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

Numer 5 11/15

Jesienna dama

Za oknem jesienna aura

Jakie święta obchodzimy w listopadzie?
1 XI – Wszystkich Świętych
2 XI – Dzień Zaduszny
11 XI –  Narodowe Święto Niepodległości
16 XI – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
21 XI – Dzień Życzliwości
25 XI – Światowy Dzień Pluszowego Misia
29 XI – Andrzejki
                                                                                                        Red.

Cytując za, czyli w poszukiwaniu inspirujących myśli…

         Zanurzać, zanurzać się w ogrody rudej jesieni
         i liście zrywać kolejno jakby godziny istnienia…
                                                      Edward  Stachura

                      
                   Polskie przysłowia o listopadzie
1. Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
2. Słońce listopada mrozy zapowiada.
3. Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
                                                                             Red.

                                   Przed Wami 
               numer specjalny "Wieści Szkolnych"
                   poświęcony tematyce jesiennej! 

                            Zachęcamy do lektury!

       W tym numerze:
Jesienna galeria zdjęć
Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie pierwszoklasistów
Spotkanie z rycerzami 
Sportowa pasja Bartosza
Narodowe Święto Niepodległości

MO

KR



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 5 11/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWieści Szkolne

Piękny okaz, ale tylko do oglądania! Witaminy prosto z drzewa

Pod osłoną drzew

Kasztan otworzył się przed nami

Barwy natury jak u Moneta

Jesienna galeria
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                   O jesieni...lirycznie
Jesień zainspirowała Maję, uczennicę klasy IV, do
napisania wiersza. Zanurzmy się w jego słowa.

                             Jesień
Już jesień puka do twych drzwi,
jest kolorowa i pięknie lśni.
Nikt nie zna pory,
kiedy pierwszy listek z drzewa spadnie,
kiedy drzew korony rozchylą się tak ładnie.

Kiedy drzewo ziemi podaruje kolorowe liście
i kiedy na świecie zrobi się soczyście.
Dywany z liści ocieplają całą ziemię
i chyba każdy się ze mną zgodzi,
że jesienią jest przepięknie.
                    
                                              Maja Otowicz

Maja patrzy na świat przez jesienne okulary

                                      Dzień Edukacji Narodowej
     15 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uczniowie  przygotowali specjalnie  na tę uroczystość część
artystyczną, której tematem była szkoła w krzywym zwierciadle. Pani
Dyrektor Katarzyna Chojnacka złożyła tego dnia serdeczne życzenia
nauczycielom z okazji ich święta oraz wręczyła Nagrody Dyrektora. Wielu
wzruszeń dostarczył ostatni punkt uroczystości, a mianowicie pożegnanie p.
Aliny Góralskiej – nauczycielki języka polskiego i historii, od wielu lat
związanej ze Szkołą Podstawową w Linowie, o której z wdzięcznością i
sympatią będą pamiętać Jej uczniowie oraz grono pedagogiczne. Nie
zabrakło życzeń oraz  pięknych piosenek ze specjalną dedykacją.
                  Apel został przygotowany przez panie: Magdalenę Olszewską,
Zuzannę Orylską, Kingę Kozłowską oraz pana Sławomira Domerackiego.
                                                                                              Red.

Chwile wzruszeń

Ślubowanie pierwszoklasistów
           29 października  odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i
pasowanie ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w
Linowie. Na początku dzieci zaprezentowały program artystyczny, który
przygotowywały przez ostatnie tygodnie pod czujnym okiem pani Kingi
Kozłowskiej. Później złożone zostało ślubowanie, a następnie nastąpiło
pasowanie na ucznia. Po tych ważnych chwilach pierwszoklasiści otrzymali
z rąk pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy, a przedszkolaki i uczniowie kl. II
wręczyli im upominki. 
                                                                                                         Red.

Ślubowanie

Wśród rycerzy

Spotkanie z
rycerzami

23 października w
naszej szkole odbyła
się żywa lekcja historii.
Mogliśmy obejrzeć
pokaz rycerski,          
w trakcie którego
poznaliśmy broń, jakiej
używano w
średniowieczu oraz
obyczaje rycerzy.
                            WO

Jesienne selfie:)

     
       

 Wiktoria i Julia
           zachęcają

     do jesiennych        
       spacerów!
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Sport jest jego pasją

     Kolarstwo i bieganie to dyscypliny, w których odnosi niemałe sukcesy.      
O kim mowa? O Bartku Szymanskim – uczniu klasy V. W czasie rozmowy  
  z nim nie trudno zauważyć, że sport jest tym, co uwielbia. Od 6. miesięcy
trenuje kolarstwo w UKS Szaniec Świecie nad Osą pod okiem trenera
Romana Jagielskiego. Bartek jest świadomy tego, że aby osiągnąć sukces,
trzeba ciężko pracować. Trzy razy w tygodniu trenuje jazdę na rowerze
przez 1,5 godziny, dzięki czemu jego kondycja jest coraz lepsza. Bartek
stara się również odpowiednio odżywiać, aby jego organizm dobrze znosił
wysiłek fizyczny. Pytany o to, dlaczego właśnie sport jest jego pasją,
odpowiada, że po prostu lubi zmęczenie. Wyczerpujące przygotowania do
zawodów zaowocowały wspaniałymi wynikami. 11 kwietnia br. w zawodach
Grand Prix Grudziądza w Przełajach "Rowerowa wiosna" w ramach
Kolarskiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych zajął II miejsce.                
 3 października znowu stanął na podium, zajmując  III miejsce w
Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym w Pruszkowie. Jak już
wspomnieliśmy obok kolarstwa ważne miejsce zajmuje w jego sportowym
życiu bieganie. Do zawodów biegowych przygotowywany jest w szkole
przez panią Magdalenę Olszewską. 28 września br. zajął I miejsce w
biegach przełajowych na szczeblu gminnym w Lisnowie, z kolei 15
października uplasował się na II pozycji w zawodach powiatowych w Łasinie,
wspomagał również skutecznie reprezentację SP w Linowie w czasie biegów
sztafetowych, zajmując wspólnie z kolegami I miejsce w Lisnowie i III
miejsce w Łasinie.
   Życzymy Bartkowi wytrwałości i dalszych sukcesów!

Red.

Na dwóch kółkach

Gratulacje po udanym biegu

         "Polsko, nie jesteś już niewolnicą..."

     12 listopada świętowaliśmy na uroczystym apelu kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przywołali ważne wydarzenia z kart historii,
mogliśmy również wysłuchać piosenek o treści patriotycznej. 
                                                                                                                         Red.

Na szkolnej scenie

Jesień zatrzymana w kadrze Zespół redakcyjny pozdrawia jesiennie!
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