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Uczniowskie talenty

Gościnne występy na festynach

  Niezwykłe dinozaury w Kleinwelka

Prezentacja
talentów
wokalnych na
festynach z
okazji Dnia
Dziecka i  Dnia
Papieskiego. 

W ostatnich dniach
uczniowie naszej
szkoły gościnnie
występowali
podczas festynów 
z okazji Dnia
Dziecka i Dnia
Papieskiego.
Organizatorami było
Towarzystwo

Przyjaciół Dzieci,
Diecezja Legnicka
oraz Dom Kultury
Kopernik.
Wspaniałe głosy
Julity Patyny,
Anastasji Mykytiuk
wspomogły  grą na
gitarach  Karolina
Stachurska i
Gabrysia Konopka.
Sekcję perkusyjną
tworzyli Maciek
Tatys i Beniamin
Janicki oraz
młodzież z klubu
AGATKA.
Serdecznie
gratulujemy!

Chciałabym wam opowiedzieć o wycieczce do Parku Dinozaurów
w Kleinwelka. Wybrały się tam klasy 4b i 4c. Po dojechaniu
szczęśliwie na miejsce spotkała nas duża niespodzianka. Czekał
na nas ogromny labirynt z żywopłotu, 
a po wyjściu z labiryntu mogliśmy bawić się na dużym placu
zabaw. Po zakończonej zabawie wybraliśmy się do Parku
Dinozaurów o nazwie Jurasick World. Bardzo nas zaskoczyły
piękne widoki i duże oraz małe sztuczne dinozaury.
Odwiedziliśmy pięć stacji, gdzie było wiele atrakcji i dobrej
zabawy. Myślę że najlepszą frajdą była duża fontanna, w której
mogliśmy się bawić i chlapać. Później kupowaliśmy pamiątki 
i wyruszyliśmy do domu. Przed szkołą czekały na nas nasze
rodziny.                                                      Julia Końko kl. 4B

. .
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 -Od roku pracuje pan w naszej szkole, proszę nam powiedzieć co się
panu u nas najbardziej podoba?
- Dokładnie rok minął 11 maja. Wiele jest rzeczy, na które należałoby
zwrócić uwagę. Pierwszą taką rzeczą, która przyszła mi do głowy to
bardzo bogata baza dydaktyczna naszej szkoły, i nie chodzi mi tutaj
jedynie o bazę pod względem sportowym. Dzięki niej szkoła ma
możliwość realizacji i rozwoju wszechstronnych zainteresować oraz pasji
naszych uczniów.  
- Czy jako dziecko marzył pan o pracy nauczyciela?
- Od dziecka bardzo lubiłem sport. Uprawiałem w życiu różne dyscypliny
sportu, zawsze kibicowałem i nadal kibicuję naszym reprezentantom kiedy
startują na arenie międzynarodowej. Zachęcam wszystkich czytelników
do wspierania naszej Reprezentacji Narodowej w Piłce Nożnej podczas
Mistrzostw Europy we Francji oraz naszych zawodników podczas Letnich
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Wybierając swoją drogę zawodową
postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym. Uważam, że w życiu
trzeba robić to co się lubi i kocha, ponieważ praca, której się nie toleruje
jest po prostu udręką. Ja nie byłbym w stanie długo tak funkcjonować.
- Czy mógłby nam pan opowiedzieć o współpracy z Fundacją „Mogę-
Chcę-Potrafię”?
- Bardzo sobie cenię współpracę z Fundacją „Mogę-Chcę-Potrafie”, która
cały czas się rozwija. Realizujemy różne projekty mające na celu
aktywizację ludzi dorosłych oraz organizację czasu wolnego dzieciom i
młodzieży. Ostatnio zakończyliśmy projekt „Legniczanie w biegu”, który
miał na celu wyposażenie uczestników w wiadomości i umiejętności
dotyczące biegania i odpowiedniego żywienia. W dniu 26 maja odbył się
Festyn „Dla Rodziny” w Kunicach w Ośrodku LOK-u.

Było tam wiele różnych atrakcji
m.in.: pływanie motorówką, kajaki,
gry i zabawy dla dzieci. Zespół
działający w Fundacji „Mogę-Chcę-
Potrafię” to osoby różnej profesji
mające wiele ciekawych pomysłów,
które mam nadzieję będą w
perspektywie czasu realizowane.
Mam również nadzieję, że nasza
współpraca, jak i cała Fundacja,
będzie się pomyślnie rozwijała.
 -Jakie dyscypliny sportu pan
uprawia?
- Obecnie uprawiam: pływanie,
siatkówkę halową i plażową oraz

oraz podnoszę ciężary, czyli tzw.
„trójbój siłowy”.
- Jakie inne formy spędzania
wolnego czasu poza sportem
pan preferuje?
- Jestem zwolennikiem
pożytecznego spędzania wolnego
czasu. Ja osobiście w wolnym
czasie poza sportem dużo
majsterkuję zarówno w domu jak 
i w garażu. Kocham motoryzację 
i wszystko co z nią związane.
Bardzo lubię „grzebać” w
samochodach i motorach oraz
oczywiście po pracy sprawdzać 
je na szosie.
- Czy mógłby pan udzielić
naszym czytelnikom kilku porad
na temat zdrowego stylu życia?
- Ze swojej strony sugerowałbym
jeść częściej, ale mniejsze porcje,
żeby nasz organizm nie
magazynował nadmiaru kalorii.
Dodatkowo powinniśmy jeść dużo
warzyw i owoców ze względu na
dużą zawartość makro i mikro
elementów. 
Ciąg dalszy na str. 3

    SŁOŃCE, SPORT, WODA I ...STARE SAMOCHODY, 
                         czyli pasje pana Adama
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Karolina Galas
         Telewizyjne występy naszych uczniów

CIĄG DALSZY WYWIADU Z PANEM ADAMEM URBAŃCZYKIEM 
ze str. 3
-Poprawiają one naszą także perystaltykę jelit czyli po prostu nasze
trawienie. Namawiam również do niespożywania napoi gazowanych i
mocno słodzonych takich jak np.: coca-cola. W jednej coca-coli
rozpuszczonych jest aż 8 łyżek stołowych cukru. Woda mineralna z
cytryną, ogórkiem czy rozpuszczonymi witaminami i magnezem w
tabletkach musujących jest o wiele zdrowsza i tak bardzo nie zakwasza
naszego organizmu.
- I jeszcze na koniec prosimy zdradzić nam swoje wakacyjne plany.
- Moje plany wakacyjne również łączą przyjemne z pożytecznym.
Wyjeżdżam do Strzegomia do pracy w charakterze ratownika WOPR.
Mam zamiar połączyć jedną ze swoich pasji jaką jest ratownictwo wodne
z fajnymi wakacjami, podczas których będzie wiele atrakcji, a czasem i
nieprzewidzianych sytuacji, które spowodują wzrost adrenaliny. 

W Strzegomiu znajduje się jeden 
z najlepszych,
najnowocześniejszych 
i najbardziej atrakcyjnych,
otwartych basenów na Dolnym
Śląsku. Wszystkich czytelników 
serdecznie zapraszam. Mogę
zagwarantować, że się nie
zawiedziecie. 
- Serdecznie dziękujemy za
rozmowę i życzymy udanych
wakacji.
Rozmawiały Ula Marciniak 
i Karolina Galas

   Nasi uczniowie coraz śmielej prezentują swoje talenty w ogólnopolskich
mediach. Po występach Anastasji w The Voice of Poland kolej na nasze
tancerki Karolię Galas i Paulę Kozacką. Obydwie tańczą w Złotych
Dzieciach i wystąpiły w programie „Petersburski Music Show”. Oto
relacja Karoliny z wyjazdu
    Dnia 09.04.2016 został zorganizowany został wyjazd do Warszawy do
programu  " Petersburski Music Show”, dzięki pani Joannie Bartczak,
która nas do niego zgłosiła. Wraz z zespołem Złote Dzieci i instruktorką
panią Moniką Kulikowską wyruszyliśmy o piątej rano w długą podróż. 
Ze względu na to, że była to wczesna pora mogliśmy w busie jeszcze
trochę się przespać. Po siedmiu godzinach podróży dotarliśmy na

miejsce. Przed budynkiem Telewizji
Polskiej skorzystaliśmy z okazji i
porobiliśmy sobie zdjęcia i selfie.
Następnie w telewizyjnej 
garderobie przebrałyśmy się w
stroje, a w charakteryzatorni panie
zrobiły nam makijaże, żebyśmy się
nie świeciły w świetle reflektorów.
    Nasz zespół został podzielony
na dwie grupy do nagrywania
dwóch odcinków programu.
Pierwszym tańcem nagrywanym
była Alicja w krainie disco, 
w którym ja też tańczyłam. Aby
nasz występ wypadł poprawnie
musieli nas nagrywać trzy razy. 

Drugim tańcem był Good Morning.
Im poszło trochę gorzej, gdyż
musieli robić aż 6 dubli. Wreszcie
mogliśmy odpocząć i porobić sobie
pamiątkowe zdjęcia z panem
Jerzym Petersburskim. Oprócz
pana Petersburskiego mieliśmy
okazję spotkać jego syna oraz
wielu znanych muzyków 
i tancerzy. Pomimo zmęczenia
warto było odwiedzić stolicę.
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 BYLE - MOTYLE
       przepis :)

   KRZYŻÓWKA
      z hasłem

Składniki:
2 kg motyli,18 dag cukru
tęczowego, 80 dag uśmiechu,
15 dag chmur, 20 ziarenek
rzeżuchy, 10 dag pistacji,
80 kolorowych kwiatków,
100 % zabawy

Sposób wykonania:
Wrzuć do miski 2 kg motyli. Motyle
zanurz w cukrze tęczowym. Do
następnej miski wrzuć 80 g
uśmiechu 15 dag chmur. Motyle i
cukier tęczowy wymieszaj i wrzuć
do uśmiechu i chmur. Pozostałe
składniki wrzuć do miski 
i wymieszaj. Odstaw na 2 godziny
do lodówki. Smacznego!

K. Galas kl. 4B

Krzyżówka

Podpowiedzi:

1. Stolica Polski
2. Rechocze w stawie
3. Gra się nią np. w siatkówkę.
4.  Zaczyna się we wrześniu
5. Opalamy się na ....
6. Smaczne w lesie
7.Miesiąc rozpoczynający wakacje

.

              Tak świętowaliśmy 
               Rok Sienkiewicza

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody tego święta
by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi
i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości.  Poloniści i bibliotekarze
oraz inni nauczyciele zorganizowali wiele konkursów i wydarzeń, które
przyczyniły się do poznania pisarza. W szkolnym konkursie pięknego
czytania fragmentu prozy H. Sienkiewicza zwyciężył Oskar Pundyk , II
miejsce otrzymała Wiktoria Niedzielenko, a III miejsce zajęła Lena
Szymczyk. W Konkursie wiedzy o życiu i twórczości pisarza zwyciężyła
Tatiana Lewczenko, II miejsce zajęła Wiktoria Prokopowicz, III lokatę
uzyskali Mateusz Wołkowski i Szymon Urbaniak.

K. GALAS

.
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