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„TU JEST MOJE MIEJSCE(...)
TU JEST MÓJ DOM.”

O uniwersalności tych słów mogli przekonać się licznie
zgromadzeni w hali sportowej Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Dobromierzu, gdzie 11 maja br. w
godzinach popołudniowych rozegrała się kolejna
edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gminie
Dobromierz. 
O małej ojczyźnie można mówić na wiele sposobów.
W  najbardziej  ogólnym sensie oznacza miejsce
zamieszkiwania człowieka, które go kształtuje.
My do opowieści o małej ojczyźnie zaprosiliśmy w
formie  rozgrywek na gigantycznej grze planszowej. Za
przewodnika po ukochanej okolicy wybraliśmy postać
Kubusia Puchatka ze Stumilowego Lasu. To las dla
niego był taką bajkową „małą ojczyzną”.  

Ten ciekawy świata miś, ze swą optymistyczną
filozofią życia, dzielnie wspierał uczestników w
poznawaniu najbliższego otoczenia oraz zgłębianiu
tajników wiedzy o naszej gminie. Konkurs o Gminie
Dobromierz to już tradycja naszej szkoły. Po raz
kolejny na międzyszkolnych rozgrywkach spotkali się
uczniowie ze szkół podstawowych: w Gniewkowie,
Roztoce oraz Dobromierzu. Drużyny zmierzyły się ze
sobą  w grze planszowej, pod której różnobarwnymi
polami kryły się pytania sprawdzające znajomość
historii Dobromierza, odnoszące się do walorów
przyrodniczych naszej gminy, a także te związane z
kulturą i rozrywką. Uczniowie zmagali się także w
konkurencjach sportowych rodem ze świata Kubusia
Puchatka: brykali z Tygryskiem, nosili baryłki miodu i
zbierali plony z kapuścianego pola. 

Jak to w grze -  nieodzownym elementem była
odrobina szczęścia, o które każdy zawodnik wznosił
oczy ku niebu, gdy wykonywał rzut kostką. 
Nad konkursem czuwało zaszczytne jury, którego
skład nie mógł być inny: gospodarz gminy - wójt  Jerzy
Ulbin, posłanka, honorowy gość i przyjaciel
dobromierskiej szkoły- Monika Wielichowska, która
objęła patronatem projekt, przedstawiciel
Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim- Krystian Ulbin oraz Edward
Hałdaś - pasjonat historii Dobromierza i okolic. 
Dzięki jego kolekcjonerskiej żyłce w szkolnej galerii
zaroiło się od fotografii Dobromierza i okolic sprzed lat,
a nawet wieków.
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W rywalizacji w różnych dziedzinach wiedzy, a także
sportu ostatecznie zwyciężyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dobromierzu – Karolina Filipczak,
Maciej Krumplewski oraz Aleksander Trębacz,
którzy otrzymali trofeum w kształcie róży od pani poseł
oraz liczne nagrody ufundowane przez pozostałych
jurorów. 
Kiedy widownia milkła, gdy zawodnicy rozwiązywali
trudne zadania, na scenie roiło się od barwnych
postaci. Najmłodsi uczniowie wraz z opiekunami
przygotowali  kilka inscenizacji, które umilały czas i
cieszyły oko różnokolorowymi kostiumami.
O te z kolei zadbali niezawodni rodzice. Występy
taneczne „Dziewczyneczek w kropeczki” zbierały
gromkie brawa już w trakcie prezentacji, ale też
zagrzewały do walki zawodników.

Strudzonych w boju intelektualnym i pląsających na
scenie Rada Rodziców oraz zaproszeni goście,
Aleksandra Luks i Jerzy Werczyński, obdarowali w
nagrodę małym co nieco.
Impreza odbiła się szerokim echem w lokalnych
mediach i zyska wkrótce specjalną stronę w szkolnej
gazetce „Bazgroły ze Szkoły”. Póki co, o to by cieszyła
nas długo zadbał profesjonalny fotograf – Stanisław
Kałużny.

Kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o
Gminie Dobromierz powoli przechodzi do historii, ale
twórcy projektu już zapowiadają następne spotkanie.
Jest to ogromne wyzwanie, ale  za każdym razem
udaje się, bo ciężar organizacji spoczywa na barkach
wszystkich pracowników szkoły. Każdy z nich dołożył
skromną cegiełkę do tego dzieła.

Organizatorzy chylą czoła przed wszystkimi, którzy
przyczynili się do realizacji projektu. Bardzo
dziękujemy i już zapraszamy na Podgórną za rok!

Koordynator projektu
Katarzyna Stefańczyk

„TU JEST MOJE MIEJSCE(...)
TU JEST MÓJ DOM.”
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                        GOŚCIE U NAS - MY W GOŚCINIE

XII   Paraolimpiada za nami.

11 lutego br. w naszej szkole odbyła się już XII Paraolimpiada, w której
wzięli udział podopieczni DPS Jaskulin oraz 9 uczniów z naszej szkoły.
Tuż po uroczystym otwarciu, organizatorki: Aneta Haglauer i Karina
Wiązek powitały wszystkich zawodników i zaproponowały konkurencje
rodem ze Stumilowego Lasu. Zawodnicy musieli pokonać Kubusiowy tor
przeszkód , pobiec po baryłkę miodu, zakraść się na Marchewkowe pole.
Szukali rozwiązań na Kłopoty Prosiaczka, zmęczeni   „zakosztowali”
śniadania Krzysia, a nasyceni wyruszyli w ping-pongowy slalom. Potem
znów brykali z Tygryskiem i wzięli udział w Miodowym wyścigu.
Emocji nie brakowało do ostatniej chwili, zanim na podium stanęli
zwycięzcy. Dobra zabawa, pozytywna energia i duch walki fair play
dowodzą, że pomysł organizowania tego typu spotkań jest trafiony.

Bartosz Abramowicz
Paraolimpiada

Wizyta Biskupa

28 maja, na zaproszenie
mieszkańców DPS w Jaskulinie
wzięliśmy udział w spotkaniu 
zorganizowanym z okazji Dnia
Dziecka. Ten dzień był wyjątkowy.
Wszyscy uczestnicy dobrze się
bawili, dekorowali pamiątkowe
drzewo przy użyciu palców,
tańczyli i prezentowali talenty
wokalne oraz brali udział w
integracyjnych zabawach i
zręcznościowych zmaganiach.
W przerwach można było
skorzystać z dobrodziejstw
plenerowej kawiarenki.
To spotkanie dało wszystkim
uczestnikom wiele radości.Jaskulin Paraolimpiada

W ostatnim czasie odwiedził naszą szkołę biskup
Diecezji Świdnickiej ks. Ignacy Dec. Wszyscy-
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli poruszeni
tym wydarzeniem. Naszego gościa przywitała pani 
dyrektor Elżbieta Seperant, a uczniowie przekazali
stroik wielkanocny i przygotowali program artystyczny.
Po zakończonym przedstawieniu mieliśmy okazję 
zadawać pytania biskupowi, na które chętnie
odpowiadał. Wizytę dostojnego gościa zakończyła
wspólna modlitwa i błogosławieństwo.
                                             Wiktoria Wysoczańska

A.H.
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DOTKNĘLI TEATRU

DZIEŃ TEATRU

Ile waży młot Hefajstosa? Czy maczugę Herkulesa można oderwać
od ziemi? O tym i wielu innych tajnikach sztuki teatralnej
dowiedzieli się uczniowie dobromierskiej szkoły dnia 27 marca
podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

Tego dnia świętują wszyscy ludzie teatru, a o tym jak pokaźna to liczba
osób mogli przekonać się uczniowie naszej szkoły. To dla nich sala
polonistyczna zamieniła się w Muzeum Teatru, po którym oprowadziła
spragnionych wiedzy Katarzyna Stefańczyk. Przyjmując nasze
zaproszenie widzowie mieli okazję poznać teatr „od kuchni” i zanurzyć się
w magii przedstawienia.  Uczestnicy tej niezwykłej lekcji  poznali krótką
historię teatru, sięgającą starożytnej Grecji i boga biesiady – Dionizosa. Za
pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych przenieśli się do
świata magii teatru i utrwalili najważniejsze pojęcia związane z „grą na
deskach”.  Mieli okazję uczestniczyć w swoistej lekcji teatralnej, poznając
kulisy zawodów scenicznych. Ważne było, by każdy nabrał przekonania,
że za spektaklem, który widzimy na scenie tak naprawdę kryje się
mnóstwo osób. Na co dzień pozostają w cieniu wielkich aktorów, dlatego z
okazji takiego święta warto wspomnieć o suflerze, charakteryzatorze czy 
inspicjencie. Na koniec młodzi aktorzy wcielili się w postacie kucharza z
„Kaczki dziwaczki”, Kopciuszka i ucznia sprzed lat. Na własnej skórze
przekonali się, ile wysiłku wkładają twórcy teatralnego widowiska w
przygotowania, by widz mógł na godzinę uwierzyć w magię teatru i
zapomnieć o realnym świecie. Kulminacyjnym punktem projektu „Dotknij
teatru” był szkolny konkurs wiedzy o teatrze przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych: 0-III oraz IV-VI. Wyniki konkursu przerosły
najśmielsze oczekiwania.I ci mali,i ci nieco więksi nie dali się zwieść
podchwytliwym pytaniom. Mimo minimalnych różnic udało się wyłonić
zasłużonych laureatów.

                                                                                                  K.S.

Dzień Teatru Dzień Teatru
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ŻYWE LEKCJE HISTORII

BUŁKI PROSTO Z PÓŁKI

27 maja br. prosto z ulicy Podgórnej 2, gdzie mieści
się nasza szkoła, wybraliśmy się do pobliskiej
piekarni, należącej do rodziny Zapałów. Wszystko
po to, by zgłębić tajniki pieczenia chleba.
A zaczęło się od lekcji historii, na której z p. Katarzyną
Stefańczyk rozprawialiśmy  o średniowiecznych
rzemieślnikach. Wtedy zrodził się pomysł na
wycieczkę do piekarni. 
W dniu wycieczki pani Jadwiga Werczyńska, jako
córka założyciela tutejszej piekarni,  wprowadziła nas
w tajniki piekarskiego fachu. Napełnieni wiedzą o
dawnych narzędziach używanych do wypieku chleba  i
garowaniu ciasta udaliśmy się do celu. Na miejscu
powitał nas właściciel - Jerzy Zapała, który w
przystępny sposób przybliżył nam produkcję chleba
we współczesnej piekarni. Razem z nim przebyliśmy
wędrówkę po wszystkich pomieszczeniach. Z wielkim
zainteresowaniem poznawaliśmy pracę piekarza,
produkty oraz urządzenia używane w procesie
technologicznym wyrobu pieczywa. Pod koniec
wszyscy dostaliśmy do skosztowania słodkie bułki
prosto z półki. Serdecznie dziękujemy za gościnę
rodzinie Zapałów.

Nina Jankowska
Joanna Stefańczyk

Anna Walkiewicz 
Maria Bucka   

„Jeśli  Ci  powiem – zapomnisz, jeśli  pokażę –
zapamiętasz, jeśli  wytłumaczę – zrozumiesz” .

Tak w największym skrócie można by podsumować
ideę spotkania, jakie miało miejsce w hali sportowej  w
Dobromierzu. To właśnie miejsce zamieniło się 12
maja w zbrojownię, pole walki, ale też i scenę dla
popisów rycerskiego fechtunku. Żywą lekcję historii
zaproponowali pasjonaci – rekonstruktorzy, którzy
swym entuzjazmem do historii wczesnego
średniowiecza zarazili młodą widownię. Podczas
pokazu odbyła się też prezentacja ekwipunku i
uzbrojenia rycerzy.  Zaprezentowano wiele rodzajów
broni, składającej się na rycerski rynsztunek. Podczas
tej lekcji każda odpowiedź na pytanie była ilustrowana
odpow iedn im narzędziem rycerskiego fachu.
Rekonstruktorzy oddali w uczniowskie ręce miecze,
topory, pozwolili skorzystać z przebrania, a chętnych 
zakuli nawet w dyby. Każdy uczeń mógł wziąć miecz
czy buzdygan do ręki , by przekonać się, jakiej siły i
zręczności wymagało posługiwanie się nimi. Odbył się
nawet pojedynek o damę, w którym zwyciężyły........
poczucie humoru i dobra zabawa.
Dzięki tak bogatemu pokazowi , zaszczepiona wiedza
na długo pozostanie w  głowach dzieci, a każda
klasówka z historii będzie o niebo łatwiejsza do
napisania.

K. S.

Piekarnia

Rycerze

A. W.

K. S.
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Wspólnie na Szlaku Piastowskim
Wartościowa, wesoła, urozmaicona, wyczerpująca. Tak w największym
skrócie można podsumować dwudniową wycieczkę, na którą 14-15 maja
br. wybrali się wraz z opiekunami: K Stefańczyk, A. Haglauer, T.
Dobrowolską oraz D. Bochenek, uczniowie klas IV-VI SP w Dobromierzu
oraz SP nr 4 w Świebodzicach. Po tym jak na konkursie poznali bliżej
swoją „małą ojczyznę” przyszedł czas na wyjazd, by zgłębić tajniki
wiedzy historycznej z czasów panowania w Polsce pierwszych Piastów i
odwiedzić Gniezno – pierwszą stolicę Polski. Na szlaku nie mogło
zabraknąć osady w Biskupinie, do której uczniowie dotarli zabytkową
kolejką wąskotorową. Na miejscu podpatrzeć mogli, jak żyli nasi
przodkowie, jakich narzędzi używali i czym się trudnili. O pierwszych
Piastach  przewodnik opowiedział w murach katedry w Gnieźnie. A
wisienką na torcie była wizyta przy zabytkowych Drzwiach
Gnieźnieńskich ukazujących życie, misję oraz męczeńską śmierć św.
Wojciecha. Obrzędy związane z przyjmowaniem chrztu uczestnicy zgłębili
wśród wykopalisk na Ostrowie Lednickim. Droga na wyspę była tym
ciekawsza, że odbyli ją promem. Nawet podczas wycieczki uczniom nie
udało się uniknąć szkolnych ławek. Zasiedli w nich na chwilę w Muzeum
dzieci wrzesińskich. Było to jednak niczym podróż wehikułem czasu, bo
ławki jakby inne, z miejscem na kałamarz, n biurku nauczyciela rózga do
wymierzania kar. Śmiało można powiedzieć, że wycieczka spełniła
założone cele dydaktyczne i wychowawcze. Uczniowie w praktyce
wykorzystali wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach, znów „dotknęli
historii”.
                                                                                                      K .S.

WYCIECZKA DO ZOO WE  WROCŁAWIU

Wycieczka do ZOO we Wrocławiu to nowa ciekawa przygoda dla
uczniów naszej szkoły.
Rankiem 14 maja br. o godzinie 9:30, koleżanki i koledzy z klas 0-III, wraz
z opiekunami i kilkoma rodzicami wyruszyli na wyprawę do wrocławskiego
ZOO. Głównym celem wycieczki było unikatowe na skalę europejską
oceanarium przedstawiające różne ekosystemy związane ze
środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. W tej egzotycznej roślinności
mieszkają obok siebie dwa skrajnie różne  gatunki, najniebezpieczniejsze
krokodyle nilowe i najłagodniejsze manaty.

Wzbogaceni o  wiedzę na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych
rejonach świata, młodsi koledzy powrócili szczęśliwi do domu.  

Wiktoria Wysoczańska

Gniezno

Wycieczka

GDY PODRÓŻUJEMY,
JESZCZE WIĘCEJ POZNAJEMY

ZOO

ZOO

K.S.

K.S.
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NIE TYLKO SIĘ UCZYMY, ALE TEŻ BAWIMY!

Szkoła… To nie tylko nauka!
Tu nie tylko się uczymy, ale też dobrze bawimy.

Szkoła przeważnie kojarzy nam się z nudą, ale są takie dni, kiedy jest naprawdę wesoło! Styczniowy bal stał się
hitem. Sala wypełniła się mega znanymi gwiazdami.  A z kolei Poczta Walentynkowa pękała w szwach. Od razu
było widać, kto jest lubiany. No i oczywiście Dzień Kobiet… Chłopcy musieli się trochę natrudzić, aby damy w ich
klasach były zadowolone! No, ale jeśli już obchodzimy święta, to na całego!

AsiaStefańczyk

Karnawałowego balu czar....
Tańcowały  dwa brzechwiaki.

Jeden mały, drugi  – trochę duży  taki.

Bal karnawałowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu Rada
Rodziców zorganizowała w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Dobromierzu dnia 5.02.2015r.
W godzinach porannych bawili się na swej bajecznej maskaradzie barwni
przebierańcy z klas I-III, a popołudniu parkiet zarezerwowały szkolne
gwiazdy z klas IV-VI.
To jedyne wezwanie na dywanik, które odbiło się tak wielkim echem. 
,,Karnawałowy bal szkolnych gwiazd na czerwonym dywaniku’’
przyciągnął niemal wszystkich starszaków. A jak to na prawdziwą galę
przystało,  nie mogło zabraknąć gwiazd. Stawili się piosenkarze, aktorzy i 
idole znani z internetu. Uczniowie dołożyli wszelkich starań, by upodobnić
się do swych ulubieńców. 
Najbardziej wiarygodne okazały się wcielenia Cleo i Re Ziego. W tych
rolach wystąpili Joanna Stefańczyk i Filip Tarka, zdobywając koronę
Królowej i KrólaBalu.
Ciekawe zabawy oraz gorące rytmy sprawiły, że parkiet ani przez chwilę
nie świecił pustkami. A czerwony dywanik i „Ścianka Gwiazd” były
najchętniej obleganym miejscem. Tu każdy, strojąc miny i przybierając
pozy mógł się dać sfotografować.
Zaproponowane konkursy:,,Twoja Twarz Brzmi Znajomo’’,,,Biały Walczyk’’
i ,,Zgadnij, kto to’’ rozgrzały emocje do czerwoności. Rywalizacja o
wygraną była bardzo zacięta, ponieważ na zwycięzców czekały 
wspaniałe nagrody. Dodatkowo atmosferę podsycali prowadzący,
Aleksander Trębacz oraz Rafał Lichota, którzy z poczuciem humoru 
poprowadzili wszystkie konkurencje i zachęcali do zabawy.
Trudno było z tej celebryckiej gali powrócić do rzeczywistości, kiedy
zabawa dobiegła końca.

Uczniowie klasy VI

Bal

Bal

K.W.

A.H
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ŚWIĘTO RODZINY

Dnia 12 czerwca br. w naszej szkole odbył się Dzień
Rodziny. Szkolny teatrzyk Sukces wraz z opiekunem -
Katarzyną Stefańczyk wystawił przedstawienie pod
tytułem „Królewna Gburka”. Najmłodsi śpiewali
piosenki o mamie i tacie. Odbyły się liczne konkursy.
W jednym z nich odwiedziła nas Kaczka Dziwaczka i
jej przyjaciele z wiersza. Były też śmieszne
konkurencje sportowe. Wszyscy świetnie się bawili, a
każda klasa otrzymała  nagrodę ufundowaną przez
Radę Rodziców.
Rodzice zadbali również o poczęstunek. Zajadaliśmy
kiełbaski, cukierki i pyszne ciasta. Uroczystość
zakończyła się grą w dwa ognie  zorganizowaną przez
panią Anetę Haglauer. Jedną drużynę stanowiły dzieci,
a drugą rodzice.  Zabawa była przednia !
 

Wiktoria Wysoczańska

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY, ALE TEŻ BAWIMY!

Gminny Dzień Dziecka
,,Czego życzyć dzieciom z okazji ich święta? 

Żeby każda buzia była uśmiechnięta!” 
Takie hasło przyświecało tegorocznym zabawom
podczas Gminnego Dnia Dziecka na kompleksie boisk
sportowych „Orlik” w Roztoce. Teren zamienił się w
wielki, kolorowy plac zabaw: dmuchane zabawki, gry i
zabawy sportowe, malowanie twarzy, bańki mydlane,
spektakle i animacje dla dzieci - to tylko część z
przygotowanych atrakcji. Odbyła się również III.
Gminna Gra Rowerowa. Wzięło w niej udział 6 drużyn.
Naszą szkołę reprezentowały aż 2 ekipy-,,Minionki" i
,,Łowcy duchów", które po zaciekłej walce znalazły się
na podium, zajmując drugie i trzecie miejsce.
Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa na
świeżym powietrzu sprawiły, że ten wyjątkowy dzień
był pełen radości i uśmiechu.  Duża frekwencja przy
znakomitej pogodzie udowodniła, że jest to potrzebna
impreza, a wspólna zabawa na terenach sportowych
daje wszystkim uczestnikom wiele satysfakcji.

Bartosz Abramowicz

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Święto Rodziny

Święto Rodziny

N

N

C.

C.
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NASI SZÓSTOKLASIŚCI NAJLEPSI W GMINIE!

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 
NA NOWYCH ZASADACH

Test szóstoklasisty w 2015 roku "szóstaki" pisali 1.04.
To nie prima aprilis. Uczniowie faktycznie zasiedli w
ławkach i całkiem nieźle napisali swój pierwszy ważny
egzamin w życiu. Sprawdzian organizuje CKE i to ona
decyduje o jego formie i zawartości. Ponieważ obecni
szóstoklasiści uczą się zgodnie z nową podstawą
programową, rozwiązywane przez nich arkusze z
zadaniami różniły się nieco od tych z poprzednich lat.
Cały sprawdzian podzielony został na dwie części: j.
polski i matematyka pisane w ciągu 80 min oraz po
krótkiej przerwie - j. niemiecki, na który uczniom
pozostało 45 min. Nowością jest także prezentowanie
wyników sprawdzianu. Poza punktami, będzie on
podawany w procentach.
Sprawdzian szóstoklasisty coraz bardziej przypomina
Egzamin gimnazjalny, a tym samym rośnie jego ranga.
W tym roku test na Podgórnej pisało 11
szóstoklasistów, którym ku naszej uciesze udało się
utrzymać dotychczasowy poziom.  Wkład pracy
włożony w liczne ćwiczenia przed sprawdzianem
zaowocował  niezłymi wynikami (79,5% - polski; 65,5%
- matematyka; 79,4% - niemiecki).

My pytamy - szóstaki odpowiadają.
Jak wszyscy wiemy, za niecały miesiąc po raz ostatni
zobaczymy na naszych korytarzach szóstą klasę.
Jest nam przykro, ale taka kolej rzeczy. Żeby poznać
ich opinie na temat szkolnej kariery,
przeprowadziłyśmy krótki wywiad. Zapytałyśmy ich za
czym będą tęsknić po szkole podstawowej. Prawie
wszyscy odpowiedzieli jednoznacznie, że za
przyjaciółmi i wspaniałymi nauczycielami. Największe
kłopoty sprawiła im matematyka. Nie rozumieli zadań i
trudno im było przyswoić materiał. Uznali, że obecni
piątacy, czyli my, poradzimy sobie w szóstej klasie.
Ulubionym przedmiotem okazał się WF i plastyka.
Widocznie nasi koledzy lubią sport i sztukę. Wszyscy
idą do Gimnazjum w Roztoce i cieszą się z tego, że
będą razem. Stwierdzili, że będą tęsknić za
wszystkimi nauczycielami, ale zdecydowanie
najbardziej za panią Kasią /Katarzyną/ Stefańczyk.

  Asia Stefańczyk i Nina Jankowska

Sprawdzian Klasa 6

Klasa 6

K.S. N
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EKOLUDKI Z NASZEJ BUDKI

KONKURSY

Wiosna, ach to ty ...

Tradycji musiało stać się zadość i dlatego uprzedzając
kalendarz już w piątek, dnia 20 marca pożegnaliśmy w
płomieniach symboliczną zimę, a powitaliśmy
upragnioną wiosnę. 
Ten miły dzień zbiegł się z niesamowitym zjawiskiem,
jakie mogliśmy obserwować nad głowami. Dzięki
specjalnemu przygotwaniu podziwialiśmy stopniowe
przesłonienie Słońca przez Księżyc.

                                                 Natalia Matkowska

DZIEŃ ZIEMI
Dnia 24.04.2015r. w naszej szkole odbyło się
spotkanie z okazji  Dnia Ziemi. Młodsi śpiewali
ekologiczne piosenki, a starsi przygotowali
inscenizację. Kulminacyjnym punktem było
przedstawienie pt. „Królewna Śmieszka i ekoludki” w
wykonaniu artystek z klasy IV.
Dzień Ziemi zakończyliśmy uroczystym ślubowaniem
na ekoludka i wręczeniem odznak dobrego ekoludka
przez opiekuna Koła Przyrodnicze ABC, panią Teresę
Dobrowolską Ten dzień to tylko przypomnienie, że
wszyscy musimy dbać o stan naszego środowiska.
                                                 Natalia Matkowska

W drugim semestrze zorganizowano tak dużo
konkursów, że każdy mógł znaleźć w bogatej ofercie
coś dla siebie. Były te z zakresu konkretnej wiedzy,
recytatorski „Pegazik” oraz mnóstwo plastycznych.
Najmilszym momentem był apel podsumowujący
szereg konkursów, na którym laureatom wręczano
nagrody. Niejeden zazdrosnym okiem patrzył na
kolegę i jestem pewna, że już w przyszłym roku
szkolnym jeszcze więcej osób weźmie udział w
zaproponowanych konkursach.

Natalia Matkowska

Wiosna

Dzień Ziemi

MZP

Pegazik

K.W.

K.W.

K.W.
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ONI DBALI O TO, BYŚMY W SZKOLE BYLI BEZPIECZNI

Po pierwsze - BEZPIECZEŃSTWO!
Bezpieczeństwo przede wszystkim

W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo.  Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi uczniowie potrafią
zapobiegać wielu niebezpiecznym zjawiskom. A wszystko dzięki nauczycielom oraz spotkaniom z policjantem,
strażakiem i przedstawicielem koncernu energetycznego „Tauron”.
Ten ostatni podczas ciekawej prezentacji opowiadał nam o zachowaniach, których powinniśmy unikać, by nie
paść ofiarą zabójczego prądu.  Wynieśliśmy z tej pogadanki ważną naukę, że prąd jest nam niezbędny do życia,
ale także bardzo groźny, dlatego należy używać go z rozsądkiem.
Swymi cennymi radami, jak bezpiecznie spędzać ferie i wakacje, policjanci i strażacy dzielą się z nami dwa razy
do roku. A młodszym trafił się rarytas w postaci wycieczki do remizy strażackiej, gdzie pan Wojciech Tarka
udzielił im niezbędnych rad dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na koniec zostali obdarowani
pysznymi kiełbaskami z ogniska.
Warto dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza, gdy jest ono tak smaczne. 

Nina Jankowska
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Spotkanie z policjantem Tauron

Wizyta u strażaków Wizyta w straży
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