
a nawet rodzice.   Patrycja S.

  W tym  numerze m.in.:

wiadomości szkolne
żółw Marcin
humor szkolny
wywiad z nauczycielem
ciekawostki o sporcie  
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LIGA  WARCABOWA
Zakończyliśmy Szkolną Ligę
Warcabową, w której wzięło udział
21 uczniów.  Najlepsi
reprezentowali naszą szkołę w
rozgrywkach na etapie gminnym.
Najlepsze, 4-te miejsce, uzyskał
uczeń klasy VI, Michał
Kurdyn. Grupowo nasza szkoła
zajęła 4 miejsce. Życzymy
dalszych sukcesów.    
                               Patrycja S.

      Podsumowanie I semestru
14 lutego podsumowaliśmy I semestr
nauki. Pani Dyrektor wyróżniła wielu
uczniów. Najwyższe średnie ocen
uzyskali Patrycja Sodel i Michał
Lewandowski, którzy zostali nagrodzeni
stypendium naukowym. Wiktoria
Czarnecka z klasy III jako jedyna miała
100% frekwencji! Natomiast puchar
przechodni za najwyższą średnią klasy
otrzymała klasa IV.     Patrycja S.

      Uczeń szóstej klasy, Michał Lewandowski, zwyciężył w etapie
szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego pokonując swoje
dwie koleżanki z klasy, Patrycję Sodel i Zuzannę Rembecką.
 Reprezentował naszą szkołę w etapie rejonowym, który odbył się
07.01.2017r. w Grudziądzu.                            L.L.             

                     OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  STORY  CUBES
  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w EDYCJI 2016/2017
  Jest to konkurs literacki, który ma na celu rozwijanie wyobraźni dzieci oraz
inspirowanie ich do pracy nad ich pisarskimi umiejętnościami. Służy też
promocji używania gier planszowych w edukacji.
  Zadaniem uczniów – uczestników konkursu – było napisanie opowiadania
inspirowanego wybranym przez organizatora wynikiem rzutu kostkami Story
Cubes. Im młodsze dzieci, tym ich opowiadania bazowały na mniejszej
liczbie kostek.
W konkursie udział wzięli następujący uczniowie:
Maja Zybała,Wiktoria Rembecka, Julian Adwent, Stanisław
Czaczkowski, Piotr Irwan, Anna Utnicka, Dominika Olech, Patrycja
Sodel, Laura Nelkowska, Matra Misztal, Emilia Tkaczyk, Zuzanna
Rembecka, Oskar Rembecki, Miłosz Dudziak

Dodał: Michał L

                               WIELKI   SUKCES!
  Uczniowie klas: III, IV i V  naszej szkoły brali udział w gminnych
 rozgrywkach sportowych   "Gry i zabawy ruchowe". Po zaciętej
rywalizacji zdobyli I miejsce i wywalczyli puchar.
Skład drużyny: Sz. Badalewski,  D.Piotrowski, M. Kalita, W. Czarnecka, O.
Korzeniewska, S. Zapalski, N. Dwojacka, M. Misztal, L. Nelkowska, M.
Misztal, M. Krupa,P. Rosada, O. Rembecki.                       Michał L.
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                       DBAJ  O SWÓJ  SŁUCH - PAMIĘTAJ!

1. Zgłoś rodzicom, gdy gorzej słyszysz albo gdy bolą Cię uszy!
2. Nie wkładaj patyczków kosmetycznych głęboko do ucha.
3. Na koncertach używaj ochronników słuchu!
4. Nie słuchaj zbyt długo głośnej muzyki przez słuchawki!
5. Nie krzycz innym prosto do ucha!
6. Chroń uszy, kiedy jest zimno!
7. Codziennie myj uszy wodą z mydłem!
8. Unikaj huku petard, kapiszonów i strzelania!
9. Nie wychodź na zimno z mokrymi uszami!

                            Kot Emilki
Mój kot wabi się Keri. Ma dwa lata. Jest średniej wielkości.
Jego sierść jest krótka, puszysta i prążkowana. Ma małe
zielone oczka, które świecą w ciemności. Najbardziej lubi
jeść karmę dla kotów ,,Kocie łakocie,,. Gdy się z nim
pobawię wstążką, to może spać od 2 do 3 godzin. Jest to
bardzo leniwy kot, który bardzo lubi spać.
                                 Z Emilką  rozmawiała  Julia N.

Dodał: Michał L

                          Żółw   Bartosza

    Mój żółw  nazywa się  Marcin. Lubi wspinać się, jeść,
pływać, a najbardziej spać. Je najczęściej robaki
zakupione w sklepie. Jak na żółwia dość szybko chodzi.
Ma wielkość orzecha włoskiego. Jego skorupa jest
zielona, a brzuch żółto-czarny. Często chowa się w swojej
skorupie. A mnie najczęściej drapie.

                                              Z Bartkiem rozmawiała Julia N.

Julia N

                            HUMOR

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
-Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego…
- Ja też. Pani znowu powie że ściągaliśmy od siebie…

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- 10 litrów benzyny! Szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła! Ale trochę przygasa!!!

                          Festiwal smaków
KURCZAK W SOSIE CYTRYNOWYM:
 1 mrożony kurczak
 6 posiekanych ząbków czosnku
 4 łyżki oliwy z oliwek Gallo 
 1 kostka bulionowa Culineo
 2 cytryny
 1 łyżka miodu
 1 łyżeczka oregano
  sól
 1 łyżeczka tymianku
Sposób wykonania :
Rozmroź kurczaka i podziel go na części. Kawałki kurczaka natrzyj
solą. Oliwę wymieszaj z ziołami, miodem, czosnkiem oraz startą skórką
i sokiem z jednej cytryny. Powstałą marynatą polej kurczaka. Przykryj i
odstaw w chłodne miejsce na kilka godzin lub na noc. Kawałki kurczaka
dokładnie odsącz z marynaty (marynatę zachowaj), ułóż na blaszce do
pieczenia i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz 40
min.. W połowie pieczenia przewróć na drugą stronę. Skrobię dokładnie
wymieszaj ze 100 ml wody, a następnie połącz z marynatą. Dodaj
rozdrobnioną kostkę bulionową i gotuj na wolnym ogniu mieszając, aż
sos zgęstnieje. Tak przygotowanym sosem polej kurczaka i wstaw go
do piekarnika na kolejne 10 min. Gotowe danie podaj z tymiankiem oraz
drugą cytryną pokrojoną w cząstki                                                               
Izabela G.

Autor zdjęcia: Emilia Tkaczyk

Julia N
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           7  PYTAŃ  DO....

      pani Lilianny Lewandowskej

Zuza: Dlaczego została pani nauczycielką ?
Lilianna Lewandowska:Ten zawód podobał mi
się od zawsze, nigdy nie chciałam
wykonywać innego.

-Ile lat pani uczy w naszej szkole?
- W tym roku upłynie 20.
-Czy w podstawówce lubiła się pani uczyć ?
-  Zawsze lubiłam się uczyć.
-Jaki był Pani ulubiony przedmiot ?
- Język polski oczywiście.
-Czy wcześniej uczyła Pani w innej szkole ?
 - Nie,od początku uczyłam w Szkole
Podstawowej w Bursztynowie.
- Dlaczego chciała pani uczyć języka
polskiego?
- Wydawało mi się zawsze, że
najprzyjemniejsze w pracy nauczyciela jest
poprawianie wypracowań.
                                                                             

                  Przecieki z biblioteki

Pani Aleksandra Tomczyk poleca serię książek
,,Zaopiekuj się mną ''. Są to książki o opiece nad
różnymi zwierzętami. Nie tylko psami czy kotami ale
także innymi egzotycznymi zwierzętami. Uczy ona dzieci
opiekować się porzuconymi i niechcianymi zwierzętami,
które odnalazły własny dom.                                              
                             Zuzanna R.
        
 

Michał L.

   CIEKAWOSTKI   SPORTOWE

Czy wiesz, że Robert Lewandowski:
-pochodzi ze sportowej rodziny: jego mama i
siostra trenowały siatkówkę, tata grał w piłkę
nożną i uprawiał judo,

- w październiku 2015 r. dokonał
niesamowitego wyczynu - strzelił aż 5 bramek
w 9 minut,
-jest rekordzistą Guinnesa aż w 4
kategoriach,
- jest wart około 75 milionów euro,
- w dzieciństwie miał ksywkę "Bobek",
- w 2014 r. został ambasadorem dobrej woli
UNICEF.
                                                      Michał L.
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