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Dzień Wiosny

                                             PIERWSZY   DZIEŃ   WIOSNY

   Na ten dzień czekamy co roku. I tym razem nie było inaczej!  Zamiast tradycyjnych lekcji odbyły się super
zabawy.  Rozwiązywaliśmy zagadki o tematyce wiosennej. Klasami wykreślaliśmy wyrazy związane z
wiosną na naprawdę trudnych wykreślankach. Najzabawniejsze jednak były nietypowe konkurencje
sportowe: bieg w workach, szukanie złota w piasku, budowanie domków z klocków na czas i wiele innych.
Oczywiście tego dnia każdy z nas przyszedł do szkoły w dwóch różnych skarpetkach na znak solidarności z
wszystkimi cierpiącymi na zespół Downa.
                                                                                      Redakcja

T. Szpankiewicz
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       7  PYTAŃ  DO...
        PANI ANNY  DOMAŃSKIEJ - SOŁTYS WSI   
                        KITNÓWKO I NOWY  MŁYN

1. Czy pamięta Pani, kim chciała zostać, gdy
chodziła do pierwszej klasy?
-Tak, oczywiście, że pamiętam. Od zawsze
chciałam zostać przedszkolanką.
2. Jaki przedmiot w szkole Pani najbardziej
lubiła, a którego wręcz nie znosiła?
- Język polski kochałam, chemii nienawidziłam.
- Chemia nie była Pani mocną stroną?
- Zdecydowanie tak
3. Co daje Pani największą satysfakcję w pracy i
w pełnionej funkcji sołtysa?
-Radość mieszkańców tych dwóch wiosek, jak są
zadowoleni…
-Jak są zadowoleni z tego co Pani robi?
-Dokładnie tak! 
4. Jakie jest Pani największe marzenie?
-Żeby być zdrowym i  szczęśliwym, jest to
najważniejsze.
5. Ulubiony film, do którego często Pani wraca
to…
- Oj, ciężko stwierdzić… nie mam takiego filmu.
- Może przychodzi Pani jakiś do głowy, który
chętnie obejrzałaby jeszcze raz.
-Lubię filmy, które mają ciekawą akcji i to
niekoniecznie musi być ten sam.
6. Co lub kto sprawia Pani największą radość?
- Moje wnuczęta, moi synowie.
- Rodzina?
- Rodzina!
7. Gdyby Pani wiedziała, że trafi na bezludną
wyspę, jaki przedmiot by ze sobą zabrała?
- Zdecydowanie książkę!
- Książkę? Jaką?
- Hmmm. Powiedzmy „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Tak, bardzo ją lubię, chociaż moja ulubiona to
„Przygody żeglarza Sinbada”- ta zdecydowanie na
pierwszym miejscu.

                       Wiktoria  Czaarnecka

  

            DZIEŃ  Z  ŻYCIA             
               ÓSMOKLASISTY

    Szkoła Podstawowa w Bursztynowie -
placówka licząca ok. 70 uczniów, w tym 11
ósmoklasistów. Klasa ósma, licząca 6
chłopaków i 5 dziewczyn, rozpoczyna wtorkowe
zajęcia od lekcji fizyki, która zaczyna się o 8.25.
Pierwsza lekcja, jak wiadomo, nikt nie ma
ochoty do pracy. Widząc miny chłopaków, od
razu można stwierdzić , że żaden z nich nie
poszedł wcześnie spać. Znamy więc powód
braku energii. U dziewczyn natomiast jedynym
powodem braku chęci do pracy jest fakt, że to
fizyka, której nienawidzą. Nastał czas przerwy.
Większość uczniów zabrała się za drugie
śniadanie. Postanowiliśmy przeprowadzić
wywiad  z jednym przedstawicielem danej płci.
Tymi osobami byli Wiktoria i Szymon. Jedno z
pytań brzmiało:
- Czy podoba wam się w szkole i jak oceniacie
atmosferę panującą w tej placówce?
Odpowiedź była jednogłośna: i jednemu i
drugiemu bardzo podoba się w szkole i nie
chcieliby przebywać w żadnej innej ze względu
na kolegów i na nauczycieli, z którymi są
bardzo zżyci. 
Na atmosferę również nikt nie narzeka, a raczej
każdy jest szczęśliwy, ponieważ szkoła nie jest
duża, więc relacje panujące pomiędzy ludźmi są
bardzo zacieśnione. 
  Kolejne lekcje przebiegały bardzo spokojnie.
Uczniowie po pierwszej godzinie nabrali energii
do dalszej pracy na zajęciach. Przez kolejnych
pięć godzin lekcyjnych nie działo się tak
naprawdę nic, co mogłoby przykuć naszą
uwagę.

                              Wiktoria Czarnecka
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 PO DŁUGIEJ  PRZERWIE           
               WYCIECZKA!

  Tym razem do Torunia, gdzie zdobywaliśmy nowe
wiadomości w Młynie Wiedzy, a potem
rozładowywaliśmy energię w Jump Arena.  W Młynie
Wiedzy zafascynowała nas historia rozwoju człowieka
od narodzin aż do późnej starości, a także pracownia
fizyczna, która pokazywała coś, co zawsze wydawało
nam się niemożliwe. Byliśmy zafascynowani. Pewnie
jeszcze nie raz odwiedzimy to miejsce. Po wysiłku
umysłowym udaliśmy się do parku Trampolin. Zabawa
była świetna. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do
domu.
   
                                                                                                                     
                                                               Redakcja

Młyn Wiedzy T. Szpankiewicz
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                  WOŚP w naszej szkole
Kolejny rok z rzędu graliśmy z Centrum Kultury i
Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Z licytacji, która
cieszyła się dużym powodzeniem. zebraliśmy 
zawrotną sumę – 11 451 zł. Szkolna loteria
przyniosła1260 zł, a „Góra grosza” - 712,54 zł.
Wolontariusze, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu,
zebrali 5731,37 zł. Łącznie nasza szkoła uzbierała
19 154,94 zł. „Będziemy grać do końca świata i
jeden dzień dłużej!”     O. Korzeniewska

             DZIEŃ   ZIEMI  W NASZEJ SZKOLE
 Tym razem było inaczej - gazetki  i lekcje
tematyczne, a potem spotkanie z naturą: marsz
po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej. Super!

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

T. Szpankiewicz

T. Szpankiewicz
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    PRZEPIS  NA  KULE   DO  KĄPIELI
Potrzebujemy: 
200 g sody oczyszczonej
100g kwasu cytrynowego
łyżka oleju
ewentualnie barwnik spożywczy (kolor według
uznania),
zapach wg uznania - np. można dodać lawendę,
płatki róż, inne,
WYKONANIE  KROK PO KROKU:
1. Wsyp sodę oczyszczoną i kwas cytrynowy do
naczynia.
2. Wymieszaj sodę i kwas, potem dodaj łyżkę
oleju i ponownie wymieszaj (konsystencja
powinna być jak mokry piasek).
3. Dodaj zapach i ewentualnie barwnik.
4. Po wymieszaniu włóż masę do foremki, a
następnie dobre wklep.
5. Włóż foremkę z masą do zamrażarki na ok. 20
- 30 minut.
6 Po 30 minutach ostrożnie wyciągnij z
zamrażarki.
7. Najlepiej używać foremek do babeczek.

           ISLANDIA  - CIEKAWE  PAŃSTWO

1. Islandia ma tylko 300 000 mieszkańców.

2. W Islandii jest dwa razy więcej owiec niż samych
mieszkańców.

3. W lecie na Islandii przez całą dobę jest jasno.
Dla Islandczyków to dodatkowa okazja do
świętowania, szczególnie w soboty. Zimą, niestety,
dla równowagi dłużej jest ciemno, szczególnie na
północy.

4. „Althing” jest najstarszym istniejącym
parlamentem na świecie. Pierwszy raz zebrał się w
930 roku przez osadników w dolinie Thingvellir.

5. Islandczycy nie mają nazwisk jak inni
mieszkańcy Europy,. Nazwisko stanowi imię ojca
plus końcówka „son” i „dóttir” w zależności od tego,
czy jest syn  czy córka.
 
7. Język islandzki to najstarszy używany język w
Europie. Współcześni Islandczycy są w stanie
czytać w oryginale 1000-letnie sagi. 

9.Dni tygodnia (Tuesday, Wednesday, Thursday i
Friday) mają pochodzenie po bogach z mitologii
nordyckiej .

10. W Islandii wierzą w 13 Mikołajów.

                                     Źródło: Internet
                                     Zebrała: L.L.

                    
                     HUMOR  SZKOLNY

Nauczycielka pyta  dzieci, jakie zwierzęta mają
w domu.
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...

       BŁYSKAWICZNA   POWTÓRKA!
Rozprawka to forma wypowiedzi, która polega na
prezentacji stanowiska w określonej sprawie oraz
jego uzasadnienie poprzez zgromadzone w tym
celu argumenty.  
Schemat rozprawki:
Wstęp
Na początku rozprawki należy przede wszystkim
przedstawić jej temat, aby wprowadzić czytelnika w
omawianą problematykę. Wstęp to również miejsce
na zajęcie stanowiska w stosunku do poruszanego
problemu.
Rozwinięcie
To główna i najbardziej obszerna część rozprawki,
jej „serce”. To tu jest miejsce na twoją
argumentację. Należy ją przeprowadzić, podając
kolejne dowody za przyjętym wobec problemu
stanowiskiem.
Zakończenie
Ostatnia część rozprawki to miejsce na twoje
wnioski, nawiązanie do tezy (jej potwierdzenie lub
obalenie) lub hipotezy (ostateczne stanowisko)
oraz podsumowanie części głównej.
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