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

Numer 5 09/17

W tym numerze:

-nowości ze szkoły,
-wspomnień czar,
-ulubione zwierzątka: rybki Oskara i
Michała,
- zdrowy kręgosłup,
-humor,
- przepis na gofry,
-wywiad z księdzem Dariuszem,
-relacja z festynu jesiennego,
-informacje o najrzadszych imionach.

 I znowu zabrzmiał szkolny dzwonek!
4.09. pani Dyrektor Barbara Lemanowicz wygłosiła tradycyjną
formułkę "Rok szkolny 2017/2018 uważam za rozpoczęty". 
Uczniowie i nauczyciele wrócili po wakacjach wypoczęci, zdrowi i
pełni zapału do pracy. Postanowilismy , że ten rok będzie obfitował
lepszymi wynikami niż poprzedni. Liczymy, że nasze obietnice i
marzenia się spełnią, a wszystkim Kolegom i Koleżankom
życzymy zdrowia i samych piątek i szóstek. RED.
                                                   

NOWE PRZEDMIOTY! NOWE
SALE!

  W tym roku szkolnym sala nr 5, w
której do tej pory uczyły się maluchy,
przeszła metamorfozę. Zamieniła się w
salę biologiczno-chemiczną.
Zamontowano umywalkę i wstawiono
metalową szafę na substancje
chemiczne. Na półkach straszą szkielety
i kości różnych ssaków i ptaków. Teraz
w tej sali wiedzę zdobywają uczniowie
klasy VII. 
                                    REDAKCJA

 POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI!
       W tym roku szkolnym w życie weszła reforma
edukacji. Wróciła ośmioletnia szkoła podstawowa.
Szóstoklasiści, zamiast w gimnazjum, zaczęli się
uczyć w klasie siódmej. Chociaż nie wszyscy są
zadowoleni z tej zmiany, to nic już nie można
zrobić. Ale uczyć się trzeba i to wielu nowych
przedmiotów: chemii, biologii, geografii, fizyki i
języka niemieckiego. W związku z tym w naszej
szkole zaczęli pracę nowi nauczyciele: pani
Jolanta Darłak (chemia i biologia)i pan Wiesław
Dykier (fizyka). Życzymy im wytrwałości, a sobie
dobrych wyników.

                                        REDAKCJA 

                       NOWOŚCI W NASZEJ SZKOLE:
SZACHY- zostały one wprowadzone do szkół, by uczyć młodych
ludzi logicznego myślenia i przewidywania ruchów przeciwnika.
Według niektórych szachy uspokajają i pomagają się
skoncentrować, co przydaje się w szkole.
PROGRAMOWANIE- jest to ogromna pomoc dla uczniów, aby w
przyszłości mogli znaleźć dobrą pracę. Uczą się potrzebnych w
życiu rzeczy. Może ktoś w przyszłości będzie informatykiem.
                                                  Zuzia R.
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               FESTYN  JESIENNY
   Dnia 7.10.2017r. o godz. 9.30 odbył się kolejny
Festyn Jesienny. W programie przewidziano wiele
atrakcji: teatrzyk "Pomarańczowy Cylinder", zabawy
animacyjne, PICOLAND, loteria fantowa i
oczywiście kawiarenka, a w niej zapiekanki, gofry i
ciasto. Przewidziano też malowanie twarzy oraz
kącik fryzjerski i ORIFLAME. Ogromnym
powodzeniem cieszył się "swojski stół", a na nim
chleb pieczony przez rodziców, smalec i ogórki
kiszone oraz ziemniaki z parownika.

Michał L.

Michal L.

Michal L.

Michal L.

Michał L. Michał L.
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     Przecieki z biblioteki
Malwina Szulc z klasy III poleca książkę pt. ,,Detektyw
Pozytywka''. Opowiada ona o detektywie i jego
różnych przygodach. Jest to książka rozwiązująca
często trapiące nas zagadki. Książki z tej serii są
bardzo ciekawe, interesujące, fajne oraz bardzo
lubiane przez młodsze dzieci.
                                         Zuzanna Rembecka

          7 pytań do ...
proboszcza parafii Bursztynowo  -
ks. Dariusza Kajzera

1.W jakim wieku ksiądz poczuł powołanie
do kapłaństwa ?
- Potrzebę służenia Bogu poczułem w
wieku 15 lat.
2.Ile lat jest ksiądz proboszczem w naszej
parafii ?
- W tm roku miną dwa lata.
3.Czy nauka w seminarium jest trudna ?
- Jest trudna.
4.Jak wygląda nauka w seminarium ?
- Seminarium podzielone jest na dwie
części: filozofię ,która trwa 2 lata i
teologię, czyli naukę o Bogu ,która trwa 4
lata. Trzeba się uczyć i zdawać egzaminy.
W sumie trzeba zdać 144 egzaminy.
5.Gdyby była możliwość, gdzie ksiądz
chciałby pojechać na misje ?
-Pojechałbym tam, gdzie byłbym
potrzebny.
6.Kim chciał być ksiądz w dzieciństwie ?
- Już w czasach  dzieciństwa chciałem
być księdzem.
7.Gdzie i jak długo był ksiądz na misjach
?
- Na misjach byłem 7 lat w Papui Nowej
Gwinei koło Australii.
                                             Zuzia R.

                         Zdrowy kręgosłup
1. Siadać prawidłowo- nie garbić się.
2. Nie wychylaj głowy zbytnio do przodu.
3. Kucać ,a nie schylać się.
4. Nie pochylaj głowy.
5. Przy wykonywaniu zwykłych czynności nie
wyginaj kręgosłupa.
6. Śpij najlepiej na brzuchu.
7. Jak najwięcej ćwicz i rozciągaj się.

                                                      Zuzia R.

                             MODA SZKOLNA 
  W tym roku na szkolnych korytarzach króluje jeans-
obecny niemal od zawsze w modzie szkolnej (tak
podaje marka Hause). Prawdziwa fashionistka
połączyła go jednak z ekstrawagancką marynarką i
jazzówkami. A po zajęciach? Wystarczy włożyć
wielkie okulary i kapelusz w mocnym kolorze i cały
strój przestaje być szkolnym mundurkiem, a staje się
wygodnym ciuszkiem na popołudniowy spacer.
                                                   Redakcja

                                 SPORT
    Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnym
etapie gminnych rozgrywek sportowych. Tym razem
uczestniczyli w biegach przełajowych:  dziewczęta
biegły na 800 m, a chłopcy na 1000. Chłopcy okazali
się słabsi - nie wywalczyli żadnego znaczacego
miejsca.Natomiast dziewczeta zaprezentowały swoją
moc i dwie - Emilia Tkaczyk z klasy V i Zuzanna
Rembecka z klasy VII przeszły do eliminacji
powiatowych.Serdecznie gratulujemy.          Julia N.

                   SZCZĘŚLIWY 
NUMEREK

  W naszej szkole od połowy listopada
będzie wprowadzony "szczęśliwy
numerek" - osoby, które w dzienniku
lekcyjnym mają taki numer jak ten
wylosowany, nie będą pytane i nie będą
pisać kartkówek.
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       NAJRZADSZE IMIONA
      W NASZEJ  SZKOLE

Weronika- kobieta nosząca imię Weronika jest osobą
obiektywnie dobrą i godną zaufania.
Izabela- kobieta nosząca to imię ma ogromny
temperament, który sprawia, że emocje niemal się w
niej gotują. Poza tym jest też bardzo wrażliwa i
wszystko odczuwa do głębi.
Tymoteusz- człowiek noszący to imię ma wielkie
poczucie humoru, ułatwia mu ono życie w każdej
sytuacji.
Artur- wybitny wręcz indywidualizm to najważniejsza
cecha mężczyzny noszącego to imię. Nawet jego
najbliżsi najczęściej nie wiedzą do końca, co mu w
duszy gra i jakie kierują nim pobudki.
Jagoda- osoba o imieniu Jagoda jest bardzo żywotna,
ma wiele sił witalnych i jest pełna optymizmu.
Przebojem idzie przez świat, niczego się nie bojąc ani
przed niczym się nie uchylając.
         
                                                        Patrycja S.

                                Humor:
1. -Co oznacza skrót S.Z.K.O.Ł.A.?
    - Specjalny Zakład Karno-Opiekuńczy Łączący
Analfabetów.

2. -Dlaczego Robert Lewandowski miał dobre oceny w
szkole?
    - Bo dobrze strzelał.

            FESTIWAL SMAKÓW
                                RAFFAELKI
SKŁADNIKI:
2 tabliczki białej czekolady
10 dag wiórków kokosowych oraz 3 łyżki do
obtoczenia
5 dag margaryny lub masła-3/4 szklanki śmietanki
1 łyżka rumu lub kilka kropli aromatu rumowego

Czekoladę pokruszyć na drobne kawałki. Śmietankę
wymieszać z wiórkami kokosowymi, odstawić na 15
minut, a następnie podgrzewać, stale mieszając, na
niewielkim ogniu około 10 minut - masa nie powinna
zawrzeć. Zdjąć z ognia, dodać czekoladę i dobrze
wymieszać. Ostudzić do temperatury pokojowej.
Margarynę o temperaturze pokojowej utrzeć na krem,
wymieszać z masą kokosową, dodając rum. Z masy
uformować niewielkie kulki i obtaczać w wiórkach
kokosowych. Ułożyć na tacy i schować w lodówce
(przynajmniej na 1-2 godziny ) 
                                          Iza  G.

                       Rybki Oskara
Bardzo lubię zwierzęta i dlatego opowiem o moich
rybach. Mam trzy górami, jednego mieczyka, jednego
gupika i trzy glonojady. Niektóre są większe, a niektóre
mniejsze. Są w dużym akwarium, które jest porośnięte
trawą. Rybki są szybkie i bardzo lubią jeść. Jedna
górami jest bardzo duża. Mam ją już rok. Bardzo lubię
moje rybki i nie oddałbym je za nic w świecie.            
                                                  Julia N.

                PIŁKA NOŻNA   
1. W grę o zbliżonych regułach grano w Chinach już 2
300 lat temu.
2. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na
świecie. Kopać piłkę można zarówno na Saharze jak i
na Antarktydzie.
3. Sport ten uprawia ponad 280 milionów zawodniczek i
zawodników oraz 5 milionów sędziów.
5. Największym aktualnie stadionem na świecie jest
Stadion im. 1 Maja w Pjongjangu.                                   
       

Michał L. Zuzia R.
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