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WAKACJE 2016 - TUŻ, TUŻ

Bądź bezpieczny 
w czasie wakacji!!!

wakacje

Zanim cokolwiek zrobimy – pomyślmy!
Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy
i stresów zbliżają się wyczekiwane przez
wszystkich uczniów z naszej szkoły –
WAKACJE. 
Będzie to czas relaksu i zabaw z
przyjaciółmi spędzony nad akwenami
wodnymi, w górach i na podwórku.
Korzystając z czasu wolnego nie
zapominajcie jednak o bezpieczeństwie.
Podczas wakacyjnego wypoczynku, każdy
z Was powinien zwracać uwagę na różne
zagrożenia, aby po powrocie do szkoły
pozostały tylko miłe wspomnienia.
Pamiętajcie, że żadna zasada nie daje 100
procent szans na uniknięcie zagrożeń, ale
z pewnością zmniejsza, możliwość stania
się ofiarą.

A oto kilka podstawowych zasad
bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

1.  Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
2.  Wybierając się w podróż po górskich szlakach, należy
zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie.
3.  Pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny
wiatr może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do
szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko
odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
4.  Ruszając ze schroniska, warto powiedzieć, dokąd idziemy i
jakimi szlakami. Zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
5.  Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest
ratownik WOPR.
6.  Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap
nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu
termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu.
7.  Nie pływaj bezpośrednio po posiłku. 

N



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 13 06/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBazgroły ze szkoły

LEKCJA HISTORII NA ŻYWO.

11 kwietnia 2016 r. w podróż w czasie, po świecie
pełnym przygód, legend i opowieści z Hellady, zabrał
uczniów przedstawiciel grupy historycznej,, Hefajstos”.
Opowiedział o greckiej historii – pełnej wojen i
wewnętrznych walk o władzę, kulturze tworzącej
antyczny świat i stanowiącej niedoścignione wzorce.
Wprowadził w świat mitologii, przybliżył dzieciom
dzieje starożytnej Grecji. 

Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w
pojedynkach i zabawach przygotowanych przez
animatora. Zapoznali się z kolekcją replik broni.

Niezwyczajna lekcja historii na długo pozostanie w
pamięci dzieci.

Natalia Matkowska

Wojownicy

Rycerze

PROJEKT RYCERZE

W tym roku szósta klasa postanowiła zostawić po sobie pamiątkę w
postaci projektu, który zostanie umieszczony na stronie szkoły. Dotyczy
on przede wszystkim rycerskiego życia, czyli turniejów oraz bitew, ale
także budowy zbroi , rodzaju uzbrojenia, rycerskich herbów, rumaków i
kodeksu, który obowiązywał w średniowieczu. Poszukiwaliśmy informacji
w różnych źródłach, gromadziliśmy je, a potem omawialiśmy postęp prac
w grupach. Ostatnim etapem była prezentacja projektów poszczególnych
grup i publikacja materiałów na szkolnej stronie internetowej.
Pomysł wpadł do głowy na lekcji języka polskiego, kiedy to omawialiśmy
tematy związane z rycerstwem. Pani rzuciła nam rękawicę, a my
ruszyliśmy niczym rycerze w szranki. Zebranie potrzebnych materiałów
zajęło ok. trzech tygodni. Projekt był okazją do współpracy, ale także do
pośmiania się nawzajem ze swoich drobnych błędów. Myślę, że
zasłużyliśmy na wielkiego plusa, bo wróciliśmy z tej bitwy z tarczą, a nie
na tarczy. Zapraszamy do poczytania i galerii na stronę szkoły
www.spdobromierz.szkolnastrona.pl

                                                               Joanna Stefańczyk

Helliosi

OJ, DZIAŁO SIĘ! - NIETYPOWE LEKCJE.

K.S.

K.S.

K.S.
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"SZÓSTAKI NA FINALE"

Kiedy 5 kwietnia 2016 roku szóstoklasiści, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, przystępowali do
pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu, z tyłu głowy każdego z nich czaiła się myśl, jakie będą wyniki.
Dziś już wiemy, że osiągnięcia moich kolegów i koleżanek są rewelacyjne i znacznie wykraczają poza gminne i
wojewódzkie noty.
Egzamin szóstoklasisty 2016 był ostatnim tego typu sprawdzianem przeprowadzanym przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Rozwiązywaliśmy zadania z języka polskiego, matematyki, a także języka obcego
nowożytnego, w tym przypadku – niemieckiego. Pierwszą część pisaliśmy przez 80 minut, na język obcy – po
przerwie- przewidziano 45 minut.
Dziś sprawdzian należy do przeszłości, a my odetchnęliśmy z ulgą. Wreszcie po mozolnej i wytężonej  pracy
przez lata,  możemy cieszyć się jej owocami.
Mocna grupa szóstaków wprawiła w zachwyt swymi osiągnięciami. Spośród dziewięciorga uczniów, 3 osoby
osiągnęły z matematyki wynik 100 %, a 2 – 95%. Nic zatem dziwnego, że wypracowali wspólnie 74,4 % z
matematyki. Pozostałe równie wysokie noty uzyskali też z języka polskiego i języka niemieckiego,
przewyższając rówieśników z gminy i województwa:

SZKOŁA DOBROMIERZ 76,4 77,8 74,4 78,6
Nasza klasa Sprawdzian szóstoklasisty napisała  w 8 staninie.  /na 9/
Trudno rozstawać się z tak silnym zespołem. Szkoda, że nie możemy pozostać nadal w szkole podstawowej.

Nina Jankowska

Dzień otwarty dla szóstaków w Roztoce
Najpierw była wizyta reprezentacji społeczności szkolnej z Roztoki w naszej szkole, a już 7 kwietnia wraz z
wychowawczynią, Anetą Haglauer, wybraliśmy się z rewizytą. Dzień otwarty w gminnym gimnazjum w Roztoce
miał na celu zachęcić do wyboru rejonowej szkoły, a także zintegrować uczniów z ościennych szkół. Dzień
zaczął się od promocji szkoły. Starsi koledzy nakręcili krótki film o życiu w gimnazjum. Nasza grupa była na tyle
liczna, że podzieliliśmy się na dwie klasy: 1C i 1D. Już w swoich grupach udaliśmy się na lekcję integracyjną.
Przysporzyła nam ona wiele zabawy, śmiechu i na pewno pozwoliła się lepiej poznać. Potem nastąpiły lekcje
pokazowe: matematyka, język angielski, a także geografia. Były one bardzo przyjemne dla większości uczniów.
Na koniec poszliśmy na w-f. Ze smutkiem rozstawaliśmy się z nowymi znajomymi. Żal osłodził nam tego dnia
poczęstunek. Myślę, że ten dzień na długo zostanie w pamięci wszystkich uczniów. A we wrześniu dużo łatwiej
będzie nam się oswoić z nową szkołą.

Nina Jankowska

Sprawdzian IntegracjaA.H. N
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INTEGRACJA I PROFILAKTYKA

Policja w szkole - ,,Stop cyberprzemocy''

Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo swoich
wychowanków. Cyklicznie odbywają się spotkania ze
służbami mundurowym na temat bezpiecznej drogi do
szkoły, wypoczynku zimowego czy letniego. Tym
razem było podobnie. Nadkomisarz Robert Topolski,
przedstawiciel Wydziału Prewencji Świdnickiej
Komendy Powiatowej Policji, przybył na Podgórną, aby
nam, uświadomić, czym jest zjawisko cyberprzemocy.
Nasz gość opowiedział o przemocy z użyciem nowych
technologii. Dowiedzieliśmy się, że do takich działań
zalicza się wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w
Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś
zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i
rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci.
Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie, że są
anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania.
Nasz gość wyprowadził nas z błędu, opowiadając o
konsekwencjach prawnych. Solidną porcję nowej
wiedzy policjant ubarwił krótkimi filmami.
Podobne spotkania odbyły się dla nauczycieli i
rodziców. Ważne, byśmy wszyscy wiedzieli, że akty
cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, potrafią
jednak wyrządzać bardzo dużą, czasem
nieodwracalną krzywdę. 

                                      Bartosz Abramowicz

Cyberprzemoc

XIII. WALENTYNKOWA MINI PARAOLIMPIADA
18 lutego w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie
integracyjne pod hasłem „XIII  WALENTYNOWA MINI
PARAOLIMPIADA”. Wzięli w nim udział uczniowie
szkoły oraz mieszkańcy DPS-u z Jaskulina wraz z
opiekunami. Drużyny spotkały się w sali
gimnastycznej, udekorowanej walentynkowymi
akcentami. Olimpiadę otworzyła oficjalna prezentacja i
przejście naszych  zawodników w rytm hymnu
olimpijskiego, po którym głos zabrała pani dyrektor E.
Seperant. Po powitaniu organizatorki: przedstawiły
naszym zawodnikom szczegółowy regulamin zmagań.
Dryżyny stanęły do rywalizacji w „miłosnych”
konkurencjach, takich jak: poszukiwacze serc,
walentynkowe drzewo, puzzle, krążące serduszko,
serduszkowy zawrót głowy, serduszkowy i rzeźba
przyjaźni. Rywalizację sportową przeplatały pokazy
taneczne w wykonaniu dziewcząt z klasy V oraz
krótka scenka przygotowana przez uczniów klasy VI,
opowiadająca o świecie "bez przemocy i bez wad",
czyli o tym, co w życiu najważniejsze - miłość,
przyjaźń i tolerancja. Ciekawym przerywnikiem była
wspólna zabawa wszystkich uczniów oraz
zawodników w rytm piosenki "Zakochany Klaun". Jak
na walentyki przystało, na sali roiło się od różnych
odcieniów czerwieni. W finale wszystkich laureatów
udekorowano medalami. A na zakończenie goście i
gospodarze, już tradycyjnie, wymienili własnoręcznie
wykonane upominki.  Po trudach i oficjalnych
podsumowaniach przyszedł czas na słodki
poczęstunek.

Wiktoria Wysoczańska

Paraolimpiada

N

K.W.
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Zwiedziliśmy katedrę na Wawelu, krypty, kościół Mariacki, skąd na własne uszy usłyszeliśmy piękny dźwięk
trąbki. Hejnalistę nagrodziliśmy wspólnie z innymi turystami gromkimi brawami. Niespodzianką był dla nas rejs
statkiem po Wiśle. Zwiedzanie bulwarów nadwiślańskich z tej perspektywy okazało się największą atrakcją tego
dnia. Zaopatrzeni w dobry humor, pamiątki z Sukiennic i obwarzanki krakowskie zameldowaliśmy się na nocleg
pod Krakowem. Mimo zmęczenia wystarczyło energii na wspólne zabawy pod chmurką i ognisko z kiełbaskami.
Drugiego dnia pobytu w Małopolsce odwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce. Przechadzając się tunelami i
korytarzami pod ziemią poznaliśmy legendę i historię żup solnych na tym terenie. Niektórzy nie wierzyli na słowo,
że ściany, sufity i podłogi są z soli. Na podziemnych straganach zaopatrzyliśmy się w pamiątki, za które trzeba
było słono zapłacić.
Do domów przywieźliśmy dobry humor, wspomnienia i zdjęcia z wycieczki.

Joanna Stefańczyk

Jak Krak zbudował Kraków? Skąd się wzięła sól w
Wieliczce? Dlaczego z wieży rozbrzmiewa hejnał? Na
te i inne pytania znaleźliśmy odpowiedź wspólnie z
kolegami z PSP 4 Świebodzice , kiedy w dniach 24-25
maja 2016 roku odwiedziliśmy drugą stolicę Polski –
Kraków oraz królestwo soli w Wieliczce.
W towarzystwie przewodnika i pod opieką pań,
Katarzyny Stefańczyk, Anety Haglauer, Teresy
Dobrowolskiej oraz Danuty Czarnieckiej podziwialiśmy
Wawel, gdzie w długiej kolejce na Dzwon Zygmunta
każdy po stokroć przemyślał swoje życzenia, nim
dotknął serca dzwonu.

Kraków

Wawel Kraków

OJ DZIAŁO SIĘ! 
Z DOBROMIERZA DO KRAKOWA I WIELICZKI

A,H.

A.H. K.S.
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Edycję 2016 Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o
Gminie Dobromierz wzbogaciła wystawa prac
plastycznych nadesłanych ze szkół ościennych na
konkurs „Zabytki Gminy Dobromierz”. Jego
laureatkami zostały: Wiktoria Wysoczańska /SP
Dobromierz -I miejsce/, Julia Gębicka /SP Gniewków –
II miejsce/ oraz Natalia Bauch /ZS Roztoka – III
miejsce/.
Dzięki uprzejmości Pana Edwarda Hałdasia powstała
wystawa towarzysząca,  zatytułowana  „Szkoły na
terenie Gminy Dobromierz dawniej i dziś”.
 Dobromierski konkurs jest niebywałą okazją, by bliżej
poznać „małą ojczyznę” i dlatego na stałe wpisał się w
tradycję szkolnego kalendarium. Jest też preludium do
zaplanowanej na 1 czerwca Gminnej Gry Rowerowej.

Joanna Stefańczyk

Dnia  9 maja w naszej szkole została zorganizowana
kolejna edycja  Międzyszkolnego Konkursu o Gminie
Dobromierz pod patronatem posłanki na Sejm RP,
Moniki Wielichowskiej. W tym roku przyjął on formułę
turnieju wiedzy i umiejętności.  Drużyny ze szkół
podstawowych: w Gniewkowie, Roztoce i Dobromierzu
zmierzyły się ze sobą  w siedmiu konkurencjach. 
Układali puzzle, otworzyli „Arsenał pytań”
sprawdzający znajomość historii Dobromierza,
rozwiązywali krzyżówki odnoszące się do walorów
przyrodniczych naszej gminy, a także zakręcili kołem
zagadek związanych z kulturą i rozrywką. Na finał
musieli ułożyć rymowaną reklamę gminy, by zachęcić
do jej odwiedzenia. Bezbłędnie odpowiadali na zadania
związane ze szkołami ościennymi i udowodnili, że
„dobrze mieć sąsiada”.
Potyczki uczniów obserwowało jury w składzie:
posłanka Monika Wielichowska, wójt gminy, Jerzy
Ulbin i Krystian Ulbin - prezes Stowarzyszenia
„Aktywni Borów-Dzierzków”. W roli eksperta wystąpił
zaś Edward Hałdaś, znany wszystkim ze swojego
zamiłowania do historii  i kolekcjonerskiej żyłki, a
przede wszystkim sympatii dla uczniów, których
niejednokrotnie bawił i uczył swymi opowiastkami z
zamierzchłej przeszłości, zwłaszcza tej dotyczącej
najbliższych okolic.
Ostatecznie zwycięski laur przypadł drużynie z
Dobromierza. Drugie miejsce zajęli uczniowie z
Roztoki, a trzecie – z Gniewkowa. Wszystkie grupy
otrzymały pamiątkowe puchary, a zwycięzcy nagrody
ufundowane przez posłankę – Monikę Wielichowską.

Konkurs o Dobromierzu

Konkurs o Dobromierzu

Konkurs o Dobromierzu

MIERZ DOBREM  - PROMUJEMY GMINĘ
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE....”

J.W.

J.W.

J.W.
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MIERZ DOBREM  - PROMUJEMY GMINĘ.

NASI W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE GMINY
DOBROMIERZ

W 2016 rok weszliśmy w nowy etap życia
szkolnego, wybraliśmy władze, których
kompetencje sięgają nieco wyżej niż Samorządu
Uczniowskiego. Stało się tak, gdy 22 stycznia
2016r. w siedzibach szkół podstawowych w
Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie odbyły się
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz.
W naszej szkole wybrano dwie osoby: Wiktorię
Wysoczańską z klasy 5 i Bartosza Abramowicza z
klasy 6. Obdarzeni zaufaniem innych uczniów od
razu zabraliśmy się do pracy.
Bardzo uroczystym momentem była dla nas
pierwsza sesja inauguracyjna w towarzystwie
władz gminnych oraz inicjatora akcji, Michała
Sadowskiego. Odbyła się w równie dostojnym
otoczeniu sali ślubów w ratuszu. 

To tutaj młodzi  radni  otrzymali zaświadczenia o
wyborze z rąk wójta Jerzego Ulbina, złożyli
ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego Rady,
wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków
Komisji Rewizyjnej.
Od tej pory odbyło się kilka sesji, a na każdej
ważny był nasz głos, młodych w gminie. Możemy i
chcemy: inicjować działania dotyczące życia
młodzieży w gminie,reprezentować swoich
wyborców wobec władz i administracji
szkolnej,nawiązywać współpracę z
samorządowymi organizacjami młodzieżowymi
innych jednostek samorządu
terytorialnego,organizować imprezy kulturalne,
sportowe i wspierać inne rodzaje aktywności
młodzieży,koordynować i inspirować inicjatywy
młodych ludzi,nagłaśniać i zgłaszać sprawy do
odpowiednich organów lub wysuwać własne
inicjatywy pomocy w przypadku łamania praw
ucznia oraz młodego obywatela.

Wiktoria Wysoczańska

RM

RM

RM

RM

N

N

N

N
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OJ, DZIAŁO SIĘ  - KARTKI Z KALENDARZA

Kolorowo i wesoło na wiosnę

Tradycyjnie 21 marca przywitaliśmy wiosnę. Świat
wokół nas zawirował od zielonych barw, które
przybraliśmy na siebie. Każdy w dłoni miał
własnoręcznie wykonany kwiat. W dobrych humorach
ruszyliśmy w kierunku dobromierskiego  rynku, by
śpiewem i kolorem oświadczyć wszystkim
mieszkańcom radość z nadejścia wiosny. Po powrocie
spaliliśmy marzannę symbol mijającej zimy. Wszyscy
bardzo dobrze się bawiliśmy.

Kwiecień to czas dla Ziemi. Jej święto obchodziliśmy
szumnie. Tegoroczna edycja poświęcona została
problemowi niskiej emisji. Był filmik, prezentacje, a na
deser szkolny teatrzyk wystawił inscenizację pt.,,EKO-
KAPTUREK''. Wystąpili  w nim uczniowie klas 4-6.
Naszą uroczystość uatrakcyjniły piosenki wykonane
przez uczniów z klas – 1-3. Wszystko po to, byśmy
byli świadomi zagrożeń, jakie wywołuje emisja.

„Baby, ach te baby....”
8 marca  był wyjątkowym dniem w szkole. Każdy
chłopiec życzył nam, kobietkom, wiele ciepłych słów, a
wszystkim paniom pracującym w naszej szkole
wręczano piękne, własnoręcznie wykonane tulipany. 
Po życzeniach przyszedł czas na drobne upominki i
słodki poczęstunek. To bardzo miłe święto i każda z
nas pewnie chciałaby, by zdarzało się częściej.

Natalia Matkowska

Wiwat Dzień Dziecka

Dnia 1 czerwca, jak wszyscy wiedzą, obchodzony jest
 Dzień   Dziecka. Z tej okazji, tradycyjnie, dorośli w
naszej gminie zorganizowali nam świetną zabawę na
Orliku w Roztoce. Oprócz corocznych dmuchańców,
które są nieodłącznym elementem tego wydarzenia,
pojawiły się także miejsca, gdzie można było
pomalować twarze, własnoręcznie wykonać biżuterię 
lub zabawić się w cukiernika i ozdobić babeczki. Został
także rozstrzygnięty konkurs,,Zostań Młodym Wójtem
Gminy Dobromierz”, a wygrała go uczennica naszej
szkoły-Alicja Kawińska. Już po raz czwarty odbyła się
też z tej  okazji  ,,Gminna Gra Rowerowa’’. Drużyna
,,Emotikons’’,  składająca się z szóstaków, zajęła 3.
miejsce. Team za ten wynik otrzymał pompki
rowerowe. Na uczestników, jak i także na młodszych
uczniów czekała na miejscu ciepła kiełbasa z bułką,
napój oraz lody. Z niecierpliwością czekamy na
przyszłoroczne obchody tego dnia.

Nina Jankowska

Dzień dziecka

Dzień ziemi

8 marca

S.Kałużny

T.D

A.W.
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STAWALI W SZRANKI  - KONKURSY

Laury w konkursach
Kalendarz konkursów w naszej szkole systematycznie
zapełniał się od września po to, by  każdy z uczniów
mógł znaleźć coś dla siebie..  Bywało i tak, że te same
osoby reprezentowały szkołę w wielu rozmaitych
konkursach. Najczęściej  przewijały się nazwiska
trzech dziewczyn z klasy 6. Zawsze można było na
nie liczyć.  Nina Jankowska, Joanna Stefańczyk i
Anna Walkiewicz  - ekipa do zadań specjalnych.
Dziedzin, w których można było się zmierzyć z
rówieśnikami z innych szkół było wiele. Dominowały
konkursy przedmiotowe: z języka niemieckiego,
przyrody i matematyki. Jak na królową nauk przystało,
tych ostatnich było najwięcej: ”Kangur”, „Logicznego
myślenia”, „Potyczki z tabliczką mnożenia”, konkurs
matematyczny w Pszennie. Ponadto nasi zwyciężali
albo zajmowali wysokie lokaty w turnieju
ekologicznym, konkursie pożarniczym,
międzyszkolnym o gminie Dobromierz i wielu innych.
Kalendarz pękał w szwach od rozgrywek sportowych,
na które zgłaszały się rzesze naszych sportowców.
Ostatnie dni w szkole przed wakacyjnym
wypoczynkiem to czas podsumowań tychże zmagań.
Medale, trofea, dyplomy i puchary są powodem do
dumy dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Tak trzymać
!!!!  /Bartosz Abramowicz/
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