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"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!"
Janusz Korczak

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO
 WSZYSTKICH DZIECI

SZKOLNY KONKURS 
"W ŚWIECIE BAŚNI"

Uczniowie klas czwartych pokazali
wysoki poziom wiedzy o baśniach.
Rywalizacja była bardzo zacięta do
samego końca.     str. 2

FESTYN str. 3

str.2

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
3 czerwca uczniowie z jeleniogórskich
podstawówek walczyli o tytuł
najlepszego matematyka!    str. 2
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3 czerwca  w naszej szkoleodbył się  Międzyszkolny
Konkurs Matematyczny dla klas III. Uczniowie
rozwiązywali zdania niestandardowe, logiczne,
sprawdzające ich umiejętności matematyczne.
W konkursie wzięło udział 5 jeleniogórskich szkół:
SP5, SP8, SP10, SP13.
Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Cebula 3c,
Hubert Skowron 3a, Kacper Smalarz 3c (są to
uczniowie z najlepszymi wynikami w eliminacjach
szkolnych).
I miejsce: Wojciech Leszniewski SP 5, Gabriela Wilk
SP 6
II miejsce: Mikołaj Meller SP 5
III miejsce: Mateusz Cebula SP 10, Oliwier Hobgerski
SP 8, Karolina Kryrowicz SP 6

Dziękujemy za udział wszystkim szkołom, a
zwycięzcom gratulujemy! 

1 CZERWCA
DZIEŃ DZIECKA

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O BAŚNIACH
3 czerwca uczniowie klas trzecich stanęły d

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
MATEMATYCZNY DLA KLAS

TRZECICH

jhujhi

KOT W BUTACH

Na wszystkich czekało wiele
niespodzianek!

Odbyły się warsztaty kulinarne, wyjścia
do kin, kręgielni. 

Uczniowie starszych klas wzięli udział w
dyskotece.

Nie zabrakło pysznych lodów. 
Dzieci świetnie bawiły się na podwórku,

były gry i zabawy oraz pikniki.
                                        
                                                        Sandra Jaszczak
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FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA  
ZAANGAŻOWANIE I POMOC W
ZORGANIZOWANIU FESTYNU.

10 czerwca odbył się XVI szkolny festyn rekreacyjno-
sportowy. Było wspaniale. Moc atrakcji, świetna
atmosfera.
----> Loteria fantowa  ---> Pokazy artystyczne
----> Pokaz tresury psa
---> Pchli targ
-----> Konkurs plastyczny
---> Kiermasz ciast
-----> Grill
---> Pokaz Zumby GRUPA TANECZNA SP10
------> Warsztaty Zumby
---> Gry i zabawy ruchowe
------>Pokaz ratownictwa medycznego, pożarniczego,
wodnego

fot. DKR
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GRA PLANSZOWA

"Misja: Kolonizacja" 

I MIEJSCE W KONKURSIE 
#juniorlab wyzwanie 4

Oliwia Ostrowska z klasy 5d jest już kolejną laureatką
konkursu #juniorlab. Tym razem uczestnicy kółka
dziennikarskiego zajęli się dziennikarstwem danych.
Zadaniem konkursowym było stworzenie infografiki,
Oliwia przeprowadziła i opracowała ankietę dotyczącą
zwierząt domowych. Wyniki jej pracy można zobaczyć
na stronie: www.juniormedia.pl/juniorlab/wyniki-4-
wyzwanie-dziennikarstwo-danych
Jesteśmy dumni z naszej koleżanki z redakcji.

Do 10 czerwca trwał projekt JUNIOR KRYTYK.
Uczestnicy koła dziennikarskiego napisali kilka-
kilkanaście recenzji. Wszystkie zostały opublikowane
na stronie www.juniormedia.pl.
Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na spędzanie czasu
wolnego w wakacje, może się wspomóc opiniami
naszych krytyków.

Można ją porównać do Memory, lecz zamiast szukać
par takich samych obrazków, ogradzamy teren za
pomocą laserowych ścian. Na każdej płytce znajduje
się kosmonauta lub ufoludek. Niektóre z nich mają
czerwone linie na krawędziach, oznaczające  lasery.
Gdy uda nam się ogrodzić teren dostajemy zielone
kryształy. Gra kończy się gdy nie ma już płytek do 
wyłożenia, wtedy liczymy nasze kryształy i
sprawdzamy kto wygrał. Może w nią grać od 2 do 4
osób, jest bardzo łatwa w obsłudze mogą w nią grać
dzieci jak i dorośli. Zajmuje mało miejsca.
Uważam, że brakuje w niej elementu rywalizacji i jest
zbyt mało ekscytująca.
                                                Oliwia Ostrowska

"Wakacje Mikołajka” to czwarta część przygód o
niezwykłych przygodach pewnego chłopca, który
przeżywa niesamowite przygody. 
Jak sam tytuł na to wskazuje, cała część
poświęcona jest wakacyjnym przygodom, jakie
przytrafiły się Mikołajkowi.
Najpierw poznajemy historie, które wydarzyły się
podczas wspólnego wyjazdu z rodzicami. Następnie
główny bohater wyjeżdża na kolonie i zostaje
członkiem drużyny "Sokole Oko". 
Książka według mnie była ciekawa, pełna
zabawnych sytuacji i zaskakujących wydarzeń.
                                               Sandra Jaszczak

Redakcja "ŻACZKA" 
życzy wszystkim udanych wakacji!

Szymon Blomberg, Adrian Cichy, Maja Cupiał, Antoni
Dzida, Agnieszka Gołębiowska, Sandra Jaszczak,
Maja Kotarba, Igor Kusztal, Zofia Kwiatek, Oliwia
Lewoń, Jakub Marciniak,  Oliwia Ostrowska, Jagoda
Romejko
Redaktor naczelna
Danuta Krupa - Rybacka

KSIĄŻKA
"Wakacje Mikołajka"
Goscinny & Sempé
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