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NOWA REDAKCJA - NOWE WYDANIE

Skład redakcji

Drodzy uczniowie, 25 stycznia 2017r. to wyjątkowa data. W Wasze ręce oddajemy już 14 numer naszej
gazetki "Bazgroły ze Szkoły", przygotowany przez nowy zespół redakcyjny Koła Młodych Dziennikarzy w
Sieci. Mamy nadzieję, że nasza gazetka nadal będzie cieszyła się powodzeniem!
Zespół redakcyjny ciężko pracował, aby nowe wydanie wypadło jak najlepiej. W końcu liczy się temat. W
tym numerze trochę wiadomości o szkole, coś dla fanów sportu i teatru oraz sporo aktualności.  
Zapraszamy również do współpracy. Każdy, kto chce publikować w gazetce artykuły i  sprawozdania z
życia szkoły i klas, z ważnych, Waszym, zdaniem,wydarzeń, jakie miały miejsce w szkole i nie tylko,
proszony jest o kontakt z redakcją gazetki. Czekamy na Was w sali nr 16!

Oddając kolejny numer, życzymy ciekawej lektury.
Redakcja gazety "Bazgroły ze Szkoły"

A.H.
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/17

W czwartek 1. września uroczyście rozpoczął się
nowy rok szkolny - 2016/17.  Kolejny raz spotkaliśmy
się w murach szkoły na Podgórnej. Pani dyrektor
Elżbieta Seperant powitała wszystkich uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
Wygłosiła krótkie przemówienie, w którym skierowała
do nas słowa pochwały za ubiegłoroczne sukcesy.
Życzenia równie owocnego roku szkolnego wzięliśmy
sobie do serca. Każdy obiecał sobie w głębi duszy, że
będzie pracować równie wytrwale. Po zakończeniu
ceremonii wszyscy uczniowie udali się do swoich klas
z wychowawcami.

Wiktoria Wysoczańska

DZIEŃ CHŁOPAKA

30. września okazał się dniem szczególnym dla
męskiej części naszej szkolnej społeczności. O to, by
chłopcy czuli się w tym dniu wyjątkowo, zadbały
koleżanki.
W klasach 0 – III zabawy, konkursy i poczęstunek
zorganizowali naszym maluchom wychowawcy.
Natomiast klasy IV - VI bawiły się na wspólnej
dyskotece. Powodów do śmiechu i radości było sporo,
a każdy chłopiec chodził uśmiechnięty w dniu swojego
święta - a to najważniejsze!

Amelia Wiązek

Rozpoczęcie roku

Dzień chłopca

Sprzątanie Świata

POSPRZĄTAJ ŚWIAT !
Za nami już 23. edycja akcji Sprzątanie świata.
Tegoroczna przebiegała pod hasłem „Podaj dalej...
drugie życie odpadów"
Na dzień przed Sprzątaniem Świata  zaopatrzyliśmy
się w rękawice ochronne i worki na śmieci. Tak
świetnie przygotowani wyruszyliśmy w piątkowe
południe w dół Dobromierza. Jednak naszą akcję
ekologiczną rozpoczęliśmy nietypowo. Tego dnia
nasza przyjaciółka miała urodziny. Na trasie czekała
na nas  niespodzianka, czyli dobre i smaczne
babeczki. Gdy już się najedliśmy do syta , z energią
ruszyliśmy porządkować Dobromierz. Niestraszne
nam były stosy puszek ,butelek, opakowań po
cukierkach. Robota paliła nam się w rękach. Wspólne
zdjęcie stało się dowodem na owocny trud. Nagrodą
była zabawa na czyściutkim placu zabaw.

Klaudia Żebrowska

K.W.

A.H.

B.K
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października - to dzień, który dla przesądnych
mógłby wydawać się pechowy, lecz dla naszych
nauczycieli okazał się raczej szczęśliwy. Właśnie tego
dnia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie w strojach
galowych i z szerokimi uśmiechami na twarzy od rana
w drzwiach szkoły witali wszystkich nauczycieli i
pracowników szkoły, wręczając im kwiaty i słodkości.
Uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej. To tu
młodsi uczniowie recytowali wierszyki i śpiewali
piosenki dla swoich Pań. Uhonorowali je Orderami
Uśmiechu w uznaniu za codzienny trud. Tego dnia z
twarzy nauczycieli zniknęły wszelkie troski.
Dziękujemy im za wiedzę, którą nam wpajają i ........
błędy, które wybaczają.

Natalia Matkowska

DZIEŃ BAJKI

W październiku w nasza szkoła zamieniła się w Krainę
Baśni i Bajek. Na korytarzach mogliśmy spotkać różne
postacie z bajek. Zaroiło się od Smerfów, królików i
czarownic. Tu i ówdzie przemykały Czerwone Kapturki
i wiele innych barwnych postaci bajkowych.
W „bajkowej” uroczystości z największą
przyjemnością udział wzięli uczniowie klas 0 - VI oraz
grupa Smerfów z oddziału przedszkolnego. Nasze
spotkanie rozpoczęło się od prezentacji  strojów
następnie wzięliśmy udział w zabawnych
rozgrywkach.  Rozwiązywaliśmy zagadki, które
przygotowała dla nas Królowa książek.
Okazało się, że wszyscy uczniowie  bardzo dobrze
znają bajki i świetnie radzą sobie z zadaniami. W
nagrodę otrzymaliśmy słodkości i możliwość przejścia
w blasku fleszy po czerwonym dywanie.

Wiktoria Wysoczańska

DEN

DEN

Dzień bajki

Dzień bajki

S. Kałużny

S. Kałużny

K.W.

K.W.
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                            BRZECHWIAKI ŚLUBUJĄ
28 października 2016r. o godzinie 9.00 w  szkole odbyło się pasowanie
klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: sekretarz
Gminy Dobromierz Monika Borysewicz, sołtys Jerzy Werczyński, 
dyrekcja szkoły, rodzice i dziadkowie uczniów kl. I, grono pedagogiczne,
dzieci z Małego Przedszkola oraz społeczność uczniowska.
Przed przystąpieniem do złożenia uczniowskiej przysięgi,
pierwszoklasiści dali popis swych aktorskich i wokalnych talentów
wykazując się znajomością wierszy i piosenek na temat ojczyzny, szkoły,
bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania. Wszystko po to, by w pełni
przygotowanym, stać się prawdziwym uczniem.
Pani dyrektor Elżbieta Seperant, w obecności całej społeczności szkolnej
oraz wzruszonych rodziców, dziadków i gości, pasowała pierwszaków na
uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, zaś rodzice obdarowali swe
pociechy rożkami obfitości. Nie obyło się także bez gratulacji, uścisków,
wzruszeń i rodzicielskich całusów, bo wszyscy bardzo starali się, aby był
to dla pierwszaków dzień niezapomnianych wrażeń.
Miłym akcentem uroczystości były życzenia i prezenty przygotowane
przez zaproszonych gości i uczniów.  Zwieńczeniem imprezy był
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek: ogromny tort z
fajerwerkami  i pyszne ciasta. Dla pierwszoklasistów był to wyjątkowy i
niezapomniany dzień.
Życzymy wszystkim pierwszakom sukcesów w nauce i serdecznie
witamy w gronie uczniów szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy.

Pasowanie Pasowanie

Pasowanie

Pasowanie

S.Kałużny S. Kałużny

S. Kałużny

S. Kałużny
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Po pierwsze, bezpiecznie!

W listopadzie w szkole przeprowadzono jesienną akcję
"Bądź widoczny na drodze”, propagującą
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach.
Zajęcia przeprowadził  funkcjonariusz Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
Policjant zachęcał wszystkich do noszenia kamizelek,
odblasków,  żeby widzieli nas  inni użytkownicy ruchu.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie
otrzymali atrakcyjne elementy odblaskowe, których
noszenie jest obowiązkowe od 31 sierpnia 2014 r. w
warunkach złej widoczności oraz po zmierzchu poza
terenem zabudowanym.

Wiktoria Wysoczańska

Spotkanie z policjantem

Marzycielska poczta

Marzycielska Poczta
Marzycielska Poczta wystartowała 12 października
2009 roku, jest akcją stałą, która nieustannie tętni
życiem. To ogólnopolska akcja, która polega na
wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko
chorych dzieci.
Wystarczy z pozoru nudne zajęcie przekuć w
pochłaniający bez reszty projekt. Tak też uczyniła
nauczycielka języka polskiego, Katarzyna Stefańczyk,
która zaproponowała nam uczestnictwo w tym
projekcie. Na lekcji języka polskiego przenieśliśmy się
do pracowni komputerowej, by poznać „Marzycielską
Pocztę”. Poczytaliśmy o naszych rówieśnikach i
każdy wybrał swojego kolegę do korespondencji.
Potem wydrukowaliśmy foldery nowych kolegów i w
rozpoczęliśmy tworzenie listów do nich.To one dodają
dzieciakom siły do walki z chorobą, ich rodzicom
otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy.
Ten projekt nauczył nas pisać prawdziwe listy, dziś już
wymierającą formę korespondencji. Warto zachęcić
innych uczniów do tak wspaniałej akcji.

Amelia Wiązek

J.W.

K. S.
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OJCZYZNA NAJWAŻNIEJSZA!

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
do przyszłości. 

/Józef Piłsudski/

10 listopada w naszej szkole zaroiło się od barw
narodowych. Gminne obchody Narodowego Święta
Niepodległości odbyły się pod hasłem - „Mam serce
biało - czerwone.” W tym bardzo  ważnym dniu
mieliśmy okazję zaprezentować piękne
przedstawienie: „11 listopada na dwa głosy”. Do szkoły
przybyło wielu ważnych gości, którzy byli pod
ogromnym wrażeniem występu młodych Polaków.
Piękne kostiumy, wypożyczone z  Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu przez ks. Andrzeja
Walerowskiego, oprawa muzyczna, gra aktorska,
scenografia i popisowy polonez na finał, powaliły gości
na kolana.

Natalia Matkowska

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

Dzień NiepodległościDzień Niepodległości

KARTKI Z KALENDARZA

S.K.

S.K.

S.K.S.K.
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Wspólne ZUMBOWANIE
Sport to zdrowie, o tym wiedzą wszyscy uczniowie
naszej szkoły. Podejmowanie różnego rodzaju
aktywności fizycznej to również idealny sposób na
spędzanie wolnego czasu. Regularne „zażywanie
ruchu” wpływa bowiem nie tylko na poprawę naszego
zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na
nastrój. My, uczniowie, chętnie  uczestniczymy we
wszystkich aktywnościach promujących zdrowy styl
życia, dlatego zaprosiliśmy do naszej szkoły
przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych. W
listopadzie odbyło się spotkanie z panią Alicją Janicką,
instruktorką Zumby, która poprowadziła taneczno -
sportowe zajęcia . Pokazała różne  układy taneczne, a
my wszyscy poddaliśmy się tej fali tańca. /Klaudia
Żebrowska/

Koszykówka na wózkach

Koszykówka na wózkach

Zumba

SPORT TO ZDROWIE

Koszykówka na wózkach to zespołowy sport dla
niepełnosprawnych. To jedna z najchętniej
oglądanych przez kibiców dyscyplin
paraolimpijskich. To też jedna z najpopularniejszych
dyscyplin zespołowych w rywalizacji osób
niepełnosprawnych.
O swojej niepełnosprawności i pasji do koszykówki
opowiedział nam pan Piotr Łuszyński, tato Nadii,
uczennicy naszej szkoły. Pokazowy trening
koszykarski oraz kilkunastominutowy mecz bardzo
podobał się licznie zgromadzonym widzom, którzy
mieli też możliwość pojeżdżenia na sportowym wózku.
Pan Piotr uświadomił nam, że osoby niepełnosprawne
również uprawiają sport. Będąc niepełnosprawnym też
można żyć aktywnie, dbać o kondycję, odnosić
sukcesy sportowe i imponować innym swoją postawą.

Amelia Wiązek

A.H.

J.W.

A.H.
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MIKOŁAJ NA BOGATO!

Nadszedł ten dzień, na który wszystkie dzieci z
niecierpliwością czekały cały rok. Dzień, w którym
dzieci z gminy Dobromierz spotkały się na
Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw. Były prezenty,
zabawy, słodki poczęstunek i występy artystyczne.
Oprócz tego, odbył się także turniej sportowy, w
którym reprezentanci ze szkół rywalizowali w licznych
konkurencjach. Nasza szkolna drużyna wygrała
kolejny rok z rzędu. Brawo MY !
Uczniowie dostali złote medale oraz złoty puchar.
Ten dzień był pełen wrażeń i warto było na niego
czekać.

Amelia Wiązek

SPOTKANIE WIGILIJNE.

Jak co roku, w ostatni dzień przed przerwą
świąteczną, zorganizowano w naszej szkole klasowe
spotkania opłatkowe. Uroczyście ubrani, w
doskonałych humorach uczniowie zasiedli do stołów
wigilijnych. Tradycji stało się zadość, był opłatek,
świąteczne życzenia, wspólne śpiewanie kolęd i
opowieści o rodzinnych tradycjach świątecznych.
Wszyscy poczuli magię zbliżających się ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA. Na stołach pojawiły się
wigilijne potrawy czyli: barszczyk z uszkami, pierogi z
kapustą oraz słodycze i owoce. W każdej klasie było
bardzo uroczyście i świątecznie.

Wigilia

Mikołaj

Mikołaj

Mikołaj
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JASEŁKA 

„Jest taki dzień, tylko jeden w całym roku.” To
prawda!

Tego popołudniawidownię w sali widowiskowej w
GOKSiR-u urzekły pięknie wyśpiewane pastorałki w
wykonaniu chóru, znakomita gra aktorów oraz
kostiumy. To wszystko sprawiło, że oglądający poczuli
radosną atmosferę zbliżających się świąt. Wysiłek i
serce włożone w przygotowanie przedstawienia
opłaciły się. Aktorzy otrzymali gromkie brawa od
zachwyconej i wzruszonej publiczności, wśród której
znaleźli się zaproszeni goście: Aleksandra Luks -
przewodnicząca Rady Gminy, ks. Proboszcz Andrzej
Walerowski, Wójt Gminy Dobromierz - Jerzy Ulbin,
Sołtys wsi Dobromierz, emerytowani nauczyciele,
rodzice, dziadkowie i inni radni gminy Dobromierz.
Pokłon Panu Jezusowi złożyły nie tylko postacie
biblijne, ale także bohaterowie bajek: Jaś i Małgosia,
Calineczka, Czerwony Kapturek. Blisko 60 małych
aktorów zostało znakomicie przygotowanych do
odegrania magicznych ról przez nasze panie
nauczycielki.
Jeszcze długo po inscenizacji czar magicznej chwili
unosił się nad głowami zgromadzonych.

Wiktoria Wysoczańśka

JASEŁKA Jasełka

Jasełka

Jasełka

S.K. S.Kałużny

S.Kałużny

S.Kałużny
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SKŁAD REDAKCJI:

ANETA HAGLAUER

KATARZYNA STEFAŃCZYK

NATALIA MATKOWSKA

WIKTORIA WYSOCZAŃSKA

AMELIA WIĄZEK

KLAUDIA ŻEBROWSKA

NICOLE PAWŁOWSKA

                           SPEKTAKL KU PRZESTRODZE
W listopadzie uczniowie kl. 4-6 wraz z opiekunami, wybrali się do Teatru
Zdrojowego w Szczawnie Zdroju, aby zobaczyć spektakl "Labirynt
przemocy". To pierwsze tego rodzaju widowisko o charakterze
profilaktycznym, które dzieci miały przyjemność obejrzeć.W spektaklu
wystąpiło pięcioro aktorów Teatru Profilaktycznego ALERT z Wrocławia.
Zarówno bohaterowie, jak i sceneria okazali się uczniom niezwykle bliscy,
gdyż przedstawienie rozgrywało się w szkolnych realiach, a dotyczyło
przemocy w szkole. Narzędziem zła okazał się świat wirtualny, w którym
łatwo o anonimowość i podszywanie się pod innych. Bohater wyszedł ze
starcia w internetowej przestrzeni zwycięsko, ale nim to nastąpiło
przeszedł prawdziwe piekło, które zgotował mu prześladowca – kolega.
Spektakl „Labirynt przemocy” w bardzo przystępny sposób uświadomił
odbiorcom, jak ważna jest odpowiedzialność nie tylko za czyny, ale i za
słowa. Internet – wielkie dobro informacyjne naszych czasów, może być
źródłem fałszu i agresji. Portale społecznościowe, z których wielu z nas
korzysta, nie są złe pod warunkiem, że korzystamy z nich w tym celu, do
którego zostały stworzone – kontaktu z innymi ludźmi.
Teatr Profilaktyczny ALERT doskonale poradził sobie z postawionym
zadaniem, niosąc ze sceny pomoc w rozwiązywaniu problemów, z
którymi borykają się młodzi ludzie w otaczającym ich świecie.

Teatr

Mikołaj

         KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Dobromierzu słynie też z laureatów różnych
konkursów i zawodów sportowych. Uczestniczymy w
zDolnym Ślązaczku, Olimpusie z Mitologii, Kangurze.
Odbył się konkurs "Doktor Ząbek" z języka
angielskiego, a uzdolnieni plastycznie szkolni artyści
zmierzyli się w szkolnych konkursach na Szopkę
bożonarodzeniową, różaniec czy kartkę świąteczną.
Sportowcy zaś uczestniczyli w Turnieju Piłki Nożnej i
Mikołajkowym oraz w Dwóch ogniach. Każdy
naprawdę chętnie zgłasza się, jak tylko pojawia się
pierwsza informacja o konkursach. Motywują nagrody,
dobre oceny oraz pochwały na apelu.

Nicole Pawłowska

K.S.

S.Kałuzny


