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            PIERWSZY   DZIEŃ  WIOSNY
We wtorek, 21 marca, odbyły się w naszej szkole
obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Uczniowie każdej
klasy byli ubrani we wcześniej wylosowany kolor.
Dzień rozpoczął się od symbolicznego przekazania
klucza do szkoły przez Panią Dyrektor
przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Po
jakimś czasie rozpoczęły się zabawy. Najpierw była
konkurencja "Jak oni śpiewają". Następnie  każda
klasa losowała osobę, którą potem przebierano za
Panią Wiosnę. Ostatnie były konkurencje sportowe.
Na koniec zostały wręczone dyplomy.

                                                                            

  
                                                                                       
                                                                                          Patrycja S.
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                   TURNIEJ  WIEDZY O RUCHU   DROGOWYM
   04.04.2016 r. odbył się etap gminny Turnieju Wiedzy o
Ruchu Drogowym. Naszą szkołę reprezentowali: Julia
Nowicka, Patrycja Sodel, Michał Lewandowski oraz
Sebastian Zapalski. Niestety, po konkurencjach
sprawnościowych (jazda rowerem po torze przeszkód)
oraz rozwiązaniu testów teoretycznych, zajęli IV miejsce.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Należy
przecież pamiętać, że nie sztuką jest wygrywać, lecz
umieć przegrywać. Lekcja pokory i umiejętności
przegrywania też czasem się przyda. Życie dopiero przed
nami!
                                                                Michał L.

    "BEZPIECZNIE  NA  WSI  TO
 PODSTAWA...-

ŚRODKI  CHEMICZNE TO NIE ZABAWA! - pod takim
hasłem został zorganizowany przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego  Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny , w którym wzięli udział uczniowie naszej
szkoły: Wiktoria Rembecka, Laura Nelkowska, Zuzanna
Rembecka i Patrycja Sodel. Na wyniki trzeba poczekać do
5 maja. Powodzenia!
                                                                         L.L.

             BRAWO  ZUZIA!!!    
22 marca w Świeciu nad Osą odbyła się
Gminna Olimpiada Wiedzy Pożarniczej.
Uczennica naszej szkoły, Zuzanna
Rembecka, zajęła I miejsce i  reprezentowała
naszą gminę w etapie powiatowym. Na tym
etapie zaszła również wysoko - zajęła V
miejsce.

                                                                

                                                                                         Patrycja S.

                    KONKURS   CZYTANIA  PROZY
W poniedziałek, 3 kwietnia, odbył się szkolny
Konkurs Czytania Prozy. W konkursie wzięli
udział uczniowie klas I-VI z uwzględnieniem
kategorii wiekowej: klasy I-II, III-IV, V-VI. W
poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Julian Adwent
Miłosz Kalita
Zuzanna Rembecka.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i
upominkami, które wręczyła Pani Dyrektor.
Celem konkursu było rozbudzenie pasji
czytania, doskonalenie umiejętności
wyraźnego i głośnego czytania z
uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych i
ogólnie pojętej interpretacji głosowej. Ważne
też było rozwijanie zdrowego
współzawodnictwa wśród uczniów. 

                                                                

                                                                                     Patrycja S.

     KARTKA WIELKANOCNA- konkurs 
W środę, 12 kwietnia, został rozstrzygnięty
szkolny konkurs plastyczny na kartkę
wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 37 prac, które
zostały wysłane do Wąbrzeskiego Domu Kultury
na konkurs o zasięgu ogólnopolskim. W etapie
szkolnym konkursu zwyciężyli:
Natalia Dwojacka- I miejsce
Michał Lewandowski- II miejsce
Zuzanna Rembecka - III miejsce
Emilia Tkaczyk i Anna Roguszczak - wyróżnienie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
                                       L.L.

    
                        TURNIEJ SZÓSTEK  PIŁKARSKICH
   
   Dnia   5.04.2017r.      w Świeciu nad Osą odbyły się kolejne zawody z
cyklu rywalizacji szkół podstawowych. Tym razem o mistrzostwo
jechały powalczyć dziewczęta ze starszych klas. Zamiary i chęci były
wielkie, ale niestety, nie udało się.  Zajęły najbardziej nielubiane, czyli
czwarte miejsce. Jednak do swojej szkoły wróciły z uśmiechem na
ustach . Uśmiech nie schodził też z ust Pani Ewy, naszej nauczycielki
wychowania fizycznego. Przegrywać też trzeba umieć. Znane jest
przecież powiedzenie, że aby ktoś wygrał, przegrać też musi ktoś.  

                                                                   Michał L.        

     KONKURS  NA KARTKĘ  WIELKANOCNĄ  
             W   JĘZYKU  ANGIELSKIM

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję
zaprezentować swoje umiejętności plastyczno-
językowe wykonując kartkę wielkanocną
 z życzeniami w języku angielskim. Wyniki
konkursu są następujące:
I miejsce- Oliwia Korzeniewska
II miejsce- Emilia Tkaczyk
III miejsce- Patrycja Sodel
wyróżnienie - Paweł Biegajski
                                                L.L.

Archiwum szkolne
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                                                 HUMOR
  Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
 - Jasiu, podaj, proszę, dwa zaimki.
 - Kto? Ja?!
 - Brawo Jasiu, piątka!

  Matka pyta syna:
 - Co przerabialiście dziś na chemii?
 - Materiały wybuchowe.
 - Nauczycielka zadała coś do domu?
 - Nie zdążyła...
                                                                                       Weronika K.

                              Świnki Mai
 Moje świnki noszą imiona Ptyś i Beza. Są rasy gładkowłosej
jednokolorowej. Jest to najbardziej rozpowszechniona rasa świnek.
Zgodnie z nazwą mają gładkie futerko, które może przybierać różne
barwy. Świnka tej rasy nie wymaga czesania- prawdopodobnie jest to
główny powód jej popularności. Moje świnki najbardziej lubią jeść
sianko i sałatę. Oprócz przysmaków dostają również suchą karmę,
która zapewnia im pełną porcję witamin. W ich klatce znajduje się
również woda, której świnki bardzo potrzebują. Moje świnki, kiedy są
głodne, wydają różne dziwne dźwięki. Są oswojone. Bardzo lubię się do
nich przytulać.
                                              Z Mają Krupą rozmawiała Julka N.

                          7 PYTAŃ DO....
                          Pana Ryszarda Rembeckiego
Zuzia: W którym roku zaczął Pan naukę w naszej szkole, a w którym
zakończył?
Pan Ryszard Rembecki: Zacząłem naukę w roku 1957, a skończyłem w
1964. Za moich czasów było tylko 7 klas szkoły podstawowej.
 - Jaki był Pana ulubiony przedmiot i jaki nauczyciel go uczył ?
- Moim ulubionym przedmiotem była geografia. Uczyła mnie jej Pani
Bożena Zalewska.
 -Czy pamięta Pan swoich szkolnych kolegów?
- Tak, pamiętam bardzo dobrze.
 -O której godzinie zaczynał Pan lekcje?
- Lekcje zaczynałem o godzinie 13:00.
 -Czy pamięta pan swoich nauczycieli?
- Tak, pamiętam. Na przykład w I klasie religii uczył mnie ksiądz
Lewandowski, a w klasie II ksiądz Daniel z Rywałdu.
 - Jak wglądała szkoła w Bursztynowie za Pana czasów?
- Lekcje zaczynały się o godzinie 13:00. Pierwsza klasa miała lekcje tam,
gdzie obecnie jest szkoła, a pozostałe klasy w szkole koło stacji PKP.
Od 1958 roku w obecnej szkole była I, II, III,IV klasa, a pozostałe w
szkole koło stacji.
 - Czy za Pana czasów stosowano kary cielesne?
-Prawdę mówiąc potrafiliśmy być ciągnięci za uszy bądź ostać linijką po
rękach. Za nieodrobione zadanie stawiano nas do kąta .
                                                                           Zuzanna R.

             Przecieki z biblioteki
Julka Nowicka z klasy VI poleca książkę
,,Mały Książę ''. Jest to książka o dorastaniu
do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni,
odpowiedzialności za drugiego człowieka.
 Ważne w życiu jest też stawianie pytań o
hierarchię wartości,sens  więzi między
ludźmi.

                                                                       Zuzia R.

                                Rudy kot
Mój kot wabi się Rudy. Jest bardzo
przywiązany do swoich włascicieli. Przybiega
zawsze na nasze zawołanie. Uwielbia spacery
po dachu i po polach, Rudy nie ma
ulubionego przysmaku- je wszystko, co
dostanie. Lubi, jak głaszcze się go za uszami.
To najlepszy kot na swiecie.

Maja Krupa

Maja Krupa
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                                     Dbaj o swój wzrok!
1. Notatki czytaj w pozycji siedzącej nie garbiąc się.
2. Palenie papierosów szkodzi nie tylko płucom.
3. Jeśli używasz kosmetyków do oczu, sprawdzaj ich datę

przydatności.
4. Pracując przy komputerze głowę powinieneś mieć oddaloną 60 cm

od ekranu.
5. Lekcje odrabiaj przy naturalnym świetle.
6. Podczas dużego nasłonecznienia noś okulary przeciwsłoneczne.
7. Jedz dużo owoców i warzyw zielonych , pomarańczowych oraz tych

bogatych w witaminę A.
8. Nie zaniedbuj badań cukru i tętna,ponieważ to one mogą być

powodem pogorszenia się wzroku.

                 DOBRY PRZYJACIEL ...
1. Pomoże w każdej sytuacji.
2. Rozumie nas.
3. Jest uczynny i opiekuńczy.
4. Jest lojalny.
5. Dotrzymuje obietnic/tajemnic.
6. Jest wyrozumiały.
7. Jest wyjątkowy.
8. Jest pełen zaufania.
9. Jest miły.
10. Jest niepowtarzalny.                                    
                                                 Weronika K.

              CIEKAWOSTKI SPORTOWE
1. LEKKOATLETYKA
Jaką maksymalną prędkość jest w stanie osiągnąć
biegnący sprinter?
43.9 km/h to naj�więk�sza pręd�ko�ść, jaką osiągnął Usain
Bolt podczas re�kor�do�we�go biegu na sto metrów
(9.58s) w 2009 roku. Prędkość tę osiągnął w połowie
dystansu i utrzymał do linii mety.

2.  PIŁKA NOŻNA
Ledwo ochłonęliśmy po Euro 2016, a już myślimy o
futbolowych imprezach na szczycie, które odbędą się w
kolejnych latach. Na szczególną uwagę
zasługują Mistrzostwa Świata w Piłce nożnej w Katarze,
które odbędą się w 2022 roku. Podobno mają one pobić
wszystkie inne tego typu imprezy – na głowę.
Gospodarzem otwarcia i finałowego meczu ma być
miasto Lusail City, które… jeszcze nie istnieje.

3.KOSZYKÓWKA
Najwyższym koszykarzem był Libańczyk Suleiman Ali
Nashnush, który mierzył 243 cm. Ale… nie tylko takie
olbrzymy grają w koszykówkę: Tyron Bogues ze swoimi
158 cm. wzrostu, zdobył w 1986 roku tytuł mistrza świata 
         źródło: Internet                      Dodał: Michał L.

                         Festiwal smaków

Czekoladowe jaja
Składniki:

1/2 kostki miękkiego masła
szklanka cukru pudru
3 jajka
szklanka mąki
3 łyżki kakao
łyżeczka proszku do pieczenia
15 dag czekolady deserowej
15 dag białej czekolady

Przygotowanie:
1. Masło ucieramy z cukrem pudrem; nie przerywając, dodajemy po

jednym jajku, a następnie przesiane przez sito mąkę, kakao i proszek
do pieczenia.

2. Ciasto przekładamy do wysmarowanych masłem foremek w kształcie
jajek. Pieczemy 15 min w temp. 180°C.

3. Oba rodzaje czekolady łamiemy i oddzielnie rozpuszczamy w kąpieli
wodnej.

4. Połowę jajek pokrywamy białą czekoladą, połowę ciemną. Odkładamy
do zastygnięcia. Ozdabiamy cienkimi stróżkami kontrastowej
czekolady.

        Smacznego!
                                                                                Izabela G.

                    Czy wiesz, że.....
kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji życiowych, w tym
bicie serca,
dzieci, które chrapią, mają zazwyczaj gorsze wyniki w nauce,
w wieku 30 lat człowiek zaczyna się "kurczyć",
dzieci karmione piersią mają zazwyczaj wyższe IQ od pozostałych,
ludzie, którzy palą, posiadają 10 razy więcej zmarszczek od
niepalących,
ludzie w Holandii są najwyżsi w Europie,
ludzka wątroba pełni ponad 500 różnych funkcji.

        Źródło: Internet                                               L.L.
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