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Święto Niepodległości 
Dnia 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto
Niepodległości. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor. Potem
uczniowie klas 6 oraz 7 przypomnieli w krótkim przedstawieniu
historię rozbiorów Polski. W drugiej części "Bursztynki"
zaprezentowały dwie pieśni: "Biały krzyż" i "Hej sokoły". Naszą
uroczystość uświetnił Pan Leszek Bolibok artysta muzyk z
Gdańska. Wykonał on na skrzypcach pieśni patriotyczne.
Uczniowie śpiewali razem z artystą. Całą uroczystość
uważamy za bardzo udaną i niepowtarzalną.      Pati S.

ŚNIADANIE  DAJE  MOC
Po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji
"Śniadanie daje moc". Uczniowie wszystkich klas zostali
podzieleni na mieszane grupy i przygotowywali zdrowe
potrawy: kanapki, sałatki warzywne i owocowe, szaszłyki
owocowe i warzywne oraz przepiękne dekoracje. Na koniec
wszyscy uczniowie i rodzice degustowali przygotowany
posiłek.

                                                                      Michał L.
M.L.

ML.M.L.M.L.
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 WOLONTARIAT
  Od września bieżącego roku szkolnego
rozpowszechniła się w naszej szkole, dzięki pani
Tetyanie Novak-Piaseckiej, idea wolontariatu. W
działalność charytatywną włączyła się  cała
społeczność szkolna. Na początku zbierana była
karma i inne potrzebne rzeczy dla zwierząt ze
schroniska w Węgrowie. Następnie
próbowaliśmy choć trochę pomóc naszym
małym  współbraciom z  Domu Małego Dziecka
w Grudziądzu. Zbieraliśmy same nowe rzeczy:
zabawki, gry, maskotki, gryzaki, grzechotki i
wiele innych. Okazało się, że uczniowie naszej
szkoły mają naprawdę wielkie serca i potrafią się
dzielić, bo darów było naprawdę sporo. Mamy
nadzieję, że to dopiero początek takich akcji i nie
poprzestaniemy na tych akcjach. 
                                           Michał  L.

  

Konkursy przedmiotowe
Listopad i grudzień to miesiące kuratoryjnych
konkursów przedmiotowych. Uczniowie naszej
szkoły brali udział we wszystkich. Wyniki były
różne, jak to w konkursach. Jednak dwie osoby
odniosły już spory sukces- zakwalifikowały się
do etapu rejonowego: Z. Rembecka z historii, a
M. Lewandowski z języka polskiego. Życzymy
sukcesów.        L.L.

         WYCIECZKA  DO  GNIEZNA
 2 grudnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w wycieczce do Gniezna, której celem
było zwiedzenie fabryki bombek oraz katedry.
Podczas wycieczki mieliśmy okazję zobaczyć, jak
"dmucha" się bombki z ogromnych szklanych rurek,
moczy się w srebrzance. Jednak dech w piersiach
zapierał widok pań ręcznie malujących przepiękne
wzory na wcześniej przygotowanych bombkach.
Jak trudne to zajęcie mogliśmy się przekonać
później, kiedy sami uczestniczyliśmy w warsztatach
zdobienia bombek. Wierzcie, że łatwo nie było!.
Niektórzy namalowali wzory przepiękne, ale inni...
Ale i tak warto było. Widok setek pięknie zdobionych
bombek w sklepie był niesamowity. Chciałoby się
mieć je wszystkie...
  Z fabryki bombek udaliśmy się do katedry, gdzie
zwiedziliśmy podziemia, ale przede wszystkim
obejrzeliśmy Drzwi Gnieźnieńskie i usłyszeliśmy ich
historię. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe
zdjęcie obok pomnika B. Chrobrego. 
   Oczywiście w drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się w Mc'Donaldzie, aby dopieścić podniebienia.   
Red.

                 "BURSZTYNKI"
  Drugi już rok w naszej szkole działa koło gitarowe,

które prowadzi  Pan Roman. W zajęciach
bierze udział spora grupa uczniów
z klas III-VII. Zajęcia uczniom
bardzo się podobają, pan Roman
Sitniewski jest przesympatyczny.
Ponadto BURSZTYNKI już zaczęły
upiększać  swoją grą nasze
szkolne uroczystości.
Zaprezentowały swoje umiejętności
podczas  Święta Niepodległości,
szkolnej WIGILII, a także na
Powiatowym Konkursie Pieśni
Patriotycznej w Linowie. Mamy
nadzieję, że nauka gry na gitarze
nie znudzi się ani Panu Romkowi
ani jego podopiecznym.                   
                                                       
  REDAKCJA

M.L M.L.A.szk. A.szk
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 KONKURS PLASTYCZNY  "CZTERY PORY
ROKU"
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie
plastycznym o zasięgu powiatowym
organizowanym przez zespół Szkół i Placówek w
Świeciu nad Osą. Do konkursu zgłoszonych zostało
7 prac uczniów z klas 0-VII. Aż trzy z nich
uplasowały się na wysokich lokatach. W kategorii
wiekowej 7-10 lat III miejsce zajęła Maja Zybała,a
wśród starszych (kategoria 12 - 16 lat) Patrycja
Sodel i Michał Lewandowski z klasy VII uzyskali
równoległe I miejsce.       L.L.

Michał L.

JAK JEST W SIÓDMEJ KLASIE?

Iza: Jest bardzo dużo niepotrzebnego
materiału.
Zuzia: Nauczyciele przesadzają z ilością
sprawdzianów. Często mamy ich w
tygodniu 4-5. I do tego bieżący materiał.
Julka: Niektórzy nauczyciele wymagają
od nas za dużo.
Patrycja S.: Nie mamy wolnego czasu
po szkole i w weekendy. Jesteśmy
zmęczeni, co często skutkuje bólem
głowy.
Weronika: Codziennie jest tak samo:
szkoła, odrabianie lekcji, nauka,
czytanie lektury i spanie. Zero czasu dla
siebie.
Michał L. : Potwierdzam wszystko, co
było napisane wyżej.

TAGIATELLE Z MOZARELLĄ I SUSZONYMI
POMIDORAMI

Składniki:
2 zawijasy tagiatelle
3-4 suszone pomidory w oliwie
oliwa z suszonych pomidorów
mozarella
parmezan
świeża bazylia
świeżo mielony pieprz
Przygotowanie:
Ugotowany makaron tagiatella mieszamy z
pozostałymi składnikami i dodajemy nieco oliwy z
suszonych pomidorów oraz pieprzu, posypujemy
parmezanem i gotowe.

SMACZNEGO!

                                           Julia  N.

7 pytań do Wiesława Dykiera
1. Ile lat Pan pracuje w szkole?
- W szkole pracuję od 1984 roku czyli 33 lata.
2. Dlaczego Pan zainteresował się fizyką i w
jakim wieku?
- Najpierw zainteresowałem się matematyką, a
potem fizyką. Od zawsze lubiłem poznawać
zasady działania różnych rzeczy.
3. Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
-W wolnym czasie lubię czytać i prowadzić
ogródek.
4. Lubi Pan gotować?
- Tak. Jestem całkiem niezłym kucharzem.
5. Gdzie Pan studiował?
- Studiowałem w Toruniu fizykę, w Gdańsku
informatykę i w Płocku matematykę.
6. Co Pan sądzi o reformie edukacji?
- Na tej reformie tracą małe szkoły.
7.Co uważa Pan za najciekawsze w fizyce?
- Moim zdaniem najciekawsze w fizyce są
wszelakie eksperymenty.

A.szk.
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Wycieczka do Gniezna

                                    Humor
1. Pani od polskiego tłumaczy uczniom:
- Nie ma większej i mniejszej połowy. Połowy są
równe. A po co ja wam to tłumaczę i tak większa
połowa nie zrozumie...

Co powodują dopalacze w naszym organizmie!
1. Zmiany w na tle psychicznym.
2. Halucynacje-zaburzenia świadomości.
3.Delirium.
4.Ból głowy.
5.Bełkotliwą mowę.
6.Kołatania serca.
7.Spadki ciśnienia tętniczego krwi.
8.Wahania nastroju.
9.Omdlenia.
10.Wymioty.
Zastanów się dwa razy, zanim weźmiesz
dopalacze po raz pierwszy.

Konkurs "Na drodze świeć
przykładem"
Uczniowie naszej szkoły po raz
kolejny brali udział w konkursie
plastycznym organizowanym
przez Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy i WORD. Pracę
przygotowało wielu uczniów, ale
do Torunia można było wysłać
tylko 10. 

M. L.

M.L. M.L.

M.L.

                              BASEN
Dnia 10.11.2017r. po raz kolejny odwiedziliśmy
basen i kręgielnię w Rypinie. Bawiliśmy się
wybornie. Można było skorzystać z zjeżdżalni,
jacuzzi , grzybka i poddać się wodnym
masażom.Po kąpieli graliśmy w kręgle. Największą
atrakcją był jednak bar, gdzie do woli można było
zamawiać : hamburgery, frytki, hot dogi, zapiekanki,
smoothie. Niektórzy zatopieni w jedzeniu zapomnieli
zagrać w kręgle. Wrażenia niezapomniane.               
Iza.G.

Przecieki z biblioteki
Miłosz Dudziak z klasy 6 poleca książkę pt,,Harry
Potter i kamień filozoficzny''. Jest to opowieść o 11-
lenim Harrym, który, dostając się do szkoły magii w
Hogwarcie, poznaje przyjaciół, rozwiązuje zagadkę
kamienia filozoficznego oraz walczy ze swoim
wrogiem, lordem Voldemortem.        Zuza R.

A. szkolne
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