
Wieści Szkolne

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Józefa
Wybickiego
Linowo 36
86-341, Świecie nad Osą

Numer 3 05/15

Dzień Ziemi

Rozwiązujemy krzyżówki

Przygotowane przez nas dania

Prezentacje klasy szóstej

Cytując za…, czyli w poszukiwaniu inspirujących myśli

                       Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
                                                                                                           Janusz Korczak

                Jakie święta obchodzimy w czerwcu?

  1.06. - Międzynarodowy Dzień Dziecka
  3.06. - Dzień Dobrej Oceny
  4.06. - Boże Ciało
  5.06. - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
  8.06. - Światowy Dzień Oceanów
16.06. - Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom                
             Afrykańskim
21.06. - Święto Muzyki
23.06. - Dzień Ojca 
29.06. - Dzień Ratownika WOPR
                                                                          Red.

   
  W tym numerze:

Dzień Ziemi
Na górskim szlaku, czyli wycieczka do Zakopanego
Moja ulubiona lektura
Adopcja na odległość

Z fotografią za pan brat - zajęcia fotograficzne
W kinie i nie tylko - wyjazd klasy szóstej do Grudziądza
Gdy po lekcji zabrzmi dzwonek
Budowaliśmy mosty...na matematyce!
Koki, loki i warkocze, czyli marzenia Darii

    5 maja nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego
Dnia Ziemi, zachęcając wszystkich do zdrowego trybu
życia. Szóstoklasiści przedstawili na ten temat ciekawe
prezentacje, a nauczyciele przygotowali zadania dla uczniów
w postaci krzyżówek i rebusów. Rywalizacja między
dziećmi była pełna emocji. Na koniec każda z klas zajęła się
przygotowaniem zdrowych sałatek, które później
zaprezentowano na forum.          Aneta Mazur

  
  ZDROWO

       KOLOROWO

             EKOLOGICZNIE

Wiemy,
jak komponować posiłki,

żeby dostarczyć
organizmowi

niezbędnych witamin!

Najnowsze wieści 
ze Szkoły Podstawowej 

w Linowie 
już przed Wami!!!

Zachęcamy do lektury!!!
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Na górskim szlaku

Jaskinia Mroźna

Na ośnieżonym szlaku

Nasza ekipa z przewodnikiem

           
    W dniach od 30 kwietnia do 5 maja br. byliśmy na wycieczce w Zakopanem. Zwiedziliśmy dużo
ciekawych miejsc. Chodziliśmy oczywiście po górach, dolinach oraz odwiedzaliśmy sanktuaria.
Chciałabym się z Wami podzielić swoimi zapiskami z dziennika.

Czwartek, 30 kwietnia
  Właśnie dojechaliśmy na peron. Za chwilę wsiadamy do pociągu. Będziemy jechać całą noc! Jak tylko
dojedziemy na miejsce, to idziemy w góry! Nie możemy się doczekać!

Piątek, 01 maja
  Po ponad 10. godzinach jazdy dojechaliśmy do Zakopanego. Jesteśmy wykończeni. Po przyjeździe
dostaliśmy trochę czasu na zakwaterowanie. Później zeszliśmy na śniadanie, a po nim
przygotowywaliśmy się do wyjścia. Zostaliśmy podzieleni na 4 grupy: dziewczyny z podstawówki,
chłopcy z podstawówki, dziewczyny z gimnazjum i chłopcy z gimnazjum. Celem pierwszej wędrówki
była Dolina Kościeliska. Zwiedziliśmy tam Jaskinię Mroźną. Padamy z nóg. To była strasznie
wyczerpująca wyprawa. Po powrocie poszliśmy do swoich pokoi, gdyż mieliśmy już czas wolny.

Sobota,02 maja
  Zaczęliśmy dzień od śniadania. Po nim wyruszyliśmy na nową wyprawę. Poszliśmy na kolejny z
tatrzańskich szlaków. W Dolinie Strążyskiej podziwialiśmy wodospad Siklawica. Był wspaniały!
Robiliśmy tam wiele zdjęć. Pogoda niestety nie dopisała – cały dzień padało. Potem poszliśmy do
kaplicy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mieliśmy tego dnia wszyscy jechać do aquaparku, ale
ostatecznie część z nas została na miejscu.

Niedziela, 03 maja
  Po śniadaniu pojechaliśmy do Kuźnic. Stamtąd udaliśmy się pod kolejką linową, by móc wjechać nią
na Kasprowy Wierch. To było  świetne! Byliśmy 2000 m n.p.m. Na górze było bardzo zimno, ale za to
widoki zapierały dech! Później obejrzeliśmy pewien dokument o urokach Tatr, w tym również o 
zwierzętach tam żyjących. Potem przyszedł czas na zakup pamiątek na Gubałówce. Po zakupach
czekaliśmy 2 godziny na busy, którymi wróciliśmy do pensjonatu.

Poniedziałek, 04 maja
  Ostatni dzień w górach spędziliśmy wędrując po lesie, w którym zwiedziliśmy pewien kościół. Potem
wypiliśmy herbatę, odpoczęliśmy i ruszyliśmy w dalszą drogę, podziwiając nasze piękne Tatry.
Wróciliśmy do pensjonatu, trochę odpoczęliśmy, a potem jeździliśmy po okolicy bryczkami konnymi.
To była jedna z najlepszych atrakcji na tej wycieczce! Później zostało przygotowane ognisko, na które
wszyscy poszliśmy. Po nim uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele blisko naszego pensjonatu. W
końcu nadszedł czas  przygotowań do powrotu. Po kolacji opuściliśmy Zakopane.

Wtorek, 05 maja
Dojechaliśmy do Świecia nad Osą. Stamtąd odbierali nas rodzice.

To była najlepsza wycieczka, na jakiej byłam. Poznaliśmy wiele nowych miejsc i ludzi. Nigdy tego nie
zapomnę. Było wspaniale!

Paulina Krzyżanowska

                                       Moja ulubiona lektura
  W IV klasie omawialiśmy na lekcjach języka polskiego wspaniałą książkę
C.S. Lewisa pt. „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”.
Powieść rozpoczyna się w momencie, gdy pewien Profesor przyjmuje pod
swój dach czworo dzieci z Londynu, w którym nie czują się bezpiecznie z
powodu trwającej wojny. Miły, starszy pan jest gościnny i pozwala
rodzeństwu na organizowanie w jego domu różnych zabaw. Właśnie
podczas jednej z nich Łucja spostrzega, że pewna stara szafa kryje w sobie
wiele tajemnic. Wchodzi do niej i…trafia do niezwykłej krainy zwanej Narnią. 
Wkrótce to miejsce poznaje również jej rodzeństwo. Tam dzieci przeżywają
wiele niesamowitych przygód, ale tego dowiecie się, czytając tę świetną
książkę, która uczy, że dobro zawsze zwycięża.

                                                                                Wiktoria Oles
Z ulubioną książką
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Adopcja na odległość
  Od  4 lat  prowadzona jest  u nas akcja „Adopcja na odległość”. Nasza szkoła zaadoptowała Brigele
Tianazara z Madagaskaru. Obecnie dziewczynka jest uczennicą klasy IV. Od 4 lat zbieramy wśród
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły drobne kwoty, które są przeznaczane na opłacenie nauki w
szkole i zakup przyborów szkolnych naszej podopiecznej. Dzieci wyrabiają w sobie wrażliwość na
potrzeby innych dzieci oraz uczą się dzielenia z potrzebującymi. Około 60 % mieszkańców
Madagaskaru stanowią dzieci poniżej piętnastego roku życia. Dziesięcioosobowa rodzina nie jest tu
niczym dziwnym. Wiele dzieci nie może więc iść do szkoły, bo nie mają takich możliwości i czasu.
Muszą pracować. Już kilkuletnie dzieci pasą całymi dniami byki, pracują w polu przy uprawie ryżu i
cebuli, a w międzyczasie zajmują się młodszym rodzeństwem. Państwowe szkoły mieszczą się
zazwyczaj w obskurnych budynkach. Szczególnie trudna sytuacja jest na wioskach. Często są to
szałasy z bambusa i gliny. Klasy są zawsze przepełnione. Pięćdziesięcioro dzieci tworzy dopiero
„małą” klasę. „Duża” to nawet sto pięćdziesiąt uczniów. Szkoła nie posiada żadnych przyborów
naukowych. Dzieci do nauki pisania używają zazwyczaj małej tabliczki i kredy. Tylko nieliczne stać na
jeden zeszyt i ołówek. Książka jest zazwyczaj tylko jedna na całą klasę. Już od pięćdziesięciu lat 
misja tj. Zgromadzenie Ducha Świętego prowadzi szkołę katolicką w Mampikony. Jest w niej obecnie
1250 uczniów. W wioskach już od kilku lat działają kolejne trzy szkoły skupiające około 500 dzieci.
Problem w tym, że najbiedniejszych dzieci nie stać na zapłacenie czesnego. Dlatego tak ważna jest
pomoc innych ludzi często z odległych krajów. 

Kinga Kozłowska

Z fotografią za pan brat
      Od 18 kwietnia mamy okazję poznawać tajniki fotografii w czasie zajęć
prowadzonych przez pana Mariusza Maziarza, w których uczestniczy 15
osób z naszej szkoły. Do tej pory odbyły się 3 spotkania. Na pierwszym z
nich pan opowiadał nam o różnych programach do obróbki zdjęć i
przedstawił tematykę kolejnych zajęć. Drugie spotkanie odbyło się w
plenerze. Robiliśmy sobie wówczas wzajemnie zdjęcia na tle przyrody.
Bardzo nam się to podobało. Na trzecie spotkanie każdy z nas musiał się
przebrać w kolorowy strój, a następnie ćwiczyliśmy wykonywanie fotografii
portretowej. Już nie mogę doczekać się kolejnych spotkań, które są
naprawdę bardzo interesujące!                                  Marta "Bibi" Oles

Nasza podopieczna

W kinie i nie tylko
  18 kwietnia odbyła się wycieczka klasy szóstej do Grudziądza. Uczniowie
pojechali razem z wychowawczynią panią Marią J. Harasim. Ich środkiem
transportu był pociąg, którym wyruszyli z Boguszewa. Gdy dotarli na
miejsce, poszli do kina na film pt. „Kopciuszek”, który okazał się bardzo
ciekawy! Po seansie udali się na kręgle. Nikt z nich wcześniej nie miał z nimi
do czynienia, ale całkiem nieźle wszystkim szło. Można było poczuć się jak
na prawdziwych zawodach, a czas minął przy tym bardzo szybko.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Najwięcej punktów zdobyła Monika
Nowakowska, zaraz po niej była Daria Piotrowska. Później, po małych
zakupach, nadszedł czas powrotu do Linowa. Uczniowie jeszcze długo
wspominali ten wspólny wyjazd, który okazał się bardzo udany.
                                                                                 

  Monika Nowakowska

Nasze modelkiKlik, klik

Gdy po lekcji zabrzmi dzwonek…  
                                         

Hop, do góry!

      Chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak wyglądają przerwy w naszej
szkole. W czasie lekcji czekamy aż zabrzmi piękny dźwięk dzwonka.
Piękny dlatego, że na przerwę. Gdy jest ładna pogoda, to po lekcji wszyscy
z radością wychodzą na zewnątrz. Każdy ma wtedy jakieś zajęcie. Jedni
rozmawiają, inni bawią się w berka lub grają w gumę. Ostatnio pojawiła się
moda na zabawy papierowymi kulkami wykonanymi przez uczniów – są one
różnej wielkości, w różnych kolorach. W czasie przerw pojawiają się i tacy,
co wykorzystują te wolne chwile na czytanie lektur. Ja należę do aktywu
bibliotecznego i każdego dnia przez  2  przerwy wraz z koleżankami
pomagam w szkolnej bibliotece w wypożyczaniu książek. W czasie przerw
towarzyszą nam nauczyciele, którzy mają dyżur. Naprawdę ich podziwiam,
ponieważ uczniowie potrafią być bardzo głośni. Po lekcjach wszystkich
rozpiera energia i można choć trochę się rozładować przed kolejnymi
zajęciami.                                           Patrycja Krzyżanowska

Red.
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  O tym, że lekcje matematyki w naszej szkole nie są nudne,
przekonywaliśmy w ostatnim numerze „Wieści Szkolnych”. Dziś
chcielibyśmy się z Wami podzielić naszymi wrażeniami z kolejnych zajęć.
27 kwietnia budowaliśmy mosty z patyków od lodów. Patyki sklejaliśmy
gorącym klejem z pistoletu. Na początku   lekcji  dowiedzieliśmy się, jakie są
rodzaje  mostów   i rozmawialiśmy o tym jakiego typu konstrukcje znajdują
się w różnych miejscach w Polsce. Następnie zaplanowaliśmy naszą pracę.
Rywalizacja między grupami była bardzo zacięta. Trzeba było oszczędnie
dokładać następne patyki, ponieważ im lżejszy był most tym więcej punktów
można było otrzymać. Największe emocje były na końcu, gdy
sprawdzaliśmy wytrzymałość mostów, wkładając w zawieszony na moście
karton półlitrowe butelki wypełnione wodą. Za każdą włożoną butelkę
również otrzymywaliśmy punkty. Chociaż konkurencja i emocje temu
towarzyszące były ogromne, a różnica w punktach między jednym a drugim
zespołem była niewielka - oba zespoły czuły się zwycięsko!

Red.

Oszczędnie dokładamy patyki

Koki, loki i warkocze, czyli marzenia Darii

Tworzymy nasze dzieła

Sprawdzamy wytrzymałość mostów

       Już od dziecka interesuję się fryzjerstwem. To moja wielka pasja. Gdy
miałam 9. lat, mama poprosiła mnie, abym spróbowała jej ułożyć włosy.
Zgodziłam się, ponieważ chciałam wykonać pierwszą w życiu fryzurę. Z
czasem zaczęłam się uczyć tworzenia nowych fryzur z Internetu:
dobieranego warkocza i kłos. Najpierw ćwiczyłam na włosach kuzynki (efekt
bardzo jej się podobał), potem uczyłam się zaplatania swoich włosów.
Obecnie znajomi często proszą mnie o wykonanie fryzur na specjalne
okazje. Między innymi czesałam kuzynkę na jej osiemnastkę. Wykonałam
wtedy mój ulubiony warkocz kłos. Moja mama, mimo że nie pracuje
zawodowo jako fryzjerka, to uczęszczała na kurs fryzjerski i nauczyła się
wówczas wielu ciekawych fryzur. To od niej bardzo wiele się nauczyłam.
Wiem, że przede mną jeszcze bardzo wiele pracy, ponieważ jestem młoda,
ale mam nadzieję, że po ukończeniu gimnazjum rozpocznę naukę w szkole,
dzięki której zdobędę wymarzony zawód. Moja rodzina oraz przyjaciółki
mnie wspierają i wierzą, że mi się uda.

Daria Piotrowska

Kok Darii

Kłos

Budowaliśmy mosty… na matematyce!

    Z okazji Dnia Dziecka redakcja życzy
wszystkim Smykom, tym małym i tym trochę
większym, dużo radości każdego dnia,
uśmiechu od ucha do ucha, spełnienia marzeń
i wspaniałych wakacji!!!

Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych": Anna
Czyżewska, Katarzyna Jakubowska, Kinga
Kozłowska, Aneta Mazur, Marta Oles, Patrycja
Krzyżanowska, Daria Piotrowska, Paulina
Krzyżanowska, Monika Nowakowska.

Z najlepszymi życzeniami!
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