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Wielkimi krokami zbliżają
się... andrzejki!

    Dzień Pluszowego Misia

Znane misie

Przeprowadziłyśmy ankietę. Uczniowie odpowiadali
na pytanie: Jakie znasz filmy lub książki o misiach?
Najbardziej znany jest Kubuś Puchatek, potem Ted,
Paddington, Uszatek. Najmniej znana jest bajka o
Złotowłosej i trzech misiach.

                                 Asia Norek i Zuzia Przybył

Dzień Pluszowego Misia w 4 a

Dzień Pluszowego Misia w 6 a

30 listopada znany jest z wróżb, horoskopów i
przepowiedni. To ludowe święto bardzo chętnie jest
obchodzone w Polsce. Wszyscy powoli przygotowujemy
się do tego magicznego dnia! Lanie wosku, ciasteczka z
wróżbą, horoskopy, buty to tylko niektóre z wielu rzeczy,
które mogą pomóc nam „poznać” przyszłość lub
wskazać tego jedynego lub tę jedyną.
                                                                                             
                                                       Maja Dobrowolska

Pluszowy miś to jedna z pierwszych zabawek, jaką
otrzymuje małe dziecko. Staje się on towarzyszem
zabaw, pomaga pokonać nocne lęki i strachy, które
wychodzą spod łóżka. Dla dorosłych są miłym
wspomnieniem i pamiątką dziecięcych lat. 
Znane misie: Kubuś Puchatek, Koralgol, Uszatek,
Yogi, Paddington.
W szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.
Większość uczniów przyniosła swoje pluszaki, które
towarzyszyły nam cały dzień.

                                                    Milena Wałowska

J. Norek, Z. Przybył

S. Krenz

S. Krenz
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"Muzyka, dźwięk, emocje"      "Jan Brzechwa uczy nas kultury"

Bądź życzliwy na co dzień!

Szaleństwa na lodzie

Znam swoje prawa

22 listopada odbył się koncert pt. „Muzyka, dźwięk, emocje”. Wyświetlono 9
fragmentów filmów. Były one śmieszne, romantyczne, emocjonujące,
wzruszające, a nawet straszne. Do każdego z nich zagrano melodię albo
zaśpiewano. Pokazano nam, jak ważną rolę odgrywa muzyka w filmie.
Oddaje emocje i uczucia bohaterów. Wszystkim na pewno bardzo się
podobało.               
                                                                                 Wiktoria Juszczak

22 listopada  uczniowie klas 4-6 pojechali na lodowisko do Świdnicy.
Jeździliśmy dwie i pół godziny. Było bardzo fajnie i zabawnie. Dużo osób
nauczyło się jeździć na  łyżwach. Na początku było na pewno trudno, ale po
jakimś czasie jeździli szybciej, niż ci którzy już potrafili. Prawie wszyscy
wróciliśmy  z jakimiś siniakami J. Po szaleństwach na lodzie można było
kupić gorąca czekoladę lub herbatę. Wszyscy wrócili szczęśliwi. Koniecznie
 musimy to powtórzyć.
                                                                         Natalia Przybył

21 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Jest to święto polegające na byciu miłym i życzliwym w stosunku do drugiej
osoby oraz przesyłaniu sobie pozdrowień. W tym dniu pamiętamy o ciepłych
słowach, uścisku dłoni, mówieniu sobie wzajemnie: proszę, przepraszam,
dziękuję oraz o wielu innych miłych gestach! 
Wolontariusze z naszej szkoły rozdawali piękne, żółte serduszka z
uśmiechniętymi buźkami. Było ich około 480! Oprócz tego trzeba było się
ubrać na żółto. Każdy wolontariusz po podarowaniu serducha życzył miłego
dnia. Na pewno osobie, która dostała takie serduszko, zrobiło się bardzo
miło. 
                                                    Maja Dobrowolska i Wiktoria Juszczak

20 listopada jest Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w
rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. Większość osób o
nim zapomina, jednak jest to bardzo ważne święto. Uczniowie na lekcjach
wychowawczych przypomnieli sobie, jakie mają prawa i do kogo należy się
zwrócić, jeśli są one łamane.
                                                                            Maja Dobrowolska

W piątek 18 listopada odbyło się w naszej szkole przedstawienie pt. „Jan
Brzechwa uczy nas kultury". Uczniowie z klasy VI a i VI b odegrali scenki, w
których pokazali, jak nie powinniśmy się zachowywać. Wystąpili: Amelia
Nikodem, Maja Dobrowolska, Natalia Przybył, Julia  Legieć, Milena
Wałowska, Nicoll Berdyn oraz Kuba Rudzki. Wykorzystane zostały wiersze:
„Brudas”, „Samochwała", „Kłamczucha", „Kwoka”, "Grzebień i szczotka".
Podczas przedstawienia zdarzyły się drobne, „zaplanowane” usterki;).
Fotoreportaż na str. 6.                                        Amelia Nikodem

Maja, Amelka, Julka, Kuba, Milena, Nicoll, Natalka

Ploteczki o zachowaniu młodzieży

"Czesz się Jerzy..."

S. Krenz

S. Krenz

S. Krenz
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WIELKI SUKCES NASZYCH
UCZNIÓW PODCZAS VI

SEMINARIUM
UCZNIOWSKIEGO W NOWEJ

RUDZIE
W dniach 16 – 17 listopada 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w
Nowej Rudzie odbyło się już VI Seminarium Uczniowskie - „Problemy
ochrony środowiska Ziemi Noworudzkiej” pod patronatem Radnego
Sejmiku Wojewódzkiego - Juliana Golaka, Burmistrza Miasta Nowa Ruda
- Tomasza Kilińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów – Jana
Lenarta. Seminarium zorganizowała pani Teresa Fereżyńska.
 Sesja posterowa polega na prezentacji dokumentacji fotograficznej
prowadzonych przez uczniów obserwacji i badań dotyczących zadanego
w danym roku tematu, tym razem były to "Blaski i cienie przyrody
noworudzkiej". Uczniowie interpretowali temat ma różne sposoby,
najczęściej kontrastując piękno przyrody ze skutkami działalności ludzkiej
- zaśmieconymi lasami i skwerami, zniszczoną infrastrukturą, smogiem i
dymami 
z kominów.   
 Poza posterami tego dnia zaprezentowano wystawę prac plastycznych
młodszych uczniów "Użyj jeszcze raz", na którą składały się rzeźby i inne
prace wykonane z surowców wtórnych oraz wystawę fotografii słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na sesję filmową przygotowane zostały
projekcje, których wspólną tematyką była "Ekologia w naszym mieście -
proekologiczne zachowania zacznijmy od siebie".  Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie z klasy I a, II a i VI c.  Znów byliśmy najlepsi. W
konkursie plastycznym – „Użyj jeszcze raz” zajęliśmy następujące
miejsca:
I miejsce – Kacper Raczak (I a), II miejsce – Oliwia Gajda (I a), III 
miejsce – Krystian Skrzypczak (II a). Wyróżnienia otrzymali: Julia
Cholewińska (I a) i Paweł Gumowski (I a).
W konkursie fotograficzno – literackim „Blaski i cienie przyrody
noworudzkiej” pierwsze miejsce zajęli Szymon Tram i Kamil
Chwiałkowski, trzecie miejsce - Gabrysia Chodakowska i Nicoll
Domagała.
 Uroczystość została uświetniona występem artystycznym uczniów 
z klasy I a i II a.
                                                                   Anna Michałowska

Sukcesy w konkursach

Święto Niepodległości

zDolny Ślązaczek
 
Wyniki etapu szkolnego XIV Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół
Podstawowych "zDolny Ślązaczek":
I miejsce - Julia Legieć, VIa
II miejsce - Olivia Kucharska, VIb
III miejsce - Aleksandra Bućko, VIb i Amelia Nikodem, VI a.

Do etapu powiatowego Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
2016/2017 zakwalifikowały się uczennice: JULIA LEGIEĆ i OLIVIA
KUCHARSKA.

zDolny Ślązaczek z języka
angielskiego 

W dniach 19.10.2016 r. - 21.10.2016 r. odbył się szkolny etap konkursu z
języka angielskiego zDolny Ślązaczek. Konkurs jest organizowany przez
Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu przy współpracy z Kuratorium
Oświaty i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we
Wrocławiu.
W konkursie najlepszy wynik oraz awans do etapu powiatowego
konkursu uzyskała MAGDALENA GAJEWSKA, uczennica klasy VI a.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                  Julia Legieć
.

Kto się wyróżnia w naszej
szkole?

Jest to święto państwowe, w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada
dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku. Święto zostało
ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku. Zniesione ustawą Krajowej
Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, przywrócono je w okresie
transformacji systemowej w 1989 roku.
W naszej szkole z okazji tego święta odbyły się apele, konkursy,
warsztaty i uroczyste lekcje wychowawcze.
                                                                               Amelia Nikodem

Amelia Nikodem z klasy VIa miała najwyższą
średnią w szkole przez dwa lata, klasie IV - 5.50,
a w V -  5.75. Amelka zajmuje wysokie lokaty w
wielu konkursach.

Julia Legieć z klasy VIa osiąga bardzo dobre
wyniki sportowe. Gra w siatkówkę. Bierze udział w
wielu różnych konkursach przedmiotowych.

Zoja Kulas z klasy IVb to bardzo mądra
dziewczynka. Zajęła I miejsce w konkursie
przyrodniczym ,,Edi'' i I miejsce w Polsce w
konkursie Omnibus Humanistyczny 2016.

               Karolina Kulba
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Ciekawostki

SCONES
czyli angielskie bułeczki na śniadanie :-). Podobno sekretem dobrych
scones jest lekka ręka, gorący piekarnik i foremka z ostrą krawędzią do
wycinania. Według mnie domowe są dużo lepsze niż te z supermarketu,
ponieważ świeższe i zdrowsze. 

Składniki na około 12 średnich bułeczek:
400 g mąki pszennej
3 łyżeczki proszku do pieczenia
100 g masła, zimnego
pół łyżeczki soli
50 g cukru
100 g rodzynków
2 jajka, roztrzepane i wymieszane z taką ilością mleka, by osiągnąć
250 ml płynu

1. Masło posiekać/wyrobić z mąką, proszkiem do pieczenia, solą,
cukrem. Dodać rodzynki. Wlać mleko z jajkami, zostawiając trochę płynu
do posmarowania wierzchu.
2. Szybko wyrobić ciasto rękoma (jeśli zbyt mocno się klei - można
dosypać odrobinę mąki). Rozwałkować grubo - na około 1,5 cm. Wycinać
krążki szklanką lub foremką z ostrymi krawędziami.
3. Ułożyć na blasze wysmarowanej masłem i posmarować z wierzchu
pozostałym mlekiem.
4. Piec około 10 - 15 minut w temperaturze 220ºC. Przełożyć na kratkę.
5. Podawać na ciepło lub zimno z masłem, konfiturą i bitą śmietaną.

Smacznego :-).
                                                                Natalia Przybył

Scones

1. Czy wiedziałeś, że Danny Way w 2008 roku przeskoczył wielki mur chiński. To był skok o
długości 18 metrów. On osiągnął ponad 80 kilometrów na godzinę.
2. Usain Bolt podczas rekordowego biegu na sto metrów osiągnął największą to tych czas prędkość
która wynosiła 43.9 km/h. Rozwinął prędkość w połowie dystansu i utrzymał ją do linii mety.
3. Felix Baumgartner skoczył ze spadochronem z wysokości 39 kilometrów. Skok odbył się 2012
roku 14 października. Spadał swobodnie przez 4 minuty 22 sekundy.
4. Czy wiedziałeś że Krystian Herba pokonał na rowerze 2919 stopni bez podpierania się nogami i
rękami. Dokonał tego w Eureka Tower w Melbourne w Australii, który ma aż 91 pięter. Zajęło mu to 1
h i 45 min.
5. George Hood wykonał najdłużej na świecie "deskę" (podpór przodem na przedramionach). 
                                                              
                                                             Ania Klimek (na podstawie różnych stron internetowych)

Czy wiesz że… powiedzenie "zbijać bąki”
wzięło się od tego, że mięso bąków, ptaków
wodnych, nie jest smaczne  ani szczególnie
cenione, dlatego polowanie na te ptaki, czyli ich
"zbijanie”, uważane było za stratę czasu.          
                                 Julia Legieć (na podstawie
"Angora”)

Bąk

saga.co.uk

ptaki.info
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SPORT

FINAŁ MIEJSKI W MINI
KOSZYKÓWCE

FINAŁ REJONOWY MINI
KOSZYKÓWKI - DZIEWCZYNY

NA  POWIAT !!!

16 listopada w naszej szkole odbył się finał miejski w mini koszykówce.
Nasze dziewczęta zdobyły mistrzostwo miasta, pokonując po dogrywce SP
2  34:24 (w normalnym czasie gry było 24 : 24). Chłopcy po zaciętym finale
przegrali z SP 3 11:12. Nasze reprezentantki będą reprezentowały Nową
Rudę 21 listopada w finale rejonowym!

Wyniki chłopców:
SP nr 7 – SP nr 2  14 : 10
SP nr 3 – SP nr 7  12 : 11
SP nr 3 – SP nr 2  10 : 6                                                Julia Legieć

21 listopada w naszej szkole odbył się finał rejonowy  w mini koszykówce
dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięły udział dziewczęta z Jugowa,
Ścinawki Średniej i nasze reprezentantki, a chłopcy przyjechali z Bożkowa,
Ścinawki Średniej i SP 3  z Nowej  Rudy. Mistrzostwo wywalczyły nasze
dziewczyny i chłopcy z SP ze Ścinawki Średniej. Szkołę reprezentowały:
Julia Legieć, Gabrysia Chodakowska, Maja Dobrowolska, Ola Król, Ola
Prokopczak, Amelia Nikodem, Kornela Klimek, Klaudia Malinowska,
Weronika Żołnierczyk,  Wiktoria Frankowska, Oliwka Guzik i Maja Baran.
Życzymy powodzenia w etapie powiatowym, który odbędzie się w grudniu!

Wyniki dziewcząt:
1. SP Jugów – SP Ścinawka Śr – 36 : 8
2. SP nr 7 Nowa Ruda – SP Ścinawka Śr. – 32 : 10
3. SP nr 7 Nowa Ruda – SP Jugów – 23 : 16
Klasyfikacja dziewcząt:
1m. SP nr 7 Nowa Ruda
2m. SP Jugów
3m. SP Ścinawka Śr.
Wyniki chłopców:
1. SP Ścinawka Śr – SP Bożków – 14 : 0
2. SP nr Bożków – SP nr 3 Nowa Ruda – 2 : 4
3. SP Ścinawka Śr – SP nr 3 Nowa Ruda – 4 : 0
Klasyfikacja chłopców:
1m. SP Ścinawka Śr.
2m. SP nr 3 Nowa Ruda
3m. SP Bożków
                                                                                        Julia Legieć

Dziewczęta SP 7 koszykówka

Chłopcy SP 7 koszykówka

Julia Legieć

Julia Legieć
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Za chwilę zaczynamy...

Julka Legieć

Widzowie

"Samochwała"

"Kłamczucha"

FOTOREPORTAŻ Z PRZEDSTAWIENIA
 "JAN BRZECHWA UCZY NAS KULTURY"

NUMER PRZYGOTOWAŁY:
Julia Legieć, Natalia Przybył, Maja Dobrowolska, 
Amelia Nikodem, Ania Klimek, Wiktoria Juszczak, 

Milena Wałowska, Zuzia Przybył, Asia Norek, 
Karolina Kulba, pani Anna Michałowska, pani Sylwia Krenz 

S. Krenz

S. Krenz

S. Krenz

S. Krenz

S. Krenz
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