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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

               9 listopada odbyła się Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości.Uczniowie wraz z
nauczycielami przygotowali przedstawienie na bardzo wysokim poziomie, podczas którego
śpiewali pieśni patriotyczne, mówili wiersze, wcielali się w różne postacie historyczne i
ukazywali wydarzenia związane z historią Polski. Wszystko było bardzo dopracowane i
wspaniale przygotowane. Wśród zaproszonych gości był pan Burmistrz Nowej Rudy. Na
uroczystość przybyli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Wszystkim bardzo się
podobało.
             
           13 listopada w świetlicy szkolnej odbył się występ z okazji Dnia Niepodległości, który
przygotowała klasa 2 „c”. Dzieci ubrane były w ładne i odpowiednie na to wydarzenie stroje.
Uczniowie mówili wierszyki, śpiewali pieśni patriotyczne, tańczyli i ukazywali wydarzenia w
prosty i symboliczny sposób, np. rozdzierając papierową flagę Polski na trzy części.
Przedstawienie bardzo spodobało się publiczności, która nagrodziła klasę 2 „c” brawami. Z
inscenizacji można było się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, a to co zapamiętali z niej
uczniowie, zostało sprawdzone na między klasowym quizie wiedzy. Dzieci wykazały się
dobrą pamięcią i udowodniły, że uważały na przedstawieniu, odpowiadając poprawnie na
większość pytań i rozwiązując zadania.

                  14 listopada odbył się przegląd pieśni patriotycznej. Uczniowie prezentowali
wybrane przez siebie pieśni, a najczęściej powtarzały się: „Szara piechota” i „Przybyli ułani
pod okienko”. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane, znały tekst i ładnie śpiewały.
Wszystkim bardzo podobały się występy, które z roku na rok są coraz lepsze.
NICOLL BERDYN

Wieczornica

Występ dla dzieci ze świetlicy

Kl. IIcŚpiewamy pieśni legionowe.
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 WIEŚCI z I - III
Klasa II a 2 listopada paliła znicze na opuszczonych grobach.

9 listopada 2017 roku klasa II a i III b uczestniczyły w
spotkaniu z podoficerem 22 Batalionu Piechoty Górskiej
Kamilem Mędralą. Podczas warsztatów pt.: "11 Listopada –
bohaterowie Niepodległości" dzieci uczyły się patriotyzmu i
szacunku do Ojczyzny, poznały technikę składania flagi
państwowej.

Klasy I - III 10 listopada brały udział w przedstawieniu
ekologicznym "Baron Smog" sponsorowanym przez Urząd
Miasta w Nowej Rudzie.

                                                                ANNA MICHAŁOWSKA

Kl. II a na cmentarzu

Spotkanie z żołnierzem.

.

Przedstawienie

Na scenie z aktorką

A. Michałowska

A. Michałowska

A. Michałowska

A. Michałowska

A. Michałowska
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O DZIAŁANIACH SAMORZĄDU
SZKOLNEGO I

WOLONTARIATU 

NASZE SUKCESY

·  Do etapu powiatowego z języka angielskiego konkursu
zDolny Ślązak dostali się: Julia Smaga, Michał Spychała,
Ola Chrustek.
·  Został rozstrzygnięty konkurs na nazwę biblioteki
znajdującej się w budynku A, przy ulicy Szkolnej 3.
Zwycięską nazwę wymyśliła Amelia Domagały z klasy IV d
i brzmi : "Pod parasolem bajek".
·  W Konkursie Pięknego Czytania w języku niemieckim
zaszczytne miejsca zdobyli: Wiktoria Gładysz 2c, Zuzanna
Sójka 2b, Marcel Ginter 2b.
·  10 listopada 2017 roku w MOK-u w Nowej Rudzie odbyło
się uroczyste rozdanie nagród za udział w miejsko-
gminnym konkursie plastycznym „Leśna przygoda”.
Nagrody otrzymali: Mateusz Winnicki z kl. I b za zajęcie
trzeciego miejsca, Karolina Łuczyszyn z kl. II c za drugie
miejsce. Kacper Raczak z kl. II a otrzymał nagrodę
specjalną ufundowaną przez redakcję gazety
„Noworudzianin”.
·  16 listopada odbył się w Bystrzycy Kł. powiatowy
konkurs poezji niemieckojęzycznej. Nagrody otrzymały za:
2 miejsce w kategorii recytacja niemieckiego utworu w
języku polskim - Rozalia Kozakowska i 3 miejsce ex aequo
w kategorii recytacja niemieckiego utworu w języku
niemieckim - Marysia Juźwiak i Daniela Zielińska.
·  Mistrzem Ortografii Klas VII została Magdalena Gajewska
z VIia, Wicemistrzynie Ortografii to Amelia Nikodem z VII a
i Weronika Żołnierczyk z VII c, III miejsce - Maja
Dobrowolska z VII s.

·  Wyniki III Rodzinnego Konkursu Matematycznego dla
uczniów klas 6 "CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA" : I
miejsce – Agnieszka Kaszuba i Aleksandra Grochowska, II
miejsce: Maja Baran i i p. Maciej Baran, III miejsce – Julia
Fiedorowicz i p. Małgorzata Malach - Barańców, Patrycja
Stygar i p. Wojciech Stygar, Oliwia Szablewska i p. Marcin
Szablewski.

·  Julia Smaga zakwalifikowała się do kolejnego etapu
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
SYLWIA KRENZ

W dniach 17-18 października wolontariusze z naszej szkoły pojechali
na warsztaty szkoleniowe do Srebrnej Góry. Pierwszego dnia
byliśmy na ściance wspinaczkowej, a później w ośrodku
wykonywaliśmy różne zadania (intelektualne i sportowe). Wieczorem
poszliśmy na gongi tybetańskie, aby się zrelaksować. Myślę, że
udało nam się to osiągnąć, ponieważ kilka osób zasnęło. Na koniec
dnia graliśmy w mafię. Potem poszliśmy spać. Rano się
spakowaliśmy, zjedliśmy śniadanie i wyszliśmy na podwórko. Tam
odbywały się zajęcia terenowe. Kiedy wróciliśmy do ośrodka,
udaliśmy się inne warsztaty. Niestety, musieliśmy wracać. Wszystkim
bardzo się podobało. AMELIA NIKODEM

21 listopada w naszej szkole był obchodzony Dzień Życzliwości.
Samorząd Uczniowski przygotował dla nauczycieli i uczniów
uśmiechnięte buźki oraz rozdawał lizaki. Uczniowie mogli ubrać się
na żółto, aby uczcić dzień radości i optymizmu. Na drzwiach klas
pojawiły się optymistyczne sentencje. AMELIA NIKODEM

      Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Stowarzyszenie Odra -
Niemen we Wrocławiu, grupa Noworudzcy Patrioci zwracają się z
prośbą o przeprowadzenie zbiórki żywności w ramach akcji "Rodacy
- Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach. Boże
Narodzenie 2017". Zbiórka będzie trwać do 18 XII. Lista potrzebnych
artykułów: cukier, konserwy mięsne lub rybne, ryż, kasza, herbata,
kakao, kawa, makaron, olej 1l, owoce w puszce, warzywa w puszce,
słodycze, czekolada, kartki świąteczne z życzeniami.
    
    Artykuły proszę przynosić do wychowawców klas, potem
Samorząd Uczniowski wszystko zbierze. W budynku głównym (ul.
Szkolna) akcją zajmuje się pani Magdalena Lichwa. SYLWIA KRENZ

W piątek 1 grudnia na przerwach będzie można sobie powróżyć,
kupić i zjeść coś słodkiego. Dochód z akcji zorganizowanej przez
Samorząd Uczniowski będzie przeznaczony dla chorego Patryka.
SYLWIA KRENZ

. .
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ANDRZEJKI
CIASTECZKA Z WRÓŻBĄ

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

Andrzejki, zwane przez niektórych jędrzejkami, to
magiczny wieczór z odkrywającymi przyszłość
wróżbami. Przypadają one w nocy z 29 na 30 listopada.
Andrzejki to specjalna okazja do zorganizowania
wspaniałych towarzyskich spotkań i dobrej zabawy
przed rozpoczynającym się adwentem. Są to duże
imprezy lub spotkania w gronie najbliższych lub też
dalszych  przyjaciół.
Wróżby są starą metoda na poznanie przyszłości. A że
każdy z nas jest ciekaw, co czeka go w najbliższej
przyszłości poddajemy się magii wróżb, zwłaszcza w
andrzejkowy wieczór wróżebnej zabawy w poznawanie
swojej przyszłości. Według dawnych wierzeń ta noc
miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej
przyszłości. A wy, wierzycie w andrzejkowe wróżby?
WIKTORIA JUSZCZAK

Andrzejki zbliżają się wielkimi krokami. Warto już dziś
wziąć się za przygotowania. Oto kilka pomysłów na gry i
zabawy.

Filiżanki
Przygotuj cztery filiżanki. Pod trzema schowaj: obrączkę, monetę, listek a
czwartą zostaw pustą. Zamieniaj miejscami filiżanki i wskaż jedną z nich.
Jeśli trafisz na obrączkę, czeka cię miłość, listek - ślub, monetę -
bogactwo. Pusta filiżanka to znak, że nie czekają Cię zmiany.

Papierowa wróżba
Potnij czystą kartkę na trzynaście równych części. Na sześciu z nich
napisz swoje najskrytsze marzenia, najlepiej wodoodpornym pisakiem.
Teraz wymieszaj dokładnie karteczki, ale nie składaj ich. Wszystkie kartki
połóż na dnie dużej szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj wodę
wąskim strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki papieru. Który pierwszy
wypłynie na powierzchnię wody, to marzenie spełni się jako pierwsze.
Jeśli najpierw wypłyną czyste karteczki to znak, że trzeba się bardziej
starać. ZUZANNA BOROŃ

Będziesz potrzebować:
3 białka jajek

1/2 szklanki cukru
110 g masła

1 szklanka mąki pszennej
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub cukier waniliowy

4 łyżki (60 ml) wody

Wykonanie:
Napisać wróżby na małych podłużnych karteczkach.
Karteczki złożyć kilka razy.
Piekarnik rozgrzać do 190 stopni. Masło rozpuścić w
rondelku i zostawić do ostygnięcia. Białka ubić z
cukrem mikserem na pianę. Następnie stopniowo ciągle
ubijając dodawać mąkę, roztopione i ostudzone masło,
wodę, cukier waniliowy lub wanilię.
Ciasto powinno mieć konsystencję bardzo gęstej
śmietany. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia lub
posmarować masłem lub olejem. Łyżką nabrać porcję
ciasta i rozsmarować tworząc koła o średnicy ok. 8 cm.
Ciasta powinno być mniej więcej na 3/4 łyżki stołowej.
Zrobić na początek 2 krążki na blasze i włożyć do
piekarnika. Piec ok. 5-6 minut, brzegi powinny być
zrumienione, a środek pozostać blady.
Dopiero po upieczeniu widać czy nabraliśmy za dużo
czy za mało ciasta, dlatego trzeba próbować po 2 krążki
maksimum.
Krążki zdejmować z blachy łopatką, błyskawicznie
wkładać do nich papierek z wróżbą, składać na pół, rogi
zagiąć do siebie i włożyć do formy muffinkowej lub do
foremki do babeczek, dzięki temu ciasteczko stygnąc
zachowa kształt podkowy.
To musi być wykonana błyskawicznie, bo krążki ciasta
natychmiast po wyjęciu z pieca sztywnieją i już po
chwili nie da się ich uformować. Warto mieć
przygotowane dwie blachy i wkładać je zamiennie do
piekarnika, dzięki temu praca będzie sprawniejsza.
ZUZANNA BOROŃ

NUMER PRZYGOTOWAŁY:
NICOLL BERDYN

ZUZANNA BOROŃ 
WIKTORIA JUSZCZAK

AMELIA NIKODEM
p. SYLWIA KRENZ

Dziękujemy p. Annie Michałowskiej za informacje i zdjęcia klas I-III.
Adres redakcji: redakcjadzwoneksp7@onet.pl
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