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WAKACJI JUŻ CZAS!

Kolejne wydanie naszej gazetki zawiera kilka wydarzeń z życia szkoły.  Podobnie, jak w poprzednim numerze
skupiliśmy się nad tym, co działo się u Brzechwiaków w ostatnich miesiącach. A działo się wiele!

Zaczęło się od ciekawych lekcji w innej formie, poprzez paraolimpiadę, konkursy, imprezy szkolne, aż
niektórzy uznali,  że  wakacje w tym roku zaczęły się nieco wcześniej. Dopadła nas pandemia, w czasie której
trwało zdalne nauczanie. Narodowa kwarantanna, która trwała od marca do końca roku szkolnego dała się
wszystkim we znaki. Nauka przez Internet, to nowość, z którą musieliśmy sobie radzić. Zdalne nauczanie ma
również, jak się okazało, plusy. Można było sobie dłużej pospać, bo nasze lekcje na aplikacji Microsoft Teams
zaczynały się o 9.45. Niestety, dużym minusem był  brak kontaktu z rówieśnikami. Izolacja i kwarantanna nie
wpływała korzystnie na nasze samopoczucie. Część z nas czuła się samotna, znudzona tym ciągłym
siedzeniem w domu. Na szczęście, ten dziwny rok szkolny dobiega końca i zbliżają się wakacje, na które
wszyscy czekamy. Jak będą one wyglądały? Tego nikt nie wie. 

Bądźmy optymistami. Do zobaczenia

/AMELIA WIĄZEK/
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KARTKI Z KALENDARZA

ŻYWA LEKCJA HISTORII - 
o historii trochę inaczej

W naszej szkole oprócz zwykłych lekcji odbywają się
też zajęcia w innej formie. Taką nietypową lekcją była
„żywa lekcja historii”, na której przenieśliśmy się w
czasy II wojny światowej. Z dużym zainteresowaniem
obejrzeliśmy prezentację grupy rekonstrukcyjnej
dotyczącą wojska polskiego sprzed II wojny światowej.
Prowadzący wykorzystali wiele ciekawych rekwizytów,
zachęcając nas do czynnego udziału w zajęciach.
Wszyscy mieliśmy szansę obejrzeć kolekcję replik
broni używanych przez powstańców oraz żołnierzy w
II wojnie światowej, a niektórzy z nas przymierzyli
umundurowan ie , uzbrojenie oraz sprawdzili
autentyczność broni. Mieliśmy okazję poznawać
historię przez doświadczenie.

/Paulina Mokrzycka, Klaudia Żebrowska/

ŻYWA LEKCJA BIOLOGII

Kolejna, żywa lekcja w naszej szkole, która odbiła się
szerokim zainteresowaniem, to biologia. Udział w
zajęciach wzięły wszystkie klasy. Tematem
przewodnim były płazy. Mogliśmy wysłuchać
ciekawych informacji na ich temat. Dużą atrakcją było
oglądanie żab lub ropuch z bliska. Prowadząca
obaliła,  wiele mitów na temat płazów. Mogliśmy też
wysłuchać dźwięki, jakie wydają owe stworzenia.
Całość spotkania dostarczyła niezapomnianych
wrażeń i emocji, a pamiątkowe zdjęcia uwieczniły te
niezwykłe zajęcia.

/Paulina Mokrzycka/
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KARTKI Z KALENDARZA - PARAOLIMPIADA 2020

4 lutego br., już po raz 17 o godzinie 10 rozpoczęło
się spotkanie integracyjne uczniów naszej szkoły i
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Jaskulina.
Celem tego spotkania była zdrowa rywalizacja dzieci i
osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz dobra
zabawa poprzez aktywność fizyczną. 
W tym wydarzeniu udział brałem już drugi raz.
Zostaliśmy podzieleni na 3 zespoły, ja trafiłem do
drużyny numer 1.
Imprezę rozpoczęliśmy defiladą wszystkich
zawodników i zabawą integracyjną. Następnie
rozpoczęły się zmagania wszystkich drużyn, które
zmierzyły się w 10 konkurencjach. Po trzech 
pierwszych już czułem zmęczenie, ale się nie
poddawałem. Na początku bardzo słabo nam szło, ale
kiedy doszło do konkurencji z bieganiem, było już
zdecydowanie lepiej. W przerwie na odpoczynek
poszedłem sprawdzić tabelę i okazało się, że
jesteśmy na pierwszym miejscu. Byliśmy szczęśliwi, a
to dało nam motywację do dalszego działania. Po 
następnych konkurencjach przedszkole
zaprezentowało nam taniec kwiatów. Była to chwila
wytchnienia i możliwość zregenerowania sił. W
ostatniej rundzie odbył się wyścig po słodką
niespodziankę, którą po biegu mogliśmy skosztować.
Po ostatniej rozgrywce nadszedł czas na podliczenie
punktów. Drużyna nr 3 była na 1 miejscu, ale ekipy 1 i
2 miały taką samą liczbę punktów, więc doszło do
dogrywki, w której zawodnicy musieli pokonać
dystans, kozłując piłkę. Lepsza okazała się drużyna nr
1, na szczęście była to moja grupa.

Na koniec nadszedł czas na dekorację zawodników,
którzy przy piosence „We are the champions” zespołu
Queen, byli nagradzani medalami oraz brawami.
Spotkanie zakończyło się sesją zdjęciową oraz małym
poczęstunkiem.
Jestem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w tym
spotkaniu.

/DOMINIK KNAP/
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KARTKI Z KALENDARZA

Dzień Kobiet

Babcia i dziadek

DZIEŃ KOBIET

"Świat bez kobiet
byłby jak ogród bez kwiatów."

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem  w wielu
krajach. W tym dniu mężczyźni wręczają  znajomym
kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom
kwiaty i drobne podarunki. Podobnie było w naszej
szkole w piątek 6 marca. Chłopcy ze wszystkich klas
pamiętali o swoich "małych kobietkach".

/Wojtek Bobowski, Dominik Knap/

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązania,
znajdą radę na każde zmartwienie – to nasze babcie i
dziadkowie. 21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku,
w których możemy wyrazić wdzięczność za ich trud i
oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy.
To Dzień Babci i Dzień Dziadka. Ta niecodzienna
uroczystość odbyła się w styczniu. Zaproszeni goście
licznie przybyli w mury naszej szkoły, gdzie
wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy
wnucząt.
Dzieci przygotowały dla nich  spektakl pt. „Jasełka dla
babci i dziadka – świeć gwiazdeczko mała”. Były też
występy wokalne, taneczne i recytatorskie.
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się
prezentacjom swoich wnucząt, nagradzając gromkimi
brawami. Nie kryli wzruszenia podziwiając  swoje
„skarby”.

BAL KARNAWAŁOWY
W lutym br uczniowie spędzili czas na tańcach i
pląsach podczas zorganizowanych bali
karnawałowych. W godzinach porannych animatorzy
zapewnili zabawę dzieciom kl. 0-III. Niezliczone
księżniczki, czarownice, kowboje, policjanci, wróżki,
sportowcy, piraci, a także inne postacie opanowały na
kilka godzin salę GOKSiR. Przebrane dzieci z dumą
prezentowały stroje, a skoczna muzyka porwała
wszystkich do tańca. W trakcie zabawy nie zabrakło
okazji do skosztowania łakoci oraz pizzy, o co zadbali
rodzice naszych uczniów. Dzieci zakończyły zabawę
we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami
swoimi przeżyciami i wspomnieniami, które na długo
pozostaną w ich pamięci. Po południu w rytmach
dyskotekowych na parkiecie wirowali starsi uczniowie,
którym radość sprawiła pizza i loteria. Bal dostarczył
wiele radości zarówno uczniom jak i nauczycielom.   
   /Wojtek, Dominik/          
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KARTKI Z KALENDARZA - COVID 19

Covid Covid

Covid Covid

Covid

Gdy  w grudniu 2019 roku w Chinach wybuchła epidemia  COVID-19 nikt z nas nie przypuszczał, że również
my odczujemy jej skutki. Gdy wirus dotarł do Polski rząd wprowadził obostrzenia. Jednym z nich było
zamknięcie szkół i wprowadzenie e-lekcji. Na początku wszyscy uczniowie byli zadowoleni, ale po upływie tak
długiego czasu okazało się, że wcale nie jest tak super. Nauczyciele zadawali bardzo dużo zadań z którymi
trzeba było sobie poradzić samemu. Obyśmy się spotkali wszyscy razem we wrześniu.

/ANTEK POLAŃSKI/
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KARTKI Z KALENDARZA

WIOSNA MNIE JARA

Od wielu lat w naszej szkole, zgodnie z tradycją,
uroczyście świętujemy nadejście Wiosny.W tym roku,
w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych, nasi
uczniowie i ich rodzice bardzo chętnie wzięli udział w
projekcie „JAK SPĘDZAM PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY”.

Wiosna kojarzy się z pożegnaniem Marzanny. Wiosna
to rzeczownik rodzaju żeńskiego. A co z wiosną ma
wspólnego Jaryła ? On - Jaryła. Kto to taki ? Wiosna -
mężczyzną ? Takie wyzwanie mieli uczniowie klas 4-
7. Dotarli do licznych źródeł o słowiańskim bóstwie o
nazwie Jaryła, który zapowiadał wiosnę. 

Ten wyjątkowy dzień u każdego w domu  upłynął
w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, sprawił
ogromną frajdę nie tylko uczniom i ich rodzicom ale
również nauczycielom, którzy z radością oglądali
kolejne zdjęcia i kreatywne pomysły swoich
wychowanków.
 

/AMELIA WIĄZEK/
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KARTKI Z KALENDARZA

MATEMATYCZNE JAJA
W ramach zajęć kreatywnych z matematyki oraz przy
okazji Świąt Wielkanocnych, uczniowie klas 4 i 5
poznali kilka ciekawostek świątecznych związanych z
jajami. Dowiedzieli się, co oznacza wyrażenie „Jajo
Kolumba” i skąd wzięło się to określenie. Zbadali
także: Gdzie się znajduje pomnik Jaja Kolumba?
Dlaczego kopuła katedry florenckiej ma kształt jaja? 
Jakie jaja można zobaczyć na niebie? Co to jest "jajo
tangram"?
Uczniowie musieli wykonać na podstawie dołączonej
instrukcji konstrukcję jaja przy użyciu cyrkla i linijki, a
następnie pokolorować powstałe jaja wg upodobania.

/Paulina Mokrzycka, Klaudia Żebrowska/

DLA ZIEMI - DLA NAS
Dzień Ziemi jest obchodzony w wielu krajach.
Uświadamia społeczeństwu, jak wielkim darem jest
Ziemia. W tym roku aktywnie zaangażowaliśmy się w
obchody Dnia Ziemi, w innej formie, niż zwykle.
Nauczyciele przesłali uczniom propozycje różnych
zadań do wykonania w domu. Jedni sadzili kwiatki,
inni uczyli się segregacji. Uczniowie wykonali piękne
plakaty dla Ziemi. Uczniowie klas 5, 7 i 8 mieli
stworzyć list otwarty/apel do innych w sprawie naszej
Ziemi.  Zachęcali mieszkańców do drobnych kroków,
aby nasza Ziemia była czysta i cieszyła oczy każdym
zakątkiem.

/Paulina Mokrzycka, Klaudia Żebrowska/

Dzień Ziemi

Dzień książki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
W dniu 23 kwietnia wypadło święto wszystkich
miłośników książek. W tym roku Światowy Dzień
Książki obchodziliśmy w domu, ponieważ sytuacja na
świecie nie pozwala nam na pójście do szkoły.
Uczniowie młodsi wykonali zakładki do książek, a
klasy starsze zrobiły obrazki lub napisały krótki tekst o
swojej ulubionej lekturze.       /Paulina Mokrzycka/

Nieznany

Internet



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 19 07/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plBazgroły ze szkoły

KARTKI Z KALENDARZA

Kartka

JAN PAWEŁ II
W tym roku przypadła 100. rocznica urodzin Karola
Wojtyły. Z tej okazji szkoła zorganizowała konkurs
plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, 
którego celem było pogłębienie wśród dzieci i
młodzieży wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II.
Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i panującą
sytuację prace przesyłane były drogą elektroniczną.

/Wojtek Bobowski, Dominik Knap/

KARTKA WIELKANOCNA

Nasi uczniowie chętnie odpowiedzieli na konkurs
plastyczny „Kartka Wielkanocna”, którego
organizatorem jest GOKSIR Dobromierz.
Z radością przystąpili do tworzenia kolorowych i
pomysłowych kartek. Dobrze, że mimo przeciwności
udało się podtrzymać.

/Wojtek Bobowski, Dominik Knap/

NADIA ŁUSZYŃSKA
WYRÓŻNIONA ZA RECYTACJĘ

Z przyjemnością donosimy, że uczennica klasy 5
naszej szkoły została wyróżniona podczas etapu
powiatowego XXV Konkursu Recytatorskiego
„Pegazik”, który odbył się 11 marca 2020 roku w
Świdnicy.
Nadia Łuszyńska została dostrzeżona wśród 23
uczestników, kiedy recytowała utwór pod tytułem
„Grzeczna dziewczynka” A.A.Milne’a. Widać sportowy
duch walki, którego Nadia bez wątpienia posiada,
pomaga również na scenie. Gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów.

Nieznany
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KARTKI Z KALENDARZA - KWARANTANNA

"Kwarantanna narodowa"

Gdy pojawił się COVID-19, zaczęła się nauka zdalna.
Dużo czasu spędzam przy elektronice, ale najgorsze
jest to, że nie mogę się widywać z rówieśnikami. Jak
odrobię zadania, często się nudzę. Jednak w tym
czasie można odkryć swoje nowe umiejętności i
mocne strony (ja tak zrobiłam). Przykro mi z powodu
odwołanych kolonii, ale będę
mogła przynajmniej spędzić czas z rodzicami. Plusem
jest to, że mogę pobyć razem z rodzinką. Gdy
dowiedziałam się, o tej pandemii, trochę mnie to
przestraszyło. Mimo zdjęcia nakazu noszenia
maseczek w otwartej przestrzeni, nadal boję się o
zdrowie mojej rodziny, najbardziej o dziadków,
ponieważ są  narażeni mocniej na wirusa. Mam
nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy i
zrozumiemy, jak ważny jest kontakt z drugim
człowiekiem.

/Wiktoria Klasa/

„Kwarantanna- czas na realizowanie marzeń”
Moja kwarantanna przebiega  w spokoju i radości.
Zdalne nauczanie bardzo mi się podoba.
Od kilku tygodni rozpoczęłam treningi. Na samym
początku odbywały się one na dworze. Teraz są już
w  hali sportowej.
Jeśli chodzi o zdalne nauczanie przede wszystkim
trudności sprawiały mi duże ilości zadań domowych.
Ale i tak nie powinnam narzekać. Uważam, że dobrze
sobie daję radę.
Wyciągnęłam wiele wniosków ze zdalnego nauczania.
Na pewno wiem już, że nie warto zostawiać sobie
lekcji na później. Teraz staram się robić wszystko na
bieżąco.
Moje wakacje w roku 2020 będą w większej części
odbywać się u mnie w domu oraz w ogródku.
Postaram się, aby nie były zbyt nudne, szczególnie,
że jestem energiczną osobą. Raczej pojadę na obóz
sportowy piłki siatkowej. Bardzo, bardzo dużo czasu
spędzę grając w siatkówkę w moim ogrodzie. Będę
chciała jeszcze spędzić cudowny czas z moja rodziną.

/Nadia Łuszyńska/

Przez kilka minionych miesięcy uczniowie mieli okazję przekonać się, jak trudno uczyć się samemu w domu.  W
czerwcu przeprowadzono ankietę dotyczącą zdalnego nauczania. Zwracając się do dzieci nauczyciele poprosili
o: refleksje na wypadek gdybyśmy od września nie wracali do szkół i kontynuowali nauczanie on-line. Pytania
oscylowały wokół: rad/wskazówek dotyczących tego, co pomagało/ułatwiało naukę w trybie on-line? Jak
chciałbyś, żeby nauka on-line wyglądała od września? Co sprawiło najwięcej trudności ucząc się on-line? Jak
oceniasz swój stan wiedzy z tematów, których uczyłeś się on-line? Co byś zmienił/zmieniła w przyszłym roku,
żeby mieć pewność, że nauczysz się wszystkiego. Dodatkowe pytania sformułowano dla uczniów klasy 7,
którzy będą musieli sprawdzić swą wiedzę na egzaminie. Uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi na pytania.
Większości podobały się lekcje on line i od września chętnie uczestniczyliby w takich zajęciach. Zafascynowani
byli aplikacją Teams, dzięki której lepiej rozumieli zgłębiane zagadnienia niż przez wysyłanie wiadomości na
dziennik Librus. Daje ona bowiem możliwość integracji.
Pomimo problemów z Internetem, zdecydowana większość uczniów  systematycznie uczestniczyła w zdalnym
nauczaniu. Tylko nieliczni potraktowali ten czas, jako przerwę w nauce, przez co, w ostatnich tygodniach
spotykali się z nauczycielami na konsultacjach.
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KARTKI Z KALENDARZA - DZIEŃ RODZINY

Z RODZINĄ WSPANIALE NIE TYLKO NA ZDJĘCIU

Dzień Rodziny to uroczystość od zawsze celebrowana
w naszej szkole. Nauczyciele wraz z uczniami bardzo
chętnie organizują przedstawienia artystyczne,
podczas których dzieci recytują wierszyki i śpiewają
piosenki dla najbliższych.
W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, wspólne
świętowanie było niemożliwe. Jednak to, że dzieci nie
spędzają czasu w szkole, nie przeszkadza we
wspólnym obchodzeniu tych wyjątkowych dni: Dnia
Mamy i Dnia Taty i wykonania upominków dla obojga 
rodziców. Wychowawcy w ramach nauczania on-line
zaproponowali dzieciom wykonanie prac plastycznych
i dekoracji w warunkach domowych oraz zrobienie
zdjęć na temat „Jak rodzinnie spędzamy wolny czas”.
Kochani Rodzice, dziękujemy Wam za chęć
podzielenia się z nami pomysłami na aktywnie
spędzony czas. Dziękujemy Wam za to,  że
wspieracie nas w trudnym dla nas wszystkich czasie.
Dziękujemy za ogromny wkład pracy i zaangażowanie
w zdalną działalność edukacyjną naszej szkoły. 
Życzymy Wam nieustannego uśmiechu na twarzy,
spełnienia najskrytszych marzeń, zdrówka (bo to
najważniejsze) oraz udanego odpoczynku w czasie
wakacji (oczywiście z nami - pociechami!).

/Amelia Wiązek/
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