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           Dzień Nauczyciela 

   15 października nasza szkoła obchodziła Dzień
Edukacji Narodowej.  Z okazji tego święta
odbyła się uroczysta akademia. Na samym
początku Pani Dyrektor złożyła życzenia
nauczycielom oraz uczniom, a  w późniejszej
części uroczystości pasowała na
pełnoprawnych członków społeczności
uczniowskiej dzieci z klasy I . Następnie klasa IV
i VI wywołała uśmiech na naszych twarzach
poprzez żartobliwe przedstawienie związane z
zajęciami szkolnymi. Ich opiekunem była p. L.
Lewandowska. Na zakończenie udaliśmy się za
szkolny budynek, aby posadzić Drzewo
Wolności, które ma nam przypominać o setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą
ojczyznę.
                                    Patrycja S. I Patrycja Żlillew

lillew

                          Drzewo Wolności
Dnia 15 października po apelu z okazji
Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
 udaliśmy się za szkołę,  aby zasadzić
dąb symbolizujący 100-tną rocznicę
odzyskania niepodległości. W całej
naszej gminie zostanie posadzonych
100 takich drzew. Będą nam one
przypominały o tym ważnym dniu.     
Red.

Na zdjęciu poniżej prezentujemy się
MY, czyli zespół redakcyjny w składzie
(od lewej):
Patrycja Sodel
Patrycja Żuk
Zuzanna Rembecka
Julia Nowicka
Weronika Kowalska
Michał Lewandowski

L.L.

L.L.
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7 pytań do... pani
Małgorzaty Durskiej,
szkolnej psycholog

-.Co według Pani jest najtrudniejsze w pracy
psychologa?

 - Relacje międzyludzkie- otwartość drugiego
człowieka.

-.Dlaczego wybrała Pni akurat ten zawód?
 -Lubię współpracować z ludźmi , lubię im

pomagać, wspierać, jestem otwarta na różne
problemy.

-.Co sądzi Pan o tym, że niektórzy mylą
psychologa z psychiatrą?

 -Temat jest zbliżony, psychiatra- lekarz
uzdrawiania ciała,psycholog- od uzdrawiania

duszy.
-Czy to prawda, że jesienią jest dużo większe

zapotrzebowanie na psychologów/?
 -Jesień jest porą roku, w której przeważa

depresja. Ludzie  nie radzą sobie ze zmiennymi
nastrojami emocjonalnymi i dlatego zgłaszają się

o pomoc, wsparcie do psychologa.
-.Jaka była najciekawsza przygoda związana z

Pani pracą?
 - Każda osoba zgłaszająca się do psychologa

jest inna i każdy przypadek jest bardzo ciekawy.
Super sprawą była  pomoc 13-letniej

dziewczynce, która miała stany depresyjne.  Pod
wpływem terapii dziecko odzyskało wiarę we

własne siły.
-.Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?

 - W mojej pracy lubię patrzeć na różne
zachowania ludzi, podczas których uwidacznia

się ich temperament i osobowość.
- Czy zastanawiała się Pani kiedyś nad tym, aby

zostać psychiatrą?
 - Nie.

Rozmawiała Zuzanna Rembecka

    KONKURSY   KURATORA

    Uczniowie naszej szkoły, a w
szczególności uczniowie  klasy ósmej,
ochoczo przystąpili do konkursów
ogłoszonych przez Kujawsko -
Pomorskiego Kuratora Oświaty. Poziom
tych konkursów był naprawdę wysoki, a
wyniki też niezłe. Dość dobrze
uczniowie poradzili sobie z zadaniami z
historii, biologii czy chemii. Naprawdę
niewiele zabrakło, aby znaleźli się w
następnym etapie. Wiemy na pewno, że
Zuzanna Rembecka i Michał
Lewandowski będą reprezentować
naszą szkołę na etapie rejonowym
konkursu z języka polskiego. Nastąpi to
już niebawem - w sobotę, 1 grudnia. Ich
opiekunem jest p. L.Lewandowska.
Trzymamy za nich kciuki.
                                      Redakcja

                           Warto przeczytać...
książkę pt. "Morderstwo odbędzie się" Agaty
Christie, którą poleca M. Lewandowski. Mówi on, że
jest w trakcie czytania tej książki i jest ciekawy, jak
się skończy. Na razie wie, że morderstwo odbyło
się w domu starszej kobiety, a sprawca rzekomo
popełnił samobójstwo, ale śledczy są na innym
tropie. Możliwe, że sprawca schował się za
poprzednim podejrzanym i go zastrzelił. Wszystko
tak samo tajemnicze jak w "Morderstwie w Orient
Ekspresie".

            AKCJA  SZKOLNEGO  SAMORZĄDU
  W październiku bieżącego roku
w naszej szkole odbyła się
zbiórka karmy dla zwierząt ze
schroniska znajdującego się w
Węgrowie koło Grudziądza.
Przez cały miesiąc nazbieraliśmy
karmy, mleka i innych rzeczy  za
około 400 zł. Cała akcja
przebiegała pod pieczą SU pod
opieką p. Tetyany Novak-
Piaseckiej. Po przekazaniu
karmy szkoła otrzymała
wzruszające podziękowanie.
                                                L.L
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          100-TNA  ROCZNICA  ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI

     8 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała uroczystość
przeniosła nas na wzruszającą pewnymi momentami lekcję
historii.W bardzo ciekawy i obrazowy sposób pokazano losy
naszej Ojczyzny,począwszy od zaborów, a skończywszy na roku
1918. Wyrecytowano patetyczne wiersze oraz wyśpiewano
patriotyczne i żołnierskie pieśni. Niektórym pieśniom towarzyszył
dźwięk gitar naszej szkolnej grupy gitarowej "Bursztynki".
Usłyszeliśmy m.in. „Biały krzyż”, „Piechotę”, „Ojczyzno ma...”,
„Białe róże”. Wszyscy byli wsłuchani i wpatrzeni, a momentami
wzruszeni. Widać było, że niejednej osobie zakręciła się łezka w
oku. Każdemu, bez wyjątku, podobała się lekcja historii w takim
wykonaniu.

                                                                                   
                                                                                   

                                                                                                                          

A.J. A.J.

A.J A.J.
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    WYCIECZKA   DO  GRUDZIĄDZA  KLAS  IV-VIII

lillew lillew

lillew lillew

    16 października uczniowie klas IV-VI naszej szkoły udali się na
wycieczkę do Grudziądza. Główną atrakcją była wizyta  w
Rejonowej Komendzie Policji. Pracujący tam policjanci pokazali
nam, jak wygląda ich praca. Zaprezentowali m.in. tresurę psów,
pracę dyżurnego oraz siłownię. Wielu z nas już wie, co chce robić
w przyszłości, bo zafascynowali się tym zawodem. Kolejną
atrakcją były odwiedziny w KFC. Następnie udaliśmy się do kina.
Młodsi poszli na film "Hotel Transylwania", a starsi obejrzeli 
 "Zegar Czarnoksiężnika". Zadowoleni i zmęczeni wróciliśmy do
domu.

L.L. L.L.

L.L. L.L.
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                 100  ZDJĘĆ NASZEJ MIEJSCOWOŚCI  NA  100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI

     Pod takim hasłem odbyła się w naszej szkole akcja zbierania jak najstarszych
zdjęć miejscowości należących do obwodu naszej szkoły. Początki były trudne.
Udało się zebrać tylko kilka zdjęć. Jednak to był dopiero zwiastun. Dalsze działania
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Udało się zebrać nawet ponad 100 zdjęć.
Najstarsze ma tyle lat, co nasza niepodległa ojczyzna - pochodzi z 1918r. i
przedstawia dziewczynkę w stroju komunijnym. Na innych można zobaczyć
początki budowy naszego kościoła, głównej drogi prowadzącej przez wieś, dawne
żniwa, a także różne akcesoria: wózki dziecięce, pierwsze telewizory, bryczki... .
Warto obejrzeć wszystkie. Znajdują się na wystawce na szkolnym holu. Później
powstanie z ich kopii niezapomniany i wartościowy pod względem historycznym
album. Należy dodać, że najwięcej zdjęć dostarczyli z rodzinnych zbiorów Paulina
Fabrykiewicz, Stanisław Czaczkowski oraz Sebastian Zapalski. Swoimi zbiorami
podzielili się też z nami p. L. Nelkowski, p. W. Soborski oraz p. W. Głodowska.
Serdecznie Wszystkim dziękujemy.                                                                                   
                Redakcja

lillew

lillew

lillewlillew

         WSPÓLNE ŚPIEWANIE  HYMNU
  Dnia 9.11. 2018r. o godz.11.11. przyłączyliśmy się
do ogólnopolskiej akcji i odśpiewaliśmy nasz
narodowy hymn. Głośno, pewnie i z dużą nutą
patriotyzmu wybrzmiały wszystkie cztery zwrotki
"Mazurka Dąbrowskiego".
                                             Redakcja

L.L

L.L

L.L.L.L
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                           ŚNIADANIE DAJE MOC

  8 listopada po raz trzeci uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do
ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". Wraz z rodzicami i
nauczycielami przygotowali zdrowe przekąski, w 100%
wegetariańskie. Do skonsumowania były: apetyczne kanapki z
różnymi składnikami zawierającymi dużą ilość witamin, sałatka
warzywna oraz owocowa, a także owocowe szaszłyki przygotowane 
przez uczniów klas młodszych. Dodatkiem do przygotowanych przez
uczniów potraw były przepyszne jabłka. Wszystkie dania były
cudownie przyozdobione różnymi warzywnymi ozdobami.

                  

       Niedługo święta! 
 Zapytałam więc moje koleżanki i moich
kolegów
o to, co chcieliby dostać od MIKOŁAJA.
Zdziwiło mnie trochę, że większość z nich
nie ma jeszcze pomysłu na prezent. Inni zaś
zgodnie twierdzą, że pod choinką najchętniej
ujrzeliby nowy telefon, komputer, ubrania, a
przede wszystkim pieniądze. A czy pieniądze
to prezent? Chyba powoli wkraczamy w świat
konsumpcji.

                                 Weronika Kowalska                 
          

lillew

lillew

lillew

L.L.

L.L.

M.L.
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         UDEKORUJMY    DOM  NA   ŚWIĘTA

   Aby poczuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia,
warto udekorować dom. Od środka można go
przystroić akcesoriami  wykonanymi przez uczniów
naszej szkoły i ich rodziców.  Są przepiękne, dlatego
zachęcamy do zakupu. Można będzie je nabyć na
kiermaszu, który odbędzie się 6.12 w naszej szkole.
Rozpocznie się on koncertem kolęd śpiewanych
przez uczniów . Serdecznie zapraszamy. Naprawdę
warto. 
                                                                                        Michał K. i Paweł B.

lillew lillew

lillew lillew

L.L L.L.

L.L L.L
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EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY TUŻ, TUŻ...

Zadanie 18. (0–2) Ania i Jarek grali w kamienie. Na
początku gry kamienie układa się w dwóch stosach.
Następnie gracze wykonują ruchy na przemian.
Ruch w grze polega na wzięciu dowolnej liczby
kamieni tylko z jednego ze stosów. Przegrywa ten,
kto nie może już wykonać ruchu. Na pewnym etapie
gry pierwszy stos zmalał do jednego kamienia, a na
drugim znajdowały się trzy kamienie. Ruch miała
wykonać Ania. Uzasadnij, że aby zagwarantować
sobie wygraną, Ania musiała wziąć dwa kamienie z
drugiego stosu.

Zadanie 22. (0–4) W wypożyczalni Gierka za
wypożyczenie gry planszowej trzeba zapłacić 8 zł
za 3 dni i dodatkowo po 2,50 zł za każdy kolejny
dzień wypożyczenia. Natomiast w wypożyczalni
Planszówka płaci się 12 zł za 3 dni i po 2 zł za
każdy kolejny dzień. Przy jakiej liczbie dni koszty
wypożyczenia tej gry w jednej i drugiej wypożyczalni
są jednakowe? Zapisz obliczenia.

                                                     L.L.

"HISTORIA  POLSKI  NA  FOTOGRAFIACH"
Pod takim hasłem odbył się gminny konkurs
historyczno- literacki dla uczniów szkół z terenu
całej gminy zorganizowany przez p. Jolantę
Rydecką i p. L. Lewandowską. Jego celem było
przygotowanie albumu o ważnych miejscach dla
historii Polski. Konkurs odbył się z okazji 100-tnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Albumy były tak pięknie wykonane, że trudno było
wybrać najciekawsze. W związku z tym ustalono,
że na I miejscu  równorzędnie znalazły się aż 4
prace, które wykonali P. Karpe i M. Lewandowski z
SP w Bursztynowie oraz M.Szmidt z SP w Świeciu
n. Osą oraz K.Waruszewski z Gimnazjum w
Świeciu n.Osą. Na drugim miejscu równorzędnie
uplasowały się A.Sobótka i I. Chyza z Gimnazjum 
Świeciu n. Osą, a trzecie miejsce zajęły
K.Ciarkowska z Gimnazjum w Świeciu n. Osą oraz
L. Wiśniewska z SP w Świeciu nad Osą. Natomiast
prace wyróżnione należą do M. Gurak z Gimnazjum
w Świeciu n. Osą oraz M. Chmal i P. Sodel z SP w
Bursztynowie. 
                                                            L.L.

                  SYMBOLE   NARODOWE
znają wszyscy i wszyscy o nich
pamiętają. Pamiętali o nich także
uczniowie naszej szkoły, którzy
wykonali własnoręcznie 100
chorągiewek w biało-
czerwonych barwach i
udekorowali nimi szkołę. Widok
zapierał dech w piersiach.       
  M. L.    
                                                 

lillew

L.L.

L.L

L.L.
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	ŚNIADANIE DAJE MOC
	Niedługo święta!
	Zapytałam więc moje koleżanki i moich kolegów
	o to, co chcieliby dostać od MIKOŁAJA. Zdziwiło mnie trochę, że większość z nich nie ma jeszcze pomysłu na prezent. Inni zaś zgodnie twierdzą, że pod choinką najchętniej ujrzeliby nowy telefon, komputer, ubrania, a przede wszystkim pieniądze. A czy pieniądze to prezent? Chyba powoli wkraczamy w świat konsumpcji.
	Weronika Kowalska

	UDEKORUJMY    DOM  NA   ŚWIĘTA
	Aby poczuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia, warto udekorować dom. Od środka można go przystroić akcesoriami  wykonanymi przez uczniów naszej szkoły i ich rodziców.  Są przepiękne, dlatego zachęcamy do zakupu. Można będzie je nabyć na kiermaszu, który odbędzie się 6.12 w naszej szkole. Rozpocznie się on koncertem kolęd śpiewanych przez uczniów . Serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto.

