
Mixtura
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w
Spalonej
Legnicka52
59-216, Kunice

Numer 46 09/19

         Dzień Edukacji Narodowej 
i pasowanie na pierwszoklasistę

Występ pierwszoklasistów 
i życzenia dla nauczycieli

Życzymy samych
wzorowych uczniów.

    14.10.2019 w tym roku w naszej szkole to nie tylko święto
nauczycieli, ale również pierwszoklasistów. To właśnie oni byli
tego dnia najważniejsi. W Święto Edukacji Narodowej uczniowie
klas pierwszych zostali  przyjęci do społeczności szkolnej.
      Do tej uroczystości pierwszaki  przygotowywały się od
pierwszych dni września. Poznawali swoje prawa i obowiązki,
zapoznawali się z zasadami zachowania panującymi w szkole.
      W tym wyjątkowym dniu wyglądali bardzo uroczyście.
Przejęci byli tym, że na sali obecni byli rodzice,dyrekcja szkoły,
uczniowie i nauczyciele. W przygotowanym  programie 
artystycznym wzięli udział wszyscy pierwszoklasiści.  Dzieci
zaprezentowały się wspaniale.

Dzień Edukacji Narodowej to doskonały
moment, by docenić codzienne
zaangażowanie nauczycieli i wszystkich
pracowników szkoły. Uczniowie
podziękowali  za trud i okazane serce
symbolicznym kwiatkiem, wierszem i
piosenką.
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     10 września byliśmy (klasy 6)
na wycieczce w Warszawie.
Wycieczka była sponsorowana
przez panią poseł Elżbietę
Stępień.

Klasowa wycieczka do
Warszawy

      Podczas wycieczki
zwiedziliśmy Pałac Kultury
i Nauki (wjechaliśmy na 30
piętro) i podziwialiśmy
piękną panoramę
Warszawy. 

***

***

***

       Następnie byliśmy w sejmie oraz
senacie. Zobaczyliśmy salę obrad i inne
atrakcje.
       Byliśmy również pod grobem
Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem
Małego Powstańca oraz przy wielu innych
zabytkach. Cała wycieczka była bardzo
interesująca. Polecamy taki wyjazd
każdemu!
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Wskazówki dla młodego fotografa

JAK SIĘ UBRAĆ
DO SZKOŁY?

Wzory
jesień–zima 2019

Fotografia to dziedzina
sztuki, która łapie ulotny
moment i zapamiętuje go
na zawsze.

***

***

W kategorii
„najmodniejszy
print jesień-zima
2019/2020”
zwycięzcą jest
krata! Tu nie ma
mowy o
przypadku, bo
motyw pojawia
się nie tylko u
znanej z
kraciastych
trenczy i szali
marki Burberry,
ale też w
kolekcjach Max
Mara, Chanel,
Etro, Lanvin czy
Dior. Must have
sezonu to
oczywiście
płaszcz w kratę,
np. w szarości,

jak u J.W.
Andersona. Taki
model
doskonale
sprawdzi się w
biurowych
stylizacjach.
Czasem
nieświadomie
ubieramy się
zgodnie z
obecnie
panującymi
trendami.
Pewnie każdy z
nas widział
kogoś, kto ma
na sobie
kratkę...

Na ulicach Kopenhagi podczas
sierpniowego tygodnia mody
królowały z kolei kolorowe swetry o
fasonie oversize, które
najmodniejsze Skandynawki
łączyły z luźnymi sukienkami lub
szortami i kozakami. Dziś
prezentujemy modele,które
najlepiej ubrać do szkoły na
pierwsze jesienne dni. Dodatki w
kratkę są super!

1.  Temat – czyli to, co jest na
zdjęciu. Jednym słowem tematem
zdjęcia może być wszystko, co
tylko fotograf zapragnie
sfotografować.
2.  Światło – naturalne światło gra
ważną rolę w trakcie robienia
zdjęcia.
3.  Kompozycja- żaden fotograf nie
jest w stanie jasno powiedzieć, co
oznacza miano „dobra
kompozycja”. Fotografia to sztuka,
która toleruje wiele pomysłów i
spojrzeń.
4.  Portrety – czyli zdjęcia ludzi,
portret wymaga umiejętności
obserwowania i wczuwania się w
drugiego człowieka.
5. Zdjęcia czarno białe. każdy
fotograf początkujący ma jakieś
swoje upodobania. Tak samo jest z
wyborem koloru zdjęcia.

***
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Nie śmiecimy - sprzątamy- zmieniamy...

Europejski Tydzień Sportu
w naszej szkole

Dzień kropki

      Dzień kropki odbył się w naszej szkole15
września. Jest to święto kreatywności, odwagi i

zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji
kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele
działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty,
poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W

naszej szkole najmłodsi uczniowie od samego rana
cieszyli się tym dniem.Nasi uczniowie i przedszkolaki

byli szczęśliwi, że mogą uczestniczyć w tej akcji. 

     W dniach 23-30 września po raz 5 odbył się
Europejski Tydzień Sportu. Nasza szkoła włączyła się
w tę sportową inicjatywę,  która miała promować
sport, aktywność fizyczną oraz zdrowe i właściwe
zachowania.
     Każda klasa uczestniczyła w rozgrywkach
sportowych. Jedni grali w dwa ognie, inni w piłkę
ręczną, jeszcze inni uczestniczyli w łatwiejszych
konkurencjach, ale każdy poczuł, że sport powinien.
towarzyszyć nam każdego dnia. Dlaczego? Właśnie
dlatego, że daje nam to wielką radość i pozytywne
emocje. 

18 września 2019r  uczniowie klasy 7 wzięli udział w
akcji  "Sprzątanie świata - Polska".  Tegoroczna akcja
została zorganizowana wspólnie z Urzędem Gminy w
Kunicach, który zaopatrzył uczniów w  worki  i
rękawice do zbierania odpadów. Na zakończenie dla
uczniów przygotowano poczęstunek - kiełbaski z
ogniska.***

Stopka redakcyjna: Hania Lewandowska, Amelia
Misiak, Ula Wierzbicka, Lena Świątko, Agata
Serwatka, Aniela Lipiec. 
Opiekun: Sylwia Majchrzak-Sularz
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