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Święto Babci i Dziadka

Trzej Królowie jadą...

20 stycznia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury dzieci z
klas I-III zaprezentowały programy artystyczne dla swoich
babć i dziadków z okazji ich święta. Uczniowie śpiewali
piosenki, recytowali piękne wierszyki, składali życzenia,
które płynęły prosto z serca. Na zakończenie wręczono
babciom i dziadkom prezenty, które wcześniej dzieci
samodzielnie wykonały. Dziadkowie najbardziej cieszyli się
z tego, że wnuczęta o nich pamiętają w tym ważnym dniu.

Ciekawostka

Dzień Babci w Bułgarii i Brazylii jest obchodzony 21
stycznia, w Hiszpanii 26 lipca. We Francji jest to święto
ruchome, które jest obchodzone w pierwszą niedzielę
marca. W Rosji Dzień Babci i Dziadka świętuje się 15
października, w USA i Kanadzie w pierwszy poniedziałek
września, a w Wielkiej Brytanii National Grandparents Day
obchodzony jest w pierwszą niedzielę października.

                                  NICOLL BERDYN

Trzej Królowie

Uczniowie kl. I

Orszak Trzech Króli

6 stycznia odbył się Orszak Trzech Króli. Tegorocznym hasłem orszaku było ,,Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię!''. Jak co roku zebraliśmy się pod pomnikiem
Górnika. Zostały tam wręczone peleryny, korony, śpiewniki, balony i naklejki. Stację
pierwszą przygotowali uczniowie gimnazjum  z Jugowa, a stację drugą gimnazjaliści
ze Słupca. Organizowany był również konkurs na największy orszak. Zwyciężył dwór
króla Kacpra w czerwonych strojach. Podczas orszaku odgrywane były trzy scenki:
Pole Pasterzy, Dwór Heroda i Szopka. Mimo mrozu wszyscy na pewno dobrze się
bawili.
                                                                                        WIKTORIA JUSZCZAK

Zuzia Przybył

Nicoll Berdyn

Wiktoria Juszczak
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Spotkanie z policjantami ZRÓB TO SAM!
NOTESIK

Uczniowie klas szóstych

W grudniu w bibliotece szkolnej odbyło się przedstawienie
mikołajkowe.  Dzieci  ze świetlicy obejrzały występ, który
przygotowały nasze koleżanki i reporterki. Przedstawienie miało
charakter zabawowy, więc dzieci świetnie się bawiły. Mówiono o
tradycjach świątecznych, a  dzieci dostały nagrody. Było bardzo
miło. 
                                                                        JOANNA NOREK

Wolontariusze nie zapomnieli, że trwa zima i zrobili karmniki dla
ptaków. Prace były pomysłowe i na pewno pomogą ptaszkom
przetrwać zimę. 
                                                                                 NICOLL BERDYN

Do zrobienia notesika potrzebujemy:
-blok piankowy,
-dziurkacz,
-klej w sztyfcie,
-blok rysunkowy biały,
-kolorowe druty.

·  Najpierw wycinamy z bloku piankowego prostokąt o
wymiarach 13,5 cm długości i 8 cm szerokości.
·  Prostokąt zginamy na pół i bierzemy dziurkacz, robimy
trzy dziurki na załamaniu prostokąta.
·  Z bloku rysunkowego wycinamy małe prostokąty o
wymiarach 6 cm długości i 5 cm szerokości.
·  W karteczkach robimy trzy dziurki, które przykładamy
do trzech dziurek zrobionych na piankowym
prostokącie.
·  Bierzemy kolorowy drucik i przekładamy go przez
wszystkie dziurki, a potem mocno zawijamy.
·  Na koniec możemy ozdobić okładkę, jak tylko chcemy
i notesik gotowy.
                                                                                 KAROLINA KULBA

17.01.2017 r. naszą szkołę odwiedziło dwóch panów policjantów. Celem
ich odwiedzin było przeprowadzenie rozmowy na temat " Jak zachować
się podczas ataku terrorystycznego" oraz  jak zachować ostrożność
podczas ferii zimowych. Z wykładu dowiedzieliśmy się, że jeśli
zauważmy nietypową rzecz w nietypowym miejscu, powinniśmy
odsunąć się na bezpieczną odległość i zawiadomić o tym policję lub
osobę dorosłą. Usłyszeliśmy też, że podczas działań policji każdy jest
potencjalnym zagrożeniem i należy bezwzględnie tym działaniom się
poddać, np. udostępnić lokal, w którym się znajdujemy i słuchać
poleceń.
 Udzielono nam również rad na temat bezpiecznej zabawy na śniegu i
na lodzie, przypominając, które miejsca są bezpieczne, a które nie. Był
to bardzo pouczający wykład. 
                                                                                MILENA WAŁOWSKA

NA SZARYM KOŃCU

Czy wiesz że… powiedzenie „na szarym końcu” wzięło się od tego, że
podczas szlacheckich biesiad goście w najdroższych strojach, zwykle
czerwonych, siedzieli z przodu stołu, a na jego końcu - uboga szlachta w
szarych niefarbowanych żupanach.
                                              JULIA LEGIEĆ na podstawie „ANGORY”

Wkrótce ferie, więc zachęcamy wszystkich, którzy lubią
robić zdjęcia do udziału w zimowym konkursie
fotograficznym. Czekamy na Wasze niezwykłe fotografie
zimowych krajobrazów i zabaw na śniegu. Najciekawsze
zdjęcia zamieścimy w naszej gazetce.
 
                                                                            REDAKCJA

Joanna Zielińska



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 9 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dzwonek

 KRYTYCZNYM OKIEM JULKI ;)
Maja Włoszczowska "(SZ)KOŁA ŻYCIA"

      Maję wszyscy znają i kochają… taka jest prawda. Wszystkim, którzy za nią szaleją i tym którzy o niej nie za dużo
słyszeli, polecam książkę jej autorstwa. Dostałam ją od samego świętego Mikołaja, który najwyraźniej zna się na rzeczy!
Sama autorka mówi o swojej książce, że „nie jest to zwykła biografia” i po przeczytaniu tych słów odechciało mi się
czytać, ponieważ liczyłam jednak, że będzie to biografia! Ale w końcu zaczęłam czytać. Wtedy się okazało, że JEST TO
NAJLEPSZA KSIĄŻKA NA ŚWIECIE (dało się to dostrzec po kilku pierwszych stronach)!
       Maja Włoszczowska miała rację, nie jest to zwykła biografia, jest to książka, w której kolarka opisuje swoją karierę i
opowiada o swoim życiu prywatnym (którego, jak się okazuje, sportowcy nie mają zbyt wiele). Jest w niej kilka
rozdziałów poradnikowych, m.in. o tym jak rower wybierać, jak zdrowo jeść oraz o technice jazdy rowerem górskim.
Maja opisuje nie tylko to, jak bardzo kocha sport (a głównie kolarstwo) i ile on ma zalet, ale też tę „drugą stronę
medalu”, czyli tę gorszą. Bardzo dobrze mi się czytało tę książkę, ponieważ była napisana w trochę żartobliwy sposób. 
Podobało mi się, jak zostały zatytułowane rozdziały, ponieważ było to kilka zwykłych wyrazów, które, gdy się połączyły,
to aż chciało się czytać. Strony w książce zostały zaprojektowane specjalnie dla takich ludzi, którzy, gdy widzą kartkę
pełną małych literek, dostają oczopląsu (ja również do nich należę), więc wszystko jest napisane dość dużymi literami,
prawie na każdej stronie jest podpisane zdjęcie zajmujące połowę kartki, a na górze wielu stron jest wypisany cytat z
tekstu. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że dla wszystkich raczej nieinteresujących się kolarstwem lub po prostu
turystów - rowerzystów z tyłu książki znajduje się „Słowniczek kolarza” i warto dodać, że te hasła są niezbędne w
kolarskim świecie.
         Mnie do gustu przypadł jeden cytat i pozwolę go sobie zacytować:
„Wiecznie pozdzierane kolana oraz łokcie i nawet tam, gdzie nikt nigdy nie upadł - gleba, gleba, gleba”. Mi jako kolarce
natychmiast przychodzi do głowy myśl „skąd ja to znam?”. Dla wszystkich początkujących fajnie jest wiedzieć, że
każdy kiedyś zaczynał od upadków, nawet dwukrotna srebrna medalistka olimpijska i mistrzyni świata - Maja
Włoszczowska.
                                                                                                                                               Polecam! JULIA LEGIEĆ

. bikeworld.pl
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SPORT
MINI PIŁKA RĘCZNA - ELIMINACJE

MIEJSKIE

3 stycznia nasze dziewczęta wywalczyły udział w eliminacjach
rejonowych wygrywając z SP 2 4:3.

4 stycznia chłopcy mieli trudniejsze zadanie, ponieważ musieli wygrać
obydwa swoje mecze. Najpierw grali z SP 3 i zwyciężyli 1:0. W drugim
meczu dopiero w ostatniej minucie rozstrzygnęły się losy tego spotkania i
nasi chłopcy pokonali SP 2 6:5.

                                                                                             JULIA LEGIEĆ

POWIAT NIESTETY NIE DLA NAS

11 stycznia 2017 r. na hali CTS-u odbyły się eliminacje rejonowe w mini
piłce ręcznej chłopców i dziewcząt. Niestety, nasi reprezentanci zajęli
drugie miejsca i nie dostali się do finałów powiatowych.

Wyniki dziewcząt:

1. SP nr 7 Nowa Ruda – SP Ścinawka Śr. 3 : 1 (1 : 0)
2. SP Jugów – SP Ścinawka Śr. 4 : 1 (2 : 1)
3. SP 7 Nowa Ruda – SP Jugów 1 : 2 (1 : 1)

Kolejność: 1. SP Jugów, 2 SP nr 7 Nowa Ruda, 3. SP Ścinawka Śr.

Wyniki chłopców:

1. SP 7 Nowa Ruda – SP Jugów 11 : 2 (5 : 1)
2. SP Jugów – SP Ścinawka Śr. 2 : 7 (0 : 4)
3. SP 7 Nowa Ruda – SP Ścinawka Śr. 3 : 6 (2 : 2)

Kolejność: 1. SP Ścinawka Śr., 2. SP nr 7 Nowa Ruda, 3. SP Jugów.

                                                                                              JULIA LEGIEĆ
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NUMER PRZYGOTOWAŁY: 

JULIA LEGIEĆ, NICOLL BERDYN, KAROLINA KULBA, WIKTORIA
JUSZCZAK, MILENA WAŁOWSKA, ASIA NOREK, ZUZIA PRZYBYŁ, 
PANI SYLWIA KRENZ

Opracowanie: Nicoll Berdyn

Opracowanie: Nicoll Berdyn
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