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WAKACJI NADSZEDŁ CZAS!!!

Wakacje 2017

Kończy się rok szkolny 2016/17. Za nami dwa semestry ciężkiej pracy. Udział w zajęciach, konkursach i
zawodach sportowych oraz wycieczkach spowodował, że czas w szkole szybko minął i za parę dni, po
otrzymaniu świadectw, udamy się na zasłużony odpoczynek. Ale przed nami nowe wyzwania, które wiążą się z
reformą edukacji. Szkoły nie opuszczą szóstoklasiści, którzy od nowego roku szkolnego staną się uczniami
klasy siódmej szkoły podstawowej. To WAM, Uczniowie, dedykujemy tę odę, stawiając na resztki poczucia
humoru.

O Ty, który siedzisz na szkolnym krzesełku, O Ty, co wyglądasz jak na poligonie w Ełku,

O Ty, z nosem utkwionym w suficie, marzysz o wakacjach w Madrycie;

O Ty, co na szkolnym taborecie, robisz miny jak w kabarecie;

Nie słuchasz wcale taty i mamy, na lekcjach wciąż siedzisz zaspany,

I myśląc o drugim śniadaniu, oblizujesz się na poczekaniu.

Wtem wywołany pod tablicę, udajesz niesforną oślicę,

Bo kto się pod tablicą biedzi? Uczeń przy odpowiedzi!

Nieznany
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ZACZYTANA SZKOŁA!

My czytaMY !!!!!
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła. /Wisława Szymborska /
O prawdziwości tych słów przekonaliśmy się już w I semestrze, kiedy
ochoczo przyłączyliśmy się do gry czytelniczej zaproponowanej przez
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe pod hasłem „czytaMY”. Przeszliśmy
przez wszystkie trzy etapy, wykonując wielostopniowe zadania. Tak
powstały galerie „żywych obrazów”, następnie trzy filmiki klas IV-VI,
zgodne z regułami mushup-u, czyli miksu różnych sztuk, ewentualnie
różnych dzieł literackich, a ostatnio – kapsuła czasu z krótkimi recenzjami
książek dla potomnych. Zadana stały się wyzwaniami i wdzięcznym
tematem do wykazania się pomysłowością, brawurą, a niekiedy też
odrobiną szaleństwa. Wzięliśmy udział w projekcie czytelniczym,który
daje świadectwo prawdzie, że nasza „szkoła jest zaczytana”. Bogata
galeria recenzji opatrzonych ilustracjami podpowiadała, co należy
przeczytać w ferie, a gazetki w szkolnej bibliotece zaroiły się od prac na
temat bohaterów ulubionych książek. W czasie „Tygodnia czytania”
zawitali do nas znamienici goście, by poczytać ulubione książki
dzieciństwa. Poczytali nam: pani poseł, Monika Wielichowska, wójt Gminy
Dobromierz – Jerzy Ulbin, sołtys Dobromierza – Jerzy Werczyński oraz
emerytowani nauczyciele, absolwenci i rodzice. Świeżym akcentem
czytelniczym jest zaś włączenie się do Ogólnopolskiego Święta Wolnych
Książek. Uwalniamy książki, dzielić się z innymi radością czytania, bo
………. „Kto czyta książki, żyje wielokrotnie”
"Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia.
Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz
sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc.
Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić
różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym podobne … Czasem się
zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko wy, którzy nie czytacie."
/Arturo Pérez-Reverte – "Królowa Południa"/

/Natalia Matkowska/

Zaczytana szkoła

Zaczytana szkoła

Zaczytana szkoła

Zaczytana szkoła

S.Kałużny

S.Kałużny

Nieznany

K.W.

http://pl.wikiquote.org/wiki/Arturo_P�rez-Reverte
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POMAGANIE JEST COOL !!!

DARY OD BRZECHWIAKÓW 
DLA DZIECI Z UKRAINY.

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz nie pozostali
obojętni i  w ramach wolontariatu włączyli się w zbiórkę
rzeczy dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie.
Przybory szkolne, gry, zabawki i trochę odzieży
przekazaliśmy organizatorowi - ks. Romualdowi
Witwickiemu. Wraz z upominkami ksiądz zabrał
również listy i kartki świąteczne od dzieci z klas 0 – III
dla naszych kolegów i koleżanek zza wschodniej
granicy. Miłym gestem ze strony obdarowanych były
podziękowanie od dzieci z Ukrainy. Dobro wraca!!!

                               /Wiktoria Wysoczańska/

GÓRA GROSZA
Jak co roku przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcja
Góra Grosza! W tym roku zebraliśmy 541,40zł.
Przeliczyliśmy 19 560 sztuk monet oraz 1banknot.
Pieniądze te  przeznaczone są na wsparcie Domów
Dziecka. Dziękujemy naszym nauczycielom i uczniom
za udział w akcji. Jeden grosz znaczy niewiele, ale
góra grosza to bardzo dużo! 
O naszych wielkich sercach przypomina dziś oficjalne
podziękowanie, które zawisło na szkolnej tablicy
ogłoszeń.

/Wiktoria Wysoczańska/

"MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA"
Obszernie o tej kampanii poinformowała nas w
szkolnej gablocie Pani Beata Kargol, opiekun
Szkolnego Samorządu. Wystarczyła garść informacji i
przypomnienie o poprzednich edycjach, byśmy  znowu
dziarsko włączyli się do zbiórki symbolicznych
złotówek. Wszystkie środki przydadzą się, aby
odświeżyć, a przede wszystkim zadbać o groby
naszych bliskich, którzy spoczywają na cmentarzach
na Ukrainie.

/Wiktoria Wysoczańska/

Dary dla Ukrainy

Góra grosza

Mogiła

J.W.

B. K.

N
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BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ!!!!!

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do
kampanii społecznej organizowanej przez: Cartoon
Network  oraz Fundację Dzieci Niczyje  – „Bądź
kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest
propagowanie koleżeńskich zachowań wśród dzieci.
Akcja została stworzona w odpowiedzi na rosnącą
skalę zjawiska, jakim jest dokuczanie. 
W tym roku twarzą akcji został piłkarz reprezentacji
Polski - Jakub Błaszczykowski, który zachęca dzieci
do gry fair play i propaguje koleżeńskie zachowania.
Wszystkie klasy chętnie podjęły wyzwania. Uczniowie
rozmawiali na temat sposobów walki z dokuczaniem,
wykonali plakaty z Kodeksem Kumpla i dokonali
wyboru klasowych Super Kumpli.

/Amelia Wiązek/

KODEKS KUMPLA
1

Bądź swoim własnym najlepszym przyjacielem - traktuj innych tak,
jak sam chciałbyś być traktowany.

2
Bądź miły dla innych, nie osądzaj ich 
- każdy potrzebuje dobrego kumpla.

3
Bądź uczciwy i godny zaufania.

4
Bądź lojalny i wstawiaj się za innymi, jeśli tego potrzebują.

5
Miej odwagę powiedzieć "przepraszam", jeśli popełnisz błąd.

6
Bądź wsparciem, gdy ktoś ma zły dzień.

7
Baw się dobrze ze swoimi kumplami

i pozwól innym bawić się dobrze z Tobą!

Kumpel

Kumpel

Kumpel

K.W.

K.W.

K.W.
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ROWEREM I PIESZO PO GMINIE

GRA TERENOWA W DOBROMIERZU
„W POGONI ZA HISTORIĄ DOBROMIERZA”

Gdyby owe konie moc magiczną miały
i z płyt nagrobnych w mig powstały,
zaprzężonym w .............. rumaków orszakiem,
ruszylibyście spod kościoła dzikim szlakiem.

Zagadki, pytania, wyliczanki – tak w pigułce można podsumować XII.
edycję Międzyszkolnego Konkursu o Gminie Dobromierz, która
odbyła się  5 czerwca 2017 roku na terenie Dobromierza.
Postanowiliśmy odkurzyć na potrzeby corocznych zmagań formułę
GRY TERENOWEJ,  znanej naszym rodzicom i dziadkom jako
podchody. 
W grze terenowej wzięły udział trzyosobowe drużyny ze szkół naszej
gminy oraz ich szkolni opiekunowie, Agnieszka Jasińska, Anna Kopecka –
Wilk oraz Aneta Haglauer. Poczynaniom grup przyglądało się jury, na
czele z patronką konkursu, poseł – Moniką Wielichowską, Jerzym
Ulbinem, Edwardem Hałdasiem, Jerzym Werczyńskim, Krystianem
Ulbinem i dyrektor – Elżbietą Seperant. Pewną trudnością, ale i atrakcją
był fakt, iż jurorzy podążyli przed uczestnikami w trasę, przyjmując rolę
strażników miejsc.
Rozgrywki rozpoczęły się w hali sportowej, gdzie zawodnicy odpowiadali
na pytania i wykonali zadanie „Na start”. To wynik tych rozgrywek
zadecydował o kolejności wymarszu do kolejnych punktów.
Zawodnicy otrzymali mapy z zaznaczoną trasą gry oraz kolejnymi
obiektami do odwiedzenia. Dodatkowo trasę oznakowano drogowskazami
– strzałkami. W kolejnych miejscach na drużyny oczekiwali STRAŻNICY.
To oni dostarczali karty gry z pytaniami i zadaniami, a swoim podpisem
potwierdzali wykonanie zadań W nagrodę wręczali też kolejny elementy
układanki finałowej. Często kusili zawodników łakociami.
Po dwugodzinnym marszu przez Dobromierz w sali sportowej na
Podgórnej odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali, pucharów i
nagród ufundowanych przez organizatorów i jurorów. Pierwsze miejsce
obroniła drużyna z Dobromierza, drugie zajęli uczniowie z Roztoki, trzecie
– z Gniewkowa.
Potem przyszedł czas  na integrację przy grillu na basenie. Miło było
podziwiać uśmiechnięte twarze dzieci, mimo różnic na podium. Za piękną
fotorelację dziękujemy panu Stanisławowi Kałużnemu i zapraszamy „w
podróż” po urokliwym Dobromierzu.

/Koordynator projektu Katarzyna Stefańczyk/

Gra terenowa

Gra terenowa

Gra terenowa

S. Kałużny

S. Kałużny

S. Kałuzny
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ROWEREM I PIESZO PO GMINIE!!!

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka to dla dzieci wyjątkowy czas.
Uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli i
gimnazjum z całej gminy Dobromierz spotkali się na
Orliku w Roztoce. Były tam zabawy, gry sportowe oraz
dmuchańce i występy artystyczne uczniów. Można
było również pomalować paznokcie, robić kolczyki i
dekorować ciasteczka. Dla wszystkich był też
poczęstunek: kiełbaska, sok i pyyyyszne lody. W
trakcie imprezy rostrzygnięto konkurs„ Zostań młodym
Wójtem ”. Podsumowaniem dnia  było również
ogłoszenie wyników V. Gry Rowerowej. Nasza szkoła
zajęła II miejsce. Wielkie brawa dla uczniów  z klasy V
i VI i opiekunów p. Anety i p. Kasi.

/Amelia Wiązek/

Gra rowerowa

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

S. Kałużny

S.Kałużny

S.Kałużny

S.Kałużny
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K A L E N D A R I U M

PAMIĘTAMY O NASZYCH MAŁYCH
KOBIETKACH!

Jest taki dzień w roku, w którym szczególną uwagę
poświęca się kobietom- to właśnie 8 marca. Wiedzą o
tym również chłopcy i panowie z naszej szkoły.
Szczęścia, radości, spełnienia najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w życiu zdarzeń… Tego i wiele
innych ciepłych słów życzyli koledzy swoim
koleżankom i paniom pracującym w Naszej Szkole.
Były również życzenia i słodkości, którymi w dowód
uznania obdarowywali panie (duże i małe) panowie
(duzi i mali). To był miły dzień, gdyż życzliwości i
uśmiechu nigdy dosyć, czego wszystkim kobietom i
dziewczynkom życzymy na co dzień.

/Klaudia Żebrowska/

DZIEŃ TEATRU!

„Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.” I było, bo 27 marca w
Dobromierzu uczniowie uczcili Święto Teatru. „Dotknęli Teatru”wcielając
się w różne postacie w spektaklach.
Klasy IV-VI przygotowały nowatorskie adaptacje znanych tekstów
literatury. Połączyli wątki różnych utworów literackich w jedną spójną
całość. Tak powstały mashupy, czyli miksy: „Misiowy kwartecik” klasy IV,
„Dwanaście prac Heraklesa według Brzechwy” -  V oraz „Czerwony
Kapturek z wizytą w Soplicowie”- klasy VI. Każda z inscenizacji
potwierdziła, że wszystko może być inne. Wystarczy trochę magii teatru.

DZIEŃ ZIEMI
W 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W naszej szkole tego dnia odbył
się apel przygotowany przez  uczniów z klas: pierwszej i piątej pod opieką
pani T. Dobrowolskiej.
Hasło tegorocznych obchodów to - "W kierunku natury". Uczniowie z
klasy pierwszej zaprezentowali  programu o wiośnie, następnie odbył się
pokaz filmu pt. „W kontakcie z naturą”. Na zakończenie uczniowie z klasy
piątej przedstawili  skecz ekologiczny o „Naturze”. Apel prowadzili Wiktoria
i Dawid z klasy szóstej.
Obchody Dnia Ziemi były okazją do przypomnienia, że możemy mieć
swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy jego
częścią i chrońmy je przed zagładą.                 /T.D/

Teatr

Dzień Ziemi

Dzień Kobiet

K.S.

K.W.

K.W.
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MŁODZI TURYŚCI Z DOBROMIERZA

Z DOBROMIERZA PROSTO DO STOLICY

„W moich snach wciąż Warszawa
pełna ulic, placów, drzew.”

Dobromierski sen o Warszawie się spełnił, kiedy uczniowie klas 4-6
tutejszej szkoły wraz z opiekunami, Anetą Haglauer i Katarzyną
Stefańczyk, wybrali się na trzydniową wycieczkę do stolicy. O tym, jak
wielkiego rozmachu nabrała ta wyprawa, świadczy bogaty program
zwiedzania.
Przygodę ze stolicą rozpoczęli od wizyty na Stadionie Narodowym, który
wielu swymi rozmiarami przyprawił o zawrót głowy, a potem przejazd na
Wiejską i powiew wielkiej polityki. W murach Sejmu poczuli się jak na
obradach , a i o spotkanie z ludźmi z pierwszych stron gazet było
nietrudno. Miłym akcentem była krótka pogawędka z posłami znanymi w
naszym regionie, Moniką Wielichowską i Ireneuszem Zyska.
Podsumowaniem dnia był wjazd na taras widokowy w Pałacu Kultury i
Nauki, skąd podziwiali panoramę stolicy.
Kolejny dzień był wypełniony atrakcjami po brzegi. Zaraz po śniadaniu
uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zaraz potem na spacer po stolicy zabrała ich przewodniczka, która w
przystępny i ciekawy sposób przybliżyła historię najważniejszych
zabytków na Starówce, a także sylwetki zasłużonych postaci
spoczywających na cmentarzu na Powązkach. Dodatkową atrakcją były
pytania konkursowe na trasie zwiedzania i drobne nagrody dla dzieci.
Ogromną atrakcją była wystawa multimedialna w podziemiach Zamku
Królewskiego. Doskonale wprowadziła uczestników w zaawansowane
technologie i multimedia, z którymi spotkali się w nowoczesnym Centrum
Nauki Kopernik
Ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr
Robotyczny, Park Odkrywców i Planetarium stały się miejscem nauki i
jednocześnie placem zabaw.
Mimo wyczerpującego dnia, energii pozostało na tyle, by zrobić
upragnione zakupy w znanej, stołecznej galerii „Złote Tarasy”.
Ostatniego dnia pobytu w stolicy wybrali się z wizytą do dzielnicy rządowo
– dyplomatycznej, na spacer alejkami prowadzącymi do Pałacu w
Łazienkach, Teatru na Wodzie. Pomarańczarni i pod pomnik Fryderyka
Chopina. W parku roiło się od przyjaznych wiewiórek i dostojnych pawi,
którym robili zdjęcia.
Tak przyjazne okoliczności sprawiły, że żal było żegnać Warszawę. Do
następnego razu pozostaje magiczne wspomnienie i tekst piosenki ...
„Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt,już dziś wyruszaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień.”

/K.S./

Warszawa

Warszawa

warszawa

A.H.

T.D.

A.H.
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MŁODZI TURYŚCI Z DOBROMIERZA

BRZECHWIAKI W DINOPARKU
Dnia 24 maja 2017r. Brzechwiaki z klas 0 – III wybrały
się wraz ze swoimi paniami na wycieczkę do
Dinoparku w Szklarskiej Porębie. Choć pogoda nas
bardzo przestraszyła,  na miejscu okazało się, że
olbrzymie dinozaury stojące wśród skał i wzgórz
przegoniły chmury i nawet wyjrzało słoneczko. 
Dzieci wspaniale bawiły się, pokonując trasę z różnymi
atrakcjami. Były naturalnej wielkości dinozaury, park
iluzji, wioska Indian oraz park linowy, który sprawił
największą radość wszystkim kochającym przygodę.
Próbowaliśmy odnaleźć szkielety w ogromnej
piaskownicy, a w wolnym czasie oddaliśmy się grom
sprawnościowym wśród przepięknych leśnych
krajobrazów. Przygotowane przez mamy śniadania
wyjątkowo smakowały podczas pikniku na łonie
natury. Postanowiliśmy, że jeszcze tu wrócimy, bo to
tylko część atrakcji, jakie proponuje Dinopark. 
                                         /Brzechwiak/

DinoPark

DinoPark DinoPark

N

J.W. J.W.
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INTEGRACJA NA SPORTOWO

W lutym, w naszej szkole zrobiło się „bałwankowo”. Już po raz XIV odbyło
się spotkanie uczniów z podopiecznymi DPS z Jaskulina pod hasłem
„XIV. ZIMOWA MINI PARAOLIMPIADA”. Przenieśliśmy się w „bajkowy
świat” i wraz  z bałwankami uczestniczyliśmy w konkurencjach
sportowych. Nasze spotkanie, to nic innego, jak integracja dzieci
zdrowych z osobami „sprawnymi inaczej”, które stanęły do rywalizacji w 8
„zimowych” konkurencjach. „Mini olimpiada” na wesoło, to i śmieszny, i
doskonały sposób na umożliwienie uczniom i mieszkańcom DPSu
sprawdzenie się w rożnych dyscyplinach, bowiem przygotowane zadania
nie przekraczały możliwości uczestników, przez co pozwalały im wczuć
się w rolę prawdziwego sportowca, walczącego ze swoimi słabościami,  i
przeciwnikami. Miłym przerywnikiem, pozwalającym zawodnikom na
krótki odpoczynek podczas zmagań, były występy uczniów klasy I, którzy
zaprezentowali układ taneczny ze wstążką i „Zimowy walczyk”. Radości i
zdrowej rywalizacji było co niemiara, a doping słychać było w całej szkole.
Dzięki tym spotkaniom integracyjnym dostrzegamy i akceptujemy różnice
występujące między nami, a osobami niepełnosprawnymi, "walczymy" z
przejawami dyskryminacji, na którą napotykają osoby niepełnosprawne,
wspieramy ich oraz promujemy ich równe szanse w życiu społecznym.
Wszyscy  byliśmy bardzo zadowoleni i żegnaliśmy się uśmiechem, pełni
sportowych emocji, ze słowami: „Do zobaczenia w przyszłym roku!”.    
               

/Wiktoria Wysoczańska, Natalia Matkowska./

Paraolimpiada

Paraolimpiada

LAS

JESTEŚMY AKTYWNI
Nasza szkoła chętnie uczestniczy w różnych projektach . W tym roku
szkolnym uczniowie wzięli udział w dwóch, które zachęcały do
podejmowania dodatkowej aktywności ruchowej w czasie wolnym. W
styczniu szkoła przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy”,
dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowanego do
uczniów szkół podstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność
fizyczną. Natomiast w maju, do nowego Projektu Leśna Akademia
Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS), którego sponsorem był Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu LAS była promocja
aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez
organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i
na świeżym powietrzu. Treningi miały na celu pokazanie różnych
sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier
komputerowych i oglądania telewizji.
                                                                            /A.H./

K.W.

K.W.
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BRZECHWIAKI NA PODIUM!!!
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Bieg

Potyczki z tabliczką mnożenia

Konkurs o słownikach

Konkurs pożarniczy

  
Konkursy, zawody, olimpiady.......

Nauczyciele zachęcają nas do udziału w licznych
konkursach, bo wiedzą, że w każdym drzemie jakiś
talent. Stajemy się aktywni, dodaje nam to wiary w
siebie i wreszcie cieszą nagrody. W naszej szkole
popisywać talentem może się każdy, tak wiele jest
konkursów. Nie brakuje przedmiotowych konkursów z
języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie brali
udział w "Potyczkach matematycznych z tabliczką
mnożenia", popisywali się wiedzą o legendach oraz
znajomością słowników. Wiedza pożarnicza też nie
jest nam obca. Lubimy grać w piłkę i biegać, o czym
świadczą ostatnio przywiezione z zawodów
sportowych medale. Są tacy, którzy pięknie malują i
konstruują. Dla każdego coś dobrego. Wystarczy tylko
chcieć
        

/Amelia Wiązek, Klaudia Żebrowska, 
Nicole Pawłowska/
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