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POLSKI JEST OK!
21 lutego nasza szkoła obchodziła Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Z tej okazji szkoła została ozdobiona plakatami z różnymi
hasłami i kolorowymi pudełkami ortograficznymi wykonanymi przez
uczniów. Na głównym korytarzu stała też duża kula z wyrazami w
języku polskim, które sprawiają czasem trudności w pisaniu, a na
przerwie można było wziąć udział w krótkim dyktandzie, a za
poprawnie napisane można było dostać piątkę. Podziwialiśmy również
uczniów przebranych za bohaterów literackich. 5 a i 7b zostały
zamknięte w Polonistycznym escape roomie. Grupy musiały
rozwiązywać zagadki, zadania i łamigłówki związane z naszym
językiem ojczystym. Wszyscy pracowali bardzo pilnie i spieszyli się
aby zdążyć na czas, ponieważ na uratowanie się mieli tylko 45 minut. 
 Wszystkim bardzo podobał się ten dzień i sposób w jaki go
spędzaliśmy i mamy nadzieję, że będzie więcej takich świąt, ponieważ
uczniowie wspaniale się wtedy bawią, ucząc się. Celebrowanie takiego
dnia jest bardzo ważne, ponieważ zwraca on uwagę na to jak piękny
jest nasz język ojczysty i trzeba go pielęgnować, aby nie należał do
grupy języków wymarłych.   NICOLL BERDYN

W NUMERZE:
* Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
* Dzień Patrona Szkoły
* Walentynki
* Karnawał
* Ankieta
* Kultura
* Wydarzenia grudniowe
* Coś słodkiego

7b rozwiązuje zadania.

5a i tajemnicze pudełko.

Zakodowane pudełka z zadaniami.

S. Krenz

S. Krenz

S. Krenz
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TADEUSZ KOŚCIUSZKO - NASZ PATRON

CZAR WALENTYNEK

22 lutego dzieci z naszej szkoły wybrały się na przedstawienie, aby celebrować Dzień Patrona
Szkoły. Widowisko opowiadało o życiu Tadeusza Kościuszki od jego narodzin do śmierci.
Uczniowie mogli się z niego dowiedzieć nie tylko o ważnych wydarzeniach z życia patrona
naszej szkoły, lecz także o ważnych wydarzeniach z dziejów naszego kraju.
 Uczniom bardzo podobało się przedstawienie, a wiedzę, którą zaczerpnęli, na pewno będą
mogli wykorzystać w przyszłości.  NICOLL BERDYN

 Święto zakochanych, czyli walentynki obchodzimy 14 lutego. W tym dniu najpopularniejszym
upominkiem jest  ,,walentynka" - kartka  z wyznaniem miłosnym. Sama nazwa tego
szczególnego dnia wzięła się od św. Walentego - patrona wszystkich zakochanych. Św.
Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, który poniósł śmierć w czasach cesarza
Klaudiusza II Gota. Walentynki stały się świętem zakochanych w średniowieczu, kiedy to
pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich
relikwie. Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. 14 lutego dziewczęta
odgadywały, za kogo wyjdą za mąż. Od XVI w. w dniu św. Walentego wręczano kobietom
kwiaty. Zaczęło się od święta zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji Henryka IV.
Każda z obecnych dziewczyn otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego partnera. Jednak
narzeczony był również zobowiązany  wysłać swojej ukochanej czuły liścik, nazwany
walentynką. W XIX w. takie liściki uważano za najbardziej romantyczny sposób wyznania
miłości. W 1800 r. Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych
kart walentynkowych. Zwyczaj ten przetrwał aż do dzisiaj. WIKTORIA JUSZCZAK

W dniach 14 - 16 lutego w naszej szkole działała Poczta
Walentynkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Można było wysłać każdemu kilka miłych słów. Walentynek
było bardzo dużo. Wielką popularnością cieszyły się także
lizaki. To były bardzo słodkie dni w naszej szkole. Drzwi
klas ozobiono serduszkami. AMELIA NIKODEM

. S.K.
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KARNAWAŁ W MŁODSZYCH
KLASACH KULTURA

GDZIE SPĘDZILIŚMY FERIE?
ANKIETA

W lutym w naszej szkole miały miejsce bale karnawałowe, w których
brali udział uczniowie z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
Podczas przyjęć dzieci tańczyły, śpiewały i jadły przekąski. Kiedy
nadszedł czas na prezentację strojów, można było zobaczyć
najróżniejsze przebrania począwszy od księżniczek i piratów, a
skończywszy na zwierzątkach i tancerkach.   
 Karnawał to wspaniały czas, kiedy nie tylko dzieci mogą bawić się, a
bale organizowane w naszej szkole na pewno przynoszą uczniom dużo
radości. NICOLL BERDYN

Z przeprowadzonej w naszej szkole ankiety na temat tego jak spędzają
ferie uczniowie wynika, że najwięcej osób podczas tegorocznych ferii
odpoczywało w domu, a oprócz tego wiele osób brało udział w licznych
obozach. Trochę mniej osób spędziło ferie w górach, a kilka osób
wybrało się w odwiedziny do rodziny. Najmniej osób wyjechało nad
morze i poza granice naszego kraju.   Jak widać kierunki podróży są
różne, lecz nieważne gdzie się znajdujemy, ponieważ najważniejsze jest
aby miło spędzić czas w towarzystwie sympatycznych osób. NICOLL
BERDYN

.

JASEŁKA PO NIEMIECKU
11 stycznia odbyły się szkolne jasełka. Uczniowie ambitnie pracowali
nad scenariuszami, scenografią i opanowali tekst w języku niemiecki.
Wszyscy świetnie się bawili, każdy występ zasługiwał na ogromne
brawa, lecz zwycięscy są tylko jedni: I miejsce - klasa 7b, II - klasa
7a, III - klasa 3a. ZUZANNA BOROŃ

SPEKTAKL TEATRALNY

7 lutego przyjechała do nas grupa aktorska z teatru  w Wałbrzychu ze
spektaklem ,,Kiedy mój tata zamienił się w krzak''. Opowiadał o
czasach || wojny światowej. Główną bohaterką była dziewczynka,
której tata poszedł na wojnę i została sama z babcią, lecz nie na
długo. Dziewczynka poszukiwała mamy, która mieszkała w innym
kraju. Babcia została, aby chronić domu. Spektakl zakończył
się szczęśliwie i dziewczynka dotarła do domu.  Występ był bardzo
ekscytujący, na środku sali stała klatka, w której odbywał się cały
spektakl, zaś my siedzieliśmy wokół niej na poduszkach. Wszystko
było bardzo realistyczne i byliśmy bardzo zadowoleni. ZUZANNA
BOROŃ

FILM „CUDOWNY CHŁOPAK”
14 lutego 2018 roku uczniowie z naszej szkoły wybrali się do MOK-u
w Nowej Rudzie na film pt. „Cudowny chłopak”. Jest to historia
chłopca z deformacją twarzy, który pierwszy raz idzie do szkoły.
Opowiada o jego rodzinie, przyjaźniach, zainteresowaniach. Są także
wątki dotyczące innych osób, np. jego siostry. Film bardzo spodobał
się uczniom, co można wywnioskować z emocji i komentarzy.
AMELIA NIKODEM

"CURTAIN UP" PRZEDSTAWIA!
Przedstawienie pt. ”A Christmas Carol”  („Opowieść
Wigilijna”) na podstawie powieści Karola Dickensa ) odbyło
się 9 stycznia 2018 roku. Uczniowie wspaniale opanowali
tekst w języku angielskim i niezwykle barwnie pokazali
wyjątkowe spotkania z duchami Ebenezera Scrooge'a.
SYLWIA KRENZ

Nicoll Berdyn
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Wydarzenia grudniowe Coś słodkiego;)

Rozgrzewająca zimowa czekolada
Kiedy na dworze jest zimno, a ty potrzebujesz czegoś pysznego do
rozgrzania organizmu, idealnym rozwiązaniem będzie gorąca
czekolada! Oprócz znakomitego smaku dodaje ona energii, pomaga w
nauce, wspomaga pracę serca oraz zapobiega zakrzepom i miażdżycy.
Kubek gorącej czekolady  jest wspaniałym sposobem na rozgrzanie w
zimne dni.

Składniki:
– ok. pół tabliczki gorzkiej czekolady,
– 150 ml mleka,
--100 ml śmietanki 30%
– kawałek papryczki chilli,
– szczypta cynamonu,
– pół laski wanilii,
– opcjonalnie słodkie pianki

Sposób przygotowania:
Podgrzewamy w garnuszku mleko i śmietankę z dodatkiem cynamonu,
wanilii i  papryczki. Do gorącej (nie wrzącej) mikstury dodajemy
pokrojoną czekoladę i rozpuszczamy ją na niedużym ogniu.
Przelewamy przez sitko do kubka. Do dekoracji możemy dodać pianki.
I gotowe! Smacznego! WIKTORIA JUSZCZAK

MIKOŁAJKI I GRY LOGICZNE

5 grudnia klasa 2 „c” wybrała się na wycieczkę do ExploraParku w
Wałbrzychu. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy z
dziedziny techniki i nauk jej pokrewnych. 
Dzieci wysłuchały wykładu na temat lustrzanego odbicia, grały w gry,
układały gry i bawiły się, a wszystko po to, by dzieci pomyślały
logicznie i znalazły najlepsze rozwiązanie danego zagadnienia. Podczas
pobytu w Parku Nauki i Techniki dzieci odwiedził Święty Mikołaj i
wręczył im drobne upominki.   Uczniom bardzo podobała się ta
wycieczka, a Mikołaj sprawił, że była ona jeszcze bardziej radosna.
 NICOLL BERDYN

MIĘDZYSZKOLNA WYMIANA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Niektóre klasy z naszej szkoły wzięły udział w międzyszkolnej wymianie
kartek. Akcja ta polegała na tym, aby uczniowie wysłali własnoręcznie
zrobione kartki do uczniów z innej szkoły. Sądzę, że jest to bardzo miłe
przedsięwzięcie, ponieważ otrzymanie kartki od innych jest bardzo
przyjemne. Jest to też kultywowanie starej tradycji, która powoli zanika
z powodu nowoczesnych sprzętów. NICOLL BERDYN

„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” – POLSKO - ANGIELSKIE
WARSZTATY LITERACKIE

 11 grudni uczniowie z kl. 7b i 7a wzięli udział w świątecznych
warsztatach związanych z książką pt.: „Opowieść wigilijna” Charlesa
Dickensa. Podczas zajęć wychowankowie rozwiązywali zarówno
angielskie i polskie zadania, np.: układali hasła, wypisywali skojarzenia
z lekturą, łączyli duchy z ich opisami oraz tworzyli podpisy w języku
angielskim do scen animacji poklatkowej. Wszystkie zadania zostały
wykonane z użyciem nowoczesnych technologii. Uczniom bardzo
podobały się te warsztaty. Podczas nich zostało połączone przyjemne z
pożytecznym, a pomiędzy uczestnikami panowała miła atmosfera. 
Stworzoną podczas warsztatów animację poklatkową można zobaczyć
na stronie szkoły w zakładce Humanoteka :)

.

NUMER ZREDAGOWAŁY:
NICOLL BERDYN

WIJTORIA JUSZCZAK
ZUZANNA BOROŃ
AMELIA NIKODEM

PANI SYLWIA KRENZ
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