Rok szkolny 2017/2018
KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE

 W listopadzie 2017r. uczniowie klasy
IIa i IIb SP licznie uczestniczyli
w OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH - zintegrowane
sprawności, matematyka oraz j. angielski.
Najwyższą liczbę punktów uzyskała
uczennica kl. II a Martyna Rybicka
zajmując VIII miejsce (ex aequo)
w kategorii - zintegrowane sprawności.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 Dnia 19 stycznia 2018r. odbył się
pierwszy etap II Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego
„Historia,
Pamięć,
Tożsamość, Teraźniejszość”. III miejsce
zajęła Weronika Dawidowska (uczennica kl.
VIIa).
 Dnia 19 stycznia 2018r. odbył się
pierwszy etap II Wojewódzkiego Turnieju
Wiedzy Historycznej „Historia, Pamięć,
Tożsamość, Teraźniejszość”.
Wyniki:
I miejsce - Wiktoria Mikołajczyk (kl. IIA
GIM.),
II miejsce - Michał Myszka (kl. VII b),
III miejsce - Klaudia Kaczyńska (III B
GIM.), Martyna Łącka (III B GIM.), Jakub
Grzenkowicz (III B GIM.), Julia Schmidtke
(III A GIM.).
Uczniowie ci będą reprezentowali szkołę
w II etapie tego konkursu, który odbędzie
się w IPN w Gdańsku.
 20 grudnia 2017r. w naszej szkole odbył
się Konkurs piosenki Bożonarodzeniowej;

W kategorii klas 0-II SP:
I Miejsce - Zofia Korzistka z kl. 0a
II Miejsce - Natalia Garska z kl. IIa
III Miejsce - Zuzanna Bobrucka z kl. 0b
W kategorii klas III-IV SP:
I Miejsce - Oliwia Noculak z kl. IIIa
II Miejsce - Wiktoria Płotka z kl. IIIb
III Miejsce - Szymon Kleina z kl. IIIa
W kategorii klas V-VI SP:
I Miejsce - Oliwia Gronowska z kl. VI b
II Miejsce - Natalia Ruszkowska z kl. VI b
III Miejsce - Jagoda Baranowska z kl. Vb
W kategorii klas VII SP - Gimnazjum
I Miejsce - Adriana Block z kl. IIIa
II Miejsce - Weronika Dawidowska
z kl.VIIa
WYJAZDY I WYJŚCIA

 17 stycznia 2018r. klasy Oa i Ob
wyjechały do Lęborka na przedstawienie
teatralne pt.: Przybliżenie kultury Europy”.
Poprzez udział w tym wydarzeniu dzieci
miały okazję poznać charakterystyczne
cechy kilku wybranych krajów Europy.
UROCZYSTOŚCI


Dnia 17 stycznia 2018r. w szkole w Lini
odbył się Bal karnawałowy dla uczniów
klas 1-3 SP. Dzieci przebrane były w różne
z postacie z bajek. Były ciekawe zabawy,
konkursy przeprowadzone przez animatora.
Podczas balu odbyła się sesja zdjęciowa
w zimowej .scenerii. Wszyscy bawili się
wspaniale.

 W piątek 26. 01. 2018r. klasy II SP
organizują POŁOWINKI KLASOWE.
Miłą niespodzianką będą gofry z bitą
śmietaną!!!!!
 W styczniu tego roku w naszej
szkole odbywały się uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Piękne
przedstawienia zawierające wiersze,
piosenki i tańce dla swoich zacnych
gości przygotowały najmłodsze dzieci
grupy 3, 4 i 5 latków, przedszkolaki
z grup zerowych z Zakrzewa oraz klasy
III Szkoły Podstawowej. Dziadkowie
wykazali się dużą frekwencją, dużym
poczuciem humoru oraz aktywną
zabawą wspólnie ze swoimi wnukami.
Dzięki mamom naszych uczniów goście
mogli spędzić czas przy słodkim
poczęstunku.
INNE WYDARZENIA I INFORMACJE

 Od października w naszej szkole
działa Liga Kolorów. Jeden dzień
w miesiącu uczniowie i nauczyciele
ubierają się na określony wcześniej kolor.
Na koniec roku przewidziane są nagrody
dla najlepszych klas. Pomysłodawcami
Ligi Kolorów są członkowie Samorządu
Uczniowskiego.
 W
styczniu
członkowie
SU
podliczyli zebrane pieniądze w ramach
akcji „Góra Grosza”. Łącznie zebrano
524,82 zł. W SP najwięcej zebrała klasa
Iia: 140,26 zł, a w gimnazjum klasa IIIa:
20,80zł

 W styczniu w dalszym ciągu
podejmowano
działania
promujące
czytelnictwo. Należały do nich m.in.
zorganizowanie akcji pod hasłem „Uwolnij
książkę”, której celem jest zebranie
od
chętnych
uczniów
książek
niepotrzebnych już w domu. Zostaną one
wykorzystane
w
II
półroczu
do zorganizowania w naszej szkole kącika
z książką, gdzie każdy, kto kocha książki
i lubi je czytać będzie mógł zabrać
do domu to co mu się podoba a po
przeczytaniu zwrócić, aby korzystali inni.
Tego rodzaju akcje stają się coraz
popularniejsze
w
wielu
miejscach
publicznych.
 We wtorek 23.01.2018r. uczestnicy
warsztatów tworzenia audiobooków, które
miały miejsce w listopadzie, odebrali
nagrane na płytach efekty swojej
warsztatowej pracy. Wrażenia były
ogromne.
 Działania Szkolnego Koła
Wolontariatu.
w miesiącach grudzień/styczeń
1. Akcja „Batonik od Serca” zebrane
w akcji słodycze zostały przekazane
Zespołowi Charytatywnemu naszej parafii
i
wzbogaciły
paczki
żywnościowe
dla ubogich rodzin z terenu naszej parafii.
2.
Akcja
„Pomoc
dla
Kacpra
i Nikodema”- zorganizowaliśmy na terenie
szkoły kiermasz przedświąteczny. Dochód
w kwocie 630,00 zł został przeznaczony
na leczenie Kacpra i Nikodema .
Dziękujemy
uczniom,
rodzicom
i
nauczycielom
za
zaangażowanie
i przygotowanie przepięknych dekoracji
świątecznych.

3. Ogólnopolska Akcja WOŚP
Łącznie udało nam się zebrać: 5904,16 zł
W tym kwesta uliczna:
5185,28 zł
Licytacja Działania:
718,88 zł
Są to kwoty deklarowane, potwierdzenie
zebranej sumy otrzymamy w lutym.
 17 stycznia 2018r. w naszej szkole
odbyły się warsztaty z ceramiki, które
przeprowadzili animatorzy z Gotyckiego
Ośrodka
Twórczych
Inicjatyw
Społecznych w Węsiorach. Uczniowie
miała okazję zapoznać się z warsztatem
dawnego rzemieślnika i stworzyć
własnoręczne, niepowtarzalne upominki
z gliny.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Leonida Teligi
ul. Szkolna1, 84-223 Linia
Tel/fax 586768513

STYCZEŃ

WAŻNE INFORMACJE

 Od II półrocza w naszej szkole wdrażamy
dziennik elektroniczny. W związku z tym
w będzie funkcjonować dziennik
elektroniczny i papierowy.
Każdy z rodziców otrzyma login i hasło
dla siebie i dla dziecka do e – dziennika.
Bardzo prosimy o nieudostępnianie
hasła rodzicielskiego dziecku.
Link do e – dziennika będzie znajdował
się od początku II półrocza na NOWEJ
STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.
www.splinia.pl

Życzymy udanych ferii!!!

