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"Więc chodź, pomaluj mój świat..." - przywoływanie wiosny na zajęciach plastycznych

     Witajcie!
         Przed Wami pierwszy numer naszej gazetki „Wieści Szkolne”,      
 w której odsłonimy trochę nasz świat. Nasz, czyli uczniów Szkoły    
 Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie!

Cytując za..., czyli w poszukiwaniu
inspirujących myśli

     Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto
 może sobie pozwolić na życie wśród uroków, jakie        
 roztacza wczesna wiosna.
                                                            Antoni Czechow

Czy wiesz, jakie święta obchodzimy w marcu?

  3.03 – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
  8.03 – Międzynarodowy Dzień Kobiet
12.03 – Światowy Dzień Drzemki w Pracy
22.03 – Światowy Dzień Wody
27.03 – Międzynarodowy Dzień Teatru

     Jak widzimy, wśród poważnych świąt są i takie, do których trzeba podejść z lekkim
przymrużeniem oka.                                                                                             Red.

W tym numerze:

·  Białe półkolonie, czyli
ferie w szkole 
- sprawozdania 

·  Moją pasją są konie         
- zwierzenia Julii

·  W marcu jak w garncu   
- przysłowia ludowe
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Czerpanie papieru w Muzeum w Grudziądzu

      W trakcie wspólnego przygotowywania smakołyków wszyscy świetnie
się bawiliśmy. Po zakończonej pracy w kuchni mieliśmy czas na gry i
zabawy, a po nich - przy herbatce - próbowaliśmy tego, co sami
upichciliśmy.
     10 lutego pojechaliśmy na basen do Wąbrzeźna. Było super! Najbardziej
podobały mi się długie, kręte zjeżdżalnie. Nad naszym bezpieczeństwem
czuwali mili ratownicy.
     20 lutego wybraliśmy się do Grudziądza. Najpierw byliśmy w kinie,    
gdzie obejrzeliśmy film pt. „Pingwiny z Madagaskaru”. Po seansie filmowym 
kolejnym punktem programu była wizyta w muzeum, gdzie wzięliśmy udział
w warsztatach pt.: „Skąd się wziął papier?”. Po krótkim wykładzie o historii
papiernictwa przystąpiliśmy do samodzielnego czerpania papieru. Następnie
mogliśmy pomalować swoje karty - wyglądały naprawdę ładnie. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji McDonald's. 
       Mam nadzieję, że w przyszłym roku ferie zimowe też będę mogła
spędzić w ten sposób.
                                                                                    Wiktoria Oles

Muffinki, pierogi, a na dokładkę… basen
  Tegoroczne ferie będę długo wspominać, bo był to udany czas. Bardzo
podobały mi się zajęcia kulinarne. Robiliśmy na nich ciasteczka owsiane,
pizzę, pierogi, sałatkę owocową, muffinki i przepyszne kuleczki kokosowe,
na które przepisem chcę się z Wami podzielić. Jest bardzo prosty, więc
warto spróbować. Oto on!

Kuleczki kokosowe
Składniki:
- 125 g masła
- 2 łyżki kakao
- 2 paczki herbatników
- 125g cukru pudru
- wiórki kokosowe do dekoracji
- kilka kropli olejku migdałowego
Wykonanie:
   Herbatniki pokruszyć i utrzeć.Połączyć z masłem wcześniej utartym z
cukrem i dodać kakao. Schłodzić, a gdy masa stwardnieje, uformować kulki
wielkości orzecha włoskiego. Obtoczyć w wiórkach kokosowych i ponownie
schłodzić. Smacznego !

Formowanie pysznych kuleczek

Białe półkolonie, czyli ferie w szkole … i nie tylko
     Tegoroczne ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim były bardzo późno, więc zamiast lepić bałwany,  można było
obserwować wracające z ciepłych krajów ptaki. Tak, wiosna już coraz bliżej! My na chwilę wrócimy wspomnieniami do ferii –
wprawdzie bez śniegu, ale za to niezwykle ciekawie spędzonych. Specjalnie dla uczniów naszej szkoły zostały  zorganizowane
półkolonie, których program wypełniony był po brzegi interesującymi propozycjami. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych,
informatycznych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, gier planszowych i w warsztatach kulinarnych. Odbyło się także kilka
wycieczek: do Grudziądza, Torunia, Malborka oraz na basen do Wąbrzeźna i Kwidzyna. 
     O tym, że ferie w szkole nie muszą być nudne, opowiedziały specjalnie dla Was nasze reporterki: Patrycja i Wiktoria.   
                                                                                                                                                                        Red.                   
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Byliśmy tu i tam
     Dwa tygodnie ferii, a ja prawie codziennie byłam w szkole. Dziwne?
Pewnie byłoby takie, gdyby w tym czasie w naszej podstawówce nie
odbywały się półkolonie. Ciekawe zajęcia sportowe, plastyczne, kulinarne, a
przy okazji wycieczki, które uwielbiam. 24 lutego pojechaliśmy do Torunia.
Najpierw mieliśmy okazję obejrzeć bardzo zabawny spektakl w Teatrze Baj
Pomorski zatytułowany „Wschód i zachód słonia”. Po przedstawieniu
jeszcze długo nuciliśmy piosenkę o kokosach i bananach. W dalszej
kolejności udaliśmy  się do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, aby
poznać ciekawostki ze świata nauki. Zdecydowanie najbardziej podobała mi
się wystawa wodna.

W Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy"

   

Zajęcia sportowe

Ach, jak przyjemnie!

      26 lutego odbyła się wycieczka do Malborka, gdzie zwiedzaliśmy
Muzeum Zamkowe. Zanim weszliśmy do wnętrz zamku, dostaliśmy
audiobooki (to takie nagrania dźwiękowe przewodnika). Wędrując
po komnatach, mogliśmy poczuć średniowieczną atmosferę tego
największego zamku w Polsce. Najbardziej spodobały mi się piękne sale z
bronią i bursztynami.
          27 lutego wybraliśmy się do Kwidzyna na basen. Na miejscu szybko
przebraliśmy się w stroje kąpielowe, aby skorzystać z wielu atrakcji.
Mieliśmy do dyspozycji 3 baseny, jacuzzi i wielką zjeżdżalnię,  na której
czułam, jak podskakuje mi adrenalina.

W Malborku

     Na basenie mogliśmy korzystać z różnych akcesoriów potrzebnych
młodym pływakom, takich jak: okularki, rękawki, deski do pływania,
"makarony" itp. 
      Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Ferie za nami, teraz czas skupić
się na nauce. 
                                                                               Patrycja Krzyżanowska

***
   Opiekunami uczniów w trakcie wycieczek były: pani dyr. Katarzyna
Chojnacka, pani Alicja Derkowska, pani Katarzyna Jakubowska, pani Kinga
Kozłowska, pani Monika Pomykała i pani Magdalena Olszewska.          
Sponsorem półkolonii była firma EDFen.
                                                                            Red.
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                         Moją pasją są konie!
         Od najmłodszych lat interesuję się końmi. Zbieram wszelkie informacje
na temat jeździectwa, hodowli, pielęgnacji i żywienia tych pięknych zwierząt.
Zafascynowało mnie w nich to, że można się z nimi doskonale porozumieć.
         Moja pasja zaczęła się w pewne niedzielne popołudnie. Pamiętam to
dokładnie. Mój tata postanowił zabrać mnie do stajni. Na początku myślałam,
że to zły pomysł, gdyż bałam się tych dużych zwierząt. Mój strach wynikał
trochę z tego, że uprzedziłam się do koni po obejrzeniu filmu  pt. "Mustang z
Dzikiej Doliny". Tata zapewniał mnie wówczas, że konie są oswojone i stoją
w boksach, które są zamknięte i na pewno nic mi nie grozi. Gdy dotarliśmy
na miejsce, czułam, że to będzie przełomowy moment w moim życiu.
Dowiedziałam się wówczas, że konie to bardzo mądre zwierzęta. Kontakt z
nimi ułatwia m.in. rehabilitację osób niepełnosprawnych (jest to tzw.
hipoterapia). 
          Kilka tygodni po mojej wizycie w stajni odbyłam pierwszą jazdę konną.
Było wspaniale! Nie można tego porównać z niczym. To niesamowite, jak
człowiek i koń potrafią ze sobą współpracować. Obecnie należę do sekcji
jeździeckiej. Dzięki temu poznałam wielu wspaniałych miłośników koni, nie
tylko z naszego kraju, ale również z Ukrainy i Włoch. Dzisiaj bez trudu radzę
sobie z osiodłaniem i pielęgnacją koników.
            Moim zdaniem, koń to najpiękniejsze zwierzę na świecie. Moja pasja
związana z końmi daje mi dużo radości. Każdą wolną chwilę spędzam z
moimi czworonogimi przyjaciółmi. Wierzę, że koń też ma duszę. Cierpię, gdy
jest mu źle i weselę, gdy jest zdrowy i szczęśliwy. Najlepszy jest moment,
gdy łapię za przedni łęk siodła i w myślach mówię sobie: "Jak ja to kocham".
                                                                                Julia Rafalska

Wspaniałe chwile

Z ukochanym koniem

Na łonie natury

  Przysłowia ludowe o marcu
1.  Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
2.  Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
3.  Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to
rolnik się śmieje.
4.  W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
5.  Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
             Red. (źródło: http://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_marzec)

Uśmiech wiosny

      Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych": Anna Czyżewska (red. nacz.),
Katarzyna Jakubowska (fotografie), Patrycja Krzyżanowska                    
 (red. tematyczny), Julia Rafalska (red. tematyczny), Wiktoria Oles          
(red. tematyczny), Paulina Krzyżanowska (red. tematyczny)                          
                                                    KOLEJNY NUMER WKRÓTCE!!!

Już nie długo się zazieleni!
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