
Wieści Szkolne

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

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

Numer 7 05/16

Cytując za..., czyli w poszukiwaniu inspirujących myśli

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

               Co świętujemy w czerwcu?
1 VI – Międzynarodowy Dzień Dziecka
3 VI – Dzień Dobrej Oceny
5 VI – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
8 VI – Dzień Informatyka
16 VI – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
21 VI – Dzień Deskorolki
23 VI – Dzień Ojca
24 VI – Dzień Przytulania                                                                                                            
                                                                                                                        Red.

Jak skonstruować robota?
     4 kwietna w szkole rozpoczął się projekt  ,,Od podstaw do robota – warsztaty z
mechatroniki dla dzieci w wieku 11-14 lat z miejscowości Linowo”– projekt „Inicjuj z FIO”
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zajęcia prowadzi
pani Katarzyna Jakubowska. Rozwijamy na nich i poszerzamy wiedzę z zakresu
informatyki i mechatroniki. Na pierwszym  spotkaniu pani omówiła harmonogram dalszych
spotkań. Mówiła, że efektem naszej pracy będzie zbudowanie robotów, a my nie możemy
już się tego doczekać. 
      Poznaliśmy już środowisko programistyczne – Scratch dla Arduino, które będziemy
wykorzystywali do programowania robotów. Uczymy się poznawać możliwości płytki
Arduino, która również umożliwi nam sterowanie robotami. Na początku podłączaliśmy do
niej różne elementy, programowaliśmy ją i sprawdzaliśmy, jak nasze projekty działają.
Napisaliśmy już kilka skryptów, które kontrolują działanie diod, przycisków oraz
serwomechanizmu. Pani stawia przed nami zawsze różne wyzwania i pomaga w ich
realizacji. Wiemy już, do czego służą rezystory,  jak płynie prąd w obwodzie elektrycznym,
poznaliśmy też kilka angielskich słówek niezbędnych do programowania. W tej chwili na
zajęciach korzystamy z zestawów Edubox, za pomocą których budujemy różne drewniane
konstrukcje. Stworzyliśmy już wiatrak oraz pojazd. Wszystko, czego dowiadujemy się na
zajęciach, jest dla nas nowe, ale też bardzo ciekawe. Kończąc jedne zajęcia, nie możemy
doczekać się kolejnych. Na warsztatach zawsze panuje miła atmosfera.
         Myślę, że takie zajęcia są świetnym sposobem na spędzanie czasu wolnego, dlatego
wszystkim polecamy przygodę z Arduino!

Red.
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Na zajęciach tworzymy różne konstrukcje

Uważam, że takie zajęcia to super zabawa! (PK) Tworzymy pojazdy Programujemy drewniane wiatraki

Witaj, majowa jutrzenko...
1050 lat temu...
Wiadomości sportowe
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VI klasa z wychowawczynią

                             Szóstoklasiści już po sprawdzianie!
       5 kwietnia sześcioro najstarszych uczniów naszej szkoły przystąpiło do
sprawdzianu szóstoklasisty sprawdzającego zdobytą dotychczas wiedzę i
umiejętności. Sprawdzian składał się z 2. etapów. W pierwszym uczniowie
 zmagali się z arkuszami z zadaniami z języka polskiego i matematyki,
natomiast po przerwie przystąpili do sprawdzianu z języka niemieckiego.      
                                                                     

Red.

Wiosenne konkursy
    W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły próbowali swoich sił na
różnych konkursach. 31 marca w Świeciu nad Osą odbył się Konkurs
Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. SP w Linowie reprezentowali:
Wiktoria Oles, Patrycja Krzyżanowska i Gracjan Dąbrowski. Opiekunem
uczniów była pani Zuzanna Orylska. Na początku odbył się trwający godzinę
test, po którym do kolejnego etapu przeszło 5 osób – w tym Wiktoria i
Gracjan. W drugiej części konkursu należało odpowiedzieć ustnie na pytania,
które nie były najłatwiejsze. Między innym uczestnicy konkursu musieli
rozpoznać przedmioty i rozszyfrować skróty. W rezultacie Gracjan zajął I
miejsce, a Wiktoria uplasowała się na III pozycji. Gracjan uczestniczył też w
konkursie powiatowym, na którym zajął IV miejsce. Gratulujemy! 4 kwietnia
w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Po zakodowaniu
prac uczestnicy rozpoczęli rozwiązywanie testu, w którym znalazły się
pytania dotyczące życia wielkiego Polaka. 13 kwietnia w Świeciu nad Osą
odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Starożytności, w którym wzięło udział
troje uczniów z naszej szkoły: Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Oles i
Mateusz Ochociński. Uczestnicy musieli rozwiązać test dotyczący głównie
historii starożytnej Grecji i Rzymu. Pytania były o różnym stopniu trudności.
Na początku był lekki stres, ale ostatecznie nie było tak źle. Za rok na pewno
też spróbujemy swoich sił.                       Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria
Oles

Na konkursie historycznym

"Witaj, majowa jutrzenko!"
  4 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli,
Zuzanny Orylskiej, Anny Grabowskiej i Sławomira Domerackiego,
przygotowali część artystyczną, która przybliżyła wszystkim atmosferę
pamiętnego roku 1791. Nie zabrakło króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego oraz  Hugona Kołłątaja, a także dziennikarek
relacjonujących wydarzenia sejmowe. Ponadto pogodynka przedstawiła
prognozę pogody, a recytatorki zaprezentowały okolicznościową poezję.
Dodatkowo, jak zawsze, wysłuchaliśmy piosenek o tematyce patriotycznej.
Wśród młodych aktorów znaleźli się: Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Oles,
Roksana Wiater, Oliwia Piotrowska, Maja Otowicz, Natalia Placińska, Maciej
Otolski, Zbyszek Tatuliński i Gracjan Dąbrowski, który jako narrator
zakończył spotkanie następującymi słowami J. Piłsudskiego: "Naród, który
nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości".

Red.

Na szkolnej scenie

Nie ma jak u Mamy...
     25 maja w naszej szkole uczciliśmy Dzień Matki. Tego dnia uczniowie
pod kierunkiem p. Alicji Derkowskiej i p. Sławomira Domerackiego
przygotowali część artystyczną specjalnie dla przybyłych do szkoły mam.
Były wzruszające piosenki, wiersze, życzenia oraz piękny spektakl pt. „Dary
wróżek”. Po przedstawieniu dzieci wręczyły swoim mamom kwiaty i drobne
upominki.

Red.
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1050 lat temu...
      W tym roku mija 1050. rocznica chrztu Polski,
w związku z tym w naszej szkole pojawiły się
okolicznościowe gazetki w klasach i na korytarzu
 nawiązujące do tej tematyki, poza tym o
znaczeniu wydarzeń z 966 roku mówiono na
lekcjach religii oraz historii. Trzy uczennice
(Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Oles i Oliwia
Piotrowska) wzięły także udział w konkursie
organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe. Tytuł konkursu to „Chrzest, czyli
początek”.  Polegał on na wykonaniu pracy
plastycznej o tematyce związanej z chrztem
Polski z uwzględnieniem realiów epoki, czyli 2.
połowy X wieku. 

Red.

Prace plastyczne uczennic

1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA 

                   Wiadomości sportowe
       
           13 maja w Świeciu nad Osą odbyły się
Gminne Zawody  w Czwórboju i Trójboju
Lekkoatletycznym. Reprezentanci naszej szkoły
po raz kolejny dali z siebie wszystko. W
czwórboju chłopcy zajęli pierwsze miejsce, a
dziewczęta drugie,  natomiast w trójboju chłopcy
znaleźli się na drugim miejscu. 19 maja rozegrały
się w Grudziądzu zawody na szczeblu
powiatowym. Tam w czwórboju w klasyfikacji
indywidualnej na trzecim miejscu znalazł się
Bartek Szymanski. 
       Pełny skład  naszej reprezentacji to: Wiktoria
Oles, Patrycja Krzyżanowska, Anna Witkowska,
Oliwia Piotrowska i Maja Otowicz oraz Paweł
Hinz, Wojciech Szymanski, Gracjan Dąbrowski,
Kacper Jóźwik, Kacper Radziszewski, Darek
Szymanski, Kuba Marchlewicz, Sylwester
Stankiewicz, Szymon Jaszewski i Bartek
Szymanski. Opiekunem uczniów była pani
Magdalena Olszewska.

Red.

Bartek Szymanski mknie jak strzała

           Wycieczka do Grudziądza
     6 maja o godz. 8.00 wyjechaliśmy na
wycieczkę  szkolną do Grudziądza. Na początku
pojechaliśmy do kina na film „Księga dżungli”. Był
on bardzo ciekawy i świetnie zrealizowany.
Następnie udaliśmy się do planetarium. Tam
oglądaliśmy różne gwiazdy i planety. Na koniec
poszliśmy na wieżę Klimek, skąd podziwialiśmy
panoramę Grudziądza. Pogoda tego dnia
dopisała, więc spacer w okolicach wieży był
bardzo przyjemny. Wycieczka była bardzo udana.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie:
Katarzyna Chojnacka, Maria Harasim, Zuzanna
Orylska, Kinga Kozłowska i Anna Grabowska.

Patrycja Krzyżanowska

Podziwiamy panoramę GrudziądzaNa spacerze

Zajęcia w grupach Tego dnia wszyscy byli uśmiechnięci

 Z myślą o najmłodszych... 
 1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka. Na
początku, w ramach realizowanych w szkole
programów „Trzymaj Formę” i „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, uczniowie wzięli udział w
zajęciach  o tematyce prozdrowotnej. Następnie
poszczególne klasy zaprezentowały na forum
przygotowane wcześniej pomysłowe plakaty
zachęcające do czytania książek. Później w sali
sportowej odbyły się konkurencje sportowe.
Chętne dzieci mogły w tym samym czasie
skorzystać z malowania twarzy. Na koniec
rozdane zostały nagrody zwycięzcom w
poszczególnych konkurencjach oraz upominki dla
pozostałych uczniów. Dzień upłynął wszystkim w
radosnej atmosferze.
 Upominki wszystkim dzieciom ufundował Wójt
Gminy Świecie nad Osą, poza tym uczniowie
otrzymali lody ufundowane przez Radę Sołecką
Linowa.                                                            Red.
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Do czytania zachęcają 
kolorowe plakaty wykonane przez uczniów.

Co warto przeczytać?
    Wolny czas można spędzać na różne sposoby. Na pewno warto czasami
oderwać się od komputera bądź telewizora i wyruszyć w świat bohaterów
ciekawych książek. O kilku z nich napisali nasi uczniowie. 

Red.

***
   Książka, którą ostatnio czytałam, nosi tytuł „Charlie i fabryka czekolady”, a
jej autor to Roald Dahl. To powieść fantasy, której głównym bohaterem jest
Charlie Bucket. Książka opowiada o pewnej rodzinie, która jest bardzo
biedna. Gdy zostaje ogłoszony konkurs w telewizji, Charlie bardzo chce go
wygrać. Złote bilety się jednak kończą, a wraz z nimi nadzieja chłopca.
Najbardziej bliskim mi bohaterem jest właśnie Charlie. Najlepszą sceną jest
ta, w której Willy Wonka spotyka swojego tatę, którego nie widział kilka
dobrych lat. Ta opowieść jest bardzo piękna, polecam ją każdemu. Książka
uczy, że nie zawsze do szczęścia potrzebne są pieniądze. 

Patrycja Krzyżanowska, kl. V
***

  Opowiem Wam o książce Aleksandry Chmielewskiej  pt. „Żywe srebro”. Jej
bohaterką jest dziewczynka o imieniu Hania. Dziewczynka miała ADHD i w
związku z tym nie panowała nad swoim zachowaniem. Hania czas spędzała
ze swoimi kolegami i koleżankami: Mają, Szymonem i Damianem. Pewnego
dnia w trakcie budowy zamku z piasku Hania przez przypadek go zepsuła i
pozostali się na nią obrazili. Gdy Hania zaczęła płakać, podszedł pan
kapitan, który był sąsiadem dziewczynki. Gdy dzieci dowiedziały się, że
dziewczynka czasem po prostu nie panuje nad swoim zachowaniem i nie
robi różnych rzeczy ze złej woli, ponownie zaczęły się z nią bawić. Hania
poczuła się wtedy dużo lepiej.

Wiktoria Oles, kl. V
***

     W ostatnim czasie przeczytałam książkę Miry Jaworczakowej pt. „Oto
jest Kasia”. Opowiada ona o dziewczynce, która jest dobrą uczennicą, ale
jest zła na rodziców, ponieważ nie zwracają na nią uwagi, gdy w domu
pojawia się małe dziecko – jej siostrzyczka Agnieszka. Polecam tę książkę
wszystkim, bo jest bardzo ciekawa.

Roksana Wiater, kl. II
***

    Autorem książki „Harry Potter i kamień  filozoficzny” jest J.K. Rowling.
Tytułowy bohater powieści – Harry Potter–- to chłopiec, którego rodziców
zabija czarnoksiężnik Voldemort i dlatego trafia on do wujostwa. Chłopiec
rozpoczyna naukę w Hogwarcie. Jego przyjaciółmi zostają: Ron Weasley,
Hermiona Granger i Nevilee Longbottom. Harry poznał też Malfoya –
chłopca, który się przechwala. W szkole Harry Potter jest dobrym uczniem.
Uczy się zaklęć, a także o eliksirach i tego, jak bronić się przed czarną
magią. Odkrywa również w sobie talent do quidditcha – gry, którą wygrywa w
czasie zawodów. Harry Potter to odważny chłopak – ratuje smoka
wyhodowanego przez Hagrida. W książce toczy się też sprawa
ukradzionego kamienia filozoficznego. Harry staje do walki z Quirrellem,
którą wygrywa dzięki temu, ze chroni go miłość matki. Po zakończeniu roku
szkolnego chłopiec wraca do domu. Największe wrażenie zrobił na mnie
główny bohater, gdyż przypomina mi mnie samego. Też ma własne zdanie,
dąży do celu i jest odważny. W powieści najbardziej podoba mi się scena, w
której Harry walczy z Quirrellem i wygrywa. Chciałbym polecić tę książkę
wszystkim, którzy lubią czytać. Jest ciekawa i ze zwrotami akcji. Nie ma w
niej nudy i ciągle coś się dzieje. Bohaterami są dzieci w moim wieku.
Książka bardzo działa na wyobraźnię. Nie mogę doczekać się, kiedy
przeczytam kolejną część.

Maciej Otolski, kl. IV
                                                                         ***
      Każda z powyżej opisanych książek czeka  na czytelników w bibliotece
szkolnej!

Plakat pierwszoklasistów

   Kolejny numer "Wieści Szkolnych" ukaże się po wakacjach, które już
niebawem. Wszystkiego dobrego na ten letni czas!!!

***
Zespół redakcyjny: Anna Grabowska, Katarzyna Jakubowska, Patrycja
Krzyżanowska, Wiktoria Oles

Plakat VI klasy

Czytanie w plenerze
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