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Uroczyste rozpoczęcie roku odbyło się 3
września. W tym dniu spotkali się
uczniowie klas 0 - VIII naszej szkoły. Po
zebraniu wszystkich zgromadzonych, pani
dyrektor jako pierwsza zabrała głos,
witając serdecznie zebranych w sali
gimnastycznej, wygłosiła przemowę. Do jej
słów przyłączył się ksiądz. Następnie pani
dyrektor poinformowała wszystkich
uczestniczących, do jakich klas maja się
udać wraz z wychowawcami.
W tym roku szkolnym rozpoczęłam naukę
w klasie 4. Idąc do szkoły, myślałam, że
nie poradzę sobie z nauką i że nie będę
nadążać za innymi uczniami. Dziś jestem
z siebie dumna i ze spokojem o oceny i
wielka radością wkrótce zacznę ferie.

/Wiktoria Klasa/

Szkoła

Rozpoczęcie roku
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 12 października 2018r. odbyły się obchody
święta, potocznie zwanego, Dniem Nauczyciela. Tego
dnia licznie zgromadzeni dobromierzanie  świętowali
wspólnie z naszymi nauczycielami i uczniami oraz
rodzicami uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.  Po przecięciu wstążki przez
gospodarza, Jerzego Ulbina,  wszyscy zgromadzeni
udali się do sali widowiskowej, gdzie po oficjalnych
przemówieniach przyszedł czas na uroczyste
świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Na scenie
zaprezentowali się młodsi uczniowie naszej szkoły  i
dzieci z Małego Przedszkola w Dobromierzu. Występ
naszych uczniów dostarczył wszystkim uczestnikom
wiele pozytywnej energii i uśmiechów na twarzy, za co
zrewanżowali się brawami. Wójt Jerzy Ulbin wręczył
t e ż nagrody dla nauczycieli  z naszej szkoły za
całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, które
otrzymały panie: Elżbieta Seperant i Beata Kargol. 

/WIKTORIA WYSOCZAŃSKA/
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100.ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NIEPODLEGŁOŚĆ

“Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło słowo piękne,
jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.”

/Marcin Wolski/
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Ten rok dla każdego człowieka zakończył się inaczej, ale dla wszystkich Polaków był on jednym z
najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych, ze względu na odbywające się w nim wydarzenie. Dokładnie 11
listopada 2018 nasz kraj obchodził 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Mimo, że było wiele przeciwności
losu daliśmy radę i już od 100 lat jesteśmy wolni.
W naszej szkole był to dzień niezwykle ważny, do którego przygotowywaliśmy się już od początku roku
szkolnego. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły bardzo przykładali się do tego, aby wypadł on jak najlepiej i
został zapamiętany jako jeden z najważniejszych wydarzeń, które odbyły się w tym roku.
Tego dnia w kościele świętego Piotra i Pawła odbyło się nabożeństwo poświęcone Ojczyźnie oraz oficjalne
odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości, który znajduje się przed
Urzędem Gminy.
Następnie w hali sportowej przyszedł czas na uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego z
towarzyszeniem Zespołu Ludowego Dobromierzanie, wójt gminy, Jerzy Ulbin, przedstawił krótki rys historyczny.
Następnie przyszedł czas na długo wyczekiwane przedstawienie w wykonaniu uczniów z wszystkich klas.
Tematem przewodnim były setne urodziny dziadka, które obchodził razem ze swoimi wnukami. Opowiedział im,
na czym polega niepodległość, jak ważna jest oraz jakim kosztem ją zdobyliśmy. Podczas występu nie mogło
zabraknąć najważniejszych polskich pieśni, a wśród nich „Roty”, „Pierwszej Brygady” czy „Wojenko, wojenko”.
Na zakończenie uczniowie młodszych klas razem z naszą nauczycielką Jadwigą Werczyńską oraz jej
małżonkiem odtańczyli poloneza.
Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Jaskulinie. W pantomimie zaprezentowali rozbiory Polski i walkę o jej wolność.
Uroczystym zakończeniem apelu był występ patriotyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wałbrzych” oraz
tort dla wszystkich przybyłych gości.
Warto dodać, że w naszej szkole odbyło się mnóstwo imprez i konkursów poprzedzających to kulminacyjne
wydarzenie w naszej gminie. Wśród wielu projektów znalazły się: Konkurs Plastyczny “Moje radości z
Niepodległości” oraz Konkurs Poezji Patriotycznej, w którym uczniowie recytowali wiersze związane z historią
naszego kraju.
Ten dzień na długi czas pozostanie w naszych sercach. Był on pięknie przedstawiony i upamiętniony. Jestem
pewna, że nikt nie zapomni o nim przez jeszcze długi czas. Nie co roku przypada takie wielkie święto.

/NATALIA MATKOWSKA/

Niepodległa S.K
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BRZECHWIAKI ŚLUBOWALI

25 października u brzechwiaków odbyła się niezwykła
szkolna uroczystość - pasowanie na ucznia. Od kilku
tygodni kandydaci na uczniów z niecierpliwością
oczekiwali na dzień, w którym powiększą "szkolną
rodzinkę".

Starannie, pod kierunkiem wychowawczyni, Jadwigi
Werczyńskiej, przygotowywali się do zdania wcześniej
zapowiedzianego egzaminu, poznając swoje prawa i
obowiązki, zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w
szkole, zadania dyżurnego. Przybyła na uroczystość
"profesor Amalia" dokładnie sprawdziła wiedzę i
umiejętności uczniów. Po egzaminie dzieci złożyły
ślubowanie, a dyrektor Elżbieta Seperant dokonała
aktu pasowania na ucznia. Do rąk pierwszaków trafiły
dyplomy i legitymacje szkolne. W tym wyjątkowym
dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy ze
wzruszeniem oglądali popisy swoich pociech. 

Niespodzianką przygotowaną przez rodziców był duży
rożek obfitości i słodki poczęstunek. Miłym akcentem
uroczystości były życzenia i prezenty przygotowane
przez zaproszonych gości - uczniów klas 0, II i III. 

/J. W/
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B A W I M Y  S I Ę ...

ALE DRAKA  - DZIEŃ CHŁOPAKA

Dzień Chłopaka zgodnie z kalendarzem przypada na
30 września i rozpoczyna szkolny sezon na zabawę.Z
tej okazji w naszej szkole organizuje się  dyskotekę.
Tegoroczna impreza rozpoczęła się o godzinie 16.00, a
skończyła się o 18.00. Dziewczyny ubrały krawaty lub
muchy, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem. Każdy
przyniósł przekąski i napoje. 
Pod opieką Pań, Katarzyny Stefańczyk i Anety
Haglauer , uczniowie urządzali tańce i zabawy na
szkolnym parkiecie.  
Dla mnie, autorki artykułu, to była pierwsza dyskoteka
szkolna i okazała się świetną zabawą.

/ZUZANNA FILIPCZAK/

Andrzejkowy wieczór w Szkole Podstawowej w Dobromierzu

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w
wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Dzień ten
przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. 
W Szkocji obchodzony 30 listopada Dzień świętego Andrzeja jest świętem
narodowym. Żeńskim odpowiednikiem andrzejek są katarzynki.
27 listopada w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbyła się zabawa
andrzejkowa. Została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski i
uczniów, przy współudziale grona pedagogicznego. Tego wieczora sala nr
12 stała się miejscem czarów, wróżb, a potem hucznej zabawy. Klasa IV
zadbała o wystrój, sala została przyozdobiona serpentynami, balonami, a
na tablicy znalazł się wielki napis: ,,ANDRZEJKI”. Nagłośnienie i oprawę
muzyczną zapewnił Wiktor z klasy VI. Jedną z atrakcji były tradycyjne
wróżby andrzejkowe: wróżenie z serca, z owoców (jabłko, cytryna,
śliwka), losowanie zawodu wykonywanego w przyszłości. Po wróżbach
wszyscy wspólnie bawiliśmy się przy muzyce, a na zgłodniałych i
zmęczonych czekały przekąski i napoje. 
To był bardzo udany wieczór.

/LILIANA PAŃKÓW/
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BRZECHWIAKI I KULTURA

Nasi uczniowie w ciągu pierwszego semestru roku
szkolonego nie tylko spędzali cały swój czas w szkole,
mieli również moment na kulturę. Na początku
października uczniowie starszych klas naszej szkoły
pojechali do I LO w Świdnicy na spektakl pt. ,, Mały
Książę”. Inscenizacja była adaptacją znanej lektury
Antoniego De Saint Exupery’ego. Wszyscy uczniowie
oglądali widowisko z wielkim zainteresowaniem, lecz
odczucia po przedstawieniu były różne. Spektakl
bardzo podobał się 4 i 5 klasie, natomiast tym
starszym nieszczególnie, z uwagi na elementy teatru
muzycznego. Kolejnym wyjazdem kulturalnym
zorganizowanym dla uczniów była wycieczka klas VII i
VIII do kina w Wałbrzychu na film ,,Dywizjon 303”. Ten
wyjazd podobał się starszym uczniom o wiele bardziej.
Film przypadł do gustu ze względu na opowiedzianą w
przystępny sposób historię polskich lotników
walczących o Anglię. Następną wycieczką w stronę
kultury był mikołajkowy wyjazd do kina w Wałbrzychu
na film ,, Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie
Grindelwalda”. W wydarzeniu wzięły udział klasy VII i
VIII oraz III gimnazjum z Roztoki. 

/AMELIA WALSKA/

''JEŚLI DWÓCH LUDZI ROZMAWIA,

A RESZTA SŁUCHA - 

TO JUZ JEST TEATR''.

/GUSTAW HOLUBEK/
Kino
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RÓŻNORODNOŚCI NA MIKOŁAJA

Warsztaty

Mikołaj
Mikołaj

W tym roku z okazji mikołajek klasy IV-VIII pojechały
na warsztaty kulinarne do Wrocławia. Odbyły się one w
Restauracji Studio Culinary Solutions.
Warsztaty podzielone były na dwie części: teoretyczną
i praktyczną. W części pierwszej uczniowie wysłuchali
prelekcji na temat zdrowego odżywiania, a następnie
przeszli do części praktycznej. Podzieleni na trzy
grupy, pod okiem szefa kuchni oraz kucharzy
przygotowywali potrawy: zielony koktajl, dyniowe
muffinki z naturalną nutellą oraz sałatkę z kaszy
jaglanej.
Natomiast 6 grudnia w naszej hali odbył się już
tradycyjnie XII Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw.
Również w tym roku okazał się dla Szkoły
Podstawowej w Dobromierzu sukcesem. Puchar Wójta
G m iny trafił do rąk naszej zwycięskiej drużyny.
Podczas, gdy młodsi korzystali z atrakcji w hali
sportowej, klasy VII-VIII wraz z gimnazjalistami
rozkoszowały się mikołajkowym seansem w kinie.
17 grudnia uczniowie klas 0 - III udali się na spotkanie
ze św. Mikołajem  do Jaworzyny Śląskiej. W bajkowej
scenerii przywitali  dzieci pomocnicy Mikołaja – elfy  i 
renifer. A potem były warsztaty.  Pracy było co
niemiara: zdobienie pierników bożonarodzeniowych,
własnoręczne ozdabianie bombki,  malowanie 
gipsowych ozdób choinkowych  i pisanie listów do św.
Mikołaja. Nie zabrakło  również upragnionych zabaw  z
Mikołajem i jego pomocnikami.

/AMELIA WIĄZEK/
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JASEŁKA 2018

Jasełka

Jasełka

Jasełka

Jasełka

JASEŁKA 

W tym roku jasełka odbyły się w czwartek, 20 grudnia,
w sali gimnastycznej w Dobromierzu.
Jak co roku na występ zaproszeni zostali
przedstawiciele władz samorządowych,
duchowieństwa, lokalnej społeczności, grona
pedagogicznego oraz rodziców i dzieci.
Na jasełkach zaroiło się od rozmaitych postaci, w które
wcielili się uczniowie naszej szkoły.
Dzieci śpiewały kolędy i świąteczne piosenki, co
sprawiło, że ich role nabrały niezwykłego wymiaru. Do
tego założyły barwne kostiumy aniołów,pasterzy,
królów, owieczek oraz postaci biblijnych, co przeniosło
nas do tamtej historii. Niezapomnianych wrażeń
dostarczył wszystkim występ przedszkolaków , które
zaprezentowały swoje zdolności wokalne i taneczne,
czym skradły serca widowni.
Po obejrzeniu przedstawienia mali aktorzy dostali
owacje na stojąco, a na twarzach gości pojawiły się
ogromne uśmiechy, ale również łzy wzruszenia.
Wielkie podziękowania należą się nauczycielom i
obsłudze technicznej, którzy przygotowali to wspaniałe
wydarzenie wraz ze swymi podopiecznymi.

Miło być częścią takiego wspaniałego widowiska.

/NADIA ŁUSZYŃSKA/
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Życzliwość

Życzliwość

Kartka

Poczta

WAŻNE PROJEKTY

W naszej szkole popieramy wszelkie inicjatywy, które pozwalają wspólnie
dbać o dobro dzieci. Z ochotą przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Dbam o
Mój Z@sięg do wspólnej realizacji projektu pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O
SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, którego celem było napisanie
życzeń świątecznych na specjalnie przygotowanych z tej okazji kartkach.
Ten prosty gest miał zwrócić uwagę wszystkich, jak ważne są
bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej
rodziny oraz kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. To miała
być zachęta, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób
świadomy odłożyć media cyfrowe i sprawić ogromną najszczerszą radość
odbiorcy, kreśląc własnoręcznie kilka prostych słów. Poza tym
niezwykłych wrażeń dostarczyła uczniom wizyta na poczcie.
Dzięki Fundacji Dbam o Mój Z@sięg wzięliśmy też udział w bezpłatnym
projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. który dotyczy
problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną
w Polsce. Ankiety online mają również na celu odpowiedzieć na kilka
ważnych pytań dotyczących zagrożeń w cyberprzestrzeni.

/Szkolny Koordynator:Katarzyna Stefańczyk/

Poczta
DZIEŃ PRAW DZIECKA I ŻYCZLIWOŚCI

20 listopada, obchodziliśmy w naszej szkole
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uczniowie klas
starszych przygotowali gazetki informacyjne. Dużo
rozmawialiśmy o prawach, czytaliśmy opowiadania, a
na finał wycięliśmy z papieru dłonie, od których zaroiło
się na szkolnym korytarzu. Na każdej z nich widniało
hasło „Prawa dziecka znam na piątkę”.
Równie ważnym i przy tym miłym był Dzień
Życzliwości w naszej szkole.  Chyba nie zabrakło
wtedy osoby, która nie obdarzyłaby innej uśmiechem
lub dobrym słowem. A wszystko to za sprawą akcji
zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski i panią
pedagog, którzy postarali się, by ten dzień wyglądał
inaczej niż wszystkie pozostałe.  Bardzo chętnie
korzystaliśmy z atrakcji przygotowanych tego dnia. Na
drzwiach każdej klasy zawieszono plakaty z
wydzieranką miłych wyrażeń – Weź ze sobą dobre
słowo... i podaj dalej. W klasach obdarowywaliśmy się
naklejkami z uśmiechem. Wypisywaliśmy życzenia na
kartkach, a na koniec robiliśmy sobie zdjęcia przy
ściance życzliwości. 

/KLAUDIA ŻEBROWSKA/
K.W
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BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETÓW

Bierzemy udział w kampanii „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”
Autorytet dla dziecka to osoba znacząca – pozostająca w dłuższym kontakcie emocjonalnym, wywierająca
wpływ z racji roli społecznej lub funkcji jaką pełni w życiu dziecka. Autorytetem mogą być rodzice, opiekunowie,
rodzeństwo, nauczyciele…
„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno – edukacyjna kierowana do uczniów
klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym
społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Głównym celem kampanii jest  poprawa bezpieczeństwa i
zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych tj.: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, nauczenie
młodzieży jak szukać prawdziwych autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami, zachęcenie do szukania
prawdziwych Autorytetów oraz wsparcie  rodziców, wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w
kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.
Nad realizacją tej kampanii w naszej szkole czuwali koordynatorzy p. Karina Wiązek i p. Aneta Haglauer.
Uczniowie z klas IV - V w ramach przeprowadzanych zajęć poznali pojęcie autorytetu, wyszukiwali takie osoby w
swoim najbliższym otoczeniu, jak i wśród innych znanych im ludzi. Klasy VI - VIII oglądały przygotowany przez
organizatorów film. Opowiadał on o przygodach i problemach młodych ludzi zaplątanych w nielegalne wyścigi
motocyklowe. Zadaniem uczniów było odnaleźć w filmie autorytet oraz określenie jego cech. Na zakończenie
wszyscy uczniowie klas IV - VIII na komputerach rozwiązywali ankietę podsumowującą zajęcia i cały projekt. 
Szukanie osób, które są prawdziwymi autorytetami jest bardzo trudne. Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą
stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni
entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Dlatego ważne jest, aby potrafili odróżnić
wartościowego człowieka, od człowieka znanego z tego, że jest popularny, sławny, ponieważ  tylko w relacji z
prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i
miłości.

/Koordynator projektu: K.W/
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