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Zwyczaje wielkanocne 
ŚRODA POPIELCOWA – zaczynamy wtedy czas
pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy
popiołem przypomina, że jesteśmy śmiertelni
 i odwiedzamy ten świat tylko “na chwilę”, dlatego
powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. 

NIEDZIELA PALMOWA – upamiętnia wjazd Jezusa
do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych
roślin, które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich
woda dawała roślinom zieleń i życie. Te rośliny
odradzały się po zimie najszybciej. Była to m.in.
wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne.

 W WIELKI CZWARTEK chłopcy ze wsi wyganiali
Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony kościelne
milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły
dobry uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. Do
dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd polewania
stóp dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę
ostatniej wieczerzy Chrystusa z apostołami.

LANY PONIEDZIAŁEK - to czas radości, zabawy,
psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres
postu. W tym dniu polewamy się wodą.  

MALOWANIE JAJ - ten  zwyczaj narodził się w
Persji. Wzór rysowano na skorupkach roztopionym
woskiem, a następnie wkładano je do barwnika –
łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatno-
czerwoną barwę. W procesie chrystianizacji pisanki
włączono do elementów symboliki wielkanocnej.

                                                                   PATRYK D.
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Wiosna 
Niedawno, czyli 21 marca, obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Razem z nową porą roku
przychodzą do nas różne, wiosenne tradycje. Oto kilka z nich:

Topienie Marzanny 
To chyba jeden z najpowszechniejszych zwyczajów związanych z witaniem wiosny. W mitologii
słowiańskiej Marzanna była utożsamiana z boginią słowiańską, która symbolizowała zimę.
Od wieków w pierwszy dzień wiosny ze słomy wykonywano kukłę na kształt kobiety, którą
przyozdabiano różnymi wstążkami i koralikami. Następnie wrzucano ją do wody,
aby odpłynęła z prądem, a wraz z nią zima.

Dzień Wagarowicza
Pierwszy dzień wiosny wśród młodzieży jest nazywany DNIEM WAGAROWICZA. W ten dzień
uczniowie ,,legalnie” mogą opuścić budynki szkoły nieco wcześniej. Niestety, w czasie panującej
pandemii nie można zorganizować takiego dnia  ;)

Wielkanoc
Na wiosnę przypadają również Święta Wielkanocne.  Zanim jednak  one,  każdy  z nas
robi w domu wiosenne porządki. W tym czasie chowamy już resztę zimowych ozdób, a do naszych
domów trafiają piękne kwiatki. Tradycyjnymi  potrawami na świątecznym stole są m. in.
barszcz biały, kiełbasa, jajka gotowane na twardo, babka wielkanocna i wiele, wiele innych.

Zajączek
Podczas świąt  do najmłodszych członków rodziny przychodzi zając wielkanocny. Przynosi 
on dzieciom małe upominki lub czekoladowe jajka. Chowa je najczęściej w ogródku,
a dzieci po pysznym śniadaniu szukają upominków gdzie się tylko da.

Wiosenne spacery
Ciekawym pomysłem na przywitanie wiosny jest oczywiście pójście na spacer do parku lub
lasu. Zaobserwujemy wtedy pierwsze oznaki wiosny, takie  jak:  przebiśniegi,  zawilce czy krokusy. 
Możemy zagrać również w popularną wiosenną grę, która polega na znajdywaniu darów wiosny.
 

                                                                                                                  Agata W.
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Wywiad z Panią Wicedyrektor - Sylwią Dudkowiak
1. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?
Miałam dwa ulubione przedmioty przez cały okres swojej edukacji, to był język polski oraz historia.
2. Który nauczyciel najbardziej zapadł Pani w pamięci? Dlaczego?
W mojej pamięci do dziś jest nauczycielka języka polskiego, Pani Wioletta Borkowska.
Imponowała mi swoją inteligencją i klasą, ciepłem, którym otaczała każdego ucznia. To
Ona zaszczepiła we mnie miłość do literatury, zaproponowała mi, abym należała  do koła recytatorskiego, w ten sposób  walczyłam 
ze swoją ogromną nieśmiałością. 
3. Z jakiego przedmiotu miała Pani najlepsze oceny, a z jakiego najgorsze?
Moje najlepsze oceny to oczywiście z języka polskiego, historii i plastyki. Może nie najgorsze, ale słabsze, były z matematyki.
4. Woli Pani kawę czy herbatę?
Lubię oba napoje, rano do śniadania zawsze piję cappuccino, potem lubię wypić dobrą herbatę: zieloną  lub białą.
5.Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe?  Jeśli tak, to jakie? 
W moim życiu zwierzęta zawsze były obecne, jako dziecko miałam psa, chomika, żółwia. Później, kiedy już byłam dorosła, 
kupiliśmy z mężem dla naszego syna i dla nas psa labradora o imieniu   Uno- cudowny,  kochany pies,  który wniósł wiele radości
i zabawnych  chwil  w nasze życie. Dwa lata temu odszedł od nas ze starości, miał 15 lat, już żaden inny pies go nie zastąpi. 
6.Woli Pani psy czy koty?
Każde zwierzę jest ważne, ale ja zdecydowanie wolę psy.
7.Czy lubi Pani sport? Jaki najbardziej?
Sport jest potrzebny w życiu, ja uwielbiam pływać i jeździć na nartach. 
8. Jaki jest Pani ulubiony kolor?
To chabrowy i czerwony.
9. Czy ma Pani jakieś motto życiowe?
Mam kilka, lubię czytać biografie, dlatego też zapadły mi w głowie motta znaczących osób w świecie, ale takie najważniejsze  to: "Sukces 
jest  zdolnością  do  przejścia od jednej porażki  do  drugiej  bez utraty entuzjazmu"  i tego się trzymam. 
10. Czy woli Pani nauczanie zdalne czy stacjonarne?
Zdecydowanie nauczanie stacjonarne, czekam na Was drodzy uczniowie:)

Wywiad z Panem Wicedyrektorem - Pawłem Jamrozem
1. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?
Zdecydowanie W-F.
2.Który nauczyciel  najbardziej zapadł Panu w pamięci?  Dlaczego? 
Moja nauczycielka od polskiego. Bardzo specyficzna osoba. Jako kolczyki i wisiorki nosiła kurze i królicze łapki. 
Oryginalny człowiek, ale i świetny nauczyciel.
3.Z jakiego przedmiotu miał Pan najlepsze oceny, a z jakiego najgorsze?
To zależy w której klasie. W ósmej miałem piątki ze wszystkiego. Założyłem się z mamą, a że nie lubię  przegrywać to  wyszło jak 
wyszło. Ogólniak...to całkiem inna historia.
4. Woli Pan kawę czy herbatę?
I znowu muszę odpowiedzieć, to zależy. Herbat nie pijam często, ale bardzo lubię chińskie białe, liściaste. Kawę pijam codziennie.
5.Czy ma Pan jakieś zwierzątko domowe? Jeśli tak to jakie?
Nie mam i nigdy nie miałem.
6. Woli Pan psy czy koty?
Węże :]
7. Czy lubi Pan sport? Jaki najbardziej?
Uwielbiam sport i szeroko pojętą aktywność fizyczną. Ze sportów indywidualnych wybieram bieganie, z drużynowych koszykówkę.
8.Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Niebieski.
9. Czy ma Pan jakieś motto życiowe?
Carpe diem.
10.Czy woli Pan nauczanie zdalne czy stacjonarne?
Stacjonarne, bez dwóch zdań.  Bardzo brakuje mi kontaktu osobistego z uczniami.  Podczas zdalnego nauczania mam  często wrażenie,  że
mówię sam do siebie.
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SPACERKIEM PO GŁOGOWIE
Co warto zobaczyć w naszym mieście? Jakie są ulubione miejsca redaktorów "Supernowej"? 

O tym wszystkim przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Jedną z atrakcji Głogowa jest “Różowy Most” zwany oficjalnie od 2005r.
Mostem Tolerancji. Łączy on ulicę Brama Brzostowska przebiegającą
między Starym Miastem a Zamkiem Książąt Głogowskich z ulicą Kamienna
Droga na Ostrowie Tumskim. 
Do roku 1916 istniał w tym miejscu drewniany most zwodzony, w roku 1917
oddano do użytku stalowy Most Hindenburga, który został zniszczony
podczas II wojny świtowej w 1945 roku. Pod koniec lat 40. most
wybudowano od nowa, zawsze był stalowo-szary. 
Pod koniec lat 90. Andrzej Leszek Szczypień wpadł na pomysł, aby
pomalować jego przęsła na inny kolor i zaproponował lokalnej telewizji TV
Głogów przeprowadzenie plebiscytu. W głosowaniu przeprowadzonym przez
lokalną telewizję TVGłogów głogowianie wybrali kolor wrzosowo-różowy. 13
kwietnia 2003 roku z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
oraz Bractwa św. Jana Nepomucena odsłonięto na moście figurę św. Jana
Nepomucena.

CIEKAWOSTKA
Św. Jan Nepomucen jest m.in. patronem tonących oraz orędownikiem
podczas powodzi. Jest również patronem mostów.  Dlatego figury
przedstawiające tego świętego stawia się w sąsiedztwie mostów i rzek.

                                                                                                          DOMINIK

DominikDominik

.
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Graffiti w przejściu podziemnym
Podziemna galeria to pomysł Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie,

który zapewnił ulicznym artystom materiały do pracy.
Nie powstałaby jednak, gdyby nie zgoda zarządcy przejścia, czyli
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na czerwonej

ścianie powstało graffiti  mające przedstawiać Głogów za dnia, czarne
tło to z kolei obraz Głogowa nocą. Praca powstała przy współpracy

kilkudziesięciu artystów graffiti z całej Polski.

Rzeźby muzyków przed Miejskim Ośrodkiem Kultury

Od 2006 roku na chodniku przed Miejskim Ośrodkiem Kultury stoją
rzeźby trzech muzyków – Jazzmanów. Ich pomysłodawcą i autorem
jest głogowski rzeźbiarz Dariusz Sagan. Ich uroczyste odsłonięcie
nastąpiło przy okazji 22. Głogowskich Spotkań Jazzowych i połączone
było z otwarciem wystawy 10 innych figur muzyków tego
samego artysty. Każda 
z rzeźb jest w innym kształcie, jednak ich przybliżone wymiary wynoszą:
ok. 250 cm x ok. 150 cm x ok. 100 cm. Wykonane są z poliestru
z wypełniaczem kamiennym. Pośród trzech stojących rzeźb znajdziemy:
Gitarzystę, Saksofonistę, Kontrabasistę. W kolejce czekają projekty:
Pianisty, Trąbkarza, Puzonisty, Skrzypaczki, Wiolonczelistki i Wokalistki.
Inspiracją przy tworzeniu figur była oczywiście muzyka
oraz obserwowanie muzyków i ich ruchów na scenie. 

Pomnik Jana z Głogowa
Ławeczka Jana z Głogowa to skromny monument
poświęcony średniowiecznemu uczonemu, nauczycielowi Mikołaja
Kopernika. Ma formę modnej w ostatnich dekadach ławeczki
pomnikowej. Odsłonięto ją w 2007 roku przy głogowskiej alei Wolności 
(w pobliżu staromiejskiego końca tej XIX-wiecznej arterii), na
skraju placu noszącego imię uczonego z Akademii Krakowskiej. Dzieło
zostało wykonane w technice żywic polimerowych. Postać Jana siedzi
na lewym końcu ławki. Na prawym udzie uczonego leży karta z
napisem: W 500 ROCZNICĘ ŚMIERCI / JANA Z GŁOGOWA
/ ASTRONOMA / MATEMATYKA / FILOZOFA / NAUCZYCIELA /
MIKOŁAJA KOPERNIKA / MIESZKAŃCY / GŁOGOWA / A.D. 2007.

Ulica Szewska
To moim zdaniem najładniejsza ulica w Głogowie.

Przypomina mi wąskie, włoskie uliczki. Ciemne budynki
potęgują wrażenie intymności. Po prostu

bardzo lubię nią spacerować.
                                                                                
                                                                                       Fotoreportaż Nadii
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Plac Saperów


 Pomnik Saperów znajduje się niedaleko ulicy
Poczdamskiej. Saperzy to ludzie, którzy rozbrajają

bomby. Pomnik powstał po to, żeby ludzie nie
zapomnieli, jaką saperzy mają ciężką, stresującą i

ryzykującą pracę.  Uroczystość odsłonięcia pomnika
odbyła się w 2016 roku 

i została połączona ze świętem 4 Batalionu
Inżynieryjnego w Głogowie. Oprócz uczestników i

oficjalnych gości znaleźli się także głogowscy
kombatanci, obecni i byli żołnierze oraz członkowie

różnych stowarzyszeń związanych z obronnością kraju.

                                                                        Fotoreportaż Michała

 Pomnik Jana Pawła II 
 Pomnik Jana Pawła II zwany również

placem Jana Pawła II. Upamiętnia pontyfikat
polskiego papieża. Znajduje się przy

Pomniku Dzieci Głogowskich, a
wybudowany został na fundamentach

kościoła św. Piotra. Jest
zbudowany z cegieł, wewnątrz wisi

piękny rzeźbiony obraz, na którym widnieje
nasz papież. Na cegłach znajdują

się wypowiedzi Jana Pawła II – jego
przesłanie do ludzi.

Fort Gwiazda


To zabytkowy fort w Głogowie,
który powstał latach 1747-1749,

kiedy pruski król (Fryderyk II Wielki)
po zdobyciu Głogowa rozpoczął proces 

umacniania
i zabezpieczania miasta przed wrogiem. Był
on też wykorzystywany w 1945 roku przez

wojska niemieckie. W 1832 roku fortyfikację
przemianowano na fort Stern. 

.

.

Michał

Michał
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Zamek Książąt Głogowskich

To dawna siedziba władców 
księstwa głogowskiego, w której

obecnie mieści się Muzeum
Archeologiczno-Historyczne. 
W pobliżu zamku znajduje się
amfiteatr zamkowy, Pomnik

Dzieci
Głogowskich upamiętniający
obronę Głogowa w 1109 roku
 oraz różowy Most Tolerancji.

                                                                          NATALIA

Teatr im. Andreasa Gryphiusa
W 1799 roku rozpoczęto budowę Teatru

Miejskiego w Głogowie. Był on pierwszym (poza
wrocławskim) teatrem mieszczańskim na
Śląsku. Budynek zaprojektował Krzysztof

Walentyn Schultze w stylu
wczesnoklasycystycznym. Najokazalej

prezentowała się wschodnia ściana, a w niej
bogato zdobiony ryzalit. Znajdujące się w nim
dwie doryckie kolumny, wyznaczały trzy osie

ryzalitu. 
W 1863 roku umieszczono w niszy nad

kolumnami popiersie Andreasa Gryphiusa. 
Teatr przechodził kilka przeobrażeń. W marcu
1843 roku w teatrze koncertował Franciszek

Liszt. Grał on na specjalnie skonstruowanym
przez głogowian fortepianie z podwójnym

dnem. 
Teatr Andreasa Gryphiusa w Głogowie został 

zniszczony w czasie II wojny światowej
 i odbudowany w latach 2017-2019. 

                                          MARTYNA
. Martyna
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 CHWILA RELAKSU

Odpowiedź wraz z hasłem znajdziecie na następnej stronie.

Dominik
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

Dziękujemy wszystkim uczniom
 naszej szkoły 

i ich rodzicom za zbiórkę 
kolejnych darów dla

Głogowskiego Stowarzyszenia
Pomocy Zwierzętom AMCUS, 

która została zorganizowana na 
terenie naszej szkoły w związku

 z obchodami 
Światowego Dnia Kota. 
Wszystkie dary trafiły

już do   potrzebujących zwierząt. .

.

.
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ŚWIĘTO SZKOŁY
W piątek, 19 marca, tradycyjnie obchodziliśmy święto 

naszej szkoły. 
W tym roku szkolnym święto odbywało się nietypowo 

ze względu na panującą pandemię.
Obchody rozpoczęliśmy od filmu, który został nagrany 

specjalnie na tę okazję. Następnie obejrzeliśmy prezentacje 
multimedialne o historii 

Orderu Uśmiechu oraz wybranych Kawalerach Orderu
 Uśmiechu. Prezentacje zostały przygotowane
 przez uczniów klas IV-VII w ramach szkolnego

konkursu.     
Następnie uczniowie sprawdzili swoją wiedzę 

o KOU, biorąc udział w quizie, a także wykonali 
plakaty -kolaże  poświęcone 

tegorocznym bohaterom naszego święta.

.

Z ŻYCIA SZKOŁY...

.

.

.

.

ANETA
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TWORZYMY KSIĄŻKI
Od początku nowego

semestru w bibliotece szkolnej można
odnaleźć i wypożyczyć książki stworzone

przez uczniów naszej szkoły.

 Książki, które są zbiorami opowiadań,
powstały jako wyniki konkursów

plastyczno --literackich.

Klasy 1-3  stworzyły książkę  
“Moja przygoda z Kubusiem Puchatkiem.” 

Ta książka to ciekawe
opowiadania z morałem, wzbogacone

ilustracjami dzieci.

Książka klas 4-7  dotyka poważniejszej
tematyki.

 “Ja i mój niepełnosprawny kolega” 
  to opowiadania, które ukazują podejście

młodych ludzi z naszej szkoły 
do niepełnosprawności, ich tolerancję, 

uważność i akceptację.
..

21 marca obchodziliśmy
 Światowy Dzień Osób 

z Zespołem Downa.
W Polsce żyje ponad 60 tys. osób dotkniętych tą 

niepełnosprawnością. Osoby te uczą się, pracują, marzą , 
kochają i mają prawo do szacunku i tolerancji. 

Aby okazać nasze wsparcie i solidarność z osobami
 z Zespołem Downa   

 oraz ich rodzinami, zorganizowaliśmy w naszej 
szkole Dzień Kolorowej Skarpetki. W tym dniu założyliśmy

 kolorowe skarpetki nie do pary. Na znak solidarności, 
stworzyliśmy też skarpetkowe pacynki.

.

..

.
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	MALOWANIE JAJ - ten  zwyczaj narodził się w Persji. Wzór rysowano na skorupkach roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatno-czerwoną barwę. W procesie chrystianizacji pisanki włączono do elementów symboliki wielkanocnej.

	Wywiad z Panią Wicedyrektor - Sylwią Dudkowiak
	Wywiad z Panem Wicedyrektorem - Pawłem Jamrozem
	SPACERKIEM PO GŁOGOWIE
	Co warto zobaczyć w naszym mieście? Jakie są ulubione miejsca redaktorów "Supernowej"?
	O tym wszystkim przeczytacie poniżej. Zapraszamy!
	Jedną z atrakcji Głogowa jest “Różowy Most” zwany oficjalnie od 2005r. Mostem Tolerancji. Łączy on ulicę Brama Brzostowska przebiegającą między Starym Miastem a Zamkiem Książąt Głogowskich z ulicą Kamienna Droga na Ostrowie Tumskim.
	Do roku 1916 istniał w tym miejscu drewniany most zwodzony, w roku 1917 oddano do użytku stalowy Most Hindenburga, który został zniszczony podczas II wojny świtowej w 1945 roku. Pod koniec lat 40. most wybudowano od nowa, zawsze był stalowo-szary.
	Pod koniec lat 90. Andrzej Leszek Szczypień wpadł na pomysł, aby pomalować jego przęsła na inny kolor i zaproponował lokalnej telewizji TV Głogów przeprowadzenie plebiscytu. W głosowaniu przeprowadzonym przez lokalną telewizję TVGłogów głogowianie wybrali kolor wrzosowo-różowy. 13 kwietnia 2003 roku z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz Bractwa św. Jana Nepomucena odsłonięto na moście figurę św. Jana Nepomucena.
	CIEKAWOSTKA Św. Jan Nepomucen jest m.in. patronem tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest również patronem mostów.  Dlatego figury przedstawiające tego świętego stawia się w sąsiedztwie mostów i rzek.

	Graffiti w przejściu podziemnym
	Pomnik Jana z Głogowa
	Ulica Szewska
	To moim zdaniem najładniejsza ulica w Głogowie. Przypomina mi wąskie, włoskie uliczki. Ciemne budynki potęgują wrażenie intymności. Po prostu bardzo lubię nią spacerować.


	Plac Saperów
	
	Pomnik Saperów znajduje się niedaleko ulicy Poczdamskiej. Saperzy to ludzie, którzy rozbrajają bomby. Pomnik powstał po to, żeby ludzie nie zapomnieli, jaką saperzy mają ciężką, stresującą i ryzykującą pracę. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w 2016 roku
	i została połączona ze świętem 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie. Oprócz uczestników i oficjalnych gości znaleźli się także głogowscy kombatanci, obecni i byli żołnierze oraz członkowie różnych stowarzyszeń związanych z obronnością kraju.

	Pomnik Jana Pawła II 
	Pomnik Jana Pawła II zwany również placem Jana Pawła II. Upamiętnia pontyfikat polskiego papieża. Znajduje się przy Pomniku Dzieci Głogowskich, a wybudowany został na fundamentach kościoła św. Piotra. Jest zbudowany z cegieł, wewnątrz wisi piękny rzeźbiony obraz, na którym widnieje nasz papież. Na cegłach znajdują się wypowiedzi Jana Pawła II – jego przesłanie do ludzi.

	Fort Gwiazda
	
	To zabytkowy fort w Głogowie, który powstał latach 1747-1749, kiedy pruski król (Fryderyk II Wielki) po zdobyciu Głogowa rozpoczął proces  umacniania i zabezpieczania miasta przed wrogiem. Był on też wykorzystywany w 1945 roku przez wojska niemieckie. W 1832 roku fortyfikację przemianowano na fort Stern.

	Zamek Książąt Głogowskich
	To dawna siedziba władców  księstwa głogowskiego, w której obecnie mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
	W pobliżu zamku znajduje się amfiteatr zamkowy, Pomnik Dzieci Głogowskich upamiętniający obronę Głogowa w 1109 roku
	oraz różowy Most Tolerancji.
	Teatr im. Andreasa Gryphiusa
	W 1799 roku rozpoczęto budowę Teatru Miejskiego w Głogowie. Był on pierwszym (poza wrocławskim) teatrem mieszczańskim na Śląsku. Budynek zaprojektował Krzysztof Walentyn Schultze w stylu wczesnoklasycystycznym. Najokazalej prezentowała się wschodnia ściana, a w niej bogato zdobiony ryzalit. Znajdujące się w nim dwie doryckie kolumny, wyznaczały trzy osie ryzalitu.  W 1863 roku umieszczono w niszy nad kolumnami popiersie Andreasa Gryphiusa.  Teatr przechodził kilka przeobrażeń. W marcu 1843 roku w teatrze koncertował Franciszek Liszt. Grał on na specjalnie skonstruowanym przez głogowian fortepianie z podwójnym dnem.  Teatr Andreasa Gryphiusa w Głogowie został  zniszczony w czasie II wojny światowej  i odbudowany w latach 2017-2019.                                            MARTYNA

	CHWILA RELAKSU
	Odpowiedź wraz z hasłem znajdziecie na następnej stronie.
	ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
	Dziękujemy wszystkim uczniom
	naszej szkoły  i ich rodzicom za zbiórkę  kolejnych darów dla Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMCUS,  która została zorganizowana na
	terenie naszej szkoły w związku
	z obchodami  Światowego Dnia Kota.  Wszystkie dary trafiły już do   potrzebujących zwierząt.
	ŚWIĘTO SZKOŁY
	W piątek, 19 marca, tradycyjnie obchodziliśmy święto
	naszej szkoły.  W tym roku szkolnym święto odbywało się nietypowo
	ze względu na panującą pandemię. Obchody rozpoczęliśmy od filmu, który został nagrany
	specjalnie na tę okazję. Następnie obejrzeliśmy prezentacje  multimedialne o historii  Orderu Uśmiechu oraz wybranych Kawalerach Orderu
	Uśmiechu. Prezentacje zostały przygotowane
	przez uczniów klas IV-VII w ramach szkolnego konkursu.      Następnie uczniowie sprawdzili swoją wiedzę
	o KOU, biorąc udział w quizie, a także wykonali
	plakaty -kolaże  poświęcone  tegorocznym bohaterom naszego święta.

	Z ŻYCIA SZKOŁY...
	TWORZYMY KSIĄŻKI
	Od początku nowego semestru w bibliotece szkolnej można odnaleźć i wypożyczyć książki stworzone przez uczniów naszej szkoły.
	Książki, które są zbiorami opowiadań, powstały jako wyniki konkursów plastyczno --literackich.
	Klasy 1-3  stworzyły książkę
	“Moja przygoda z Kubusiem Puchatkiem.”  Ta książka to ciekawe opowiadania z morałem, wzbogacone ilustracjami dzieci.
	Książka klas 4-7  dotyka poważniejszej tematyki.
	“Ja i mój niepełnosprawny kolega”    to opowiadania, które ukazują podejście młodych ludzi z naszej szkoły
	do niepełnosprawności, ich tolerancję,  uważność i akceptację.
	21 marca obchodziliśmy
	Światowy Dzień Osób  z Zespołem Downa. W Polsce żyje ponad 60 tys. osób dotkniętych tą  niepełnosprawnością. Osoby te uczą się, pracują, marzą ,
	kochają i mają prawo do szacunku i tolerancji.
	Aby okazać nasze wsparcie i solidarność z osobami
	z Zespołem Downa     oraz ich rodzinami, zorganizowaliśmy w naszej  szkole Dzień Kolorowej Skarpetki. W tym dniu założyliśmy
	kolorowe skarpetki nie do pary. Na znak solidarności,  stworzyliśmy też skarpetkowe pacynki.



