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Zimie mówimy już "do widzenia"!

  Luty już za nami, powoli odliczamy dni do świąt wielkanocnych i niecierpliwie czekamy na
wiosnę. Żegnając zimę, przedstawiamy kilka migawek z białego szaleństwa w czasie lekcji
wychowania fizycznego prowadzonych w naszej w szkole przez panią Magdalenę Olszewską.

My się zimy nie boimy!

Orły na śniegu

Wyścigi sanek

Co świętujemy w marcu?
1.03. -– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
3.03. – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
8.03. – Dzień Kobiet
12.03. – Światowy Dzień Drzemki w Pracy
20.03. – Światowy Dzień Ludzi Niepełnosprawnych
21.03. – Międzynarodowy Dzień Poezji
22.03. – Dzień Ochrony Bałtyku
27.03. – Wielkanoc
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_marzec/2016/

Cytując za..., czyli w poszukiwaniu inspirujących myśli

    Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele
miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.

Oliver Wendel Holmes

Już niebawem...
27 marca czeka nas zmiana
czasu z zimowego na letni.
Oznacza to jedno, a
mianowicie pobudkę godzinę
wcześniej.

Red.

W tym numerze:
Białe szaleństwo
Góra Grosza

"Gdy piosenka szła do wojska..."
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Było, minęło...
       Od ostatniego numeru "Wieści Szkolnych"
upłynęło już trochę czasu, zatem sięgnijmy
pamięcią wstecz i przypomnijmy sobie,
czym żyliśmy w ostatnich miesiącach minionego
roku i jak pożegnaliśmy pierwszy semestr.

Red.

"Gdy piosenka szła do wojska..."
          27 listopada już po raz szósty w SP w Linowie zorganizowany został Powiatowy Festiwal
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. W tym roku po raz pierwszy obok uczestników ze szkół
podstawowych wystąpili również gimnazjaliści. Po przemówieniu Dyrektor Katarzyny Chojnackiej
oficjalnego rozpoczęcia festiwalu dokonał Wójt Gminy Świecie nad Osą pan Ireneusz Maj. Następnie
przez kilka godzin wszyscy zebrani w sali sportowej naszej szkoły mogli wysłuchać utalentowanych
młodych wokalistów. W sumie na scenie pojawili się reprezentanci 10. szkół podstawowych i 5.
gimnazjów. Szczególnie uważnie przysłuchiwało się śpiewającym jury w składzie: p. Zbigniew
Poliszczuk orazp. Aleksandra Bacińska i p. Nastia Smirnova, której wspaniałego recitalu mogliśmy
wysłuchać tuż po występach uczniów.

                                                                                                                              Red.

Nowe książki w bibliotece
  Na początku grudnia w naszej bibliotece szkolnej powiało nowością, a to
wszystko  za sprawą pokaźnych rozmiarów przesyłki, w której znalazły się
długo wyczekiwane nowe książki! Dzięki wsparciu finansowemu ze środków
budżetu państwa w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez
promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży udało się zakupić 85 pozycji,
wśród których znalazły się lektury oraz nowości z beletrystyki dziecięcej.

Red.

Maraton Pisania Listów

   11 grudnia uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w Maratonie Pisania Listów.
Jest to akcja organizowana od 2001 roku przez Amnesty International w
ramach obchodzonego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Jej celem jest wysyłanie apeli do władz oraz listów solidarności do osób,
których prawa są łamane. Im więcej napisanych listów, tym większa szansa
na poprawienie losu chociaż jednego człowieka. Jak pokazują minione lata,
rezultaty maratonu są naprawdę widoczne – ludzie niesprawiedliwie
oskarżeni są zwalniani z więzień, a złe prawo jest zmieniane. My w tym roku
pisaliśmy listy do władz Burkina Faso, gdzie łamane są prawa bardzo
młodych dziewcząt zmuszanych do małżeństwa.

Red.

Klasa V też pisała listyNowości czekają!

Patrycja Krzyżanowska z kl. VRoksana Wiater z kl. III

Góra Grosza
      Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w
szkołach i przedszkolach odbywa się wielka
zbiórka monet zwana Górą Grosza. Jej celem jest
pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją
rodziną – w domach dziecka i rodzinach
zastępczych.Tegoroczna XVI edycja Góry
Grosza trwała od 23.11 do 4.12.Nasi uczniowie
też aktywnie zaangażowali się w tę zbiórkę-
zebrali aż 459 zł i 14 gr. Koordynatorem akcji w
szkole była p. Zuzanna Orylska.                  Red.
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Groszaki :)
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Przebierańcy w tańcu

Królowe i królowie balu

Pstryk! Zabawy w wodzie

"Hej, kolęda, kolęda..."        
   17 grudnia w naszej szkole mogliśmy poczuć prawdziwie przedświąteczną
atmosferę, dzięki jasełkom, wystawionym przez uczniów przygotowanych
przez p. Alicję Derkowską, p. Kingę Kozłowską i             p. Sławomira
Domerackiego. Przedstawienie przypomniało o istocie Świąt Bożego
Narodzenia i o potrzebie budowania właściwych relacji międzyludzkich –
przede wszystkim w rodzinie. Nie zabrakło oczywiście pięknych polskich
kolęd. Część artystyczną na to popołudnie przygotowały również
przedszkolaki. Na koniec społeczność szkolna i wszyscy zaproszeni goście
wzięli udział w kiermaszu świątecznym. 
           Tego dnia zostały ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o
Bożym Narodzeniu zorganizowanego przez p. Kingę Kozłowską. Uczniowie
musieli odpowiedzieć na 40 pytań dotyczących Bożego Narodzenia w
Piśmie Świętym, liturgii czasu bożonarodzeniowego w Kościele, tradycji i
zwyczajów oraz znajomości kolęd. Największą wiedzą w tym zakresie
wykazały się: Wiktoria Oles (I miejsce), Patrycja Krzyżanowska (II miejsce),
 Maja Otowicz (III miejsce). Dodatkowo wyróżnione zostały dwie uczennice
z klasy III: Natalia Placińska i Roksana Wiater.  Wszystkim gratulujemy!

Red.

Przed stajenką

Bal karnawałowy
    7 stycznia uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli wraz z wychowawcami
w balu karnawałowym. Przy muzyce i słodkościach wszyscy bawili się
wyśmienicie. Dzieci ciekawie się przebrały i niekiedy ciężko było rozpoznać
osoby kryjące się pod maską Batmana czy też kota lub pingwina. Były
tańce, konkursy oraz wspólny śpiew przy karaoke. Na koniec wybrano króla
i królową balu - oddzielnie dla klas I-III i klas IV-VI.     

Red.               

Ferie zimowe
         W tym roku uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego udali się
na zimowy wypoczynek w pierwszym terminie, czyli już 18 stycznia. Szkoła
w tym czasie wyszła z propozycją zajęć dla tych, którzy ferie spędzali w
Linowie. Zorganizowany został wyjazd na basen do Wąbrzeźna, poza tym
odbywały się zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, projekcje
filmów, warsztaty fotograficzno-dziennikarskie oraz zajęcia artystyczne.
Dwa tygodnie minęły bardzo szybko, z nowymi siłami można rozpocząć
drugi semestr.                                 Red.                                   
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Moją pasją są dinozaury - zwierzenia Mateusza
   Tym razem o swoich zainteresowaniach zgodził się opowiedzieć uczeń
klasy V - Mateusz Ochociński. Jego największa pasją jest historia i
paleontologia.
Redakcja: Od kiedy interesujesz się dinozaurami i dlaczego?
Mateusz: Od bardzo dawna. Fascynują mnie, bo to największe ze zwierząt,
które żyły kiedyś na Ziemi. 
R.: W jaki sposób rozwijasz swoją pasję?
M.: Zbieram figurki dinozaurów, kamienie, plakaty. Wiedzę o dinozaurach
zdobywam z książek, komiksów i filmów.
R.: Masz swoje ulubione książki lub filmy?
M.: Tak. Z książek polecam "Księgę dinozaurów", a z filmów "Wędrówki z
dinozaurami" oraz trzy części "Jurassic Park".
R.: Czy któryś z dinozaurów jest Ci szczególnie bliski?
M.: Tak, Spinozaurus, ale też Tyranozaurus Rex, Dilofozaurus i Alozaurus.
R.: Dziękujemy za rozmowę.
M.: Dziękuję również.

Z ulubiona książką

Walentynki
     W związku z obchodzonymi 14 lutego walentynkami już tydzień
wcześniej w naszej szkole zaczęła działać serduszkowa poczta. Do
specjalnej skrzynki każdy mógł wrzucić kartkę z wyrazami sympatii do
wybranej osoby. Pełen emocji finał nastąpił 15 lutego, kiedy to walentynki
trafiły do adresatów.

Red.

Serca, serduszka...

Spotkanie z misjonarzem
              Od 29 lutego do 3 marca uczniowie SP w Linowie uczestniczyli w
rekolekcjach wielkopostnych, które prowadził ks. Dariusz Kajzer- proboszcz
parafii w Bursztynowie. Ksiądz rekolekcjonista podzielił się swoimi
doświadczeniami z siedmioletniej pracy misyjnej w diecezji Mendli w dalekiej
Papui-Nowej Gwinei. Uczniowie mogli posłuchać  niezwykłych opowieści o
tym egzotycznym rejonie  świata. Ks. Dariusz opowiedziało tym, jak żyją ich
rówieśnicy, co jedzą, w jakich mieszkają warunkach, w co się bawią, a także
o panujących tam zwyczajach. Przedstawił wiele ciekawych anegdot,
pokazując przy okazji przywiezione fotografie, fragmenty filmów oraz
prezentując oryginalne przedmioty: maski, naszyjnik i torbę z piór. Jak
wszyscy mogli usłyszeć, praca misyjna jest bardzo trudna i bywa
niebezpieczna, ale jest niezwykle potrzebna.

Red. 

Ks. Dariusz wspomina czas misji

:)

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

Kolejny numer już wkrótce!
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