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Czas wiosenno-letnich wojaży rozpoczęty

               Dzień Dziecka na Pojezierzu Brodnickim
 Tegoroczny Dzień Dziecka uczniowie naszej szkoły
spędzili w gospodarstwie agroturystycznym w malowniczym
Małym Leźnie. Dzieci miały okazję zapoznać się z
funkcjonowaniem gospodarstwa, w którym nie brakowało
wielu atrakcji. Wrażenia z wycieczki opisała uczennica klasy
IV - Roksana Wiater.
     
    1 czerwca spędziliśmy bardzo miło w Małym Leźnie.
Najpierw właścicielka gospodarstwa opowiedziała nam, co
będziemy robić, a potem poszliśmy pooglądać zwierzęta.
Pani pytała nas, czy znamy różne obecne tam sprzęty. Jak
się okazało, służyły one do czyszczenia koni. Potem
karmiliśmy chlebkiem świnie. Nasze opiekunki podzieliły
nas na dwie grupy. Uczniowie z klasy I, II i III poszli obejrzeć
pracę kowala, a starsi udali się na tor tubingowy.
Zjeżdżaliśmy z wysokiej góry, która była zraszana wodą,
więc wszyscy byli mokrzy. Później poszliśmy się osuszyć i
podobnie jak młodsi poszliśmy odwiedzić kowala. Każda
grupa miała też okazję przejechać się konno. Na koniec
zrobiliśmy ognisko. 
   To był fantastyczny dzień! Opiekę nad nami sprawowały
panie: Magdalena Olszewska, Alicja Derkowska, Zuzanna
Orylska i Kinga Kozłowska.
                                                                                                   
                                     Roksana Wiater

. .

Bezpieczne wakacje!
    Przed nami dwa miesiące wakacje! Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego wypoczynku!
Oto kilka z nich, które mogą Wam się przydać.
·  W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 –
Pogotowie Ratunkowe.
·  Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza, gdy panuje tłok –
łatwo paść ofiarą złodziei kieszonkowych.
·  Bądź ostrożny, zawierając nowe znajomości.
·  Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu, bardzo uważaj. Łatwo się potknąć i
wpaść pod koła.
·  Kąp się tylko w miejscach dozwolonych − pod czujnym okiem ratownika.
·  Wchodząc do wody, najpierw ochłodź ciało − ochronisz organizm przed szokiem
termicznym.
·  Nakrycie głowy uchroni cię przed udarem słonecznym, a zapas wody przed
odwodnieniem.
·  Przebywając na słońcu, chroń ciało kremem z odpowiednim filtrem − uchronisz się od
poparzeń.
                                                                                                                 Red.

                                    Przysłowia o lecie
1. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
2. Lipcowe upały - wrzesień doskonały.
3. Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne.
4.Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima
twarda z wielkim śniegiem chodzi.  
                                                                           Red.
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Dzień Matki
  25 maja w naszej szkole pamiętaliśmy o wszystkich Mamach z okazji Ich
majowego święta. Na ten dzień uczniowie pod kierunkiem p. Alicji
Derkowskiej i p. Sławomira Domerackiego przygotowali specjalną część
artystyczną. Najpierw ciekawy spektakl przeniósł wszystkich do Krainy
Bajek, a po nim wysłuchaliśmy recitalu uczniów z koła muzycznego. Na
koniec dzieci wręczyły swoim mamom kwiaty i drobne upominki.
                                                                                              Red.
Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt ! 
Nie ma jak u mam,y kto nie wierzy, robi błąd! 
                                                         W. Młynarski Z życzeniami dla Mam

Spędziliśmy  noc w szkole
19 maja część uczniów  zdecydowała się na spędzenie biwaku w murach szkolnych pod opieką p. Zuzanny Orylskiej i p. Magdaleny Olszewskiej. Na
początku obejrzeliśmy prezentację na temat używek. Myślę, że dała ona każdemu wiele do myślenia. Następnie poszliśmy grać w piłkę nożną, aby spędzić
trochę czasu aktywnie. Po meczu poszliśmy zjeść przygotowane przez nas gofry, po czym zabraliśmy się za rozpalanie ogniska. Po wspólnym pieczeniu
kiełbasek przyszedł czas na gry. Graliśmy m.in. w „Pif-paf czy słupy”. Po zabawie przy ognisku wróciliśmy do szkoły, aby zorganizować grę „Kocham cię,
Polsko”. Po niej nadszedł czas, aby iść spać. Po tej wyjątkowej nocy w szkole zjedliśmy obfite śniadanie, później zagraliśmy jeszcze raz w piłkę i
musieliśmy wracać do domów. To był super spędzony czas.                                Patrycja Krzyżanowska

. Przy ognisku Używkom mówimy "nie"!

Weekend na rowerach
       10 czerwca w ramach działalności naszego szkolnego koła
turystycznego udałyśmy się wraz z p. Zuzanną Orylską i p. Magdaleną
Olszewską na biwak połączony z turystyką rowerową. Nasza wyprawa
rozpoczęła się na stacji PKP Linowo. Wraz z rowerami wsiadłyśmy do
pociągu i pojechałyśmy do Grudziądza. Tam z dworca pojechałyśmy
rowerami na plażę miejską Rudnik. Na miejscu zakwaterowałyśmy się w
domku letniskowym, rowery zaprowadziłyśmy do kantorka i mogłyśmy
popływać w jeziorze i poopalać się. Wieczór spędziłyśmy na rozmowach
przy ognisku, po czym poszłyśmy spać. W sobotę rano po śniadaniu
przygotowanym przez Maję i Oliwię poszłyśmy do Mega-Parku, gdzie
czekało na nas wiele atrakcji, m.in.  tor samochodzikowy, trampolina i
zjeżdżalnie. Gdy zaczął kropić deszcz, poszłyśmy się cieplej ubrać i
udałyśmy się na pyszny obiad. W końcu nadszedł czas powrotu.
            Biwak był super. Warto byłoby to kiedyś powtórzyć.
                                                                            Wiktoria Oles

. Na rowerach

   Zbudowali sygnalizację świetlną
   Uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka mechatronicznego pod
czujnym okiem pani Katarzyny Jakubowskiej podjęli się niemałego
wyzwania, a mianowicie zbudowania sygnalizacji świetlnej. Przy okazji
poznali historię tegoż wynalazku, który po raz pierwszy został uruchomiony
w 1868 roku w Londynie. Na terenie Polski sygnalizatory świetlne pojawiły
się w 1926 roku w Warszawie, a… w 2017 roku powstała zminiaturyzowana
sygnalizacja świetlna w Szkole Podstawowej w Linowie. Kolejne etapy jej
powstawania to: zbudowanie sygnalizacji na płytce stykowej, napisanie
programu w środowisku Arduino IDE, zaprojektowanie i stworzenie
obudowy, przeniesienie elementów sygnalizacji z płytki stykowej do
obudowy i w końcu sprawdzenie, czy program działa poprawnie. Efekty
pracy możecie obejrzeć na filmie umieszczonym na stronie internetowej
naszej szkoły.              
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Gracjan Mistrzem Polski!
   W dniach 14-15 maja br. na torze w  BGŻ BNP Paribas Arena w
Pruszkowie zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich.
W zawodach uczestniczyło  100. zawodników, a wśród nich uczeń klasy VI
z naszej szkoły - Gracjan Dąbrowski, który zajął I miejsce.  Zadaliśmy mu
kilka pytań o wrażenia z tej rywalizacji.
Redakcja: Zawody już za tobą. Opowiedz nam o ich przebiegu.
Gracjan: Na miejsce, czyli do Pruszkowa, przyjechaliśmy późnym
popołudniem w sobotę 14 maja. Oprócz mnie było jeszcze 8. uczestników z
powiatu grudziądzkiego.
Red.:  Czy tego dnia już poznaliście bliżej tor wyścigowy?
G.: Tak. Najpierw był trening, po nim krótka przerwa, a następnie pierwsze
zawody – 250 z lotu.
Red.: Co to znaczy?
G.: Start lotny to minięcie linii startowej przez zawodnika rozpędzonego w
wyścigu. Do pokonania było 250 metrów. Te zawody ukończyłem na 5.
pozycji. Po nich udaliśmy się do hotelu. Następnego dnia pobudka była już o
6.00 rano. Po spakowaniu się pojechaliśmy na tor, tam przebraliśmy się i
nastąpiła rozgrzewka. Po niej odbył się wyścig punktowy, który udało mi się
wygrać.
Red.: Pamiętasz, o czym myślałeś w trakcie wyścigu? Byłeś
zdenerwowany?
G.: W trakcie jazdy skupiałem się głównie na niej, od czasu do czasu
patrzyłem, czy nie ma ataków z tyłu. Nie było nerwów.
Red.: Co czułeś, gdy okazało się, że zwyciężyłeś?
G.: Radość i satysfakcję.
Red.: Co było dalej?
G.: Później nastąpiła dekoracja, otrzymałem puchar i medal, a po niej odbyła
się uroczysta gala.
Red.: Zdradzisz nam, jak ona wyglądała?
G.: W trakcie gali pokazano prezentację o trasie Tour de Pologne oraz
pokazano koszulki, które otrzymają zwycięzcy tego wyścigu. W gali
uczestniczył organizator Tour de Pologne Czesław Lang, który ma za sobą
wspaniałą karierę kolarską. Zwrócił się do nas z gratulacjami i powiedział,
żebyśmy trzymali tak dalej. Na koniec w części artystycznej
zaprezentowano pokaz tańca współczesnego. Po gali wróciliśmy do domu.
Na miejscu byliśmy ok. 3.00 nad ranem.
Red.: To wspaniały czas za tobą. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy
dalszych sukcesów.
G.: Dziękuję.

Jestem harcerką
      Od około półtora miesiąca poznaję harcerskie życie  w Środowiskowej
Drużynie Harcerskiej „Źrenice” w Mełnie. Zapisałam się do harcerstwa,
ponieważ chciałam móc pomagać innym  i byłam ciekawa, jak to jest być
harcerką. Zbiórki odbywają się w każdy piątek. Śpiewamy tam wiele
piosenek, rozmawiamy ze sobą oraz planujemy wyjazdy i biwaki. Byłam już
na jednym rajdzie. Był to V Jubileuszowy Harcerski Rajd  Mała Ojczyzna
„Niezwykli ludzie”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Boguszewie.
 Wszystkie patrole uczestniczyły w długiej, ale bardzo ciekawej trasie pełnej
historii i niespodzianek. Mój patrol odwiedził Cmentarz Wojenny w Mełnie
poświęcony oficerom wojsk polskich, jeńcom oraz powstańcom. To było
niesamowite przeżycie. Myślę, że będę rozwijać swoją nową pasję,
ponieważ bardzo to polubiłam.                                Patrycja Krzyżanowska    
                                    

O rolnictwie wie prawie wszystko
    Maciej Otolski, uczeń klasy V, nie ukrywa, że jego wielką pasją jest
rolnictwo. Często dzieli się swoją wiedzą na temat urządzeń rolniczych oraz
upraw. Naszej redakcji opowiedział nieco więcej na ten temat.
Redakcja: Od kiedy interesujesz się rolnictwem?
Maciej: Od najmłodszych lat lubiłem patrzeć na jeżdżące po polach ciągniki i
tak mi zostało.
Red.: Co najbardziej lubisz w rolnictwie?
M.: Uprawianie ziemi. Rodzice wydzielili mi malutki kawałek ziemi, na której
uprawiam swoją kukurydzę, ziemniaki i pszenicę. Lubię obserwować, jak to
wszystko rośnie i już nie mogę doczekać się zbiorów. Ciekawią mnie też
pojazdy rolnicze, traktory (jak Ursus, John Deere) i kombajny. Jak miałem 5
lat, dostałem swój pierwszy traktor, oczywiście dziecięcy, do którego
mogłem wejść i jeździć nim, pedałując.  Lubię też zwierzęta, często
pomagam starszym przy ich karmieniu. W domu mam rybki, psa Sabę,
króliki i kotkę Kicię, która urodziła ostatnio pięcioro kociąt.
Red.: Skąd czerpiesz informacje na temat interesujących cię tematów?
M.: Czytam ciekawostki w kalendarzach rolniczych, kiedyś lubiłem
czasopismo „Top Agrar”. Ostatnio poznałem 2 nowe rośliny o śmiesznych
nazwach: bobik i rzepik. To takie małe odmiany bobu i rzepaku.
Red.: Która pora roku, twoim zdaniem, jest najciekawsza na wsi?
M.: Lato. Jest dużo pracy, ale wszystko pięknie rośnie.
Red.: Dziękujemy za rozmowę.

.
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Harcerz wie, że
trzeba zawsze

wytrwać i przetrwać,
by nareszcie

zwyciężyć, a nie
tracić nadziei i nie

mówić
przedwcześnie, że
wszystko stracone.

    gen. Józef Haller

Warto mieć pasje...

Nasi uczniowie o sobie

.

PK



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 14 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWieści Szkolne

    Uwielbiam konie!
    Moim hobby są konie. Uwielbiam spędzać z nimi czas, pielęgnować je i na
nich jeździć. Ze stadniny w Linowie, do której często zaglądam, najbardziej
lubię Grandę, która ma 3 lata. Granda jest fajnym  i  interesującym koniem,
ponieważ słucha poleceń, jest grzeczna i bardzo odważna. Jest czarna, ale
ma białą głowę i skarpetki. Oprócz Grandy w stadninie są też inne piękne
konie, np. Grobla, która jest bardzo przyjazna. Jest jasnobrązowa z białymi
skarpetkami.  Obecnie jeżdżę na Gracji – jest odważna jak Granda, niczego
się nie boi. W tym roku uczestniczyłam w przygotowaniach do turnieju
rycerskiego, który odbył się 4 czerwca w Świeciu nad Osą. Tego dnia
wstałam wczesnym rankiem, żeby pomóc w przygotowaniu placu
turniejowego. O 15.00 rozpoczął się turniej, który trwał około 3 godzin.
Przybyło wiele drużyn, w tym nasza Chorągiew Chełmińska Linowo
Królewskie. Do moich zadań należało podawanie rycerzom kopii i trzymanie
koni.  Rycerze musieli wykonać wiele zadań, m.in. uderzyć w saracena,
zebrać kółka na kopie i chustę leżącą na ziemi. W czasie turnieju
towarzyszyły mi różne emocje, od szczęścia i radości po lęk o uczestników.

Wiktoria Oles

.

                            Konkursy religijne
  11 maja uczniowie klas IV -VI uczestniczyli w szkolnym etapie Konkursu 
Maryjnego  związanego  z 100.  rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. W
konkursie brało udział 10. uczestników, którzy odpowiadali na 30 pytań
związanych z Maryją. Osoby z najwyższą liczbą punktów przeszły do etapu
parafialnego konkursu  i pod koniec maja zmierzyły się z uczniami ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie.  Nasi uczniowie uplasowali
się na najwyższych pozycjach: I miejsce zajęła Roksana Wiater , a na II
miejscu ex aequo znaleźli się:  Patrycja Krzyżanowska i Radosław Depta.
Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymali dyplomy i
nagrody ufundowane przez ks. proboszcza W. Żuchowskiego.
  Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym pt.
„Pastuszkowie z Fatimy” . Prace plastyczne zostały ocenione przez komisję
konkursową 24 maja, a oto wyniki: I miejsce – Malwina Oles (kl. II) i Nikola
Skierkowska (kl. III), II miejsce – Dorota Leśkiewicz (kl. III), III miejsce –
Wiktoria Szymanska (kl. III), wyróżnienie – Anna Jabłońska (kl. II).
        Konkursy zorganizowała pani Kinga Kozłowska.
                                                                                                          Red.

Uczestnicy konkursu nad testami

Wiadomości sportowe
    Wiosna to jak zawsze czas wyjątkowo aktywny
dla naszych sportowców. 18 maja w Świeciu nad
Osą zorganizowane zostały zawody
lekkoatletyczne: trójbój oraz czwórbój dziewcząt i
chłopców. Reprezentanci naszej szkoły, zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta, zajęli II miejsce w
czwórboju. 
    7 czerwca w Lisnowie odbyły się Zawody w
Kwadranta. Drużyna chłopców, która
reprezentowała naszą szkołę, po zaciętej
rywalizacji i dwóch zwycięstwach zajęła I miejsce.
Najlepszym zawodnikiem tych rozgrywek był
zdecydowanie Bartosz Szymanski.
 Sportowcom gratulujemy formy i ducha walki.
     Opiekunem uczniów w czasie zawodów była
pani Magdalena Olszewska.
*********************************************************

Redakcja "Wieści Szkolnych" życzy Wam
wspaniałych wakacji!!!

.

.

Zmagania z ortografią
            13 czerwca nasza szkoła była gospodarzem XXIV Gminnego
Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych. SP w Linowie
reprezentowały: Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Oles i Maja Otowicz. Po
powitaniu przez panią dyrektor Katarzynę Chojnacką uczestnicy musieli
zmierzyć się z niełatwym dyktandem zatytułowanym „Kulinarna pasja
kucharki Halinki”. Później teksty trafiły do rąk komisji konkursowej, w skład
której weszły panie polonistki: Lilianna Lewandowska, Alicja Gązwa i Anna
Grabowska. Najlepiej dyktando napisała uczennica VI klasy naszej szkoły -
Patrycja Krzyżanowska! Na II miejscu znalazł się Michał Lewandowski (SP
w Bursztynowie), a na III miejscu były Patrycja Sodel (SP w Bursztynowie) i
Roksana Ryniec (SP w Świeciu nad Osą). Uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i książki. 
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