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Ferie zimowe ...

W dniu 4.04.2019 r.
uczniowie klas 7a oraz 8a,
8b, 8c wzięli udział w
zajęciach edukacyjnych
„HAZARD? Nie, dziękuję!",
które przygotowali dla nich
pracownicy Krajowej
Administracji Skarbowej.
Celem zajęć było
zmniejszenie liczby osób
uczestniczących w
nielegalnym procederze
urządzania i prowadzenia
gier hazardowych, w tym w
sieci Internet, a także
podniesienie świadomości
młodych osób na temat
zagrożeń, jakie niesie
hazard. Tematyka zajęć
uwzględniła

również problem
wykorzystywania sieci
Internet przez podmioty
nielegalnie urządzające gry
hazardowe. Dlaczego? Po
pierwsze, z uwagi na
powszechny dostęp do
niego w szczególności dla
ludzi młodych, często
niepełnoletnich,
traktujących coraz częściej
hazard w sieci jako formę
rozrywki. Po drugie,
dlatego że osoby
niepełnoletnie, jako mniej
dojrzałe emocjonalnie, są
bardziej podatne na
negatywne zjawiska
płynącą z Internetu, w tym
hazard on-line. red.

W dniach 19 – 22. 02.2019
r. grupa uczniów naszej
szkoły zwiedziła
stolicę Francji – Paryż.
Paryż jest europejską
stolicą mody oraz siedzibą
organizacji
międzynarodowych
(UNESCO i OECD), a przy
tym najbardziej popularną
europejską stolicą na
świecie. Nierzadko
nazywany jest również
„miastem zakochanych”.
Uczniowie rozpoczęli
całodzienny spacer od
Łuku Triumfalnego oraz
Wieży Eiffla z wjazdem na
szczyt skąd podziwiali
piękny widok na Pola
Marsowe i panoramę
Paryża. Następnie
przewodnik poprowadził
grupę nadbrzeżem
Sekwany, Polami
Elizejskimi.

Kolejnym miejscem był
Plac Concorde z fontanną i
najstarszym zabytkiem
Paryża, Obeliskiem
Egipskim, Luwr, Katedra
Notre-Dame. 
Drugi dzień upłynął na
zabawie w scenografii i
towarzystwie postaci ze
znanych bajek i filmów, w
krainie marzeń paryskim
Disneylandzie, gdzie jedną
z największych atrakcji
była iluminacja świetlna na
koniec dnia.
Za cudowny czas lekcji
historii i zabawy w Paryżu
należą się podziękowania
organizatorce s. Zenobii i
opiekunom: E. Rostek, A.
Kania i K. Szmyrgale. red.

.
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Spotkanie z 16 Tczewskim
Batalionem Saperów -
zapoznanie z zawodem
żołnierza dla klas 4-8

Saperzy Lot samolotem

Początki obchodów tego święta
związane są ze strajkami w Stanach
Zjednoczonych. Podczas jednego z
nich, w 1909 roku kobiety
sprzeciwiające się uciskowi w
firmie, zostały zamknięte w fabryce,
gdzie wybuchł pożar. Zginęło w nim
126 kobiet.
Dlatego od 1910 roku obchodzi się
Dzień Kobiet jako uczczenie
pamięci  i poświęcenia tych kobiet.
Ustanowiła go Międzynarodówka
Socjalistyczna  w Kopenhadze. Z
założenia Dzień Kobiet miał służyć
utrwalaniu idei równości
Dzień Kobiet w Polsce
Dzień Kobiet obchodzony był i jest
w Polsce. W czasach PRL-u święto
wszystkich Pań było obchodzone
bardzo hucznie. Kobiety
obdarowywano, lecz inaczej niż
dzisiaj. Najważniejsze w obchodach
Dnia Kobiet było wolne od pracy.
W naszej szkole z okazji święta 
chłopcy złożyli życzenia i 
podarowali dziewczynkom 
słodycze lub kwiaty. Bardzo
dziękujemy za pamięć.                      
                                                             
Red.

.

.

27 marca w bibliotece szkolnej gościliśmy
ilustratorkę książek, Klaudię Mariańską.
Podczas spotkania uczniowie klas VI a i VI
c dowiedzieli się, w jaki sposób powstają
ilustracje wykonane techniką linorytu oraz
ile czasu wymaga ich przygotowanie. 
Wszyscy chętni mogli doświadczyć, jak
trudna i wymagająca jest ta technika
próbując dłutkiem wyżłobić coś w
linoleum.
Pani Klaudia zaprezentowała również
krótki film Rafała Baunera „Rune. Podróż
pierwszej tajemnicy”, ukazujący proces
tworzenia ilustracji do książki. Efekty pracy
mogliśmy podziwiać na przygotowanej
wystawie oraz w książce podarowanej
bibliotece szkolnej. Spotkanie
zorganizowała Anna Niewiadomska.
                                                     Dawid Dz.

W dniu 20 marca uczniowie naszej szkoły
pojechali się na wycieczkę edukacyjną. Celem
wyprawy było lotnisko Chopina w Warszawie,
gdzie mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu z
pracownikami LOTu. Następnie odbył się lot
samolotem z Warszawy do Lublina. Było
mnóstwo niezapomnianych wrażeń.
                                                           Dawid Dz.

..

Gość w bibliotece

26 marca 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie
szkolnego konkursu matematycznego
„Rachmistrz 2019”. W konkursie wzięło udział 91
uczniów klas z IV–VIII. Gratulujemy zwycięzcom i
życzymy dalszych sukcesów w krainie Królowej
Nauk. Nauczyciele matematyki dziękują dyrekcji i
Radzie Rodziców PSP 5 za ufundowanie nagród
w konkursie, który zorganizowały: Małgorzata
Plesz, Marlena Kulik, Barbara Łukasiewicz, Marta
Pietroń. red.

                    DZIEŃ KOBIET

.

.

red..
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Rozwiąż krzyżówkę
Nasza wycieczka do

Warszawy

1.  W mitologii greckiej bogini płodności ziemi, urodzaju i rolnictwa.
2.  Budowane na cześć różnych bóstw.
3.  Córka Kronosa i Rei – opiekunka ogniska domowego.
4.  Bogowie z pokolenia olbrzymów.
5.  W mitologii olbrzymy o wężowatych splotach zamiast nóg.
6.  W mitologii – bóg wojny.
7.  Bóg mórz i trzęsień ziemi, żeglarzy i rybaków.
8.  Instrument muzyczny, szarpany.
9.  Olbrzym z jednym okiem pośrodku.
10.  Tarcza Zeusa zrobiona ze skóry kozy.
11.  Półbogowie obdarzeni ogromną masą.

.

Była  to nagroda za  zajęcie I miejsca w
ogólnopolskim konkursie ,,List do Władysława 
Bartoszewskiego - Warto być przyzwoitym''.
Do Warszawy pojechała z nami nasza pani od
informatyki. Po przyjeździe do Warszawy
udaliśmy się do hotelu Ibis. Po krótkim
odpoczynku pojechaliśmy do kina Atlantic,
gdzie obchodzono 97 urodziny Profesora
zorganizowane dla szkół. My Dawid I Jakub
odczytaliśmy nasz list, Który wywołał duże
wrażenie na uczestnikach. O godz.14:00
udaliśmy się na spacer śladami Profesora. wraz
z jego asystentem Marcinem Barczem.
Następnym celem naszej wycieczki był Pałac
Kultury i Nauki (PKiN). Gdzie zajechaliśmy na
dół czekała nas limuzyna z Ambasady Niemiec,
którą pojechaliśmy do kina Atlantic na Urodziny
Profesora. To były wspaniałe chwile, które
trudno nam opisać. Spotkaliśmy się z
Ambasadorem Niemiec, synem pana
Bartoszewskiego, i wieloma wspaniałymi
gośćmi i przyjaciółmi profesora. Atmosfera była
super. Przyszła  kolej na odczytanie listu. Gdy
skończyliśmy, usłyszeliśmy ogromne brawa.
Pan Marcin  Barcz powiedział, że nasz list
bardzo ciepło został przyjęty w Niemczech i
odczytywany jest na wszystkich spotkaniach
związanych z Profesorem. To  była wspaniała
wycieczka.  Zachęcamy.
J. Jaworek i D.Dzięgielewski. 

Wielka Liga Czytelników – etap powiatowy
Dnia 28 lutego 2019 odbył się powiatowy finał IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga
Czytelników”
Naszą szkołę reprezentowali: 
kat. klas I-IV: 
W. Janiec 2a, M. Niezabitowska 3b, D. Szczepanik 3b, z książki "Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek" J. Bednarek, natomiast kat. klas IV-VIII:
W. Oszust 6b, M. Ryfka 6a, z książki „Niesamowity dwór” Z. Nienackiego. 
Niestety nasze drużyny nie awansowały do kolejnego etapu. Uczestnicy otrzymali nagrody
książkowe i dyplomy za udział. Zwycięzcom gratulujemy…
                                                                                                                                        Milena S.

                        WIELKA   LIGA    CZYTELNIKÓW

red.
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                        TŁUSTY CZWARTEK

Urodziny Profesora

Tłusty czwartek.
Skąd pochodzi ta
tradycja?

Tradycja tłustego
czwartku sięga czasów
pogaństwa. Dawniej
był to dzień, w którym
świętowano odejście
zimy i nadejście
wiosny.                          
Jego świętowanie
opierało się na
jedzeniu tłustych
potraw, głównie mięs
oraz piciu wina.
Specjalnie

na tłusty czwartek
przygotowywano
również pączki z ciasta
chlebowego
nadziewane słoniną.
                    Milena S.

Dnia 12 i 13 marca
była 97 rocznica
urodzin Władysława
Bartoszewskiego. Na
tą uroczystość przybyli
znajomi i przyjaciele
Profesora. Spotkali się
jak co roku ludzie,
którzy go podziwiali i
kochali. Miejscem w
którym się to odbyło
było kino Atlantic.
Atmosfera była
wspaniała.
Wspomniano

Profesora, cytowano
jego słowa, a ludzie
którzy go znali
opowiadali o jego
życiowej drodze.
Obecni tam byli
Ambasador Niemiec,
syn pana Władysława,
Marcin Barcz i wiele
innych znanych osób
dla których Profesor
był symbolem
uczciwości. red.

Szko.

Tłusty czwartek 2019

Tłusty czwartek w
kalendarzu
chrześcijańskim
wypada w ostatni
czwartek przed
Wielkim Postem. Jego
data uzależniona jest
od daty Wielkanocy,

która jest świętem
ruchomym.  Tłusty
czwartek w tym roku
przypada na dzień 28
lutego.
Tradycyjnie w tym
dniu zajadamy się
pysznymi pączkami i
faworkami.
Niewątpliwe

tłusty czwartek jest
najsłodszym dniem w
całym roku. Tradycja
tłustego czwartku
sięga czasów
pogaństwa. Dawniej
był to dzień, w którym
świętowano odejście
zimy i nadejście
wiosny.  Jego
świętowanie opierało

się na jedzeniu
tłustych potraw,
głównie mięs oraz
piciu wina. Specjalnie
na tłusty czwartek
przygotowywano
również pączki z
ciasta chlebowego
nadziewane słoniną.
                    Milena S.

Szko.
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