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Młodzi konstruktorzy

Lekcje matematyki nie są nudne!

   Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie mogli się przekonać, że
matematyka jest naprawdę ciekawa. Na lekcjach w klasie VI, pod
kierunkiem pani Katarzyny Jakubowskiej, zbudowaliśmy siatki
dwudziestościanu foremnego (jego inna nazwa to ikosaedr). Jest to
wielościan foremny, którego ściany mają kształt przystających trójkątów
równobocznych. Posiada on 20 ścian, 30 krawędzi i 12 wierzchołków. W
trakcie zajęć zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Do zbudowania
wielościanu posłużyły nam białe kartki A4, zszywacze i taśma klejąca.
Praca zajęła nam niecałe dwie godziny lekcyjne. Dowiedzieliśmy się, że
dwudziestościan foremny jest kopułą geodezyjną, a stosując modyfikację
takiej konstrukcji, można zbudować wielościany, które bardzo dobrze
przybliżają powierzchnię kuli. Kopuły geodezyjne znalazły zastosowanie w
architekturze jako atrakcyjne, wytrzymałe i samonośne pokrycia dachowe.
Taką konstrukcję miała czasza pierwszego planetarium na świecie
zbudowanego w Jenie w 1923 roku. W Polsce możemy podziwiać podobną
konstrukcję dachu „Złotych Tarasów” w Warszawie. 
 Po udanych początkach naszej przygody z konstruowaniem kopuł
podjęliśmy wyzwanie zbudowania jeszcze jednej – dużo większej od
poprzednich. Praca ta dała nam wiele satysfakcji.   
                                                                      Paulina Krzyżanowska

Uczniowie klasy VI ze swoją kopułą

Zgrany zespół podczas pracy

                 Cytując za..., czyli w poszukiwaniu 
                                 inspirujących myśli
   Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy
nasze skrzydła zapominają jak latać.
                                              Antoine de Saint-Exupery

   Czy wiesz, jakie święta obchodzimy w kwietniu?
12.04 – Dzień Czekolady
13.04 – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
14.04 – Dzień Ludzi Bezdomnych
25.04 – Dzień Sekretarki
23.04 – Międzynarodowy Dzień Książki
                                                                                Red.
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O ciekawych lekcjach matematyki
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Ozłacamy Kasisi
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      Najnowsze wieści 
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  Zachęcamy do lektury!!!
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   Ogólnopolskie Wybory Książek
                27 marca uczniowie SP w Linowie wzięli udział w „Ogólnopolskich Wyborach Książek”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była
redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, a patronat nad nim objęła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Celem wyborów
było poznanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa i dostosowanie księgozbiorów bibliotek do oczekiwań
młodych czytelników. W szkole zorganizowana została „ruchoma” Komisja Wyborcza, w której składzie znalazły się uczennice z klasy VI. Głosy
na ulubione książki zostały zebrane we wszystkich klasach. W sumie w wyborach wzięło udział 52. uczniów, a największą popularnością cieszyły
się następujące tytuły: „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa, „Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren, „Zaczarowana zagroda” Aliny i Czesława
Centkiewiczów, „Baśnie” H. Ch. Andersena, „O psie, który jeździł koleją” Romana Piskorskiego, „Karolcia” Marii Krüger, „Mikołajek” René
Goscinnego i Jean-Jacquesa Sempé oraz „Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego. Wybory najciekawszych książek uczniów
skłoniły naszą reporterkę Paulinę do przeprowadzenia sondy wśród nauczycieli. Co czytali w dzieciństwie? Tego dowiecie się z tekstu  poniżej.

Red.

Migawki z wyborów

      Książki mojego dzieciństwa...
          10 kwietnia br. przeprowadziłam wśród nauczycieli SP w Linowie
sondę dotyczącą ich ulubionych książek w dzieciństwie. Na pytanie o tytuł
tej najwspanialszej pozycji niektórzy chwytali się za głowę i uśmiechali się,
mówiąc: "Kiedy to było?", inni bez wahania wymieniali ukochane tytuły.
Poznajcie wyniki sondy. Może zachęcą Was do sięgnięcia po utwory bliskie
sercu Waszych nauczycieli.
        P. Katarzyna Chojnacka (dyrektor SP, nauczanie początkowe)
najcieplej wspomina książki: "Chłopcy z Placu Broni" i "Opowieści z Narnii".
Pozostali nauczyciele wymienili następujące tytuły: p. Mariola J. Harasim
(przyroda) - "Ania z Zielonego Wzgórza"   i "Czarnoksiężnik z Krainy Oz",  
p. Beata Wallerin (przedszkole) - "Opowieści z Narnii"  i "O psie, który jeździł
koleją", p. Kinga Kozłowska (religia, nauczanie początkowe) - "Baśnie
polskie" i "Ania z Zielonego Wzgórza", p. Katarzyna Jakubowska
(matematyka, informatyka) - "Pat ze Srebrnego Gaju" i "Pani na Srebrnym
Gaju",  p. Monika Pomykała (przedszkole) - "Dzieci z Bullerbyn", "Kubuś
Puchatek", p. Alicja Derkowska (nauczanie początkowe): "Rogaś z Doliny
Roztoki" i "Chłopcy z Placu Broni", p. Anna Czyżewska (język polski) - "Ania
z Zielonego Wzgórza" i "Dzieci z Bullerbyn", p. Izabela Mówka (język
niemiecki) - "Mały Książę" i "Dzieci z Bullerbyn", p. Andrzej Rydecki
(historia) - "Przygody Tomka Sawyera"   i "Dywizjon 303". Zapytałam też
sekretarkę, p. Emilię Makowską. Jej ulubione książki   z dzieciństwa to:
"Zapowiadał się piękny dzień" i "Kamienie na szaniec".
    Niektóre z tych tytułów są nam dobrze znane, inne nie. Teraz nie
będziecie mieć wątpliwości, jakie książki wiążą się z dzieciństwem naszych
„belfrów”.
                                                                               Paulina Krzyżanowska

                       Kto czyta książki, żyje podwójnie.
                                                           Umberto Eco

Ukochane książki wielu pokoleń

          Książki inspiracją dla filmowców
  Twórcy filmów chętnie sięgają po dzieła literackie. Na ich podstawie
powstało wiele interesujących ekranizacji. Jedną z nich niedawno
zachwyciła się nasza redaktorka.

"Zielona mila"
      Moim ulubionym filmem jest  „Zielone mila” (reż. Frank Darabont).
Powstał on na kanwie powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem.
Film opowiada o pewnym mężczyźnie  z niezwykłym darem. Tytułowa
zielona mila to zielona wykładzina w więzieniu, po której kroczyli skazańcy
 w kierunku miejsca egzekucji. Właśnie do tego więzienia trafił ów człowiek.
Został on niesłusznie oskarżony o zabójstwo i skazany na śmierć. John
Coffey (bo tak się nazywał) został obdarzony przez Boga niezwykłym
darem… darem uzdrawiania. Bohater uzdrowił kilka osób oraz wskrzesił
małą myszkę. Był niesamowitym człowiekiem – przede wszystkim bardzo
wrażliwym. Tym, czego bał się najbardziej, była ciemność. „Zielona mila” to
zdecydowanie najpiękniejszy film, jaki oglądałam. Są tam sceny, które dają
wiele do myślenia, pokazują nam, jak zły potrafi być świat i jak okrutni mogą
być ludzie. Wiele osób opowiadało mi wcześniej o tym filmie, ale ja
obejrzałam go dopiero dwa tygodnie temu. To, co czułam w trakcie jego
oglądania to przede wszystkim żal, współczucie i smutek. Nie obyło się
oczywiście bez łez. Niektórzy mogą w tym momencie pomyśleć, że nie
warto oglądać tak dołującego obrazu, ale nic bardziej mylnego! To cudowna
ekranizacja. Strasznie chwyta za serce i długo nie puszcza. Myślę, że to
jeden z najbardziej wzruszających filmów, jakie powstały i wart jest
obejrzenia.                                                                                                           
             Paulina Krzyżanowska

Red.
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O dogoterapii słów kilka
  O tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, mówi się od
zawsze. Jest przecież na każde zawołanie, czasem przyniesie gazetę czy
kapcie, a gdy czuje zewnętrzne zagrożenie, instynktownie broni swego pana.
Okazuje się jednak, że czworonogi mogą zdziałać dla nas dużo więcej. Idea
„wykorzystania” psów w terapiach dziecięcych zrodziła się w USA. W 1964
roku psychiatra dziecięcy Boris Levinsion zauważył u dzieci chorych na
autyzm pewną prawidłowość. Mianowicie pacjenci nadzwyczaj szybko i
łatwo nawiązywali kontakt właśnie ze zwierzętami. Po licznych
obserwacjach doszedł do wniosku, że obecność czworonoga podczas
dorastania dziecka - także zdrowego - rozwija jego wrażliwość oraz
poczucie odpowiedzialności. Dało to początki systematycznym badaniom i
obserwacjom. Udział psa w zajęciach motywuje i zmienia uczestników
spotkania. Sam człowiek (terapeuta) nie wywoła takich emocji, które
pozwolą dziecku pokonać przeszkodę utrudniającą dalszy rozwój choćby w
niedostrzegalnym przez nas aspekcie. Często zdarza się, że to właśnie ten
niewielki fragment blokował następne osiągnięcia. Dlatego też terapia z
udziałem psa nie jest jednokierunkowa, ale oparta na różnorodnej zabawie i
emocjach jako najlepszym sposobie nauki i dotarcia do potrzeb dziecka.
Dlatego pies jest również terapeutą, bo nawet sama jego obecność i
naturalne zachowanie prowokuje do aktywności i zmiany. Podczas zajęć
wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć
podstawowemu celowi dogoterapii, czyli wszechstronnemu rozwojowi
podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez
przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie
obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u
dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i
poprawę samooceny. Zajęcia z udziałem psa mają również na celu
rozwijanie  sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi,
rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu,
dotyku i węchu.                      
                                                Małgorzata Burchardt-Topolewska

Aksa, podaj łapę!
    Aksę, psa rasy golden retriver, znają wszystkie dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Linowie. Wraz ze swoją opiekunką, panią Małgorzatą
 Burchardt -Topolewską, jest ona u nas częstym gościem. Pani Małgosia  
 w tym roku szkolnym przeprowadziła dla naszych uczniów szkolenie
dotyczące profilaktyki ugryzień przez psa. Było to bardzo interesujące
spotkanie, na którym można było dowiedzieć się o psich zwyczajach i jak
postępować z tymi zwierzętami, aby uniknąć zagrożenia z ich strony.
Zapytaliśmy panią Małgosię, czym jest dogoterapia, która prowadzona jest
dla dzieci z naszej szkoły. 
                                                                                             Red.

Aksa lubi dzieci z wzajemnością

Chwile radości

Pomaganie sprawia frajdę

Ozłacamy Kasisi

    SP w Linowie włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Ozłacamy Kasisi”.  Jej
organizatorem jest Fundacja Kasisi i Szymon Hołownia. Celem
przedsięwzięcia jest zbiórka złotówek dla ubogich dzieci z afrykańskiej
wioski Kasisi oraz działania edukacyjne zmierzające do poszerzenia wiedzy
polskich uczniów na temat życia ich rówieśników w Afryce. Kasisi to wioska
misyjna w Zambii, w której pracują polskie siostry - Służebniczki
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi. Zajmują się
one dziećmi w sierocińcu, które funkcjonuje wyłącznie dzięki ofiarności ludzi
dobrej woli, stąd tak duże znaczenie mają wszelkie zbiórki pieniędzy.Finał
akcji zaplanowany jest na 16 czerwca – tego dnia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego. Na pewno do tego tematu
wrócimy na łamach naszej gazetki. Szkolnym koordynatorem akcji jest pani
Kinga Kozłowska.
                                                                                                Red.
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Na scenie

Moje puchary

KJ

Dziewczęta w akcji

           Muzyka moją pasją 
       Od zawsze moją pasją była muzyka. Od małego uwielbiałam jej słuchać
i śpiewać piosenki. To nie jest tylko coś, co robię w wolnym czasie. Muzyka
jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Moim ulubionym gatunkiem
muzycznym jest hip-hop, ale ogólnie słucham tego, co „wpadnie w
ucho”. Gdybym miała wymienić zespoły lub artystów, których szczególnie
cenię, to będą to: OneRepublic, RH+, KaeN i Marilyn Monroe.  Mając kilka
lat, myślałam o tym, żeby zająć się muzyką na poważnie. Nawet od drugiej
klasy zaczęłam uczęszczać na szkolne zajęcia muzyczne. Dzięki nim
powoli rozwijałam talent. Za sobą mam nawet kilka wygranych konkursów
muzycznych. Dwukrotnie zwyciężyłam w Powiatowym Konkursie Piosenki
Patriotycznej w Linowie, zajęłam również I miejsce w Powiatowym
Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz Powiatowym Konkursie „Wesoła Nutka” w
Łasinie. To pozwoliło mi uwierzyć w siebie i w to, że mój głos faktycznie
podoba się innym. Od zawsze śpiewam też na szkolnych apelach i
uroczystościach. Byłam zadowolona, że to właśnie mi powierzono tę
funkcję. Czułam się wyróżniona. Jednak śpiewanie wbrew pozorom nie jest
łatwe. Trzeba robić to samo, co w sporcie – dużo ćwiczyć, żeby osiągnąć
perfekcję. Nie da się zaśpiewać czegoś idealnie bez wcześniejszego
treningu. Ale tak samo jak sportowiec musi oszczędzać swoje siły, tak
śpiewak musi oszczędzać swój głos. Nic nie przyjdzie od razu, ale dzięki
ciężkiej pracy można dużo osiągnąć. Mimo wielu godzin poświęconych na
próby, zawsze sprawiało mi to radość. Będąc wokalistą, nie można
zaniedbywać ćwiczeń rozwijających głos, poprawiających dykcję. Przede
wszystkim trzeba pamiętać, że muzyka jest zabawą i kiedy już jest bardzo
źle – ona może poprawić nam humor. Gdy jestem smutna, zawsze staram
się znaleźć czas na posłuchanie muzyki. To znacznie poprawia mi humor i
pomaga mi we wszystkim, np. w nauce. Tak jak inni potrzebują do nauki
ciszy i spokoju, tak ja potrzebuję muzyki, by się skupić. Miło jest usłyszeć,
że ktoś docenia to, co robię, jednak jeśli tak nie jest – nie warto się tym
przejmować Najważniejsze, że ja to kocham. Reszta się nie liczy.                  
                                                                               Paulina Krzyżanowska 

       
        
         Muzyka 
   to kąpiel duszy. 

          Z. M. Raudive
 

III miejsce dla naszych sportsmenek

 9 kwietnia silna reprezentacja naszej szkoły (w składzie: Patrycja
Krzyżanowska, Paulina Krzyżanowska, Wiktoria Oles, Aneta Mazur, Ania
Witkowska, Monika Nowakowska, Julia Rafalska i Marta Oles)
uczestniczyła w gminnych rozgrywkach szóstek piłkarskich w Lisnowie.
Opiekunem dziewcząt była pani Magdalena Olszewska – nauczycielka
wychowania fizycznego. Dziewczęta rozegrały 3 mecze, każdy z nich trwał
14 minut. Na boisku nie zabrakło waleczności i koniecznego skupienia przy
przechwycaniu piłek od drużyn przeciwnych. Ostatecznie udało się zająć III
miejsce na podium. Następnego dnia o sportowych zmaganiach
uczestniczkom przypominały zakwasy. 
          Red. (na podstawie  relacji Patrycji Krzyżanowskiej i Wiktorii Oles)

  Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych": Anna Czyżewska, Katarzyna  
 Jakubowska, Paulina Krzyżanowska, Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria  
 Oles.

                                 Kolejny numer już niebawem !!!

Szóstoklasiści już po sprawdzianie!
1 kwietnia ośmioro uczniów klasy VI z naszej szkoły przystąpiło do
sprawdzianu szóstoklasisty, który od tego roku odbywać się będzie w nowej
formule. Część pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.
Uczeń na rozwiązanie tych zadań miał w sumie 80 minut.  Część druga to
zadania z języka obcego – nasi uczniowie musieli w ciągu 45 minut wykazać
się swoją znajomością języka niemieckiego. Zapytaliśmy kilka osób o
wrażenia po sprawdzianie podsumowującym wiedzę i umiejętności zdobyte
w ciągu ostatnich lat.- Stresowałam się mocno - mówi Aneta Mazur - ale
sprawdzian nie był aż taki trudny. Zdaniem Marty Oles najłatwiejsze było
zadanie dotyczące zredagowania opowiadania. - Bardzo pomogły nam testy
próbne, które rozwiązywaliśmy w tym roku - dodaje Julia Rafalska. Oficjalne
wyniki sprawdzianu poznamy pod koniec maja br.  
                                                                                                    Red.

PK

PK

Tuż przed sprawdzianem
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