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Nowy plac zabaw...
na pierwszy dzień

wiosny

Nie taki sprawdzian
straszny...

Oficjalnego otwarcia dokonał
Burmistrz Igor Bandrowicz

To miał być
najpiękniejszy
plac zabaw w
Gminie Prusice,
a jest
najpiękniejszym
placem w
powiecie
trzebnickim.
Wspaniały
prezent od
Burmistrza Igora
Bandrowicza i
radnych na
Dzień Wiosny,
na zbliżające się
Święta
Wielkanocne.
Królowa Wiosna
była
zachwycona.
Przyniosła
cudowne słońce
i ciepło. 

Na zjeżdżalni

Morski plac zabaw Przecięcie wstęgi

1 kwietnia, w Prima Aprilis,
w święto żartów i uśmiechu,
odbył się całkiem poważny
egzamin - sprawdzian
szóstoklasisty. Przystąpili
do niego uczniowie naszej
szkoły. Nad prawidłowym
przebiegiem sprawdzianu
czuwały komisje złożone z
nauczycieli. Patrząc na
twarze szóstoklasistów,
którzy wychodzili z sal po
sprawdzianie - twarze
uśmiechnięte. Mamy
nadzieję, że potwierdzą to
oficjalne wyniki.

Przed sprawdzianem
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  Kreatywna destrukcja

Wiosenne powitanie

„Wiosna: Cieplejszy
wieje wiatr. Wiosna:
Znów Nam ubyło.
Wiosna, Wiosna
wkoło!...” Nadeszła
już, a  wraz z nią
otwarcie nowego
Placu Zabaw na
Orliku. Oczywiście
wszystko działo się na
Orliku, na boisku

do tenisa. Na
początku
przywitaliśmy
wszystkich
przedstawieniem o
(nie) szanowaniu lasu.
Naszymi wandalami
były: Ola, Hania,
Natalia i ja-Kalina. Na
szczęście przyszedł
duch lasu (Oskar)

i nie pochwalił
naszego zachowania.
Poza tym wypowiadał
y się również duchy:
konwalii (Julia), żuka
(Sebastian), mrówki
(Bartek) i jarzębiny
(Patrycja). Po
komentarzu duchów
zachowanie dzieci
zupełnie się zmieniło.

Z tego przedstawienia
musimy zapamiętać,
żeby nigdy nie
śmiecić w lesie i
absolutnie nie palić w
nim ogniska! Po tym
wspaniałym
przedstawieniu swoją
piosenkę o wiośnie
zaprezentowały
przedszkolaki. 

Zaraz potem wystąpiły
drużyny biorące udział
w tegorocznej
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Destination
Imagination. Ekipa z
klasy IV:"Tostożercy" 
przedstawiła swoją
baśń, a "EMS
Fotball"- grupa z klasy
II zaprezentowała
zbudowanego
samodzielnie robota.
Następnie nasza grupa
taneczna zatańczyła
do piosenki „Timber”.
Po części artystycznej

przeszliśmy przed plac
zabaw, gdzie nastąpiła
uroczysta ceremonia
otwarcia tego
wspaniałego obiektu.
Pan Burmistrz z
przedstawicielami
naszej szkoły przeciął
wstęgę, a my
mogliśmy 
uczestniczyć w
zabawach sportowych i
zumbie dla dzieci.

Przedstawienie "Duch lasu"

Drużyna kl. II Drużyna kl. IV

Zumba

Kreatywnie żyć każdy
może. My—klasa 4
robimy to za pomocą
dwóch książek:
„Zniszcz ten Dziennik” i
„To nie książka”.
Książki te polegają na
tym, żeby wypełnić je
kreatywnie niszcząc je.
Są tam zadania takie
jak: wypełnij tę stronę
kółkami; weź tę książk
ę ze sobą pod
prysznic; niech ta
strona popłynie;

znajdź sposób, aby
ubrać się w tę książkę;
zrób nagły,
destrukcyjny,
nieprzewidywalny ruch
dziennikiem.
Kreatywnie można
wykonać te zadania. Ja
na przykład, żeby
ubrać się w książkę
wystarczy założyć ją
na głowę– powstanie
wtedy czapka. 
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DI-Oczyma Kreatywności

Występ DI

7 i 8 marca nasza
klasa– IV, jak w
ubiegłym roku,
uczestniczyła w
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Kreatywności
—Destination
Imagination. W tym
roku wyzwania, skład
jak i nazwa naszej
drużyny zmieniły się.
Nazywaliśmy się
„Tostożercy”. Razem z
nami uczestniczyła
grupa z klasy II pod
nazwą „EMS Fotball”.

Wycieczka nasza
rozpoczęła się w sobot
ę—pierwszy dzień
olimpiady. O 5 rano
była zbiórka przed
naszą szkołą. O 7 rano
byliśmy już w naszym
hotelu zostawić walizki.
Następnie
pojechaliśmy do Hali
Stulecia, gdzie
odbywała się olimpiada
kreatywności. 

     Po uroczystym
rozpoczęciu na scenie
zaprezentowały się
zespoły z innych
krajów, między innymi
z Izraela, U.S.A. oraz
jak co roku z Chin.  Po
rozpoczęciu olimpiady
poszliśmy zobaczyć
baśń naszej drużyny
bliźniaczej „Nic(?)ość”
. Baśń ta była bardzo
zabawna. My swoją
baśń prezentowaliśmy
około godziny
dwunastej.
Przedstawienie

to zostało nagrodzone
wielkimi brawami, co
nas bardzo ucieszyło.
Przyjechali nawet nasi
rodzice, by zobaczyć
swoje ukochane
pociechy. Potem
podarowaliśmy
swoim 
„bliźniakom” upominki.
Działało to w 2 strony.
Około godziny 20
mieliśmy wyzwania
bliźniacze. Polegały
one na tym samym,
co „wyzwania na już”,
tyle, że

my rozwiązywaliśmy
zadania w dwie
drużyny. 
Następnego dnia
wstaliśmy o 6, aby
móc skorzystać z
basenu dostępnego w
naszym hotelu. 
O godzinie 7 zjedliśmy
śniadanie. 
Spakowani w
walizeczki
pojechaliśmy na drugi
(ostatni) dzień
olimpiady. Byliśmy 
na wielu warsztatach
kreatywności. Byliśmy

także około godziny
dwunastej na naszym
„wyzwaniu na już”!
Poszło nam całkiem
dobrze:).
Wieczorem byliśmy
na zakończeniu
olimpiady DI i
wręczeniu nagród. O
godzinie 22 byliśmy
już w Skokowej razem
z naszymi rodzicami.

DI kl. II

EMS Fotball- kl. II

Tostożercy- kl. IV
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„Sport to zdrowie”

Zbliża się do nas
dużymi krokami
wiosna. Oznacza to,
że coraz więcej czasu
będziemy spędzać na
świeżym powietrzu.
Każdy z nas powinien
zadbać o to, aby
uprawiać jakiś sport
np. jazda na rowerze,
taniec, piłka nożna. Ja
trenuję grę w piłkę
nożną i grę w golfa.
Golf jest bardzo mało

popularnym sportem.
Jest to
sport uprawiany na
otwartych trawiastych
terenach, polegający
na wbiciu
małej piłki do dołków
w ziemi uderzając
specjalnymi kijami, w
jak najmniejszej
liczbie uderzeń. Pole
golfowe składa się z
18 – dołków o różnym
poziomie trudności.

Początkowo swoją 
przygodę z golfem
rozpocząłem w wieku
5  lat, na mini golfie.
Był to raczej golf
poprzez zabawę.
 Dopiero w wieku 7 lat
moi rodzice zabrali
mnie na prawdziwe
pole golfowe, które
znajduje się nieopodal
Skokowy w Brzeźnie.
Tam pod okiem
profesjonalnego

trenera p. Ryszarda
Kozierasa zacząłem
poznawać tajniki
związane z golfem.
Pan Ryszard jest
członkiem PGA
Polska od 1997 roku,
ukończył trzyletni
program szkoleniowy i
jest profesjonalnym
trenerem. 

Dzięki panu
Ryszardowi
zaangażowałem się
jeszcze bardziej w grę
w golfa. Na zajęcia
jeżdżę
systematycznie, które
odbywają się dwa razy
w tygodniu. Podczas
treningów poznajemy
reguły i historię golfa
oraz uczestniczymy w
zajęciach
praktycznych.
 Mając 7 lat wraz z
Hubertem Nelec
uczestniczyliśmy

w zawodach. Przez
dwa miesiące
dwadzieścioro dzieci z
okolic pól golfowych
brało udział w
programie Orlen Junior
Academy. Do
programu przystąpiło 5
obiektów golfowych.
Pod okiem
wykwalifikowanych
trenerów uczyliśmy się
podstaw golfa. 

Przed grą

Uczestnicy turnieju

Podczas gry Pierwsze próby

Każdy klub wybrał
dwójkę dzieci, która go
reprezentowała
podczas turnieju na
małym polu w
Józefowie koło
Warszawy. Było to dla
nas bardzo duże
przeżycie.
W ubiegłym roku
zostałem zgłoszony do
Narodowego Programu
Rozwoju Juniorów,
który działa przy
Polskim Związku
Golfa. Każdy junior,
który przystąpił do
programu, otrzymał
indeks. W indeksie
mamy informację

o tym, jakie zadania
musimy wykonać, aby
zdobyć poszczególne
poziomy. Wszystkie
próby są
odnotowywane w
indeksie i podpisywane
przez instruktora, który
następnie przekazuje
dalej informację o
postępach danego
gracza. 
Obecnie na lekcje golfa
jeżdżą ze mną Alek i
Ala Żukowscy, którzy
tak jak i ja są bardzo
zadowoleni z nauki gry
w golfa.
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