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Z wizytą w Warszawie
W piątek 21 kwietnia uczniowie z
klas IV - VI pojechali na wycieczkę
do Warszawy.
Najpierw zwiedziliśmy sejm, po
czym przeszliśmy Traktem
Królewskim do Pałacu
Prezydenckiego. Pałac jest bardzo
ładny, a najładniejsza w nim sala
to z pewnością Sala Kolumnowa.
Potem udaliśmy się do Grobu
Nieznanego Żołnierza. Na sam
koniec poszliśmy do Muzeum
Powstania Warszawskiego. W
muzeum wszystko miało
cudowny, lekko mroczny klimat.
Cała wycieczka była udana.        
WIKTORIA JUSZCZAK
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Wolontariusze

"Tacy jak my" Kiermasz wielkanocny

"W krainie mitów greckich"

25 kwietnia w noworudzkim MOK-u odbył
się ciekawy spektakl pt. „W krainie mitów
greckich”.
Uczniowie klas z IV, V i VI  mieli możliwość
oglądania go. Rodzeństwo Michał i Ola
wybrali się na klasową wycieczkę do
muzeum greckiego. Niestety, zachowywali 
się oni dosyć nieodpowiedzialnie. Otworzyli
puszkę Pandory i … wpadli w dość duże
tarapaty. Mieli okazję spotkać m.in. greckich
bogów, herosów i innych bohaterów
mitologii.
Po spektaklu aktorzy przeprowadzili krótką
rozmowę oraz zabawy z widownią.
Było to bardzo ciekawe wydarzenie!              
                      MAJA DOBROWOLSKA

30 marca w MOK-u w Nowej Rudzie , odbył
się spektakl pt. ,,Tacy jak my’’. Uczniowie z
naszej szkoły mieli okazję go obejrzeć.
Przedstawienie niosło za sobą przesłanie,
aby nie być obojętnym na krzywdę innych
oraz szanować każdą osobę. Główny
bohater przenosił się do różnych
„literackich” wymiarów. Spektakl „Tacy jak
my” był oryginalny i niepowtarzalny.
Aktorzy zostali nagrodzeni wielkimi
brawami!   MAJA DOBROWOLSKA

W dniach 11 i 12 kwietnia w szkole odbył się
kiermasz wielkanocny, który zorganizowały
nasze dziennikarki, uczniowie z kółka
teatralnego „Curtain up” oraz
wolontariusze.  Można było kupić pyszne
babeczki, babkę wielkanocną i wyśmienity
sernik. Wszystkim bardzo smakowały
domowe wypieki. Wolontariusze
sprzedawali również żonkile w ramach akcji
Pola Nadziei.                                                        
          NATALIA PRZYBYŁ

Joanna Szpak
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SPORT
UDANE ZAWODY W PRZEŁAJACH

28 marca 2017 r. przy pięknej słonecznej pogodzie na Lotnisku Polowym
w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się I BIEGI INDYWIDUALNE I
DRUŻYNOWE O MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH. Naszą szkołę uczniowie reprezentowali w czterech
kategoriach:

600m dziewczyny (kl. III-IV)
1. SP6 Kłodzko  71 pkt / 6 osób2. SP1 Bystrzyca  97/63. SP7 Nowa
Ruda  103/6

600m chłopcy (kl. III-IV)
1. SP6 Kłodzko  109 pkt / 6 osób2. SP7 Nowa Ruda  117/63. SP1
Bystrzyca Kł.  121/6

800m dziewczyny (kl. V-VI)
1. SP Ołdrzychowice  112 pkt / 6 osób2. SP7 Nowa Ruda  122/63. SP3
Kłodzko  123/6

800m chłopcy (kl.V-VI)
1. SP2 Bystrzyca Kł.  55 pkt / 6 osób2. SP7 Nowa Ruda  138/63. SP3
Kłodzko  142/6
 Indywidualnie też zajęliśmy wysokie miejsca. W kat. dziewczynki kl.
III-VI 2. miejsce zajęła Kryspina Nowak. Wszystkim gratulujemy!
                                     JULIA LEGIEĆ

Dwójki siatkarskie II miejsce

SEZON OFICJALNIE ROZPOCZĘTY!
2 kwietnia kolarze z naszego klubu brali udział w kryterium ulicznym w
Żaganiu. Był to pierwszy szosowy wyścig w sezonie, który odbył się w
bardzo ładnej pogodzie.
*
8 kwietnia w Dzierżoniowie było II kryterium szosowe. Pogoda już tak nie
sprzyjała, było morko i niezbyt ciepło.
*
9 kwietnia w Sobótce było oficjalne ROZPOCZĘCIE SEZONU
KOLARSKIEGO 2017,czyli ,,Ślężański mnich”. Słynna runda miała 18
km, a zawodnicy w zależności od  kategorii musieli pokonać różną ilość
okrążeń. Pogoda dopisała, więc przed i po wyścigu można było przejść
się po stanowiskach najsławniejszych kolarskich firm albo zobaczyć aleję
sław kolarstwa, w której tego dnia odsłonięto pierwsze pomniki dla pań. W
Sobótce gościły gwiazdy polskiego kolarstwa. Dalsze zmagania już
niebawem.
                  JULIA LEGIEĆ

WYŚCIG W WALIMIU
22 kwietnia 2017 roku odbył się wyścig w Walimiu - liga MTB XC. Gdy
tylko dojechaliśmy na miejsce nasi trenerzy poszli do biura zawodów, by
nas zapisać, a w tym czasie zawodnicy przebierali się w stroje kolarskie.
Kiedy rowery zostały zdjęte z bagażników, wszyscy pojechali na trasę.
Okazało się, że znana nam rzeczka poszerzyła się. Zdarzyło się parę
wypadków, ale drobnych. Jeden chłopiec nie ukończył wyścigu, bo stłukł
nogę.                           ANIA KLIMEK

MISTRZOSTWA POWIATU 
W DWÓJKACH SIATKARSKICH

6 kwietnia 2017 r. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się mistrzostwa powiatu
w dwójkach siatkarskich chłopców. Nasza szkoła zajęła 6. miejsce. SP 7
 reprezentowali: Mikołaj Legieć, Alan Bednarek, Jakub Boroń, Jakub
Płomiński, Marcel Dworak.        

11 kwietnia 2017 r. w Kłodzku odbyły się mistrzostwa powiatu w dwójkach
siatkarskich dziewcząt. Nasza szkoła zajęła 2. miejsce, przegrywając
tylko ze Ścinawką Średnią. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria
Olejniczak, Martyna Łaguna, Marta Kubas, Zuzia Przybył, Agata
Trojanowska i Julka Kmita.

                                                                                         JULIA LEGIEĆ Julia Legieć
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OMNIBUS

5 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole
ogólnopolski konkurs humanistyczny „Omnibus”.
Składał się on z wielu pytań (różna ilość pytań dla danej
kategorii wiekowej, np. klasy szóste miały po 25 pytań).
Mogą brać w nim udział uczniowie od drugiej klasy. Jest
to trudny konkurs, który wymaga dużej wiedzy i
logicznego myślenia. Wyniki zazwyczaj pojawiają się w
maju. Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę
osiągnięcia wysokiego wyniku.
                                                       AMELIA NIKODEM

TYDZIEŃ MATEMATYKI

W pierwszym i drugim dniu w klasach piątych robiliśmy
kostki z papieru.
Wychodziły piękne i kolorowe. Wszyscy świetnie się
przy tym bawili. 
W trzecim dniu tematem pracy byli "Sławi matematycy".
Pojawiły się takie osoby jak Pitagoras, czy polski
matematyk Stefan Banach.
W ostatnim już dniu każdy uczeń robił figurę
przestrzenną z drucików. 

                                                                  NATALIA PRZYBYŁ

Gazetkę zredagowały:

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

Zuzia Przybył, p. Sylwia Krenz

Zuzia Przybył
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