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KALENDARIUM SZKOLNE
                                                            LISTOPAD-MARZEC

11 listopad- 
Święto Niepodległości. Było
patriotycznie i na sportowo.
Uroczystość rozpoczął XVII Bieg
Marcina. W tym roku zmieniona
została trasa biegu, po raz
pierwszy odbył się on na boisku
sportowym. Każdy, kto ukończył
bieg zaraz za linią mety otrzymał
pamiątkowy medal.

.

28 listopad- Gminny Konkurs
Recytatorski z Jęz. Angielskiego.
Nasi uczniowie najlepsi spośród 21
uczniów. W grupie młodszej I
miejsce dla Nikoli Piebiak z kl. 3a
a, III miejsce dla Krzysia Pyzio z kl.
2 b. 
W grupie starszej I miejsce dla
Mikołaja Wilczyńskiego z kl. 6b , II
miejsce dla Mikołaja Mężyka z kl.
6a .

.

28 listopada- uroczysty apel
podsumowujący pierwszą część
akcji „Kultura na każdy dzień”,
której celem jest przekazanie
dzieciom  wiedzy  i wyrobienie
nawyków związanych  z
właściwym zachowaniem, a
uczniowie  wspólnie z
wychowawcami wybierali
pierwszych  Mistrzów  
kulturalnego zachowania.

.

Grudzień  Podwieczorek z poezją!
Celem imprezy była popularyzacja
twórczości Ludwika J. Kerna,
włączenie rodziców do aktywnego i
systematycznego czytania
dzieciom. Czytanie wierszy
sprawiło wszystkim wiele
radości. Imprezie towarzyszyła
miła atmosfera. Poziom występów
był bardzo wysoki.

.

10 grudnia  impreza charytatywna
„Mikołajki dla Michałka” z udziałem
ponad 400 osób. Na scenie
wystąpiło kilkunastu uczniów z
naszej szkoły prezentując swoje
talenty artystyczne.
Główny bohater dnia, Michał, był
obecny na całej uroczystości. I…
Udało się zebrać całą potrzebną
kwotę.  

31 stycznia Noc w szkole!
To była fantastyczna noc pełna
zabawy i humoru. Było wszystko,
co potrzeba do szczęścia: wesołe
zabawy integracyjne prowadzone
przez specjalistę od spraw pracy w
grupie, były słodycze, pizza i
obowiązkowa bitwa na poduszki.
Ok. godziny 2.00 gwar ucichł i
wszyscy położyli się spać..:)

.
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16 stycznia uczniowie klas I- III
uczestniczyli w spotkaniu z autorką
książek dla dzieci panią Kingą
Grabowską – Bednarz.
Interesująca opowieść poetki i
wspólne rymowanie nadało
spotkaniu miłą atmosferę. Dzieci z
zaciekawieniem słuchały
fragmentów wierszy z książek pt.
„Muchy” i „Pan Paluszek”. Wiersze
nie tylko rozśmieszały i bawiły
dzieci, ale również, były nauką
ubraną w rymy.

.

Szkolny Konkurs Recytatorski
klas I-III
Uczestniczyło w nim 26 laureatów
klasowych konkursów
recytatorskich. Tematem
tegorocznych zmagań były wiersze
,,Muchy” Kingi Grabowskiej-
Bednarz. Każde dziecko
prezentowało przygotowany utwór.
Komisja oceniała opanowanie
tekstu, dykcję i interpretację. 

3 luty- naszą szkołę odwiedzili
podchorążowie Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych im.
gen. Tadeusza Kościuszki we
Wrocławiu, w ramach projektu,
którego celem jest promowanie
postaw patriotycznych  oraz
pogłębianie wiedzy dotyczącej
historii Wojska Polskiego.
Podchorążowie występowali w
mundurach historycznych i 
współczesnych.

.

.

28 lutego br. w Szkole
Podstawowej w Marcinkowicach
odbył się dziesiąty jubileuszowy
Gminny Konkurs Matematyczny.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie
z pięciu szkół  Gminy Oława,
rywalizowali w kilku konkurencjach
m.in. :test matematyczny,
tangramy,zadania tekstowe,
Najważniejsza była dobra zabawa,
a organizatorki  konkursu
przygotowały dla uczestników
słodką niespodziankę - wspaniały
tort.

.

1 marca Szkolny Konkurs
Recytatorski dla klas IV-VI,
zorganizowany w bibliotece.
Najlepszym recytatorem okazała
się Nikola Gancarz z klasy IV c,  w
poezji śpiewanej I miejsce zdobyli
Magda Gawlińska i Mikołaj
Wilczyński z klasy VI a. Tydzień
później wzięli udział w Gminnym
Konkursie Recytacji i Poezji
Śpiewanej. Nikola zajęła II miejsce
w recytacji,  w poezji śpiewanej
Mikołaj zdobył II miejsce, a Magda
miejsce III.

.

3 marca odbyła się XXXX edycja
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”.  Uczestnicy wszystkich
szkół pisali test wiedzy o
pożarnictwie, w wyniku którego do
finału konkursu wyłoniono 4 osoby.
Nasi przedstawiciele znakomicie
poradzili sobie z testem i finałem i
jako pierwsi w historii szkoły
zdobyli całe podium w
najtrudniejszym gminnym
konkursie.

.
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Podwójny sukces
szkolnego chóru

Nasz szkolny chór 19 stycznia
2017 r. razem z kółkiem
teatralnym zdobył I miejsce w
Bystrzycy na Gminnym
Przeglądzie Jasełek. To było
nietypowe przedstawienie,
ponieważ występowały w nim
smerfy. Tydzień później, 26
stycznia, ponownie – tym razem
tylko chór- zdobył I miejsce w
Gminnym Przeglądzie kolęd i
Pastorałek w Bystrzycy.
Chórzyści zaśpiewali „Jest
wesoło nowina” oraz „Skrzypi
wóz”.

Basia Lubkiewicz 4b

.

                                         HERODIADA 2017
9 stycznia br. w świetlicy w Bystrzycy odbyło się drugie spotkanie
uczestników Gminnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych
Jasełkowych pn. HERODIADA ’2017 . W Bystrzycy przed komisją
konkursową wystąpiły 4 zespoły:
Komisja konkursowa najwyżej oceniła występ Marcinkowickich uczniów.
Przyznała również wyróżnienia za osobowości sceniczne: Adę Tryba,
Maję Kędziora, Gabrielę i Mikołaja Wiczyńskich, ks. Łukasza
Romańczuka.

.

.

.

Basia Lubkiewicz
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Chciał być sportowcem, ale poszedł za głosem serca. 
Z księdzem Łukaszem Romańczukiem rozmawia Marysia Kucharska i Karolina Palica.

Marysia: Od ilu lat pełni ksiądz posługę kapłańską?
Ks.Łukasz: Od 31 maja 2015r.
Karolina: Dlaczego zdecydował się ksiądz zostać      
księdzem?
Ks.Łukasz:  Moje życie było związane z takimi      
czterema miejscami jak właśnie Kościół, boisko,
szkoła , dom. I bardzo dobrze czułem się zarówno jak
 i na boisku i w Kościele. I kiedy byłem już tak
naprawdę zdecydowany aby wstąpić na Akademie
Wychowania Fizycznego nagle poczułem powołanie
kapłańskie. I postanowiłem iść za głosem Pana
Jezusa.
Marysia: Czy uczył Ksiądz w jakiejś innej szkole?
Ks.Łukasz: Tak rok temu uczyłem wspaniałą młodzież
w gimnazjum oraz dzieci w wieku przedszkolnym w
Górze.
Karolina: Jak się księdzu uczy w naszej szkole?
Ks.Łukasz: Bardzo dobrze uczy mi się tu w szkole,
 jestem zadowolony zarówno ze współpracy z
kadrą pedagogiczną jak i z samymi uczniami.

Marysia: Co ksiądz sądzi o byciu nauczycielem?
Ks.Łukasz : Niewątpliwie jest to duża odpowiedzialność dlatego ,że nauczyciel to nietylko zawód ale także powołanie do tego, aby
kształtować młode pokolenia, które  będą  w przyszłości  decydować o naszym kraju i naszej małej ojczyźnie.
Karolina: Jaki był ulubiony przedmiot księdza kiedy ksiądz był uczniem?
Ks.Łukasz: Najlepsze to W-F i religia, ale tak naprawdę na każdym przedmiocie odnajdywałem si wyśmienicie.
Lubiłem zarówno przedmiotu ścisłe jak i humanistyczne i sama nauka sprawiała i nadal sprawia mi wielką
radość, bo nadal się uczę będąc na studiach doktoranckich. Odpowiadając na pytanie, lubiłem wszystkie
przedmioty, oprócz chemii. 
Marysia: Jakie jest księdza hobby?
Ks.Łukasz: Poza poznawaniem Pana Boga to na pewno sport, niemalże w każdej postaci. 
Karolina: Ulubiona książka, film, piosenka...
Ks.Łukasz: Ulubiona książka:Encyklika Jana Pawła II, piosenka...,  tak naprawdę nie mam ulubionej muzyki bo
jeśli chodzi o muzykę to jest wiele wyśmienitych utworów do których często wracam .  A film : October Baby w
reżyserii Andrew  Erwina i Johna Erwina.  
Marysia: Jakie jest księdza motto czym się ksiądz w życiu kieruje?
Ks.Łukasz: Motto to też muszę wrócić do moich czasów święceń  kapłańskich kiedy właśnie każdy ksiądz
wybiera sobie  jeden fragment, który towarzyszy mu przez całe życie  i takim moim mottem kapłańskim jest
fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian z rozdziału 5 wersetu 5
                " A nadzieja zawieść nie może , ponieważ miłość Boża rozlana
                   jest w sercach naszych przez Ducha Świętego który został nam
                    dany"
Razem : Dziękujemy ,że zgodził się ksiądz udzielić nam wywiadu.
Ks.Łukasz: Dziękuję, Szczęść Boże!

.
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Poznajcie Julię Taraziewicz z klasy VI a.

To mama zainspirowała Julkę do gry na
saksofonie. Pokazała jej filmik, na którym
pani grała na saksofonie. 
Julce bardzo się to spodobało i
postanowiła spróbować. Nie uczęszcza
do szkoły muzycznej, ale uczy się
prywatnie. 
Codziennie ćwiczy grę na instrumencie
około pół godziny. Gra różne gatunki
muzyczne. 
Marzeniem Julki jest granie na scenie dla
dużej publiczności. Życzymy zatem wielu
sukcesów!

autor: Vanessa Bartocha, Marysia Kucharska

Galeria ludzi ciekawych: 
Słyszałeś o saksofonie? Uczennica naszej szkoły na nim gra! 

Julka i jej saksofon

.

,,Wycieczka do teatru”
  1 lutego klasy 4-6 wyjechały do teatru na spektakl ,,Brzydkie
książątko. Pierwsza miłość”, który obył się we Wrocławiu.

  Opowiadało one o grupie wycieczki szkolnej, która w pewnym
zamku, razem z nastoletnim Wołodią, dowiaduje się o nieszczęśliwej
miłości strasznego, gruzińskiego potwora do księżniczki. Niestety
stwór pojawia się w zamku i przeciąga na swoją stronę pewnego
ucznia, a pozostałej części grozi śmiercią i zniewoleniem. Wołodia
zakochuje się w jednej z  uczennic. Po wielu perypetiach udaje im się
pokonać stwora siłą pierścienia i miłości. 

Przedstawienie pouczało o chciwości, zawiści i dwulicowości, ale
także ukazywało siłę miłości.

  Po spektaklu wszyscy wrócili do domów w dobrym humorze.

Mikołaj Mężyk

.

.
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Dla dwóch moich
najlepszych przyjaciół Oliwi
Kowalskiej i Kuby Jakobsze.
Dziękuje wam za wszystkie
wspaniałe rzeczy, które dla
mnie zrobiliście. Czasami
się kłócimy, ale zawsze się
pogodzimy. Jesteście dla
mnie jak rodzina. Niedługo
się przeprowadzam, ale
nigdy o was nie zapomnę i
mam nadzieję, że Wy o
mnie też. Mam nadzieję, że
to przeczytacie.

Marysia Wilk

Pozdrawiam wszystkie
dziewczyny z klasy VI a, i
nie tylko z okazji Dnia
Kobiet.

K.Cieciorko

Dla Pani Małgorzaty
Tkaczuk, żyj z uśmiechem
ciociu. Od Werci Styś

Nikola życzy Oli zdrowia,
szczęścia i samych szóstek w
szkole:).
Pozdrawiam Kornelka pfff...
Cicha wielbicielka. <3
Pozdrawiam Sarę i Ulę. Same
wiecie, kto.  
Dla Pani Iwonki za te lata
spędzone razem i za wiedzę,
którą mi włożyła. Bardzo
serdecznie dziękuję. Adam z Va 
Pozdrawiam Babule i jej dzidziusia.
Ryhu 

Pozdrawiam całą klasę VI a z
wychowawczynią. K.Cieciorko 

Pozdrowienia dla Marfidła z
rodzinnego domku. 
Ryo i Alex

Pozdrawiam Michała, Emila,
Kamila, Szymona Cz., Natalię i
Polę z V a. Buziaczki
<3.Laurenka;*

Dla Marysi Wilk.Bardzo Cię
lubię!Od Oliwi Kolwalskiej

Heh, Little Ash fajny
YtxD Zosix

Dla Żyłki z okazji niedawnych
urodzin. Vanessa Bartocha IVb

Pozdrowienia dla klasy Va.
Radek 

Dla: Oli, Tosi i Justyny z IV c
Pozdrawiam Was serdecznie. I
dziękuję za to, że jesteście ze mną.
Wiem, że mogę na Was liczyć.
Chciałam Wam powiedzieć, że Wy
też możecie na mnie
liczyć. Kolusia 

Dla Pani Barbary. Dziękuję Pani
bardzo za to, że Pani poprawiła
naszą klasę! Pozdrawiam. Karolina
B. z IV c

Dla moich BFF: Mani K. i Weroniki
S. Bardzo W#as lubię <3 :)
Karolcia IV b

Pozdrawiam Kolorowych Owadów
z klasy VI a. Ryhu

Dla Karoliny w dniu
urodzin.Pozdrawiam Huberta.
Gratuluję Weronice Styś, gdyż
urodziła jej się siostra Michalina.
Marysia Kucharska z IV b

Wszystkiego najlepszego dla
wszystkich dziewczyn i
kobiet z okazji Dnia Kobiet
życzy Karolina Palica  IV b

Dla: Yanki. Z okazji
imienin. Od: Żyłki

Dla klasy IVa! Życzę Wam
samych 6 i 5, i aby każdy
sprawdzian był dla was
łatwy. Jasiek Stachurski

Pozdrawiam Babulę. Olcia

Pozdrawiam Michała
(Kuriatto), Emcię, Ryszarda i
Mikołaja. Cicha ja

Pozdrawiam! O.Nawrota,
M.Kucharską, M.Burkiewicz,
W.Styś, K.Błaszczykiewicz,
H.Kordeusza i P.Jopka
Przyjaciółka z IV b

Kocham Emilkę Burzawę
LOFCIAM CIĘ. Twój wielbiciel

Kocham Baja <3 XD (Ale bardziej
Maję i Natalkę). Koinka

Kocham Karolinę Łągiewczyk.
   Głośny wielbiciel

Pozdrawienia dla całej klasy IV b od
Piotrka.

Nikuś pikuś to mój dzidziuś. Dla
Nikodema od cichej wielbicielki<3

Dla Laury (lauurenki69)
Życzę Ci wszystkiego najlepszego
Twój Michaś <3

Pozdrawiam Krzysia, Wojtka, Pusia
i Antosia, od Kornel

Maja i Natalka są najlepsze.
Kocham i nikomu nie oddam<3
Wasza Karolcia :D

Z: Pixabay OpenClipart-Vectors
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Zapraszamy do
czytania....

Lubię Cię- dla Nikusia od
koleżanki.

Sto lat Mani K. Życzy
Karolcia IV
Pozdrawiam Justynkę
Dzięsław, Emilkę
Borodzicz, Julkę
Taraziewicz i Kamilę
Dumin. Lena K.

Dla: Piotrka Jopka
co: Pozdrawiam go
kto: Leon Nawrot
Dla Zosi Biegi i Marysi
Kucharskiej z okazji
urodzin w kwietniu sto
lat. Od Werci Styś

.

,,Szeryf z malinowego wzgórza”
  Może sądzisz, że pastuchów na koniach, lub jak
wolisz kowbojów można było spotkać tylko na Dzikim
Zachodzie grubo się mylisz.
  Książka Mirosława Malcharka opowiada o dwóch
nastolatkach- Sławku i Piotrku, dorosłym pracujących
w latach siedemdziesiątych na eksperymentalnej
hodowli bydła dla przeżycia przygody. Krowy chodzą
samopas po Bieszczadach, a oni mając tylko konie
pilnują ich. Młodzież czuje się niczym westmani. Dużą
część  wieczorów spędza słuchając opowieści
leśniczego z czasów wojny. Podczas tej fascynującej
przygody spotykają ludzi szlachetny np.: leśniczego
Laska i podłych- przemytników. Jeden chłopak zostaje
porwany, ponieważ nakrył przemytników, a potem
brawurowo odbity przez milicję, drugi prawie
napadnięty przez niedźwiedzia, za to dorosły bardzo
mocno pobity. Dodatkowo książka opowiada o UPA,
zwłaszcza o czocie ,,Hrynia” i mówi o walce z nim
LWP.
Książka jest bardzo przyjemna i chętnie się do niej
wraca. Bardzo polecam przeczytać.
  Mikołaj Mężyk

.

B. Lubkiewicz

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 5 04/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

Etap szkolny

Witaj wiosno!

Pierwszy dzień wiosny nasi
uczniowie przywitali kolorowo i
sportowo. 

Zajęcia rozpoczęto od
dwugodzinnych zajęć
sportowych. Klasy IV-VI zebrały
się w hali sportowej, aby
uczestniczyć w klasowych
wiosennych rozgrywkach. 
10 osobowe zespoły z każdej
klasy rywalizowały w wielu
konkurencjach. Pozostali gorąco
kibicowali z trybun swoim
faworytom. . Było także bardzo
kolorowo – uczniowie z danej
klasy założyli w tym dniu ubrania
w jednakowym kolorze. 

Oby dobre humory i wiosenny
nastrój tego dnia towarzyszył
nam przez kolejne tygodnie.
N.J.

. .

. .

KONKURS ORTOGRAFICZNY
W poniedziałek 20 marca nasze
panie bibliotekarki zorganizowały w
Bibliotece Publicznej Szkolny
Konkurs Ortograficzny, a
rywalizujący uczniowie z klas IV-VI
pisali test, potem dyktando.
Najwięcej punktów i I miejsce
uzyskał Mikołaj Wilczyński z klasy
VI a, II miejsce zajęła Kamila
Dumin z VI b, III miejsce przypadło
Roksanie Szot z V b, IV zajął Piotr
Jopek z IV b. Gościnnie wziął
również udział w konkursie Michał
Cymerman z klasy VI b.
Serdecznie gratulujemy!
Podwójne brawa należą się
laureatom, którzy dwa dni później
wzięli udział w Gminnym Konkursie
Ortograficznym; Kamila Dumin
zajęła na nim pierwsze, a Mikołaj
Wilczyński drugie miejsce; po
prostu pozostawili w tyle rywali z
innych szkół.

arch. szk.
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Z modą nam 
do twarzy :)

.

Paleniu papierosów mówimy:
nie!

  
W poniedziałek 3 kwietnia koło teatralne
zaprezentowało inscenizację będącą  podsumowaniem
akcji „Rzuć palenie razem z nami”.
  Już kilka tygodni wcześni ej w naszej szkole podjęto
działania mające uświadomić  nam wszystkim, czym
grozi  uleganie nałogowi.
  Nasi szkolni aktorzy trochę na wesoło, a trochę na
poważnie, pokazali w przedstawieniu „Sąd nad
papierosem”, że od papierosów należy się trzymać z
daleka.
Tekst R.J. Fot. N.J.

,

.

.Kinga Błaszkiewicz

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk.
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