
Wieści Szkolne

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

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

Numer 12 05/17

W tym numerze:
"Bądź kumplem, nie dokuczaj"!
Życzenia dla Mam 
Ach, co to był za bal!
Świat Narnii
Kolorowe latawce

Dzień Języka Ojczystego
Wycieczka do Grudziądza
Rekolekcje wielkopostne
Warsztaty z robotyki
Wiadomości sportowe
Konkurs historyczny
Święto Konstytucji 3 Maja

Wiosna w pełni

Uczestnicy warsztatów z robotyki, o których więcej informacji na str. 3.

Bądź kumplem, nie dokuczaj!
       W kwietniu Szkoła Podstawowa w Linowie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
zatytułowanej "Bądź kumplem, nie dokuczaj". Kampania organizowana jest przez Cartook
Network, a honorowym patronatem objął ją Rzecznik Praw Dziecka. Celem akcji jest
zachęcanie dzieci i młodzieży do koleżeńskich zachowań i reagowania na krzywdę innych.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców przygotowali w związku z tym
plakaty promujące właściwe zachowania. Owoce ich pracy można obejrzeć na wystawie
przygotowanej w holu szkoły. Dodatkowo obok plakatów pojawiły się również cenne rady dla
tych, którzy mają do czynienia z przemocą.                  Red.

:):)

     Już wkrótce Dzień Matki. Reporterka Wiktoria Oles
zapytała uczniów, jakie życzenia chcieliby złożyć  swoim
kochanym Mamom i jakie planują przygotować dla nich
upominki.
Maja: Mojej mamie życzę dużo szczęścia, uśmiechu na jej
ładnej twarzy oraz grzecznych dzieci. 
Julia: Mojej mamie podaruję perfumy, które lubi, kwiaty i
czekoladę.
Zbyszek: Pójdę do sąsiadki i zapytam ją, czy mogę zerwać
kwiaty z jej ogródka, a potem zrobię mamie ładny bukiet i
kupię czekoladę.
Roksana: Życzę mamie wszystkiego najlepszego, zdrowia,
szczęścia, żeby zawsze była przy nas i wygranej w
totolotka. Podaruję jej książkę , ponieważ lubi czytać,
czekoladki i piękny bukiet kwiatków.
Sylwek: Życzę zdrowia, a reszta przyjdzie sama.
Artur: Życzę  radości, szczęścia i miłości.
Natalia: Życzę zdrowia i dużo pieniędzy.
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Ach, co to był za bal!
     21 lutego uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli wraz z wychowawcami
w balu karnawałowym. Przy muzyce i słodkich przysmakach wszyscy
bawili się doskonale. Na parkiecie było bardzo kolorowo, gdyż dużo osób
wymyśliło na ten dzień pomysłowe przebrania. Był kot, dwóch Batmanów,
Superman, Wiedźmin, tancerka, czarownice, księżniczka i wiele innych
postaci. Zabawę urozmaicały liczne konkursy z nagrodami oraz  wspólny
śpiew przy karaoke. Na koniec wybrano króla i królową balu. W tym roku
zostali nimi: Nikola Skierkowska i Mateusz Ochociński.                                  
                                  Red.

Karnawałowi przebierańcy :)

Święto mowy ojczystej
      21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
W naszej szkole też pamiętano o tym święcie na lekcjach języka polskiego.
Uczniowie klasy VI mieli do przygotowania na ten dzień zadania projektowe,
polegające między innymi na pokazaniu w formie prezentacji multimedialnej
historii języka polskiego oraz wykonaniu gry planszowej, w której należało
się wykazać wiedzą o polskiej kulturze.                                Red.                    
                              

VI kl. w trakcie gry

       
Kolorowe latawce

  Uczniowie klasy V na
zajęciach technicznych
konstruowali pod okiem
pani Zuzanny Orylskiej
pomysłowe latawce: od
maleńkich po te
naprawdę całkiem
pokaźnych rozmiarów.
   Wykorzystując różne
materiały, uczniowie
własnoręcznie je
ozdabiali.
  Ciekawe, który wzleci
najwyżej.
                Red.

Piątoklasiści z latawcami

Przenieśliśmy się do Narnii
   25 lutego na lekcji języka polskiego robiliśmy makietę Narnii. Każdy
przyniósł potrzebne materiały, z których stworzyliśmy baśniowy świat z
książki  C.S.Lewisa. Powstał zamek Ker-Parawel, ulepiliśmy z plasteliny
Edmunda, Piotra, Łucję i Zuzannę oraz lwa Aslana i Białą Czarownicę. Z
kartonika po mleku powstała szafa, z kawałka drewna powstał mostek, a z
gałązek świerku zrobiliśmy las. Atmosfera była przyjemna, wszyscy
pracowali sumiennie. 
                                                     Natalia Placińska, Roksana Wiater

IV kl. z gotową makietą Narnii

Rekolekcje wielkopostne
  W dniach od 27 do 29 marca w Linowie odbyły się  rekolekcje
 wielkopostne, które poprowadził ks. Marcin Banach.  Uczestniczyli w nich
uczniowie z Linowa i Boguszewa. Rekolekcje rozpoczynały się o godz. 9.00 i
trwały do ok. godz. 11.00. Pierwszym punktem każdego z trzech dni było
spotkanie z księdzem w sali gimnastycznej w szkole, po nim wszyscy
przechodzili do kościoła na nabożeństwa - jednym z nich była Droga
Krzyżowa.
  Myślę, że tegoroczne rekolekcje wszystkim się podobały.
                                                                     Patrycja Krzyżanowska

Pierwszy dzień wiosny w Grudziądzu
       21 marca uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do
Grudziądza. Pierwszym punktem programu było Kino Helios, w którym
klasy I-III obejrzały film „Ozzy”, natomiast starsi wzruszali się na filmie „Był
sobie pies”. Po seansach młodsza grupa  udała się do Megahoplandu, gdzie
mogła skorzystać z pełnej atrakcji sali zabaw, w której znajdował się między
innymi suchy basen. Uczniowie z klas IV-VI w tym czasie przebywali w
Laser Arenie, grając zespołowo w laserowy paintball. Gracze wyposażeni w
broń laserową i specjalne czujniki zdobywali punkty poprzez trafienie
przeciwnika bezpieczną wiązką podczerwieni, która została przechwycona
przez specjalny nadajnik umieszczony na głowie. W zabawie uczestnicy
rywalizowali ze sobą o miano lidera. Najlepsi okazali się Zbigniew Tatuliński i
Artur Chojnacki. 
       Pierwszy dzień wiosny minął wszystkim w świetnej atmosferze.
Opiekunami uczniów w czasie wycieczki były panie: Zuzanna Orylska, Alicja
Derkowska, Kinga Kozłowska, Katarzyna Jakubowska i Anna Grabowska.
                                                                                                Red.

"A niechaj narodowie
wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż
swój język mają".
                 Mikołaj Rej
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WARSZTATY Z ROBOTYKI W SP W LINOWIE

   W marcu 2017 roku  w naszej szkole rozpoczęły się warsztaty w ramach
projektu pt.: „ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci w wieku 7-14 lat”, na
których wykorzystywane są klocki Lego WeDo. Na warsztatach,
prowadzonych przez panią Katarzynę Jakubowską, dwuosobowe zespoły
budują modele maszyn i zwierząt, które wprawiają w ruch poprzez
połączenie inteligentnych kostek z komputerem, a następnie ich
zaprogramowanie.
  Przyjazne środowisko programowania wykorzystujące kolorowe bloczki
sprawia, że stworzenie kodu dla modeli jest dla dzieci intuicyjne i sprawia im
dużo frajdy. Dzieci modyfikują swoje kody i sprawdzają jak zachowują się
ich roboty.
  Konstrukcje wykorzystują silniki, czujniki, przekładnie kół, osie i inne
techniczne składniki, dlatego zajęcia wpływają pozytywnie na podniesienie
poziomu wiedzy technicznej i informatycznej.
  Na początku każdych warsztatów uczniowie oglądają filmy powiązane z
danym tematem,  dzięki którym mogą lepiej zrozumieć różne zagadnienia.
W trakcie zajęć tworzą dokumentację, w której zawarte są odpowiedzi
postawione przez nauczyciela, zdjęcia przez nich zrobione w trakcie
tworzenia swoich dzieł oraz zrzuty ekranu programów przez nich
napisanych.
  Uczniowie stworzyli m.in. pojazdy wyścigowe, łaziki kosmiczne, symulator
trzęsień ziemi, model przeobrażania żaby oraz helikopter.
  Zajęcia z robotyki mają wpływ na kształcenie twórczego myślenia oraz
wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat
przedmiotów ścisłych. Dzieci aktywnie spędzają czas, a  poprzez integrację
wzrasta ich aktywność, odpowiedzialność, pewność siebie i zdolność do
samoorganizacji, a przy okazji jest to dla nich świetna zabawa!
                                             Katarzyna Jakubowska

Młodzi robotycy
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Maja w trakcie części praktycznej zawodów

Drużyna dziewcząt z p. M. Olszewską

"Wiwat maj, trzeci maj..."
     27 kwietnia 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
wydarzenia z roku 1791. Nawiązano również do pozostałych świąt
obchodzonych na początku maja: Święta Pracy i Dnia Flagi RP.
                                                                                             Red.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Nasze osiągnięcia w zawodach i
konkursach!

    Być bezpiecznym w ruchu drogowym...

    4 kwietnia w Świeciu nad Osą odbyły się eliminacje gminne do
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. SP w Linowie
reprezentowali: Maja Otowicz, Wiktoria Oles, Bartosz Szymanski i Dariusz
Szymanski. Przed rozpoczęciem rywalizacji uczestnikom towarzyszył stres,
na szczęście była okazja do zapoznania się wcześniej z torem. W końcu
zaczęła się część teoretyczna, w trakcie której należało rozwiązać test, a po
niej czekały zadania praktyczne na torze. Te były bardzo emocjonujące.
Największą trudność sprawiała tzw. łezka. Po zakończeniu części
praktycznej zaproszono wszystkich na ciepły obiad. Wkrótce po tym
nastąpiło ogłoszenie wyników. Okazało się, że uczniowie z Linowa zajęli I
miejsce! Najlepsi zostali nagrodzeni książkami dla siebie i dla szkoły, którą
reprezentowali.
Do zawodów przygotowywała uczniów pani Magdalena Olszewska.
                                                                    Maja Otowicz

Sprawdzili swoją wiedzę o starożytności
  28 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą odbył się
Gminny Konkurs Wiedzy o Starożytności dla klas IV-VI szkół
podstawowych. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Patrycja
Krzyżanowska, Wiktoria Oles, Aleksander Szymanski i Maciej Otolski.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z niełatwym testem dotyczącym
historii starożytnej.  Okazało się, że w gronie laureatów znalazł się Olek
Szymanski z klasy V, który zajął III miejsce. Gratulujemy!                 Red.

Olek nad konkursowym testem

                                           Wieści z boiska
   5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lisnowie odbyły się szóstki piłkarskie
dziewcząt, w których wzięły udział reprezentantki SP w Linowie: Patrycja
Krzyżanowska, Wiktoria Oles, Julia Malinowska, Alicja Mazur, Maja
Otowicz, Oliwia Piotrowska, Roksana Wiater, Natalia Placińska i Weronika
Jóźwik. Dziewczęta dzielnie walczyły i ostatecznie drużyna  naszej szkoły
zajęła II miejsce. Opiekunem uczennic była pani Magdalena Olszewska.      
                                     Red.

Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych": A.Grabowska, K. Jakubowska,      
W. Oles, P. Krzyżanowska.

Kolejny numer jeszcze w tym roku szkolnym! 

Patriotycznie...
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