BYLE DO DZWONKA…
NUMER 6
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY

W CZERWCU:
27 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Przysłowia i powiedzenia:
CZERWIEC
Czerwiec – szósty miesiąc w roku, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od słowa czerw oznaczającego
larwę pszczoły. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerwca
polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach
rośliny czerwiec trwały. Znak zodiaku urodzonych w czerwcu to Bliźnięta (do 21 czerwca) lub Rak.
21 czerwca – Pierwszy (astronomiczny) Dzień Lata
– najdłuższy dzień roku

23 czerwca – Dzień Ojca

27.06. WAKACJE!!!
Korzystałem z: Wikipedii i Google grafika.
Oliwer Jankowski

Z kart historii ….
minęła 15 rocznica nadania imienia
Historia Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy.
Pierwszy budynek szkolny w Brodnicy stanął na początku XX (dwudziestego) wieku.
W czasie drugiej wojny światowej był tu zlokalizowany internat dla młodzieży niemieckiej.
Koncepcja rozbudowy szkoły powstała w latach siedemdziesiątych.
W 1987 roku wyrażono zgodę na jej rozbudowę.
Trwała ona etapami:
W 1991 roku oddano do użytku salę gimnastyczną.
W 1992 roku dobudowano część socjalną
W 1997 roku oddano do dyspozycji trzy nowe sale lekcyjne, klasę audiowizualną i pokój
nauczycielski.
W 1999 roku zakończono budowę.
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Szczególnym momentem w historii szkoły było nadanie imienia.
Ta niezwykła uroczystość miała miejsce 19 czerwca 1999 roku. Szkole Podstawowej
w Brodnicy nadano imię Hymnu Narodowego.
Obecnie w starej części ma swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna. Pozostała
przestrzeń szkoły dzieli się na trzy bloki: dydaktyczny, sportowy i żywieniowy.
Mieszczą się tam przedszkole, świetlica oraz gabinety: logopedy i higienistki szkolnej.
W szkole posiadamy dwie pracownie informatyczne oraz rozbudowane Centrum Informacji
Multimedialnej.
W październiku 2006 roku w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się
uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru szkoły.
Opracował:
Maciej Włodarski

Rozmowa z…..
Panią Joanna Jankowską

Basia: Rok szkolny 2013/2014 był szczególny pod względem sportowym. Czy może Pani coś więcej na ten temat
powiedzieć?
Pani Jankowska: Po pierwsze ten rok obfitował w nowe rekordy szkolne. Padło 5 nowych rekordów:
Adam Różański – bieg na 60m – 7,94s
Hubert Wachowiak – rzut piłką lekarską – 9,60m
Kacper Skrzypczak – bieg na 300m – 47,77s
Maciej Skrzypczak – „tenis nożny”- 1784 podbicia
Kacper Skrzypczak i Hubert Wachowiak – 476 odbić w badmintonie.
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Po drugie nasza szkoła brała udział w ministerialnym projekcie efektem czego było przyznanie pod koniec maja tytułu
„Szkoły w Ruchu”.
Po trzecie dwóch naszych zawodników startowało w Wielkopolskim Finale „Czwartków Lekkoatletycznych”. Oliwer
Jankowski został Mistrzem skoku w dal uzyskując wynik 4,43m, a Andżelika Kościelna została Wice Mistrzynią
w rzucie piłką palantową uzyskując odległość 30m.
Po czwarte klasa V realizowała projekt „Muuuvit – ruszaj się z klasą”. Przez miesiąc czasu uczniowie zapisywali
w swoich książeczkach czas spędzony aktywnie w ciągu dnia. Następnego dnia było podsumowanie przebytych mil
muuuvit, nanoszenie ich na mapę w klasie i obserwacja dokąd cała klasa dotarła. Wspólnie przebyliśmy 4000mil
muuuvit. Projekt miał na celu zachęcenie rodziców i najbliższych do aktywności fizycznej.
Basia: Jakie oczekiwania ma Pani w następnym roku szkolnym 2014/2015:
Pani Jankowska: W przyszłym roku szkolnym życzyłabym sobie i uczniom, aby pobili jeszcze więcej rekordów
szkolnych, podobnego lub większego zainteresowania zawodami sportowymi, wiele sukcesów i medali!
Basia: A jakie ma Pani plany wakacyjne?
Pani Jankowska: W lipcu wyjeżdżam na wakacje do Włoch, na 10 dni, w sierpniu na weekend do Kołobrzegu.
Pozostały czas mam zamiar spędzić aktywnie biegając ścieżkami i trasami żabińskimi(około 5km).
Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom aktywnych wakacji.
Rozmawiała:
Barbara Marciniak

Rozmowa z …..
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Andżeliką (II miejsce w rzucie piłeczką palantową) i Oliwerem (I miejsce w skoku w dal)

Natalia: Jak długo przygotowywaliście się do zawodów na szczeblu wojewódzkim?
Sportowcy: Najpierw braliśmy udział w Powiatowych Czwartkach Lekkoatletycznych. Wygraliśmy finał tych zawodów
i w nagrodę pojechaliśmy na FINAŁ WOJEWÓDZKI.
Natalia: Jak czuliście się w chwili zdobycia sukcesu?
Sportowcy: Byliśmy zadowoleni, szczęśliwi i trochę zaskoczeni.
Natalia: Jakie macie dalsze plany związane ze sportem?
Sportowcy: Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również osiągniemy podobne sukcesy.
Natalia: Oliwerze, czy to prawda, że przed tobą jeszcze jedno wyzwanie?
Oliwer: Tak, jadę na OGÓLNOPOLSKI FINAŁ LEKKOATLETYCZNY.
Natalia: W takim razie trzymamy kciuki!!! Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Rozmawiała:
Natalia Zgoła

Darią i Kacprem (Uczestnikami Wielkopolskiej Gali Młodych Utalentowanych Wielkopolan)

Jagoda:6 czerwca 2014r. uczestniczyliście w uroczystej gali. To nie był wasz pierwszy wspólny występ. Jak długo się
do niego przygotowywaliście?
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Daria i Kacper: Tak, już kilka razy wystąpiliśmy wspólnie. Do gali przygotowywaliśmy się przez dwa tygodnie,
spotykając się średnio trzy razy w tygodniu.
Jagoda: Co czuliście w chwili występu i tuż po nim?
Daria i Kacper: Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy się wśród tak utalentowanej młodzieży. To było ogromne
wyróżnienie. Nie spodziewaliśmy się takich emocji.
Jagoda: Jakie macie dalsze plany związane z muzyką?
Daria i Kacper: Mamy zamiar nadal się spotykać, mimo, że pójdziemy do różnych szkół.
Jagoda: Kacper, grasz na gitarze. Czy nadal będziesz uczył się gry na tym instrumencie?
Kacper: Tak, właśnie czekam za ogłoszeniem wyników, ponieważ zdawałem egzamin do szkoły muzycznej.
Jagoda: Dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów.
Rozmawiała :
Jagoda Jurczyk

Rozmowa z Wójtem Gminy Brodnica, Markiem Pakowskim
Chłopcy: Dzień dobry. Zbliżają się wakacje. Proszę na chwilę wrócić do lat szkolnych. Jak spędzał Pan swoje wakacje ?
Wójt: Dzień dobry. Na pewno sportowo grałem w piłkę nożną, koszykówkę, od najmłodszych lat łowiłem ryby
i lubiłem obcować z przyrodą oraz chodzić na spacery z psem.
Chłopcy: Z perspektywy włodarza naszej szkoły, jak ocenia Pan miniony rok szkolny?
Wójt: Myślę, że był to dobry i bezpieczny rok szkolny zakończony najlepszymi wynikami w powiecie w sprawdzianie
szóstoklasisty.
Chłopcy: Jakie zmiany czekają nas w przyszłym roku szkolnym 2014/2015r ?
Wójt: Na razie nie wiem czy będę wójtem, myślę, że doczekamy się termomodernizacji naszej szkoły. Życzyłbym sobie,
aby kompleks boisk orlik były tak licznie użytkowane.
Chłopcy: Czy zdradzi nam Pan najbliższe plany wakacyjne ?
Wójt: Na dzień dzisiejszy nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na urlop wybieram się w sierpniu, wakacje spędzę
pracowicie na pewno pojawi się wędka i polowanie.
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Chłopcy: Panie Wójcie, większość z nas przeżywa Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jakiej reprezentacji Pan
kibicuje?
Wójt: Moim faworytem są Niemcy, finał obstawiam Niemcy-Holandia . Nie chcę, aby gospodarz wygrał turniej.
Chłopcy: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Wójt: Również dziękuję. Do widzenia.
Rozmawiali:
Bartosz Rochowiak, Patryk Kwiatkowski i Maciej Skrzypczak

Wywiad z Panią Dyrektor, Beatą Klawitter
1.Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Jakie ma Pani plany związane z tegorocznymi wakacjami?
Plany niestety zostały ostatnio zmienione. Wpłynęło na to kilka okoliczności niezależnych ode mnie. Mam nadzieję, że
uda mi się jednak na kilka dni wyjechać gdzieś z rodziną.
2. Koniec roku to również czas na podsumowania. Jak ocenia Pani rok szkolny 2013/2014?
Rok oceniam bardzo dobrze! Była to prawdziwa lawina sukcesów. Nie sposób wszystkich wymienić, ale osiągnęliśmy
dobry wynik po sprawdzianie szóstoklasisty, nasza uczennica została Laureatką Wielkopolskiego Konkursu Języka
Polskiego, mieliśmy swój udział podczas III Gali Młodych Wielkopolan, a sportowcy zdobyli I i II miejsce
w Wielkopolskich Zawodach Lekkoatletycznych. Nasza szkoła uzyskała tytuł „Szkoły w ruchu”.
3. Czy zdradzi nam Pani plany na kolejny rok szkolny 2014/2015?
Wszystkie sześciolatki przyjdą do szkoły. Zostanie wybudowany piękny plac zabaw. Poza tym mam coś konkretnego
na uwadze, ale nie zależy to tylko ode mnie, więc nie chciałabym zbyt wcześnie o tym mówić żeby nie zapeszyć.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły chcę życzyć słonecznych i spokojnych wakacji. Naładujcie
"akumulatory", aby od września ruszyć do pracy pełną parą.

Dziękujemy za rozmowę.
Życzymy udanych wakacji.
Rozmawiali:
Basia Jankowiak i Kacper Skrzypczak

Czas podsumowań:
Koniec roku to czas podsumowań całorocznej pracy.
Serdecznie dziękujemy uczniom klasy VI, którzy regularnie wzbogacali naszą gazetkę ciekawymi artykułami:
 Barbara Jankowiak
 Nadia Potocka
 Daria Domaniecka
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Agnieszka Janiszewska
Klaudia Kardasz
Magdalena Taciak
Kacper Skrzypczak
Adam Różański
Szymon Pluskota

Życzymy sukcesów w kolejnym rozdziale Waszego życia!!!

Liczymy, że kolejni uczniowie godnie ich zastąpią.
Anna Skrzypczak
Grażyna Domagalska
Najdłużej, najwięcej……
Oliwer Jankowski w każdym numerze umieszczał przysłowia i powiedzenia, a najwięcej artykułów napisał Kacper
Skrzypczak.

SPORT
SZKOLNE REKORDY
Imię i nazwisko

Dyscyplina

Adam Różański
Robert Duszyński Mateusz
Jędrzejewski
Hubert Wachowiak

Bieg na 60m.

Andżelika Skrzypczak

Wynik

Klasa

Rok szkolny

7,94s.

VI

2013/2014

Skok wzwyż

128cm.

VI

2009/2010

Rzut piłką lekarską

9,60m.

VI

2013/2014

Odbicia dolne
(siatkówka)

750

VI

2011/2012
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Kamil Powroziewicz

Skok w dal

4,91m.

VI

2012/2013

Robert Duszyński

Rzut piłeczką
palantową

53m.

VI

2009/2010

Małgorzata Pawłowicz

Odbicia górne
(siatkówka)

215

VI

2011/2012

Mateusz Jędrzejewski
Estera Adamczyk
Mateusz Woźny
Mateusz Jędrzejewski
Kacper Skrzypczak
Barbara Jankowiak

Bieg na 1000m.
Bieg na 400m.
Bieg na 600m.
Bieg na 800m.
Bieg na 300m.
Zwis na drążku

3,34min.
1,20min.
2,20min.
2,54min.
47,77sek.
2,24min.

VI
IV
IV
V
V
V

2009/2010
2008/2009
2008/2009
2008/2009
2012/2013
2012/2013

Rafał Rutkowski

Podciąganie na
drążku

25

VI

2010/2011

Kamil Powroziewicz
Maciej Skrzypczak

"Żonglerka nogą"
"Tenis nożny"

110
1784

VI
V

2012/2013
2013/2014

Kacper Skrzypczak i Hubert
Wachowiak

Odbicia w parach
badminton

473

VI

2013/2014

Tabelę prowadzą:
Adam Różański i Szymon Pluskota

W bibliotece multimedialnej zamontowana została skrzynka redakcyjna, do której można
wrzucać rozwiązane zadania ze strony konkursowej.
Raz w miesiącu odbędzie się losowanie nagrody.
Warunkiem jej otrzymania jest podpisana i prawidłowo rozwiązana praca.
W poprzednim numerze konkurs nie został rozstrzygnięty. Termin zostaje przesunięty na
wrzesień 2014r.
Zadanie konkursowe na czerwiec:
Wymyśl hasło reklamujące naszą szkołę. Praca w formie plakatu, technika – dowolna,
format – A4, termin – 20.09.2014r.

Kolejny numer ukaże się około 28 sierpnia!!!
Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:
Oliwer Jankowski, Adam Różański i Szymon Pluskota, Kacper Skrzypczak, Barbara Jankowiak ,
Barbara Marciniak, Natalia Zgoła, Jagoda Jurczyk i Maciej Skrzypczak
opiekun, skład komputerowy, zdjęcia :
p. A. Skrzypczak i p. G. Domagalska
adres email:
byledodzwonka2014@interia.pl
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