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Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18 października odbyła się w
naszej szkole uroczysta akademia, na której spotkali się
pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie i zaproszeni goście. Pani
dyrektor Iwona Jeske złożyła wszystkim życzenia.  Podziękowała
za trud i zaangażowanie w pracy z dziećmi. Uczniowie klasy III b 
przygotowali program artystyczny skierowany do nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi. Życzenia zadowolenia z
pracy wygłosiła przedstawicielka Urzędu Gminy w Nowosolnej
oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

  Zespół redakcyjny
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Sprzątanie świata

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
odbyło się 4 września o godzinie 10.00 w sali
gimnastycznej naszej szkoły. Przywitała nas pani
dyrektor Iwona Jeske. W tym roku staliśmy się szkołą
ośmioklasową. Uczniom przybyło nowych
przedmiotów, a w szkolnych progach zawitali nowi
nauczyciele. Po wprowadzeniu sztandaru i
odśpiewaniu hymnu szkoły, klasa V zaprezentowała 
krótki program artystyczny. Usłyszeliśmy pierwszy
dzwonek i na korytarzach znów zapanował gwar.
Życzymy wszystkim aby ten rok przyniósł wiele
radości, spełniania marzeń. Za rok znów wakacje!
  

Zespół redakcyjny

19.09.2017r. jak co roku nasza szkoła brała udział w
akcji „Sprzątanie świata”, które odbyło się pod hasłem
„Nie ma śmieci, są surowce”. Najmłodsi sprzątali plac
zabaw i parking szkolny oraz teren przy okolicznych
działkach. 

Uczniowie klas IV-VII wyruszyli na sprzątanie Moskwy
i  Ksawerowa. Ilość zebranych worków śmieci
świadczy o tym, że ludzie coraz bardziej dbają o
środowisko naturalne i chcą przebywać w czystych
miejscach. 

To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał
tworzenia odpadów. Starajmy się oddawać rzeczy
niepotrzebne innym, a resztę segregujmy!

Zespół redakcyjny
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Cyrk w szkole

Recenzja filmu „Katedra”

W dniu 25 września 2017 roku naszą szkołę odwiedził
cyrk „Szok”. Trzech artystów prezentowało nam swoje
umiejętności, które zachwycały naszych uczniów.
Każda osoba z cyrku pokazywała dzieciom różne
elementy programu artystycznego: popisy
akrobatyczne, magiczne sztuczki, pokazy ze
zwierzętami. Nasi uczniowie mogli również pokazać
swoje umiejętności cyrkowe. Na koniec dzieci mogły
kupić różne gadżety wykorzystywane w cyrku.

Aleksandra Krakowiak

„Katedra” to krótkometrażowy film animowany z 2002
roku. Stworzony przez Tomasza Bagińskiego. Film
trwa tylko siedem minut, ale wywarł na mnie różne
wrażenia od strachu, niepokoju i zdziwienia aż do
smutku.
  Film opowiada historię pielgrzyma, który dociera do
wielkiej katedry z epoki średniowiecza. Bohater
wchodzi do gotyckiej budowli, trzyma w ręku latarnię,
którą oświetla sobie drogę. Widzimy czające się w
mroku twarze ludzi zamienionych w ogromne filary
katedry. Kiedy twarze tych osób zostają oświetlone, na
chwilę widać w nich życie. Myślimy, że zwiedzając
katedrę dojdziemy do głównego ołtarza. Tymczasem
ukazuje się nam przepaść, bezgraniczna otchłań,
przypominająca kosmiczny krajobraz. Pielgrzym nie
może w to uwierzyć, więc ręką dotyka podłogi i
okruchów pyłu. Nagle robi się bardzo jasno, to jasna
gwiazda oświetla katedrę. 

Światło oślepia wędrowca, który upada, a z jego ciała
wystrzeliwują pnącza niszcząc jego ciało. To światło
nas przeraża, a katedra pochłania pielgrzyma i staje
się on jednym z jej filarów.
Przez cały czas oglądania filmu słuchamy również
znakomitej i zarazem tajemniczej muzyki, która
potęguje nasze odczucia. Film ukazuje nam człowieka
w tej wielkiej przestrzeni, uzmysławia nam jacy
jesteśmy mali, że dążymy do jakiegoś celu. Czy go
osiągniemy?...
Na pewno jesteśmy częścią tego świata i
przyczyniamy się do jego rozwoju .  Całe nasze życie
to wędrówka, a światło może symbolizować spotkanie
z Bogiem. Te symbole można różnie interpretować i
każdy z nas oglądając ten film odczyta je inaczej.
Uważam , że film jest godny obejrzenia i zastanowienia
się nad naszym życiem i jego przemijaniem.

Kacper Stasiak
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Wycieczka do Trójmiasta

Światowy Dzień Origami

W dniach 11-13 października 2017 r. uczniowie klas
IV-VII wybrali się na trzydniową wycieczkę nad morze.
Zakwaterowani byliśmy w ośrodku „Pomorzanka” we
Władysławowie. Podczas tych trzech dni zwiedziliśmy
między innymi:  Toruń, Gdańsk, Sopot, Gdynię i  Hel.
Toruń przywitał nas deszczową pogodą, ale udało nam
się dotrzeć na Stare Miasto, zrobić kilka pamiątkowych
zdjęć  i oczywiście kupić najlepsze pierniki w całej
Polsce. 
Po zmaganiach z panującymi trudnymi warunkami
atmosferycznymi, wróciliśmy do naszego autokaru 

i wyruszyliśmy w dalszą drogę.
Drugiego dnia udaliśmy się do Trójmiasta. Pierwszym
punktem programu był Gdańsk, gdzie zwiedziliśmy
Stare Miasto, ulicę Długą, Bazylikę Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, Żurawia oraz Fontannę
Neptuna, przy której cała grupa uczestników zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie pojechaliśmy 
do Sopotu, gdzie weszliśmy na najdłuższe drewniane
molo w Europie. Oczywiście uwieczniliśmy to na
zdjęciach i poszliśmy na główną z ulic. Ostatnim
miejscem, które zwiedziliśmy tego dnia była Gdynia.
Oglądaliśmy najpopularniejsze Oceanarium oraz okręt
ORP Błyskawica. Po całym dniu spędzonym 
na nogach, zadowoleni i zmęczeni wróciliśmy do
naszego pensjonatu.
Trzeciego dnia rano spakowaliśmy nasze bagaże 
i wyruszyliśmy na wycieczkę  po Helu, gdzie
oglądaliśmy karmienie fok w fokarium. Na koniec
udaliśmy się na molo w Juracie, skąd pożegnaliśmy
morze i wyruszyliśmy w powrotną podróż.
Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z tej
wycieczki. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję
pojechać na jeszcze wiele wycieczek w tym roku
szkolnym

Aleksandra Krakowiak

24.10. 2017 roku „Wędrowcy z Lipin” obchodzili
Światowy Dzień Origami. Zuchy na zbiórce odwiedził
niezwykły gość, pani Martyna, która podzieliła się 
z nimi swoją pasją, jaką jest japońska sztuka składania
papieru, czyli orgiami. Każdy miał okazję złożyć swoje
przestrzenne orgiami zwane modułowym. Sztuka ta
wymagała od zuchów nie tylko sprawnych i zwinnych
rąk, ale również bystrego umysłu. Dzieci dały sobie
świetnie radę. Tak to świętowaliśmy Światowy Dzień
Origami.

pwd. Bożena Kosuda   
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PRZYJACIELE ZIPPIEGO Z życia przyrody
– czyli co w

trawie piszczy

Witamy Was w nowym kąciku
naszej gazetki, w którym
będziecie mogli przeczytać
ciekawostki z życia przyrody.
Mamy nadzieję, że dowiecie się z
nich wielu ciekawych informacji.
W kąciku tym będziecie również
mogli sprawdzić swoją wiedzę
rozwiązując różne rebusy,
krzyżówki czy też inne
łamigłówki.

Długo zastanawialiśmy się, co
napisać w naszym pierwszym
artykule i stwierdziliśmy, iż będą
to informacje dotyczące pory roku
jaką mamy obecnie w Polsce.
Przyszła jesień,  a  wraz z nią
zmieniające swój kolor liście.
Pewnie nie raz zastanawialiście
się, dlaczego tak się dzieje? Otóż
pod wpływem zmiany
temperatury powietrza i
niedostatecznej ilości światła w
liściach maleje ilość zielonego
barwnika, który nazywany jest
chlorofilem, a rośnie  udział innych
barwników znajdujących się w
liściu np. czerwonego czy
pomarańczowego.

A dlaczego drzewa zrzucają
liście? Odpowiedź jest prosta.
Drzewa przygotowują się w ten
sposób do zimy. Ograniczają
funkcje życiowe przed
niekorzystnymi warunkami jakie
panują zimą. 

Wiktor Ratajczak

My – uczniowie klasy 3a należymy
do grupy Przyjaciół Zippiego-
międzynarodowego
programu, którego celem jest
nauczenie nas radzenia sobie z
trudnościami i problemami w
różnych sytuacjach w szkole i w
domu.
Zippi- to patyczak, którego
przyjaciółmi są dzieci: dziewczynki
i chłopcy. Poznajemy ich bliżej
podczas słuchania opowiadań o
nich oraz podczas spotkań
prowadzonych przez p. A.
Chędzelewską, na których
będziemy uczyć się : 
- o uczuciach,
- o komunikacji z innymi, 
- o przyjaźni i samotności;
- o rozwiązywaniu konfliktów 
– o przeżywaniu zmiany i straty.
W naszej klasie mamy też
prawdziwego patyczaka ,,Zippieo",
którym się opiekujemy.

We wrześniu i październiku
podczas zajęć z ,,Przyjaciółmi
Zippiego” uczyliśmy się:
- Rozpoznawać i nazywać własne
uczucia oraz jak poprawić swoje
samopoczucie, gdy są one dla nas
nieprzyjemne.

Przy wyborze dobrego rozwiązania
są  bardzo ważne 2 zasady:
- To rozwiązanie pomoże mi
poczuć się lepiej.
- To rozwiązanie nikogo nie rani.

Oto nasze propozycje:

Gdy jesteś smutny, zły,
zdenerwowany, zazdrosny,
przestraszony- to możesz:
- Powiedzieć o swoich uczuciach
rodzicom, nauczycielowi czy
przyjacielowi;
- Zjeść coś, co bardzo lubisz np.
słodkiego batona;
- Zasnąć;
- Robić to, co lubię robić; np. czytać
książkę, bawić się;
- Myśleć o czymś innym;
- Przypominać sobie miłe chwile;
- Płakać, rzucać poduszkami;
- Oglądać telewizję;
- Uspokoić się np. licząc do 10;
- Poprosić kogoś o pomoc;

Jeżeli chcesz być Przyjacielem
Zippiego – skorzystaj z tych
rozwiązań!
 

Klasa 3a
Zippie

Zippie
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Szkoła Marzeń
Z życia przyrody 

– czyli co 
w trawie piszczy

Szkoła Marzeń- to szkoła, w której znajdowałyby się:
basen, kino, sala dyskotekowa.

Nauka o Kosmosie odbywałaby się w Planetarium, a o
przyrodzie np. w lesie, rosnącym wokół szkoły. Dzieci
uczyłyby się nie z książek, tylko na tabletach oraz
podczas szkolnych wycieczek do innych krajów. W tej
szkole w czasie przerw dzieci bawiłyby się na
trampolinach, jeździły na rowerach.

W szkolnym sklepiku mogłyby jeść : zapiekanki i pizze
wypiekane w szkolnej super wyposażonej kuchni. W
Szkole Marzeń uczniowie przyprowadzaliby do szkoły
swoje zwierzęta domowe.
  

O takiej szkole marzą : uczniowie kl.3a.

Zespół redakcyjny:  
Kacper Stasiak, Aleksandra Krakowiak, Weronika Janowska, Wiktor Ratajczak 
Opiekunowie: A. Lipska, A. Chędzelewska, J. Skrzypczak, M G

1.  Ryczy, walczy, goni wroga na rykowisku.

2.  Tworzą je gęsi odlatując do ciepłych krajów.

3.  Owoc drzewa ukryty w kolczastej skorupce.

4.  Jeden z najszlachetniejszych i najsmaczniejszych
      grzybów.

5.  Policzki się …………. .

6.  Dziewiąty miesiąc.
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