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Numer 8 04/18

WITAMY PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE!
W TYM NUMERZE:
-nasza twórczość,
-pierwszy dzień wiosny,
-sukcesy uczniów,
-przepis kulinarny,
-wywiad z nauczycielem,
-humor szkolny,
-inne...

                                 DZIEŃ WIOSNY

21 marca obchodziliśmy w naszej szkole
Pierwszy Dzień Wiosny. Tak  jak co roku, każda
klasa założyła na siebie ubrania w
wylosowanych wcześniej kolorach. Cała zabawa
odbywała się na sali gimnastycznej. Młodsi
uczestnicy chętnie wzięli udział w konkursie
"Wiosenny pokaz mody". Wszyscy uczniowie
brali udział w konkurencjach sportowych, które
były związane głównie z wiosną, np. sadzenie i
zbieranie kwiatków. Ostatnim zadaniem dla
każdej z klas było dokończenie wiosennego
przysłowia. Bawiliśmy się świetnie chociażby
dlatego, że minęły nam lekcje.
 
                                                              Patrycja S.

Moda wiosenna

pani Wiosna

Klasa V tworzy

                                   HISTORYCZNY SUKCES!

  W kwietniu odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu
Wiedzy o Starożytności. Naszą szkołę reprezentowała dość
liczna grupa, która odniosła spory sukces. Zuzanna Rembecka
zajęła I miejsce, Julia Nowicka III, a Patrycja Żuk i Oskar
Rembecki otrzymali wyróżnienie. Oby każdy konkurs kończył
się takim sukcesem. Wszystkim uczestnikom konkursu
składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                         REDAKCJA

                   FESTYN  RODZINNY
  Serdecznie zapraszamy na FESTYN
RODZINNY, który odbędzie się 2
czerwca b.r. o godz. 9.00. W programie
m.in. występ uczniów naszej szkoły,
przedstawienie teatru z Torunia,
Piccoland z nowymi atrakcjami, a także
tradycyjnie kawiarenka.
               

Ewa Z.

Ewa Z.

Ewa Z.
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               ZNOWU NIEZWYCIĘŻENI!!!

   Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły byli
niezwyciężeni w gminnych rozgrywkach
sportowych "Gry i zabawy". Z dużą przewagą
punktową pokonali przeciwników z innych szkół i
przywieźli do szkoły nie tylko zadowolenie i radość,
ale także piękny puchar. Skład drużyny stanowili
uczniowie klasy III i klasy IV.             
                              M. Lewandowski

Julka,Michał, Seba, Patrycja

L.L.

Kartka Patrycji

Michał przed konkursem

          KONKURS  JĘZYKA POLSKIEGO
  Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora
Oświaty. Największy sukces odniósł Michał
Lewandowski, który w styczniu uczestniczył w
etapie rejonowym konkursu z języka polskiego i
uzyskał 60%. To już jest osiągnięcie, bo etap
rejonowy odbył się w Bydgoszczy i uczestniczyło w
nim około 60 uczniów.             
                                        REDAKCJA      

         SUKCES PATRYCJI  ŻUK

   Walentynki to ostatnio święto dość hucznie
obchodzone w naszym kraju. Z tej okazji Wąbrzeski
Dom Kultury zorganizował konkurs plastyczny, w
którym wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły.
Tym razem powiodło się PATRYCJI ŻUK z klasy
VII, która za przygotowanie dwóch kartek o
tematyce miłosnej uzyskała wyróżnienie. Należy
dodać, że na konkurs nadesłano około 200 prac z
całego kraju. Patrycji gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
                                               REDAKCJA

    DOBRZY I W TEORII I W JEŹDZIE NA               
                                 ROWERZE
  Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w gminnym etapie Turnieju Bezpieczeństwa i
Wiedzy w Ruchu Drogowym. Reprezentację szkoły
stanowiła drużyna w składzie: P. Sodel, J.Nowicka,
M. Lewandowski z klasy VII oraz S. Zapalski z
klasy V. Drużyna zajęła II miejsce i naprawdę
niewiele zabrakło im do zwycięstwa. Michał
natomiast indywidualnie był najlepszy w gminie.
RED.

L.L

L.L

L.L.

L.L.
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  Wywiad z..Panią Bogumiła Jelińską
1.Czy uważa Pani, że praca nauczyciela
w przedszkolu jest trudniejsza niż praca
nauczyciela pracującego w szkole ?
  - Nie wiem. Na każdym etapie jest
inna. Jednak na etapie przedszkolnym
nie jest najłatwiejsza, gdyż trzeba uczyć
dzieci od podstaw. 
2.Ile lat pani pracuje w tej szkole ?
  - Ponad 20 .
3.Czy lubi Pani swoją pracę ?
  - Bardzo lubię, daje mi dużo
satysfakcji. 
4.Ile dzieci liczyła największa grupa,
jaką się Pani zajmowała?
  - Około 25 osób.
5.Co lubi Pani najbardziej w swojej
pracy? 
  - Najbardziej w swojej pracy lubię jej
efekty, zdobyte przez dzieci
wiadomości i umiejętności.
6. Jakie było najmłodsze dziecko, jakim
się Pani zajmowała?
  - Najmłodsze dziecko miało niecałe 3
latka.
7.Co według Pani dzieci lubią robić
najbardziej ?
  - Większość dzieci najbardziej lubi się
bawić, ale znajdują się też takie, które
lubią się uczyć i zdobywać nową
wiedzę.
                                                  Zuzia R.

 "Chłopcy z Placu Broni"
  Serdecznie polecam tą książkę wszystkim, którzy
jej jeszcze nie przeczytali, a w szczególności tym,
którzy nie wiedzą, co jest w życiu ważne.
Najmłodszy bohater  pokazuje, że ważny jest honor,
wypełnianie zobowiązań i wywiązywanie się z
podjętych zadań. Jego postawa mówi, że ważne
jest więc to, co teraz niemodne. Po przeczytaniu tej
książki zrozumiecie, że liczy się właśnie życie w
zgodzie z samym sobą, czyli tzw. spokój
wewnętrzny, który wielu z nas lekceważy.
Tymczasem...             
                                                  L.Lewandowska

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
PRZYKŁADOWE
ZADANIA
Zadanie 15. (0–1)
Za pomocą pojedynczych słów można łatwo
zmienić sens wypowiedzi.
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi
spośród podanych.
Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby
zasadniczy kierunek myślenia „człowieka
myślącego” zmienić przypuszczenie na pewność,
można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest
C/D.A. rzekomo C. przymiotnikiemB. niewątpliwie
D. przysłówkiem

Zadanie 16. (0-1)
Wybierz właściwą odpowiedź
spośród podanych.

Zdaniem Józefa Tischnera cechą świadczącą o
pełni człowieczeństwa jest
A. umiejętność czynienia dobra.
B. uznawanie wartości społecznych.
C. potrzeba uznania w oczach innych.
D. zdolność do posługiwania się rozumem.

                         HUMOR

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien
zachować zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak, synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć: mój dzienniczek
czy rachunek za nowe futro mamy?
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STROIKI JAJ, ZAJĄCE...

RODZICE PRZY PRACY

WERSJA ROBOCZA KIERMASZU

               KIERMASZ WIELKANOCNY

       Po kilku latach przerwy odbył się w naszej
szkole kiermasz ozdób wielkanocnych. Przepiękne
ozdoby przygotowali rodzice i nauczyciele. Niemały
udział w pracach mieli również uczniowie, którzy na
lekcjach plastyki i techniki wykonali przepięknie
zdobione jaja- zostały one wykorzystane do
stroików. Dochód z tego przedsięwzięcia przeszedł
chyba najśmielsze oczekiwania, co potwierdza, że
warto coś robić razem. Mamy nadzieję, że
powrócimy też do tradycji kiermaszu
bożonarodzeniowego.

                                                   REDAKCJA

       PRZEPIS  KULINARNY
 Kolorowy deser dla dzieci
1 opakowanie galaretki różowej
1 opakowanie galaretki agrestowej
1 opakowanie galaretki pomarańczowej
2 opakowania galaretki niebieskiej
1 litr śmietany kremówki 36 procentowej
4 łyżki cukru pudru
4 łyżeczki żelatyny
pół litry mleka

Każdą galaretkę  rozpuścić w 1 szklance wody.
Odstawić do całkowitego stężenia.  Pokroić w
kostkę i wymieszać w jednym naczyniu. Żelatynę
rozpuścić w letnim mleku. Śmietanę ubić, dodać
cukier puder i mleko z żelatyną. Mieszać aż
śmietana zacznie tężeć. Galaretki dodać do
śmietany, wymieszać łyżką i wlać do foremki.
Wstawić do lodówki na ok. 3 godziny. Galaretkę
niebieską rozpuścić w 1,5 szklance wody i tężejącą
wylać na ciasto. Odstawić do lodówki.                   
 MICHAŁ l.

JAKA MUSI BYĆ DOBRA NOTATKA?
informacyjna,
 skondensowana,
logiczna,
czytelna,
atrakcyjna graficznie,
przejrzysta,
otwarta na dopiski i uzupełnienia.

      

L.L L.L.

L.L.

L.L.



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 8 06/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bursztynek.pl

Miejsce na Twoją
twórczość poetycką...

  Nasza twórczość         
             poetycka
 Wzorem dla naszych wierszy stał się utwór
wybitnego poety, C.K. Norwida pt. "Moja
piosnka", chociaż zdajemy sobie sprawę z tego,
iż wzór to dla nas niedościgły. 

Zuzanna Rembecka, kl.VII
         Moja piosnka
 Za czasem, kiedy w moim życiu
łatwiejsze wszystko było i
wydawało się...
                    Tęskno mi, Panie...

Za chwilą, kiedy w mej myśli 
nie było żalu i strachu,
a na mej twarzy nie było widać 
śladu łez...
                     Tęskno mi, Panie.

Do lat beztroski, do lat słodyczy,
Do czasów miłych i słodkich,
Do tej opieki, jaką darzona byłam
za wczesnych lat...
                      Tęskno mi, Panie...

Do tych nocy sprzed lat, 
gdy nie pędził tak czas.
Gdy świt nieprędko budził się,
a noc końca nie miała mieć...
                       Tęskno mi, Panie...

Patrycja Sodel, kl. VII
    "Moja piosnka"
Do miejsca, gdzie wszystko zielone liście ma,
Gdzie każdy pragnie patrzeć wielkimi oczyma,
Powiem szczerze.....
                               Tęskno mi, Panie...

Do miejsca, gdzie woda wyjątkowy błękit ma,
Gdzie  nie smutek, a szczęście rozpiera,
Powiem szczerze...
                               Tęskno mi, Panie...

Do kraju, gdzie zapach wiosennych kwiatów
poniesie,
Gdzie dumę każdy niesie...
I znów to powtórzę...
                                Tęskno mi, Panie...

Do szczęścia, które każdy docenia,
Do szczęścia, którego nikt nie ocenia...
I powiem to raz jeszcze...
                                Tęskno mi, Panie...

Michał Lewandowski

        "Moja piosnka"
Do miejsca tego, w którym nikt się nie kłóci,
Tam, gdzie każdy dobrą rzecz o Tobie mówi...

                                      Tęskno mi, Panie...

Do miejsca, w którym nikt Ci nie skłamie,
Gdzie kłamstwa nie uznają wcale...

                                       Tęskno mi, Panie...

Do miejsca, gdzie wszyscy się znają,
Gdzie wszyscy się ze sobą zgadzają...

                                        Tęskno mi, Panie...

Do miejsca, gdzie wszyscy są razem,
Gdzie nikt cię nie zostawi, a każdy pomoże
Zaprowadź mnie Panie Boże...

                                       Ja muszę tam być!
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