
Bursztynek.pl
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w
Bursztynowie
Bursztynowo 44
86-341, Świecie nad Osą

Numer 3 04/17

Szkoła

Gabinet Pani DyrektorPrzedszkole Hol

sala nr 7 Stołówka Sekretariat

       SZKOŁA   W   OBIEKTYWIE

    Nasza szkoła jest mała, ale ładnie i
nowocześnie urządzona. Składa się na
nią 7 sal lekcyjnych - wszystkie
odnowione, wyposażone w nowe meble i
sprzęt, biblioteka, stołówka, sala
gimnastyczna, sekretariat i gabinet Pani
Dyrektor, pokój nauczycielski i świetlica.
W większości sal znajdują się tablice
interaktywne, pomoce dydaktyczne
potrzebne do nauczania poszczególnych
przedmiotów. Lubimy chodzić do naszej
szkoły.                      REDAKCJA   

  

   W tym numerze:
- zdjęcia naszej szkoły,
- nasze osiągnięcia,
-wywiad z Panią, która serwuje nam
obiady,
-przepis na pyszne placuszki jaglane,
- gwara uczniowska,
- poradnik zdrowego snu,
-nasi zwierzęcy ulubieńcy,
-wycieczki.
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Sala nr 5 Świetlica

Sala nr 4 Sala nr 3

               MAJOWA  WYCIECZKA

          11 maja 2017 roku uczniowie klas
I-VI wzięli udział w wycieczce do WORD
 w Toruniu oraz do wioski ginących
zawodów w Koronowie. W pierwszej
części wyprawy mieliśmy okazję
przypomnieć sobie zasady ruchu
drogowego obowiązujące pieszych i
rowerzystów. W drugiej części
cofnęliśmy się chyba o kilkaset lat.
Mieliśmy okazję lepić garnki z gliny,
pleść powróz, a nawet płot z wikliny.
Wszystkie zajęcia były naprawdę
ciekawe. Jednak najbardziej chyba
zapamiętamy obiad, który składał się z
kiełbaski pieczonej na ognisku oraz
ziemniaków z parownika gotowanych
na dworze. Większość z nas takie pyry
jadła po raz pierwszy. Naprawdę
smakowały! 
                                                      M.L.
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                                    Humor
1. Na lekcji religii ksiądz pyta się Jasia:
 - Jasiu gdzie mieszka Pan Bóg?
 - W mojej łazience.
 - Jak to w twojej łazience?!
 - Bo codziennie rano i wieczorem moja mama puka do
drzwi i mówi: " Boże jeszcze tam jesteś?! "
2. Pani pyta Jasia:
 - Jasiu, jaki jest największy las?
 - Las Vegas!                              Weronika K.

Dodał:Michał L.

        Przecieki z biblioteki
Julian Adwent z klasy II poleca
książkę pod tytułem ,,Poradnik
Rycerski ''. Jest w niej dużo zasad
o tym,  jak trzeba zachować się w
bajkowej szkole . Warto ją
przeczytać ,ponieważ można
poznać wiele opisów rycerzy i
magicznych mocy . Napisano w
niej, co trzeba zrobić, aby zostać
prawdziwym rycerzem . Opisane
są w niej różne magiczne bronie .
                                   Zuzanna R. 

            Sznaucer  Snapi
  Mój piesek jest niesamowity. Mam
wrażenie, że rozumie, co do niego
mówię. Towarzyszy mi w każdej
czynności. Jest nieduży, rzadko
szczeka, ale uwielbia głaskanie.
Zawsze musi kogoś dotykać. Jest
bardzo ufny - wita radośnie
wszystkich gości. Jest tak miły, że
nie było jeszcze osoby, która by go
nie pogłaskała. Uwielbia się kąpać. 
                         Michał L.

         7 pytań do...       Pani   Anieli Pastwy
- Ile lat Pani tu pracuje ?
 - Pracuję w tej szkole już 13 lat.
- Czy lubi Pani swoją pracę ?
 - Tak, bardzo lubię swoja pracę.
-Za co Pani lubi swoją pracę ?
 - Lubię ją, ponieważ sprawia mi ona radość.
-Kim chciała Pani być w dzieciństwie ?
 - Jako dziecko zawsze chciałam być sprzedawcą.
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa ?
 -Najbardziej lubię jeść mięso.
-Czy wydawanie obiadów to pani jedyna praca ?
 - Nie, jestem również sprzątaczką.
-Czy kiedyś pracowała pani w innym miejscu ? 
 -Tak. Pracowałam w swoim zawodzie jako kelnerka w
Grudziądzu na stacji PKP.   Zuza R.

               BLANKA Izy     
   Blanka to kot. Jest samicą o
biało- rudej sierści. Kocha suchą
i mokrą karmę, czyli po prostu
uwielbia jedzenie. Prawie cały
czas śpi. Jest to kot domowy. 
                                     

                                              Julia N.  

      Piesza  wyprawa  do Rywałdu
    31 maja sprawdziliśmy naszą wytrzymałość
fizyczną. Wybraliśmy się pieszo do położonego po
sąsiedzku Rywałdu. Trasa wynosiła około 5 km.
Wszyscy, nawet maluchy z oddziału przedszkolnego,
dzielnie i  dotarły do celu. Na miejscu zwiedziliśmy
sanktuarium, klasztor, w którym w czasach
komunizmu więziony był kardynał S.Wyszyński.
Następnie zjedliśmy pyszne kiełbaski z grilla  w
ogrodzie zakonnym, po którym mogliśmy się wybiegać
do woli. Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy z rodzicami
do domu.         REDAKCJA

Dodał: M.L.

Dodał: M. L.

M.L.

Archiwum szkolne

Iza G.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 3 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBursztynek.pl

               Ze słownika gwary uczniowskiej
1. Elo, gitara siema - cześć

2. Dyra - Pani Dyrektor

3. Baba od... - nauczycielka od...

4. Buda - szkoła

5. Gimbus - gimnazjalista/tka

                                                   Weronika K.

     CIEKAWOSTKI

Najczęściej spotykane imiona w naszej
szkole: 

Patrycja- pochodzi z łacińskiego,
oznacza "szlachetnie urodzona",
niezależna, utalentowana, ambitna
Michał- pochodzi z hebrajskiego,
oznacza "do Boga podobny",
zdecydowany, zdyscyplinowany,
dumny
Julia- pochodzi z rzymskiego, oznacza
"promienista", skryta, ambitna,
wyrozumiała
Szymon- pochodzi z hebrajskiego,
oznacza "Bóg wysłuchał",
zorganizowany, cierpliwy, pewny siebie

                                                     Patrycja S.

      UWAGA!
  Redakcja gazetki serdecznie
zaprasza na FESTYN
 RODZINNY, który odbędzie się
w naszej szkole 10.06.2017 r. o
godz. 9.00. W programie moc
atrakcji dla dzieci i dorosłych
- popisy uczniów , dmuchane
zamki, zjeżdżalnie, smaczne
zapiekanki, liczne konkursy.

 WANILIOWE PLACUSZKI
jaglane

Składniki:
kasza jaglana- 3/4 szklanki
mąka pełnoziarnista- 2 łyżki
mąka ziemniaczana- 1 łyżka
jajko- 1 szt
mleko- 0,5 szklanki
cukier waniliowy- 1 łyżka
proszek do pieczenia- 1 łyżeczka
sól -1 szczypta

Sposób przygotowania :
Kaszę gotujemy w lekko osolonej wodzie,
studzimy.Dodajemy jajko i cukier waniliowy –
miksujemy, a następnie wsypujemy mąki
przesiane z solą oraz proszkiem do pieczenia.
Smażymy niewielkie, cienkie placuszki na
lekko natłuszczonej patelni.
Podajemy na ciepło.

Smacznego! 
                                             Izabela G.

KWADRANT -to gra zespołowa. Są
dwie drużyny, z których każda ma
swoją bazę w narysowanym  na
boisku  kwadracie. Pierwsza osoba
z drużyny z piłką rzuca nią i biegnie
do bazy, żeby jej nie zbili. Musi
obiec cały kwadrat zaliczając bazy
bez skucia piłką.
 Osoba zdobywa punkt dla swojej
drużyny po obiegnięciu całego
kwadratu.               Michał L.

                             ZDROWY  SEN
1. W pokoju musi być optymalna temperatura.
2. Należy spać od 8-10 godzin.
3. Najlepiej spać na poduszce z wełny.
4. Nawilżacz powietrza ułatwia zasypianie.
5. Dobrze położyć wilgotny ręcznik na grzejnik, aby
nie wysuszał dróg oddechowych.
6. Przed spaniem nie powinno się jeść ciężkich
pokarmów.
7. Przed snem należy się wyciszyć. 
                                                  

     EMOI

:) - uśmiech
:( - smutek
;) -
puszczanie
oczka
:P - języczek
xD - śmiech
:D - duży
uśmiech
:* - buziak
^^ - rumieńce
*-* - wow
-_- -
rozczarowanie
<3 - serce
� - puchar
� - diabełek
� - like
�-pierścionek

           Iza G.
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                          "Historyczne" zwycięstwo!
  Dnia 28 kwietnia 2017r. w Gminnym Osrodku
Kultury w Świeciu nad Osą przeprowadzono
Konkurs Wiedzy o Starozytności. Wzięli w nim
udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z
terenu gminy. Nasza szkoła była rewelacyjna i
bezkonkurencyjna. Michał Lewandowski zajął I
miejsce, Zuzanna Rembecka II, IV Julia Nowicka i V
Patrycja Sodel. Gratulujemy wszystkim.
                                                   Redakcja

              GAPA  I WIELKI SUKCES
                       ZUZANNY    REMBECKIEJ !
        Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział
w Grudziądzkim Amatorskim Przeglądzie
Artystycznym i od razu z sukcesem. Zuzia,
uczennica klasy VI, zdobyła wyróżnienie w
kategorii  PLASTYKA- MALARSTWO.  Jej praca
 pod tytułem "Królestwo owadów"  została
wybrana spośród 238, które wpłynęły na
konkurs. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! 
                                                  L.L.
  

                           Dzień Ziemi
Dnia 22 kwietna odbył się w naszej szkole Dzień
Ziemi. Tegoroczne hasło  to „W kierunku
natury”. Na  początku uroczystości uczennice z
klasy IV przybliżyły całej społeczności szkolnej,
czym jest Dzień Ziemi. Uczniowie z wszystkich
klas przygotowali piosenki oraz wiersze o
tematyce ekologicznej. Pani Dyrektor
powiedziała kilka słów o naszej przyrodzie ze
wskazaniem że należy o nią dbać i szanować ją.

               GAPA I WIELKI  SUKCES 
                     ZUZI  REMBECKIEJ

    Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział  w
Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach
Artystycznych i od razu z wielkim sukcesem. Praca
malarska Zuzi z klasy VI pt. "Królestwo owadów"
została wyróżniona. Dostrzeżono ją wśród 238 prac
nadesłanych na konkurs. Zuzia wraz z rodzicami i
nauczycielem uczestniczyła w uroczystej gali
wręczenia dyplomów w dniu 19 maja. 
    Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                               L.L.

          Pszczółki  - ekoprzyjaciółki  
  Pod takim hasłem odbyły się w naszej szkole
warsztaty przyrodnicze dla uczniów klas I-III,
których organizatorem był wojewoda kujawsko-
pomorski. Zajęcia prowadził pszczelarz, który w
sposób bardzo przystępny i atrakcyjny dla uczniów
zaprezentował zagadnienia związane z
pszczelarstwem oraz rolą owadów zapylających w
ekosystemie. Dzieci poszerzyły wiedzę o życiu i
zwyczajach pszczół, produktach pszczelich i ich
właściwościach. Zajęcia bardzo podobały się
dzieciom. na zakończenie wszyscy otrzymali
drobne upominki.  REDAKCJADodał: M.L.
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