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POWSPOMINAJMY - II FESTYN RODZINNY

Pokaz karate

6 maja 2017 roku  w
sobotę odbył się II
Festyn Rodzinny. Tak
jak w tamtym roku
mogliśmy wziąć
udział w biegu. Dla
dzieci przygotowano
specjalne stoiska,
takie jak lepienie z
ciastoliny, malowanie
twarzy. Oprócz tego
można było się
przebrać i zrobić
sobie zdjęcie. Dla
miłośników książek
przygotowano

kiermasz. Na festyn
przyjechała straż
pożarna i
motocykliści. Kiedy
poczułeś się głodny,
czekało na ciebie
wiele stoisk z
ciastami oraz
kiełbaskami. Odbył
się również pokaz
karate. Na festynie na
pewno wszyscy
dobrze się bawili.

WIKTORIA
JUSZCZAK Pokaz straży pożarnej

Wiktoria Juszczak

Wiktoria Juszczak
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SPOTKANIE Z CZERWONYM
KAPTURKIEM

WYPRAWA NA
TROPIKALNĄ WYSPĘ

22 maja uczniowie naszej szkoły wybrali się na dwudniową wycieczkę do
Niemiec. Pierwszego dnia miło spędzali czas na zabawach w Tropical
Islands, gdzie bawili się w wodzie, zjeżdżali z wodnych zjeżdżalni i
spacerowali po małym tropikalnym lesie, w którym były żółwie, flamingi i
egzotyczne rośliny. Po tak udanym dniu dzieci udały się na pole
kempingowe, na którym znajdowały się tipi, w których spali.
Drugiego dnia uczniowie wybrali się do Muzeum Techniki w Berlinie, w
którym zobaczyli ciekawe wystawy ze starymi maszynami do szycia i
tworzenia tkanin, pierwsze materiały i ubrania, pociągi i wiele innych.
Następnie uczniowie wraz z przewodnikiem udali się na zwiedzanie
Berlina. Zobaczyli Bramę Brandenburską, gmach parlamentu, wieżę
telewizyjną, pomnik Holokaustu, pozostałości muru berlińskiego. Niestety,
był to już koniec wycieczki i uczniowie ze smutnymi minami wsiedli do
autobusu, aby wrócić do swoich domów. Wszystkim bardzo podobała się
wycieczka, lecz wszyscy woleliby, aby trwała dłużej.

NICOLL BERDYN

WIZYTA W BERLINIE
W maju pojechaliśmy na wycieczkę do Berlina. Pierwszego dnia byliśmy
w Tropical Island- znanym w całej Europie aquaparku. Noc spędziliśmy w
namiotach (tipi) na świeżym powietrzu. Drugiego dnia udaliśmy się do
muzeum techniki, gdzie między innymi były ciekawe ekspozycje
zabytkowych lokomotyw. Oprócz nich widzieliśmy wystawy starych
telefonów, historię komputerów, różne tkaniny i wiele, wiele innych. Gdy
skończyliśmy, zwiedzaliśmy Berlin. Zobaczyliśmy bramę Brandenburską,
fragment Muru Berlińskiego i inne zabytki Berlina.
Na wycieczce wszyscy dobrze się bawili i na pewno chcieliby tam
pojechać jeszcze raz.

WIKTORIA JUSZCZAK

25 kwietnia grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się na warsztaty
teatralne do Jedliny Zdr. Na początku dzieci wzięły udział w zabawach
przy rytmach muzyki, a następnie własnoręcznie wykonały kukiełki
postaci z bajki pt.: „Czerwony Kapturek” według własnego pomysłu.
Potem uczniowie ozdobili babeczki dla babci Czerwonego Kapturka, choć
ostatecznie sami zjedli je ze smakiem. Na koniec wszyscy wzięli udział w
muzycznym przedstawieniu wspaniałej grupy muzycznej. Wysłuchali
utworów za równo mniej, jak i bardziej znanych, odgadywali zagadki
muzyczne, tańczyli, a także dowiedzieli się paru ciekawostek na temat
instrumentów i utworów muzycznych. Wszystkim bardzo podobały się
warsztaty i byli zadowoleni, że wzięli w nich udział.

NICOLL BERDYN

Muzyczna ilustracja "Czerwonego Kapturka"

Mrzeżyno

ZIELONA SZKOŁA
W dniach 15-20 maja uczniowie naszej szkoły wraz z paniami Renatą
Pajdzik i Moniką Pedy byli w Mrzeżynie. Zwiedzali m.in.: Kołobrzeg,
Międzyzdroje, Rogów. Spędzali bardzo dużo czasu na plaży, ponieważ
pogoda sprzyjała. Kąpali się nawet w morzu. Wszystkim się bardzo
podobało!

JULIA LEGIEĆ

Sylwia Krenz

Julia Legieć
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OMNIBUS NOWEJ RUDY

17 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs
"Omnibus Nowej Rudy". Mogą brać w nim udział uczniowie z klas IV-VI.
Pytania dotyczyły różnych dziedzin. Między innymi były to mitologia,
obliczanie pola figur, świat zwierząt, krajobrazy, rozpoznawanie różnych
miejsc na świecie i wiele innych. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce-Maciej Sinicki - SP nr 3 Nowa Ruda
II miejsce-Aleksy Stawiarski - SP Włodowice
III miejsce-Maja Dobrowolska - SP nr 7 Nowa Ruda
IV miejsce-Zofia Kułakowska - SP nr 3 Nowa Ruda
V miejsce - Nicoll Berdyn - SP nr 7 Nowa Ruda oraz Zuzanna Sokół oraz
Sandra Czekaj - SP Włodowice.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!
                                                                      AMELIA NIKODEM

Kochana mamo!
Ty zawsze ucałujesz,

Dobrą radę podarujesz,
W trudnych chwilach mnie przytulisz,

Oraz do snu utulisz,
Gazetkę ‘’Dzwonek’’  do ręki chwytasz,

I mój własny artykuł przeczytasz,
Dla ciebie zawsze najlepsze będzie,

Twoje kochane dziecko,
Z którym zawsze jesteś wszędzie,

Kiedy mam uśmiech na twarzy,
Ty jeszcze większą miłością mnie darzysz,

Ja po prostu mam trzy słowa,
Które uszczęśliwią Cię,

Mamo kocham bardzo Cię!
 MAJA DOBROWOLSKA

Spektakl  „bez sensu”
19 maja odbył się spektakl o poszukiwaniu Snarka, który był po prostu…
bez sensu! Aktorzy grali najróżniejsze sceny, każda z nich zupełnie nie
pasowała do drugiej.  No cóż, główna bohaterka nazywała się NON
SENS. Nikt nie spodziewał się takiego spektaklu. To dopiero jest
aktorstwo i profesjonalizm. ;)                    MAJA DOBROWOLSKA

Focaccia 
przypomina pizzę na grubym
cieście. Najczęściej jest dodatkiem
lub przystawka do dania głównego.
Można ją zapiekać z oliwkami,
ziołami lub suszonymi pomidorami.

Składniki:
  10 g świeżych drożdży
  150 ml ciepłej wody
  250 g mąki
  1 łyżeczka soli
  oliwa z oliwek
  garść zielonych oliwek
  2 łyżeczki gruboziarnistej soli morskiej
  rozmaryn, tymianek lub oregano (dowolnie)

Przygotowanie:
  Drożdże skruszyć do kubka, dodać 60 ml ciepłej wody, pół łyżeczki
cukru i 2 łyżki mąki. Wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia, na około 20 minut. Mąkę przesiać do miski i wymieszać z 1
łyżeczką soli oraz 1 łyżką oliwy z oliwek. Dodać drożdże oraz resztę
ciepłej wody. Składniki wymieszać w misce drewnianą łyżką, połączyć w
kulę. Ciasto wyłożyć na posypany mąką blat. Wyrabiać przez 15 minut,
aż będzie gładkie i elastyczne. Na blacie rozsmarować jedną łyżkę oliwy,
wyłożyć ciasto i rozwałkować je na około 30 cm placek. Blachę do
pieczenia wysmarować oliwą i wyłożyć na nią rozwałkowane ciasto.
Przykryć przeźroczystą folią i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia,
na 1,5 godziny. Piekarnik nagrzać do 220°C.Ciasto posypać solą morską
i ewentualnie ziołami. Wyłożyć oliwki wymieszane z dwiema łyżkami
oliwy. Odstawić ponownie do wyrośnięcia na godzinę. Wstawić do
nagrzanego piekarnika i piec przez 15 - 20 minut na złoty kolor. Focaccię
podajemy skropioną oliwą. Smacznego!

NATALIA PRZYBYŁ

Na scenie .Joanna Białocerkiewicz www.grit.com
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SPORT
MISTRZOSTWA POWIATU W CZWÓRBOJU

LEKKOATLETYCZNYM 
  
4 maja na stadionie tartanowym w Słupcu odbył się Final Powiatowy w 4-
boju szkół podstawowych, w zawodach wzięło udział 24 zespoły w tym
11 zespołów dziewcząt i 13 zespołów chłopców, zawody rozegrano w
niezbyt sprzyjającej pogodzie. Drużyny składały się z sześciu osób, które
walczyły w czterech konkurencjach: biegu na 60 m, biegu na 600 i 1000
m / chłopcy/, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. Nasze uczennice:
Julia Legieć, Aleksandra Prokopczak, Klaudia Malinowska, Aleksandra
Król, Oliwia Guzik, Aleksandra Michoń zajęły VII miejsce, a uczniowie:
Marcel Rypiński, Jakub Styga, Antoni Muryj, Marcel Gaweł, Michał Jania,
Jakub Rudzki IX miejsce. 

JULIA LEGIEĆ

XX Jubileuszowe Uliczne
Kryterium o Puchar Karkonoszy 

z okazji wiosny Cieplickiej –
Jelenia Góra

29 kwietnia w Jeleniej Górze odbyło się XX Jubileuszowe Uliczne
Kryterium o Puchar Karkonoszy z okazji wiosny Cieplickiej. Pogoda
płatała figle - co chwilę przestawał i zaczynał padać deszcz. Ale nasi
zawodnicy zaprezentowali się całkiem dobrze. Oto wyniki:
·   Młodziczka:
6. Julia Legieć
·   Młodzik:
10. Tomek Mądraszek
Szlaga Patryk, Pawłowski Borys i Michał Łabędzki nie ukończyli wyścigu.
·   Junior młodszy:
2. Daniel Poniatowski
·  Junior:
3. Krystian Dec
·  Dzieci 9-10 lat chłopcy:
1. Mikołaj Legieć
4. Wit Sacha
·  Dzieci 9-10 lat dziewczynki:
1. Martyna Kisiel
2. Ola Różnicka
·  Dzieci 11-12 lat chłopcy:
2. Antek Muryj
7. Wiktor Dec
8. Patryk Szkudłapski
·  Dzieci 11-12 lat dziewczynki:
2. Oliwka Młynarczyk

Gratulacje! JULIA LEGIEĆ        

MISTRZOSTWA POWIATU W IGRZYSKACH
LEKKOATLETYCZNYCH

10 maja 2017 roku na stadionie CTS w Słupcu odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Igrzyskach Lekkoatletycznych. W klasyfikacji łącznej nasze
dziewczęta zajęły 6. miejsce, a chłopcy wygrali! A oto wyniki
indywidualne:
·  Bieg na 60 m dziewcząt:
4. Ola Król (8.71s)
12. Gilewska Magda (9.90s)
·  Rzut piłeczką palantową dziewcząt:
11. Olga Potaczek (12m)
·  Rzut piłeczką palantową chłopców:
9. Kamil Chwiałkowski (38m)
10. Artur Krauze (38m)
11. Mikołaj Mechla (38m)
14. Bartek Babiak (33m)
15. Gracjan Szlaga (33m)
·  Pchnięcie kulą chłopcy
3. Igor Blaźniak (6.86m)
4. Kacper Kuczaj (5.91m)
5. Mateusz Tuleja (5.22m)
·  Skok w dal dziewcząt:
4. Maja Dobrowolska (4.18m)
10. Emilia Babik (2.77m)
·  Skok w dal chłopców:
2. Marcel Mostowy (4.55m)
3. Marcel Gaweł (4.50m)
10. Bartosz Michalski (4.00m)
11. Patryk Spust (3.95m)
·  Bieg na 300m dziewcząt:
14. Julia Legieć (59.20s)
16. Amelia Nikodem (1.05min)
·  Bieg na 300m chłopców:
5. Jakub Rudzki (50.91s)
10. Kacper Sawicki (54.45s)
16. Kacper Górski (59.76s)
·  Bieg na 600m dziewcząt:
3. Oliwka Guzik (2,11,55 min)
·  Bieg na 1000m chłopców:
3. Antoni Muryj (3,28,44 min)
·  Sztafeta 4x 100m dziewcząt:
6. SP 7 Nowa Ruda (1,07,60 min)
·  Sztafeta 4x 100m chłopców:
5. SP 7 Nowa Ruda (1.03,32min)

Wszystkim gratulujemy!                                      JULIA LEGIEĆ 
GAZETĘ ZREDAGOWAŁY:

Wiktoria Juszczak, Julia Legieć, Nicoll Berdyn, Maja
Dobrowolska, Amelia Nikodem, Natalia Przybył, pani
Sylwia Krenz
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