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Przed Wami czwarty numer
czasopisma "Byle do

dzwonka". Zachęcamy do
lektury.

 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ
SZKOLE - PODSUMOWANIE PROJEKTU.

Nasze czasopismo się rozkręca.
Rozwijamy się, ponieważ w naszej szkole
dużo się dzieje dzięki Waszemu
zaangażowaniu. W numerze:
- podsumowanie Dnia Bezpiecznego
Internetu,
- twórczość poetycka Waszych
rówieśników,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- Dzień Poezji,
- humor,
- biwak "Kodowanie na dywanie",
- świąteczne wspomnienia.
Zapraszamy do lektury. 
Redakcja

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 28 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Klasy 0-
VII przygotowały strażników internetu oraz zasada bezpiecznego korzystania z niego.
Całą imprezę prowadziły dwie uczennice klasy V - Weronika Mydło i Kinga Górska.
Klasy prezentowały swoich strażników kolejno. Ich kształty i sposób wykonania były
bardzo różne. Uczniowie wykorzystali do ich stworzenia takie materiały, jak butelki,
korki od butelek, kartony, płyty CD.
Ostatecznie każda klasa za swoją przentację otrzymała Certyfikat Użytkownika
Bezpiecznego Internetu.
Była to wspaniała impreza. W każdej szkole powinno obchodzić się taki dzień i
pamiętać o bezpiecznych zasadach korzystania z internetu. Weronika
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STRAŻNICY INTERNETU W NATARCIU

Podczas trwania projektu Dzień Bezpiecznego
Internetu uczniowie naszej szkoły stworzyli klasowych
Strażników Internetu. Zadaniem tych stworzeń jest
przypominanie nam, jak korzystać z internetu, żeby nie
narazić się na niebezpieczeństwo. 
Każda klasa stworzyła niesamowite postacie oraz
zabawne hasła, które zachęcały do korzystania 
z zasad bezpieczeństwa. 
Strażnicy Internetu zostali wystawieni na szkolnym
korytarzu. Kilka dni później trafili do Gminnego
Ośrodka Kultury w Jonkowie, gdzie pilnie strzegli
dzieci, które korzystały z komputerów.
Liczymy na to, że nie zapomnicie o zasadach, które
ustaliliśmy wspólnie na spotkaniu z panią dr Anitą
Frankwiak. Ola

Strażnicy Internetu Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury

IKA W.G.
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JĘZYKIEM POEZJI 
O CODZIENNYCH SPRAWACH

Język poezji jest trudny i często go nie rozumiemy.
Dnia marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Poezji. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły
 i Gimnazjum w Jonkowie postanowili sami napisać
coś językiem poezji. Ich twórczość znalazła się w
tomiku "Językiem poezji o codziennych sprawach".
Uczniowie poruszali w swoich wierszach różne
sprawy: święta, wiosna, nauka, przyroda. Wiersze
okazały się bardzo interesujące. Zobaczyliście, że
poezja to dobry sposób na mówienie o tym, co otacza
nas każdego dnia. Zachęcamy Was do dalszego
pisania. Postaramy się publikować Wasze wiersze w
naszej gazecie.
Pati

Internet

Damian Abramczyk kl. VI
„Napisać wiersz”
Napisać wiersz …
myślicie, że to taka łatwa sprawa?
Próbuję, myślę,
ale nic mi się nie składa.
Tysiąc liter napisanych i stos
kartek już wyrwanych.
Temat jeden, drugi, trzeci …
Chyba do głowy nic mi nie wleci.
Ani składu, ani rymu.
Pani Iza narobiła mi problemu.
Szukam, myślę, kombinuję …
Mam nadzieję, że dostanę chociaż dwóję!

Zuzanna Chudzik kl. III gimnazjum
,,Czas’’
Czym jest życie dla każdego z nas?
Motywem przemijania
czy drogą z marzeniami usłaną różami?
Każdy pisze własne historie
każdy ma własne teorie,
a życie nic innego, jak uciekający czas.
Czas szybko ucieka lecz przyszłość już czeka.
Czy to wszystko co było już nie wróci?
Czas marzenia w pył obrócił.

Jakub Pułym kl. V
„Murawa”
Zielona trawa, piłka, murawa,
Na podwórku dzieci gromada.
Zielona trawa, piłka, murawa,
Wszyscy gramy w piłkę – to świetna zabawa.
Zielona trawa, piłka, murawa,
Gramy codziennie – wesoła zabawa.
Zielona trawa, piłka, murawa,
Grają rodzice, dziadkowie, babcie.
Zielona trawa, piłka, murawa,
Gol, pierwszy, drugi, trzeci …
Zielona trawa, piłka, murawa,
sport to zdrowie i świetna zabawa.

Masymilian Szcześniak kl. V
„Mój dom”
Mój dom jest cudny i wesoły.
Cieszę się, gdy wracam do niego ze szkoły.
Mój tata zawsze na mnie czeka.
A czas z nim tak szybko ucieka.
Potem bawimy się i śpimy...
i razem marzymy ...
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ZABAWNE ZWIERZAKI!!!
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XXXVI KONKURS RECYTATORSKI "SPOTKANIA 
Z POEZJĄ"

Dnia 24 kwietnia 2018 r. odbył się XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski – etap
gminny. Organizatorem tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła
Podstawowa we Wrzesinie. Poetyckie zmagania miały miejsce w Domu Strażaka w
Jonkowie. W konkursie wystartowało 21 uczestników w trzech kategoriach
wiekowych. W kategorii klas I-III naszą szkołę reprezentowały Zuzanna Zaniewska,
Oliwia Zielińska i Gabriela Paprota, natomiast w kategorii klas IV-VII Damian
Przewodowski, Wiktoria Szczerbal, Weronika Mydło oraz Kinga Górska. Całość
uroczystości uświetniły występy artystyczne naszych uczniów należących do
Szkolnego Koła Teatralnego „Maska” oraz Szkolnego Zespołu Muzycznego „Piano”.
Uroczystość prowadziłam osobiście, co było wielkim zaszczytem. 
W trakcie konkursu prezentowano także tomik poezji stworzony przez uczniów naszej
szkoły i Gimnazjum w Jonkowie „Językiem poezji o codziennych sprawach”. Niektóre
z wierszy zostały odczytane na forum.
Konkurs okazał się szczęśliwy także dla naszych uczestników. Wiktoria Szczerbal
zdobyła III miejsce w kategorii klas IV-VI. Serdeczne gratulacje. IKA

Recytatorki Wiktoria SzczerbalIKA IKA
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ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA

Internet

Mimo ze Święta Wielkanocne
dawno za nami, pragniemy
złożyć naszym Czytelnikom
spóźnione życzenia. Mamy
nadzieję, że w najbliższym
czasie ciągle będziecie z nami,
czytając nasze czasopismo, ale
także tworząc je z nami. Niech
towarzyszy Wam szczęście 
i radość ze wszystkiego, czym
się zajmujecie w szkole i poza
nią. 
Redakcja

Dnia 27 kwietnia klasa VI miała okazję wysłuchać
piosenki z filmu "Miasto 44" w wykonaniu
uczennicy Gimnazjum w Jonkowie Hanny Łyżwa. 
Hanka jeszcze kilka lat temu chodziła do naszej
szkoły. Zawsze ładnie śpiewała. Jej występ w klasie VI
był związany z tematem lekcji wychowawczej - Wojna
czas apokalipsy. 
Lekcja przypominała wszystkim, że wojna to temat,
który ciągle wraca. Jest wiele miejsc, w których się
toczy. To ma wpływ na politykę i gospodarkę całego
świata. Najgorsze jest to, że ciągle giną ludzie, często
dzieci.
Uczniowie wypisywali na kartkach to, co jest dla nich
najważniejsze. Potem wybierali to, co mogliby
poświęcić i wrzucali do słoika z napisem "wojna".
Najtrudniej było wrzucić kartkę z napisem "rodzina",
"dom". W maju jest rocznica zakończenia II wojny
światowej. Trzeba ciągle przypominać, że wojna jest
złem. kl. VI

Hanna Łyżwa

NN
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TEATR BLIŻEJ NAS

Teatr im. S. Jaracza

Olsztyński Teatr Lalek

Nasza redakcyjna koleżanka Kinga Górska zapytała
kilku uczniów naszej szkoły o to, czy w ogóle byli
kiedyś w teatrze i czy wiedzą, dlaczego tam się
chodzi. Oto co odpowiedzieli.

Dominik kl. VI Byłem ostatnio w Olsztyńskim Teatrze
Lalek na przedstawieniu "Chłopcy z Placu Broni",
nawet mi się podobało, ale nie chciałbym jechać tam
jeszcze raz.
Ola kl. VI Byłam kilka razy w Olsztyńskim Teatrze
Lalek. Do teatru chodzi się dla przyjemności.
Patrycja kl. VI Ludzie chodzą do teatru, żeby miło
spędzać czas. Też byłam kilka razy.

A wy byliście już w teatrze? Jeśli nie, zachęcamy Was
do tej wizyty. Możecie namówić swoich rodziców.
Bilety można zamówić przez internet. Wystarczy
wpisać w wyszukiwarkę Olsztyński Tatr Lalek. Kinga

W 2006 roku Teatr im. S. Jaracza
w Olsztynie uzyskał status
Narodowej Instytucji Kulturalnej.
Teatr obecnie ma cztery sceny:
Dużą, Kameralną, Margines i
Sewruk.
Teatr przyciąga coraz więcej osób.
Można rezerwować miejsca
wcześniej, jeździć z rodziną lub z
całą klasą, a nawet szkołą.
Wszyscy, którzy byli w teatrze
mówią, że jest bardzo ciekawie i
chcieliby pojechać tam jeszcze
raz. To lepsze, niż lekcje. Kinga
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Biwak "Kodowanie 
na dywanie"

27 uczniów z klas 0-III pod opieką pań: Elżbiety Pieklik,
Martyny Burcz, Danuty Glińskiej i Ewy Kornas
uczestniczyło w doskonałej zabawie biwaku
"Kodowanie na dywanie", której początek miał miejsce
na szkolnym podwórku punktualnie o 17.00. Najpierw
dzieci zostały podzielone na dwie grupy, które
wyruszyły w kierunku wyznaczonego na profesjonalnej
mapie topograficznej Wrzesiny celu. Na trasie
uczestnicy mieli wykonać trzy zakodowane zadania.
W pobliżu placu zabaw we Wrzesinie na
biwakowiczów czekała pani dyrektor Anna
Wasielewska, rodzice uczniów oraz trzech policjantów
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z psami
tropiącymi.  Po pokazie był czas na rozmowy, pytania,
prezenty od pana Mariusza Zielińskiego – rodzica
jednej z uczennic i przyjaciela naszej szkoły, zabawy
na placu zabaw i ognisko.
Następnie odbyły się wspaniałe zabawy
matematyczno - logiczne, dyskoteka i czas na
spoczynek. To była niesamowita przygoda. IKA

Kodowanie

Praca wre! Kodowania ciąg dalszy.

M. Burcz

M. Burcz E. Kornas
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