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NOWY ROK - NOWE WYZWANIA

Szkoła Dobromierz

Rozpoczęcie roku

             
  Szkoło! Uczelnio moja! Ty jesteś jak zdrowie

                Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
          Kto Cię stracił. 

Dziś piękność Twą w całej ozdobie
                 Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie (....)

Miejmy nadzieję, że z równym sentymentem szkołę na Podgórnej
wspominać będą uczniowie, zwłaszcza, że dokonały się w niej
zmiany. Niektóre widać na pierwszy rzut oka, jak barwnie
odmalowane korytarze. Inne-jak reforma-przyjdzie ocenić później.
Pozostaje jednak nam wszystkim życzyć sobie satysfakcji z
każdego dnia spędzonego w szkole. Kiedyś po latach wspomnimy
te szkolne przygody, a dzięki nim każdy dorosły znów stanie się
młody

/K.S./

S. Kałużny

K.W.
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NOWA RZECZYWISTOŚĆ SZKOLNA , 
ALE SPORO PO STAREMU

DEN

DEN

Pasowanie

Pasowanie

Sto lat, sto lat szkoła niech żyje nam... 

Takie życzenia wyśpiewali na tegorocznym Dniu
Edukacji Narodowej uczniowie w towarzystwie
rozbrykanych klaunów i zaproszonych na uroczystość
gości. Był też okazały tort ze świeczkami, wyszukane
prezenty oraz barwne czapeczki na głowach
zebranych. A cała ta urodzinowa feta nastąpiła po
części oficjalnej, podczas której z ust przedstawicieli
Gminy Dobromierz, Rady Rodziców, księdza
proboszcza i sołtysa Dobromierza, padły życzenia dla
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Wraz z
nimi pojawiły się kwiaty i szczególne gratulacje dla
Pani Katarzyny Stefańczyk, która otrzymała za swoją
pracę Nagrodę  Wójta.

                                                          /K. S./

              BRZECHWIAKI ŚLUBUJĄ

Tegoroczne pierwszaki w naszej szkole przywitał
najbardziej znany i lubiany nauczyciel, czyli Pan Kleks.
Pojawił się w towarzystwie niezwykłego pomocnika -
kruka Mateusza. By przed niecodziennymi gośćmi
popisać się swymi zdolnościami i wstąpić do
magicznej Akademii, dzieci bardzo chętnie recytowały
wiersze i śpiewały piosenki przygotowane wspólnie z
wychowawczynią, Panią Beatą Kargol. Z osiągnięć,
jakie zdobyli podczas dwóch miesięcy wytężonej
pracy zadowolony była Pan Kleks, ale przede
wszystkim zgromadzeni rodzice. To oni zadbali o swe
pociechy, które po uroczystym pasowaniu przez Panią
dyrektor, zasiadły do stolików, by cieszyć się wspólnie
tą magiczną chwilą.

/NATALIA MATKOWSKA/

S. KAŁUŻNY

S.Kałużny

K.W.

K.W.
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PATRIOTYCZNIE

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
9 listopada br. roku uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w zorganizowanym przez p. Krystynę
Malinkiewicz  i p. Karinę Wiązek, we współpracy z
wychowawcami klas  0 – VII w  Dniu Polski. Jego
celem było zaprezentowanie niektórych  regionów
Polski, które uczniowie poznają w czasie szkolnych
wycieczek, przybliżenie ich kultury i przyrody. Każdy
uczeń naszej szkoły  mógł wykazać się znajomością
historii, tradycji i zwyczajów danego regionu.
Wszystkie klasy  przygotowały gazetki ścienne
poświęcone danemu regionowi, prezentując jego
piękno i bogactwo, a także  kulturę. Pojawiły się też
stoły regionalne, gdzie każdy mógł spróbować potraw
charakterystycznych dla danej części Polski. 
Organizacja tego rodzaju imprez przynosi mnóstwo
korzyści. Poznaliśmy wielu sławnych Polaków, słynne
budowle regionów, tańce i kulinaria.

/Wiktoria Wysoczańska, Natalia Matkowska/

POLSKA MOJA OJCZYZNA
W listopadzie, odbył się w naszej szkole uroczysty
apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu
narodowemu,który przygotowały klasy młodsze pod
kierunkiem swoich pań. Uczniowie przypomnieli
wszystkim, jak ważne jest to, że dziś możemy żyć i
uczyć się w wolnej Polsce, bez strachu o niepewne
jutro. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele w wielkim
skupieniu obejrzeli przedstawienie, podczas którego
nie mogło zabraknąć odśpiewania najważniejszych i
najpiękniejszych pieśni patriotycznych. Jestem
przekonana, iż  zaprezentowana inscenizacja
przyczyniła się do pogłębienia postaw patriotycznych, 
przypomnienia sobie tych czasów i szacunku dla
historii własnego narodu.     /Wiktoria   Wysoczańska/

Dzień polski

11 Listopada

11 Listopada

Lekcja historii

ŻYWA LEKCJA HISTORII
Nowy tydzień szkolny uczniowie klas Vl i Vll rozpoczęli
od niezwykłej, bo żywej lekcji historii, na której gościł
mjr Bogdan Zdrojewski, prezes Związku Inwalidów
Wojennych i Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego. Opowiadał,w jak  okropnych
warunkach był więziony przez komunistów, jakie
ciężkie było wówczas życie i jaką walkę z samym
sobą stoczył, by przetrać. Spotkanie zakończyło się
rundą pytań, które uczniowie chętnie zadawali 
niezwykłemu gościowi.

/Natalia Matkowska/

S. Kałużny

J. W.

J.W.

A.H.
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EKOLOGICZNIE, HIGIENICZNIE I ZDROWO

ŚNIADANIE U BRZECHWIAKÓW

W dniu 8 listopada 2017 r. uczniowie klas 0-III włączyły
się do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Śniadanie
daje moc” organizowanej w ramach Europejskiego
Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Akcja miała na
celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
Wychowawcy na zajęciach przeprowadzili  pogadanki
na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w
ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do
nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na
wykonywanych zadaniach. W zorganizowanie akcji
włączyli się rodzice. Na śniadaniowych stołach tego
dnia było bajecznie kolorowo, a przy tym smacznie i
oczywiście zdrowo. W klasach starszych, powstawały
kolorowe kanapki z jarzynkami własnoręcznie 
wykonane przez uczniów. Były też smaczne, świeżo
wyciskane soki z niezliczonych rodzajów owoców,
jogurtowe szaleństwa wg pomysłów, gustów i smaków
każdego ucznia. Natomiast w klasie „ 0”, rodzice
poprzez przygotowane kompozycje zafundowali
swoim pociechom kulinarną podróż po świecie.
Warzywno – owocowym pociągiem byliśmy w
klimatach afrykańskich zjadając kiełbaskowo-serowe
żyrafy, w obecności ziemniaczanego słonia skrytego
pod marchewkowo- szczypiorkową palmą, w
sąsiedztwie winogronowego węża boa i kilku anakond.
Byliśmy na gorących wyspach smakując bananowe
palmy, pomidorowo – paprykowe kraby popijając
jogurtami w trzech kolorach i smakach. Później
przenieśliśmy się do krainy śniegu, gdzie królowały
jajeczne bałwanki i białe jak śnieg jogurtowe müsli. Na
koniec wróciliśmy do kraju na smakowite myszki,
gruszkowo – winogronowe jeżyki, kolorowe kanapki na
zdrowym chlebku z nasionkami na zakwasie. Na stole
nie zabrakło również zdrowych domowych
przetworów: soków, dżemów i powideł, które jeszcze
długo będą przypominały nam smaki lata. Akcja ta dała
uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również
szansę na integrację grupy, zwiększenie świadomości
nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie
człowieka.
                        /jADWIGA jUSZCZAK/

Śniadanko u Brzechwiaków

Śniadanie u Brzechwiaków

Sprzątanie Świata

SPRZĄTANIE ŚWIATA

„NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE"- to hasło
24.edycji Sprzątania Świata, do której się ochoczo
przyłączyliśmy. Uczyliśmy się segregacji,
dowiedzieliśmy się, czym jest recykling. Śmieci są
surowcami i nie powinny lądować w lesie, rzece czy
przy drodze. Warto przypominać o tym każdemu. 

/Klaudia Żebrowska/

K.W.

K.W.

A.H.
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PROJEKTOWO, WARSZTATOWO

Jak wyglądały zwierzęta, które żyły przed dinozaurami? Kto to jest
paleontolog? Te i inne pytania zadawali uczniowie klasy IV i V na
warsztatach GEO. Podczas tego niecodziennego spotkania dzieci
malowały formy gipsowe trylobity, amonity i łodziki – zwierzęta, które żyły
dawno temu, jeszcze przed dinozaurami. Uczestnicy otrzymali również
kulę  piaskowo - gipsową, w której ukryty był pradawny ślimak. Były to
prawdziwe skamieniałości sprzed milionów lat. Dzieci rozwiązywały
łamigłówki, labirynty oraz brały udział we wspólnej grze
skojarzeniowej.Bawiąc - uczyć- to lubią uczniowie najbardziej, a jeszcze
przy salwach śmiechu do pełni szczęścia.

/Amelia Wiązek/

LEŚNA AKADEMIA SPORTU
We wrześniu 15 uczniów zakończyło udział w projekcie edukacyjnym:
Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS), którego celem była
promocja aktywności ruchowej dzieci z terenów wiejskich, czyli pokazanie
im różnych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego, będących
alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji. W ramach
programu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia lekkoatletyczne z
jednoczesnym wykorzystaniem infrastruktury szkolnej i leśnej,
uzupełniane o zagadnienia z szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i
ekologicznej. Zwieńczeniem cyklu zajęć był udział młodych lekkoatletów w
Olimpiadzie Sportowej, w której uczestniczyły również gwiazdy sportu –
polscy mistrzowie w konkurencjach lekkoatletycznych - Sebastian
Chmara i Paweł Januszewski. Udział w zajęciach Leśnej Akademii Sportu
i Olimpiadzie pozwolił uczniom bliżej poznać i polubić LEKKĄ ATLETYKĘ
– KRÓLOWĄ SPORTU.            /A.H./

"mPOTĘGA"
Szkoła stawia przed swoimi uczniami ambitne cele do zrealizowania. Po
otrzymaniu grantu ,,mPotęga” pod nazwą ,,Mierzę, ważę, liczę –
matematyczne doświadczenia i eksperymenty związane z
jednostkami wagi”. Od września placówka mocno zabrała się do
realizacji. W ciągu 4 miesięcy, uczniowie przeprowadzili matematyczne
doświadczenia i eksperymenty związane z jednostkami miary. Zapoznali
się oni ze sposobami pomiaru długości, odległości, kątów, objętości, wagi i
czasu. Ostatnim i podsumowującym punktem  projektu matematycznego
był „Szkolny Festiwal Nauki”, na którym uczestnicy podzielili się z
kolegami wiedzą zdobytą podczas zajęć. Być może zdobyta wiedza i
umiejętności podczas projektu pomogą zdecydować o wyborze drogi
zawodowej  w dorosłym życiu.

/K.M./

LAS

mPotęga

GEO

S. Kałużny

S. Kałużny

M. H.
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PROJEKTOWO WARSZTATOWO

Zaczytana szkoła

Zaczytana szkoła

Konkurs

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

/Wisława Szymborska/

ZACZYTANA SZKOŁA to ogólnopolski projekt o
charakterze edukacyjnym, którego celem jest
rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży. Okazał się
świetną rozrywką dla uczniów. W jego ramach
zobligowani byliśmy wykonać 10 zadań, a wśród nich
konkursy literackie, plastyczny, happening, spektakle,
wspólne czytanie pod hasłem"Czytanie łączy
pokolenia", recenzje, lekcje biblioteczne o pracy
drukarza, księgarza i bibliotekarza, zaangażowanie w
kampanie czytelnicze o zasięgu ogólnopolskim,
bookcrossing. Najbardziej widowiskowe było jednak
nagranie trzech przewrotnie "zmiksowanych"
inscenizacji.W „Misiowym kwarteciku” czwartaki
umieściły Uszatka, Paddingtona, Baloo i Kubusia
Puchatka, a wszystko z piosenką "Pluszowe
niedźwiadki" w tle. „XII prac Heraklesa według
Brzechwy” przygotowali uczniowie klasy 5, a
szóstoklasiści stworzyli scenariusz przedstawienia
„Czerwony Kapturek z wizytą w Soplicowie” , który ma
oswoić młodszych kolegów z epopeją narodową
Adama Mickiewicza.
Nasz trud został doceniony certyfikatem Zaczytanej
Szkoły.      /KS/ 

Zaczytana szkoła

K.S

K.S.

K.W. K.S.
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UCZYMY SIĘ...TEŻ INACZEJ

POCIĄG DO KULTURY
Dnia 13 października uczniowie klas IV-VII odwiedzili
Wrocławski Teatr Lalek. Pojechali pociągiem na
spektakl pt. „Piekło-Niebo”. Główna bohaterka, mama
siedmioletniego Tadzia trafia do nieba. Szybko jednak
uznaje, że jej czas jeszcze się nie skończył i że za
wszelką cenę musi wrócić na ziemię do swojego
synka. W trakcie ucieczki z zaświatów poznaje diabła,
który chciałby zostać człowiekiem. PIEKŁO – NIEBO
to spektakl o miłości i przemianach, które musimy
akceptować, żeby żyć pełnią życia. Po przedstawieniu
uczniowie zwiedzali Wrocław. Wszystkim bardzo się
podobał  ten wyjazd.
Z kolei 7 grudnia naszą szkołę odwiedzili aktorzy z
Torunia. Zaprezentowali oni przedstawienie
profilaktyczne pt. „Magiczny kapelusz”. Bohaterami
przedstawienia był słoń Tomek i mrówka Helenka.
Dzięki pięknej opowieści o przyjaźni  i poświęceniu
uczniowie dowiedzieli się, że  nie jest ważne jak się
wygląda, ale ważne kim się jest dla innych. To, co inne,
nie musi być wcale złe.  Spektakl podobał się również
ze względu na różnorodność postaci oraz połączenie
gry żywych aktorów i lalek.

/Amelia Wiązek/

Spektakl

Wrocław

                               Zdolni na start!
Po raz kolejny  braliśmy udział w konkursie zDolny
Ślązaczek, realizowanym w ramach Dolnośląskiego
Systemu Wspierania Uzdolnień. Etap szkolny odbył się
11.10.2017r. i trwał 60 minut. Przystąpiło do niego ...
osoby z klas 4-7. Uczniowie zapoznali się z tekstem
źródłowym, dotyczącym fragmentów książki „W
pustyni i w puszczy”, a następnie na jego podstawie
rozwiązywali test matematyczno-polonistyczny.
Konkurs wymagał od uczestników dokładnej analizy
czytanych tekstów, spostrzegawczości i logicznego
myślenia.
Wykonując 22 zadania można było zdobyć 30
punktów. Najlepszy okazał się Dawid Filipczak z kl.VII,
który tym samym zakwalifikował się do etapu
powiatowego w Świdnicy.
                                    /Nicole Pawłowska/

Dawid
http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/teatr-lalek-
znakomite-pieklo-niebo

A.H.

A.H.
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NASZE PRAWA _  WAŻNA SPRAWA

NASZE PRAWA – WAŻNA SPRAWA, 
CZYLI IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

O tym, że dziecko to też człowiek, tyle, że mały
powtarzał Janusz Korczak. W Dobromierzu tradycją
stało się świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka, który jest znakomitą okazją do podejmowania
projektów wpisujących się w dyskusję nie tylko o
prawach dziecka, ale także jego potrzebach i
problemach. Tegoroczne, czwarte obchody
przebiegały pod hasłem jednego z najważniejszych,
zdaniem dzieci, prawa do wyrażania własnego zdania.
Podążając tym tropem 20 listopada w Dobromierzu
przemówiły dzieci, a dorośli uważnie wsłuchali się w
ich głos.
Młodsi zrobili to za pomocą barwnych obrazów pod
wspólnym hasłem „Malowanie na ścianie”, a
siódmoklasiści podjęli się przeprowadzenia sondy
wśród uczniów starszych i nagrali film „Mam własne
zdanie”. W ten oto sposób fałszywym stało się
przekonanie stare jak świat, że dzieci i ryby głosu nie
mają.
Pamiętajmy, że prawa dziecka nie stoją w
sprzeczności z prawami dorosłych i w żaden sposób
ich nie ograniczają.

/K.S./

Prawa dziecka Prawa dziecka

Prawa dziecka

Prawa dziecka

https://www.google.pl/search? K.W.

K.W.

b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU7OODsoDZAhUNYVAKHdiUCmkQ_AUICigB&biw=1143&bih=718#imgrc=huSSz1NViTHPTM:
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BAWIMY SIĘ

SZKOLNE DYSKOTEKI
W pierwszym semestrze w  naszej szkole odbyły się
dwie niesamowicie ważne dla młodzieży dyskoteki.
Pierwsza z okazji Dnia Chłopaka, druga - andrzejkowa.
Dzień Chłopaka, to święto obchodzone 30 września,
głównie wśród młodzieży szkolnej. W naszej szkole
trwał aż dwa dni. Święto Młodych Panów rozpoczęła
dyskoteka szkolna, która odbyła się  w
czwartek 28 września. Wszyscy chłopcy ze starszych
klas, w otoczeniu dziewcząt, przy dźwiękach skocznej
muzyki bawili się znakomicie.
Dnia następnego dziewczęta z klas 0-VII składały
chłopcom życzenia i wręczały drobne upominki.
Kolejna dyskoteka odbyła się z okazji andrzejek.  To
dziewczynki z klasy piątej i szóstej zadbały o
magiczny nastrój. Była też dobra muzyka, wiele
konkursów i wróżb. Podczas wspólnej zabawy
wszyscy uczestnicy tańczyli, słuchali muzyki i
oczywiście brali udział w andrzejkowych wróżbach.
 

/Amelia Wiązek/

Mikołaj

Mikołaj

Dzień chłopca

Andrzejki

CIESZY SIĘ ZGRAJA Z IMIENIN MIKOŁAJA
Radość unosi się w powietrzu, jak na zawołanie, gdy
nadchodzą mikołajki. Jak co roku w szkole odbywał
się w tym czasie Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw,
który zgromadził liczne rzesze uczniów z trzech szkół.
Podczas imprezy odbyły się konkursy i pokazy,
dostarczające najwięcej radości i frajdy najmłodszym.
Dla starszych przygotowano konkurencje sportowe.
Najwspanialsze jednak było to, że każde dziecko
mogło do woli korzystać z poczęstunku, czekoladowej
fontanny, kącika kreatywnego czy dmuchanych
zamków. Podczas imprezy scena też należała do
dzieci. Mogły pochwalić się swoimi umiejętnościami.
Talenty zaprezentowali podczas pokazu tanecznego,
karate czy wokalnego show przedszkolaków z
Dobromierza. Najstarszych uczniów w świąteczny
nastrój wprawił seans filmowy w kinie.  "Listy do M 3"
idealnie się do tego nadawały.

/Wiktoria Wysoczańska/

K.W.

S.Kałużny
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PRZEDSMAK ŚWIĄT

JASEŁKA

Coroczne przedstawienie jasełkowe to już tradycja
naszej szkoły. A nie jest to takie proste, gdy tematyka -
historia narodzin Jezusa w Betlejem - jest oczywiście
niezmienna. W tegorocznym przedstawieniu wzięli
udział uczniowie klas młodszych oraz ich starsi
koledzy. Kolejny raz udowodnili, że w szkole nie
brakuje wybitnie utalentowanych wychowanków. Po
zachwycających recytacjach i śpiewie, uczniowie
zebrali gromkie brawa i owacje na stojąco, a dla osłody
torby smakowitych cukierków, które podarował 
zachwycony spektaklem wójt Gminy Dobromierz,
Jerzy Ulbin.

/Klaudia Żebrowska/

Wigilia kl. III

Jasełka

Jasełka

WIGILIE KLASOWE
J a k co roku, w ostatni dzień przed przerwą
świąteczną, organizowane są w szkole klasowe
spotkania opłatkowe. Odświętnie ubrani, w
doskonałych humorach uczniowie, zasiadają do stołów
wigilijnych. Tradycji staje się zadość, jest opłatek,
świąteczne życzenia, wspólne śpiewanie k o l ę d i
opowieści o rodzinnych tradycjach świątecznych.
Wszyscy wyczuwają magię zbliżających się świąt. Na
stołach pojawiały się wigilijne potrawy czyli: barszczyk
z uszkami, pierogi z kapustą oraz słodycze i owoce. W
każdej klasie jest bardzo uroczyście i świątecznie. J.W.

S.Kałużny

S. Kałużny
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WOLONTARIAT

Słodka paczka

Góra grosza

REDAKCJA GAZETKI 

"BAZGROŁY ZE SZKOŁY":

ANETA HAGLAUER

KATARZYNA STEFAŃCZYK

NATALIA MATKOWSKA

WIKTORIA WYSOCZAŃSKA

AMELIA WIĄZEK

KLAUDIA ŻEBROWSKA

NICOLE PAWŁOWSKA

Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie
zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i
życzliwością. /Thomas Jefferson/
Od zawsze w naszej szkole prowadzimy różne zbiórki.
Gromadzimy na cele charytatywne nakrętki, słodycze,
zabawki, karmę dla zwierząt i grosze. Sprzedawaliśmy
kolekcjonerskie karteczki w ramach akcji Szkoło,
pomóż i Ty . Zebraliśmy 80 zł na osoby
niepełnosprawne i niewidome. Właśnie kończymy
liczenie groszy, z których usypać by można pokaźną
górę. Tak pomagamy dzieciom, które nie mają
własnych domów. Do Domu Dziecka w Jaworze od
kilku lat przekazujemy słodycze. A w ramach akcji
Marzycielska Poczta nawiązaliśmy kontakt i dajemy
wsparcie dzieciom walczącym z różnymi chorobami,
często wręcz nieuleczalnie chorym. Wśród naszych
koleżanek mamy wolontariuszki WOŚP, które z
pełnym oddaniem poświęcają swój czas na szczytne
cele. Co roku dorzucamy też symboliczną złotówkę na
ratowanie zapomnianych grobów na Kresach
Wschodnich, by Ocalić mogiłę pradziada od
zapomnienia.
          /Amelia Wiązek, Klaudia Żebrowska/

Redakcja
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