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Saperów 27a
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III miejsce  w ... Resztę
znajdziecie na stronie 5

Niżej czeka na Was
optymistyczny wierszyk!

Nowe zasady segregacji
śmieci... str.6

CIEKAWOSTKA
Co jedzą lisy?
W dużym skrócie lisy zjedzą
wszystko. Począwszy od
jagód 
i pająków, a skończywszy
na innych drobnych
zwierzętach. Polują głównie
na osłabione zwierzęta. HANIA I MARCEL
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Pokochaj 
Spróbuj pokochać jesień

z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi
dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki
zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą
odmienić.

Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika
wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj
zatem.

Tadeusz Karasiewicz

ZAPRASZAMY DO NASZEGO
PIERWSZEGO NUMERU  GAZETKI. 

Ciekawostki o jeżach: 

Jeż jest zwierzęciem
towarzyskim, 
szybko przywiązuje się 
do człowieka.

ZAGADKI

1.Na jakim drzewie
jesienią    koraliki się
czerwienią?

2.Wiosną na drzewie się
zieleni, ale opada na
jesieni.   
    
3.Co jesienią z dębu
spada?  Co ze smakiem
dzik zajada? 

 
4.To łatwa zagadka,
tak mi się wydaje.
Jaka po lecie
pora nastaje? 

 5.Wiosną na drzewie
rozwija się z pąka.
Jesienią złoty
po świecie się błąka.  

6.Choć kolczaste jak jeże,
każdy do rąk je bierze.

Odziera z odzienia

i w koniki 
7. Co to za pani w złocie, czerwieni, sady maluje, lasy A
gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, śnieżna zawieja
pozamienia. 

Odpowiedzi w kolejnym
numerze.( ;

GOGLE

lll
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CIEKAWE KSIĄŻKI I WARTE PRZECZYTANIA

Mikołajek czy Lukrecja?

CZY ZNACIE 
NARNIĘ? JEŚLI NIE,
TO ZACHĘCAM DO
PRZECZYTANIA
KSIĄŻKI "OPOWIEŚCI
Z NARNII" C. LEVISA.
NARNIA TO
MAGICZNA KRAINA,
W  KTÓREJ
WSZYSTKO MOŻE
SIĘ ZDARZYĆ.
OPOWIEŚCI O
NARNII SĄ
WSPANIAŁE I
WCIĄGAJĄCE. ,
JEST WIELE CZĘŚCI
TEJ  KSIĄŻKI.

DLA TYCH, KTÓRYM
NIE CHCE SIĘ
CZYTAĆ,
PROPONUJĘ
WERSJĘ FILMOWĄ
(JEDNA CZĘŚĆ BYŁA
KRĘCONA W
NASZYCH  GÓRACH
STOŁOWYCH).
KSIĄŻKI MOŻECIE
ZNALEŹĆ W NASZEJ 
BIBLIOTECE
SZKOLNEJ LUB W 
BIBLIOTECE
MIEJSKIEJ: ) 

Polecam książki
detektywistyczne,
które są bardzo
wciągające i ciekawe.
Czasami tak ciekawe,
że nie można  się od
nich oderwać! Należy
do nich szwedzka
seria książek dla
dzieci napisanych
przez Martina

Widmarka. Tytuł 
każdej z nich
rozpoczyna się od
:"Lasse i Maja..." i
przedstawia obrębną
historię.

Seria przygód
Lassego i Mai jest
idealna dla  tych,
którzy szukają

czegoś intrygującego i
zagadkowego.
Bohaterowie mierzą
się z zagadkami
detektywistycznymi,
które czasami wydają
się nie do
rozwiązania. Ich
dociekliwość i chęć
poznania 
wszystkiego pozwala

im w końcu znaleźć
odpowiedzi na
nurtujące ich pytania. 

Zachęcam do
czytania o
przygodach Lassego i
Mai.  
Kto szybko pobiegnie
do naszej szkolnej
biblioteki po książkę?

Egzemplarzy  nie ma
zbyt wiele, a
naprawdę warto
poznać przygody tych
bohaterów!

"Chociaż gwiaździsta,
leniwa noc

cichutko kusi: „Czas
już pod koc”,

to jednak w każdym
zakątku miasta

jest ktoś, kto nie śpi.
Nie śpi i basta!"
[Miasto nocą]

DLA
MŁODSZYCH
CZYTELNIKÓW
POLECAM KSIĄŻKĘ
"MIASTO
NOCĄ''AGNIESZKI
FRĄCZEK I
MAGDALENY KOZIEŁ
-- NOWAK.

KSIĄŻKA PISANA
WIERSZEM 
PRZEDSTAWIA,  
CO SIĘ DZIEJE W
MIEŚCIE PÓŹNĄ
PORĄ, JAKIE
DZIWNE RZECZY
MAJĄ =, GDY ŚWIAT
OGARNIA
ZMIERZCH.
DOPEŁNIENIEM
WIERSZY SĄ
WSPANIAŁE,
KOLOROWE
ILUSTRACJE.
TRUDNO WÓWCZAS
ZDECYDOWAĆ - 
CZYTAĆ CZY
OGLĄDAĆ?

Córka autora
"Mikołajka" - Anne
Goscinny - wydała
wspaniałą książkę dla
dziewczyn i dla
chłopców pt.
'Lukrecja". 

Autorka wychowywała
się przy "bandzie"
Mikołajka i ogłosiła, że
teraz czas na Lukrecję
- dziewczynkę ,która
ma równie zwariowane
przygody. Poprzednik,

czyli Mikołajek, to
bohater książki o tym
samym tytule,
napisanej przez R.
Goscinnego.
Tu z kolei opisane są
przygody tytułowego
bohatera i jego
zwariowanych
kolegów. 
Zachęcamy do
przeczytania obu .
Jesteśmy ciekawi,
która  Wam się
bardziej spodoba.

h
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KALENDARIUM WYDARZEŃ SZKOLNYCH

NARODOWE ŚWIĘTO   
NIEPODLEGŁOŚCI

Pierwszoklasiści

Maja Pruc

APEL Z OKAZJI
ŚWIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 8 listopada 2019
roku w naszej szkole
odbył się uroczysty
apel z okazji Święta

Niepodległości. 

Uczniowie klas 6 i 8
przygotowali

przedstawienie, które
świetnie zobrazowało

losy naszego kraju
podczas zaborów. 

Scenki odegrane przez
uczniów przypomniały
wszystkim uczniom i
nauczycielom historię

Polski i wzbudziły
patriotyczne uczucia. 

Wszystkim widzom
apel bardzo się

podobał. Aktorzy 
za swoją pracę zostali
nagrodzeni gromkimi

brawami.

D
nia 19.11.2019r. w
naszej szkole odbył
się I Świdnicki Turniej
Zawodoznawczy,
którego
pomysłodawczynią
była pani Renata
Jończyk. Nagrodą był
puchar przechodni
prezydent miasta
Świdnicy. 

W wydarzeniu wzięło
udział ponad
sześćdziesięcioro
uczniów z dziewięciu
szkół podstawowych.
Turniej polegał na
wykonaniu jedenastu
zadań przy różnych
stacjach. Konkurencje
były bardzo
różnorodne

i wymagały
kreatywności. 
Wśród zadań pojawiły
się takie jak:
projektowanie
koszulek związanych
ze znanymi osobami,
krzyżówki, rebusy, 
a nawet układanie
gwoździ w
odpowiedni sposób.

Zwyciężyli
reprezentanci Szkoły
Podstawowej nr 6 
w Świdnicy.

Gratulujemy!

Przypominamy -dni
wolne od zajęć
dydaktycznych to:
- 11 listopada-
Narodowe święto
Niepodległości,
- 23-31 grudnia -
zimowa przerwa
świąteczna,
- 1 stycznia-Nowy Rok,
- 6 stycznia -Trzech
Króli,
-10-23 luty-ferie
zimowe,
- 09-14 kwietnia-
Wiosenna przerwa
świąteczna, 

- 01 maja-
Międzynarodowe
Święto Pracy,
- 03 maja-Święto
Konstytucji 3 Maja, 
-11 czerwca- Boże
Ciało,
- i najważniejsza data
- 26 czerwca 2019 -
WAKACJE!!!

 WYDARZYŁO SIĘ

- 01.09.2019 - to jeden
z najbardziej
wyczekiwanych dni w
roku szkolnym- dzień
rozpoczęcia roku
szkolnego- wyczekiwany
i jednocześnie
kojarzący się z
trudami.

- Dnia 21.10.2019r.
odbyło się uroczyste
pasowanie
pierwszoklasistów na
uczniów naszej szkoły.
Nie obyło się bez łez
wzruszenia bliskich.
Tematem przewodnim

tej niezwykle ważnej
uroczystości była
woda. 

 - 28.11.2019r. w
szkolnej bibliotece jak
co roku odbyły się
andrzejki. wszyscy
mogli "poznać" swoją
przyszłość, oczywiście
z przymrużeniem oka.

- odbyły się również:
Dzień Pluszowego Misia;
Szkolny Konkurs Ortograficzny;
Szkolny Tydzień Czytania
 i  wiele innych imprez i uroczystości... 

Inni

Maja
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Zagadki o sporcie
- W jakiej dziedzinie sportowej
używa się piłki, ale nie można jej
wziąć do ręki?
- W jakim dziedzinie sportowej
piłkę odbija się sposobem dolnym
i górnym?
- W jakiej dyscyplinie sportowej
trzeba szybko biegać z piłką?
- W jakiej dyscyplinie sportowej
używamy paletek i stołu?
- Który sport jest uznawany za
elitarny i łączy umiejętności
człowieka i zwierzęcia? 

Klasy sportowe
W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swe pasje sportowe w różnych
dziedzinach. Podczas zajęć wychowania fizycznego mogą tańczyć zumbę,
trenować lekkoatletykę, ćwiczyć na siłowni, grać w piłkę nożną i nie tylko.
Jednak obok zwyczajnych zajęć pasjonaci sportu mogą trenować również 
w klasach sportowych. Judo, pika ręczna czy piłka siatkowa przyciągają
prawdziwe indywidualności i pozwalają sprawdzić możliwości każdego
ucznia. Niejeden już się przekonał, że sport daje prawdziwą satysfakcję.

red

III miejsce na Dolnym Śląsku
Podczas inauguracji sportowego roku szkolnego 2019/2020 w Olszynie
odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych dziesięciu szkół
województwa dolnośląskiego we współzawodnictwie sportowym za rok
szkolny 2018/2019.
Nasza szkoła pierwszy raz w historii znalazła się na podium zajmując
bardzo wysokie III miejsce na 558 szkół biorących udział w rozgrywkach
sportowych na Dolnym Śląsku. 

red

Czego uczy nas sport?
Sport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia. Wszyscy wiemy, 
że bez ruchu, powietrza człowiek umiera. I wcale nie trzeba trenować
wyczynowo, by skorzystać z korzyści płynących ze sportu.
Każda z form sportu ma określone zasady i wymogi. W ten sposób dziecko
uczy się dyscypliny – słuchania trenera i przestrzegania reguł, które dotyczą
wszystkich. 
Co więcej, pozwala na kształtowanie wytrwałości i uporu. 
Dziecko wie, że niektórych rzeczy nie da się osiągnąć 
od razu, ale dzięki ciężkiej i długotrwałej pracy można stawać się coraz
lepszym i dążyć do realizacji swoich marzeń.

Nasze siatkarki

Piłki
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PARĘ SŁÓW O EKOLOGII

red

 

LUDZIE
WROGAMI
PLANETY
Ludzkie działania
mają ogromny wpływ
na naszą planetę. Do
konsekwencji

szkodliwych działań
należą:
- zanieczyszczenie
powietrza,-
zanieczyszczenie
wód,- kwaśne
deszcze,- efekt
cieplarniany, - dziura
ozonowa,- degradacja
gleb,- działalność
człowieka.

Zapominamy, że
każde nasze
codzienne
zaniedbanie to stale
rosnące stosy śmieci
wokół nas. 
A przecież nie jest
trudno na co dzień
dbać o
środowisko.Wystarczy
pamiętać o kilku

podstawowych
zasadach:
segregowaniu śmieci,
ograniczeniu zakupów
elektrosprzętu, ubrań
plastiku czy dbaniu o
ekologiczny opał do
pieców zimą.
Zwykłe działania na
pewno przedłużą
nasze życie i byt
planety Ziemi.

red

Proste
sposoby

na 
ratowanie

planety
zakręcaj kran podczas
mycia zębów,
używaj toreb
wielokrotnego użytku,
wybieraj
energooszczędne
żarówki,

sprzątaj po psie,
wybieraj rower zamiast
auta,
segreguj odpady,
nie marnuj papieru,
wypożyczaj książki z
biblioteki,
rób własne przetwory,
zaopatrz się w butelkę
filtrującą wodę,
nie używaj
plastikowych słomek,
zaopatrz się w
bambusową
szczoteczkę do zębów.

O ekologii na wesoło

Jest zimowe
popołudnie.
 Piękna dama
wychodzi na spacer 
w futrze i spotyka 
na ulicy członków
ekologicznej
organizacji
Greenpeace. 
- Jak pani nie wstyd
nosić futro zdarte
z żywych norek? - pyta
oburzony 

działacz-ekolog.
- To nie norki, to
poliestry - odpowiada
niewinnym głosem
kobieta.
 - A czy pani wie, ile
poliestrów musiało
oddać życie, żeby pani
miała futro?!

red

EKO-CIEKAWOSTKI

Rzucona w lesie
butelka plastikowa
rozłoży się w ziemi po
500 latach, guma do
żucia po 5 latach, a
niedopałki papierosów
po 2 latach.
Styropianowa tacka do
żywności rozkłada się
aż … 500 lat!
Statystyczny Polak
wytwarza ponad 320
kg śmieci rocznie. Na
wysypiska ląduje
ponad 12 milionów ton
odpadów, aż 98%
można by wykorzystać
poprzez segregację.

Każda szklana butelka
ponownie
wprowadzona do
obiegu pozwala
zaoszczędzić energię
potrzebną do
świecenia 100 watowej
żarówki przez 4
godziny.
Butelki, torebki
śniadaniowe bądź
torby na zakupy
stanowią ok. 7% masy
wszystkich śmieci, ale
zajmują dużo miejsca,
niemal 30% wszystkich
odpadów.

r

KONTENERY

Ziemia w dłoniach

Ziemia

Przyjaciele?


	ZAPRASZAMY DO NASZEGO PIERWSZEGO NUMERU  GAZETKI.
	CIEKAWOSTKA
	Co jedzą lisy?
	Zagadki o sporcie
	- W jakiej dziedzinie sportowej używa się piłki, ale nie można jej wziąć do ręki? - W jakim dziedzinie sportowej piłkę odbija się sposobem dolnym i górnym? - W jakiej dyscyplinie sportowej trzeba szybko biegać z piłką? - W jakiej dyscyplinie sportowej używamy paletek i stołu? - Który sport jest uznawany za elitarny i łączy umiejętności człowieka i zwierzęcia?
	Klasy sportowe
	III miejsce na Dolnym Śląsku
	Czego uczy nas sport?
	PARĘ SŁÓW O EKOLOGII
	Proste sposoby na  ratowanie planety
	LUDZIE WROGAMI PLANETY

