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FERIE TUŻ, TUŻ ... - NO I CÓŻ?

             Cześć chłopaki!
           Cześć dziewczyny!
     Skąd u Was te smutne miny?
      Przecież już za pasem ferie.

Ferie zimowe
Są odlotowe.

Hej na sanki
koleżanki,
w nocy
srebrny
śnieżek spadł.
A więc z górki
na
saneczkach, 
aż zaświszcze

w uszach
wiatr.
Ach, z tej górki
na pazurki miło
się na sankach
mknie.
Tylko potem
trzeba znowu
pod tę górę 

ciągnąć je.

Gdy śnieżek
poprószy,
naciągniemy czapki
na uszy.
Pełni zapału
i radości,
pójdziemy
rozprostować nasze
kości.
Będziemy zjeżdżać
z wysokiej góreczki,
aż będą
podskakiwać nasze

saneczki.
Ulepimy dużego
bałwana, 
którego buzia
będzie roześmiana.
Każdy z nas 
o bezpieczeństwo
dba, bo do szkoły
chce wrócić zdrów
ha, ha, ha. 

NIEDŁUGO FERIE, CZAS NA KTÓRY CZEKAMY!
Na ferie zimowe wszyscy uczniowie czekają z utęsknieniem,
bowiem są one potrzebne do lepszego funkcjonowania 
w szkolnej rzeczywistości. Nic tak nie pozwala odpocząć
umysłowi po dłuższej pracy intelektualnej, jak aktywny
wypoczynek. 14 lutego w  szkole zabrzmi ostatni dzwonek przed
zimowymi wakacjami. Dlatego też szykujcie sanki, narty, łyżwy 
i bądźcie w gotowości. Życzymy wszystkim wesołych 
i bezpiecznych ferii, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 8 01/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBazgroły ze szkoły

PO PIERWSZE: BEZPIECZEŃSTWO

                             Nie trenuj po szkole biegania 
                              - to unikniesz nogi złamania.

Szkoła

Szkoła to miejsce, gdzie uczysz się wielu nowych, ciekawych rzeczy.
Poznajesz literki, cyferki, zdobywasz wiedzę o świecie i przyrodzie, która
Cię otacza. Spędzasz też czas, bawiąc się na przerwach 
z przyjaciółmi. Pamiętaj, aby wybierać takie zabawy, które będą dla Was
bezpieczne:

1. Postaraj się nie biegać po schodach i korytarzach. Biegając, możesz
się przewrócić, pośliznąć lub wpaść na kogoś.

2. Nie zjeżdżaj po poręczy! Możesz z niej spaść i mocno się potłuc.
3. Pamiętaj, by ostrych przedmiotów nie używać do zabawy. 
4. W trakcie zabawy: nie popychaj, nie bij i nie wyśmiewaj innych

uczniów. Gdy ktoś postępuje tak wobec Ciebie, powiedz o tym
rodzicom i nauczycielowi.

5. Zabieranie komuś jego własności (zabawek, zeszytów, pieniędzy lub
śniadania) nie jest zabawą. Powiadom nauczyciela i rodziców, gdy
ktoś, bez Twojej zgody, odbiera Ci jakąś rzecz.

                   WIEM!
               PAMIĘTAM!
            STOSUJĘ SIĘ!

Bezpieczeństwo

To od Was samych zależy czy droga do szkoły będzie
bezpieczna.  Pod nieobecność dorosłych 
bezpieczeństwo jest w Waszych rękach!
Jeśli myślicie, że podróż do szkoły jest najnudniejszą
rzeczą na świecie, to jesteście w wielkim błędzie!
Zobaczcie najbardziej ekstremalne drogi do zdobycia
ważnej wiedzy.

Stoją  znaki. Znak za znakiem .
I zadanie mają takie,  żeby ostrzec i zakazać  

lub kierunek dobry wskazać. 
Muszą czyste być, dlatego nie oszpecaj ich, kolego!

Nie bazgrajcie po nich niczym.
One nam ratują życie.

Bartosz Abramowicz

www.bezpieczny puchatek.pl

www.zsdamno.pl
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We wrześniu policja, to w naszej szkole tradycja!

Spotkanie

Dnia 23 września do naszej szkoły
przybył policjant.
Opowiadał o bezpieczeństwie 
w szkole i poza nią. Powiedział, że
na każdym kroku czyhają na nas
niebezpieczeństwa. Na myśli miał
wszelkiego rodzaju urazy, które
mogą powstać podczas zabaw i
,,wygłupów’’ jakie codziennie
uskuteczniamy podczas przerw.
Mówił  o tym ,aby nie biegać, nie
wychylać się przez okno, nie
podstawiać ,,haków’’ i mieć trochę
wyobraźni, która odpowiednio
wykorzystana może uchronić nas
przed niechcianymi wypadkami. 

Spotkanie z policjantem uratowało nas przed lekcjami,
ale to nie oznacza, że się czegoś nie nauczyliśmy.
                                 
                                            Nina Jankowska

Spotkanie

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego
bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną 
i w związku z tym powinno znać zasady
postępowania w różnych miejscach, czy 
w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć
zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić.
Realizując jedno z głównych zadań szkoły dotyczące
poznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na
terenie szkoły i poza nią, uczniowie, spotkali się 
z  sierżantem sztabowym Danielem Klimowskim  
z Posterunku  Policji w Dobromierzu. Funkcjonariusz
przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie dzieci na
ulicy –  w drodze do szkoły, na placu zabaw 
i w domu.  Podkreślił również znaczenie znaczków
odblaskowych na odzieży zewnętrznej, które po
zmroku zwiększają bezpieczeństwo i widoczność na
ulicy. Wskazał jak bezpiecznie korzystać z placu
zabaw, jakie niebezpieczne sytuacje mogą wystąpić,
gdy dziecko zostaje samo w domu, jak zachować się
w kontaktach z obcymi osobami. Pierwsze w tym roku
spotkanie uczniów z funkcjonariuszem policji
zapoczątkowało cykl spotkań pod hasłem:

„Zadbaj o swoje bezpieczeństwo”.

J. Werczyńska

N
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SZKOŁA NA CAŁEGO

 AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
„JESTEM, WIĘC NIE ŚMIECĘ!”

Sprzątanie świata to coroczna akcja, która ma na celu
zachęcić młodych jak i tych starszych mieszkańców
naszej planety do porządków. Sprzątamy śmieci,
segregujemy butelki, zamiatamy liście… to wszystko
sprawia, że świat wokół nas wygląda dużo przyjemniej
i przede wszystkim czyściej. Na pewno lepiej żyje się
w czystym i zadbanym środowisku. Jest to ważne nie
tylko dla ludzi, ale również dla roślin i zwierząt, bo
pamiętajmy, że to właśnie my wszyscy tworzymy ten
piękny świat. Dbajmy więc o niego najlepiej jak się da!

Julia Mańkowska

              ALE DRAKA! DZIEŃ CHŁOPAKA!

Śmiej się dużo, ucz się mało,
na klasówkach ściągaj śmiało,
bądź mądrzejszy niż komputer,
szybszy niż japoński skuter. 
Przyjmij proszę me życzenia, 
niech się spełnią Twe marzenia

Ważna dzisiaj data taka, bo to przecież ...
Dzień Chłopaka!

Dzień chłopca

Dzień Chłopca

Choć nie jestem chłopcem, też świętuję 30 września,
bo właśnie tego dnia przypadają moje urodziny. 
W jeszcze lepszy nastrój wprawia mnie to, że mogę
świętować razem z przyjaciółmi na dyskotece 
z okazji Dnia Chłopca.
Tak też było w tym roku. Przy wspólnym stole
zjedliśmy słodki poczęstunek, składałyśmy chłopcom
życzenia i wręczyłyśmy im prezenty. 
A potem to już tylko tańce i wspólna zabawa. Będzie
co wspominać do przyszłego roku.

Asia Stefańczyk

Karina Wiązek

Karina Wiązek
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                        SZKOŁA NA CAŁEGO

„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest nas
w stanie pozbawić”

/J.Menander/

Dzień Edukacji Narodowej cała społeczność szkolna z
ul.Podgórnej 2 świętowała w sali widowiskowej
dobromierskiego ośrodka kultury. Uroczystość swą
obecnością zaszczycili: wójt Jerzy Ulbin, sekretarz -
Monika Borysewicz, ksiądz Andrzej Walerowski,
emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz
rodzice.
W części oficjalnej był czas na życzenia i kwiaty, które
na ręce dyrektor Elżbiety Seperant złożył wójt gminy.
Pogratulował też szczególnych osiągnięć 
i nagrodził wychowawcę świetlicy szkolnej, Karinę
Wiązek.

Do wszystkich życzeń dołączyli się uczniowie, którzy w kabaretowej formie przedstawili kilka scen żywo
zapożyczonych ze szkolnej rzeczywistości. Z dystansem do samych siebie zaprezentowali bogatą galerię
uczniowskich typów wprost ze szkolnego atlasu uczniów, a dbając o dobrą formę swych nauczycieli
zaproponowali sowicie wyposażony „Niezbędnik nauczycielski”. W krzywym zwierciadle ukazali typy
charakterologiczne uczniów, a wśród nich, wredniaka rzadkiego, marudę szkolną, męczennika lekcyjnego czy
odpisywacza zaciekłego. Na scenie niczym w kalejdoskopie przewijały się barwne postacie, bawiąc do łez
widownię. Ta w dowód wdzięczności obdarowała młodych aktorów gromkimi brawami.

DEN

Pasowanie

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE ...

Po uroczystym pasowaniu przez Panią dyrektor
powitaliśmy już oficjalnie w gronie brzechwiaków
naszych młodszych kolegów. Wśród nich znaleźli
s i ę : Michał Balok, Dżhulia Ilieva, Oscar Knap,
Wiktor Maciejczuk, Sonya Marinova, Paulina
Mokrzycka, Mikołaj Nydza, Nicola Pawłowska,
Antoni Polański, Jakub Tchórzewski, Amelia
Wiązek, Marlena Zajda, Klaudia Żebrowska. Pieczę
nad nimi przez trzy lata sprawować będzie Pani Alina
Wójcik. Ale nie było łatwo. Musieli zdać egzamin u
Pani Jesieni i Smoka. Kciuki trzymali dumni rodzice,
którzy w nagrodę przygotowali wystrzałowy tort i rożki
obfitości.

K.W.

K.W.
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SZKOŁA NA CAŁEGO

Konkurs

                          MIĘDZYSZKOLNY
  KONKURS WIEDZY O GMINIE DOBROMIERZ
               Cudze chwalicie, swego nie znacie !
                    Sami nie wiecie, co posiadacie !

Konkurs

Konkurs

Dnia 30 października byliśmy organizatorami
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gminie
Dobromierz. W tym roku przyjął on niecodzienną
formułę. Drużyny zmierzyły się ze sobą w grze
planszowej, która rozegrała się w hali sportowej. Pod
różnobarwnymi polami kryły się pytania sprawdzające
znajomość historii Dobromierza, odnoszące się do
walorów przyrodniczych naszej gminy, a także te
związane z kulturą i rozrywką. Uczniowie zmagali się
także w konkurencjach sportowych, które z powodu
zabawnych rekwizytów, takich jak gumowce czy
worki, wywoływały gromki doping, ale i salwy śmiechu.
Konkurs swą obecnością zaszczycili znamienici
goście, a wśród nich: Pani Monika Wielichowska, poseł
RP, wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin oraz prezes
Towarzystwa Przyjaciół Dobromierza, Piotr
Maciejczuk. Potyczki uczniów obserwowało jury,
któremu przewodniczył Edward Hałdaś, znany
wszystkim ze swojego zamiłowania do historii i
kolekcjonerskiej żyłki, 
a przede wszystkim sympatii dla uczniów, których
niejednokrotnie bawił i uczył swymi opowiastkami 
z zamierzchłej przeszłości, zwłaszcza tej dotyczącej
najbliższych okolic.
W bardzo wyrównanej walce ostatecznie zwycięski
laur przypadł naszym.
Konkurs ten jest niebywałą okazją, by bliżej poznać
„małą ojczyznę”i dlatego na stałe wpisał się 
w tradycję szkolnego kalendarium.

K.S.

Kałużny Kałużny

S. Kałużny

S. Kałużny

S. Kałużny S. S.
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SZKOŁA NA CAŁEGO

Kto Ty jesteś ?
Polak mały.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym
polskim świętem narodowym. Obchodzimy je 11
listopada. Tradycyjnie w szkole odbywa się wtedy
uroczystość. Nasi młodsi koledzy 
z klas 0-3 patriotyzm pokazali w bardzo ciekawym
przedstawieniu. W obrazowy sposób ukazali tragiczne
losy Polaków, ich dążenia do niepodległości i zrzucenie
kajdanów niewoli. Recytowali wiersze o Polsce i
śpiewali patriotyczne piosenki. Po ich spektaklu nie
dało się oprzeć wrażeniu, że to święto jest
rzeczywiście bardzo ważne dla każdego Polaka. I tego
dużego i tego małego. 

Julia Chryplewicz
Dzień Grecki

Dzień Niepodległości Nie udawaj Greka !

Właśnie, że tego dnia nikt niczego nie udawał. 
W szkole niczym w starożytnej Grecji zaroiło się od
mówców, filozofów, aktorów i starożytnych
sportowców. Zapłonął znicz na greckiej olimpiadzie,
Antygona i Ismena wymieniły siostrzany uścisk, a stół
uginał się od greckich specjałów, których zakosztowali
wszyscy. Na parkiecie królowały rytmy 
z „Greka Zorby”.

K.S.

Dzień Niepodległości

Karina Wiązek

N

K.W.
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WIEDZA I PRZYJEMNOŚĆ

NAUKA NA WESOŁO 

W naszej szkole nauczyciele bardzo
starają się, aby połączyć przyjemne 
z pożytecznym. W związku z tym
organizują nam wiele różnych atrakcji,
które są i dla ciała i dla ducha.

Dzięki comiesięcznym koncertom
Filharmonii Sudeckiej dowiadujemy się
ciekawych rzeczy o instrumentach,
poznajemy legendy o ich powstawaniu.
Bywamy w kinie i teatrze. Ostatnio
obejrzeliśmy film „Mój biegun”, który
opowiada prawdziwą historię Jana Meli. 
W tym roku odwiedziliśmy też jeden 
z zakładów pracy w Świebodzicach, 
a mianowicie Schneider Electric.
Mogliśmy z bliska przyglądać się pracy w
tym zakładzie. 
Takie lekcje poza szkołą są bardzo
ciekawe i lubiane przez uczniów. 
A najważniejsze, że nie trzeba po nich
pisać testów i sprawdzianów.

Julia Mańkowska

Wycieczka

Kino

Wycieczka do "Schnaider - Electric"

„Dwie pieczenie przy jednym ogniu”...to przysłowie
idealnie pasuje do naszej październikowej wyprawy do
Świebodzic. Zwiedziliśmy zakład pracy „Schneider-
Electric” i odwiedziliśmy także okolicznościową
wystawę poświęconą 170 rocznicy otwarcia i
uruchomienia linii kolejowej Wrocław – Świebodzice.
Niezwykle ciekawie o funkcjonowaniu koncernu
Schneider-Electric opowiedział dyrektor jego jednostki
w Świebodzicach -Jacek Sikorski.
Potem z kierownikami poszczególnych działów
zwiedziliśmy cały zakład, poznając proces
produkcyjny. Dziś już nie mamy wątpliwości jak ważną
rolę w życiu każdego człowieka odgrywa energia
elektryczna. O wizycie będą nam przypominać drobne
upominki z logo zakładu.
Drugim punktem wycieczki była wystawa 
o lokalnym kolejnictwie. Multimedialna prezentacja
przybliżyła historię budowy i uruchomienia linii
kolejowej Wrocław– Świebodzice, a wystawa
kolekcjonerska starej fotografii „Świebodzice 2013” 
i zbiory polskich filatelistów oraz numizmatyków
jeszcze wyraźniej zobrazowały to wielkie wydarzenie
dla każdego lokalnego patrioty. 

Bartosz Abramowicz

Wycieczka

K.M.

N

K.M.
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" MILUSIŃSKIE ŚWIĘTA"

MISIOWY ZAWRÓT GŁOWY
Tego dnia wszystko było misiowe.
Książeczki z Misiowej Biblioteczki i
wiersze nie od parady wprost 
z Misiowej Szuflady. A dla ciała
malutkiego odrobina miodku
słodziutkiego. 
I żeby to ciałko zbytnio nie
ucierpiało, tańców misiowych  też 
było niemało.

"Andrzeju, Andrzeju
prosimy dziś Ciebie

pozwól nam zobaczyć,
co pisane nam w niebie. "

Świece, zapach topionego wosku i wróżki to dla nas
magiczny czas przepowiedni. Próbowaliśmy choć
trochę uchylić rąbka tajemnicy swej przyszłości. 
Ta perspektywa wprawiała nas w iście dobry nastrój.

Halloween

Święto Misia

WIZYTA MIKOŁAJA 

Nie było końca radosnym piskom 
i piosenkom na widok miłego
gościa w czerwonym kubraczku,
z workiem prezentów. 
W towarzystwie diabełka, aniołka 
i Śnieżynki odwiedził każdą z klas,
zostawiając radość.

Maskaradę haloweenową
przygotowaliśmy na j.angielskim.
Postanowiliśmy w ciekawy 
i zabawny sposób dowiedzieć się
więcej o tym święcie. W tym celu
przebraliśmy się w upiorne
kostiumy. Przygotowaliśmy
świecące się w środku dynie ze
strasznymi zębiskami i oczami.

Julia Mańkowska
Mikołaj

Andrzejki

Jasełka

JASEŁKA NA BIS
Tegoroczne jasełka zrobiły taką furorę, że małych
aktorów i opiekunów poproszono o ich powtórzenie.
Brawa o potrójnej mocy usłyszeli od rodziców,
przedstawicieli władz gminnych i nauczycieli.
Oklaskiwali ich emeryci i renciści oraz kochani
dziadkowie.
Goście razem z aktorami śpiewali kolędy 
i jesteśmy pewni, że wspaniale się bawili.

Oliwia Łuszyńska

M. F.H.

K.W. B.K.

N

S.Kałużny
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Redakcja

Skład redakcji:
Od lewej: Julia Mańkowska, Bartosz Abramowicz, Joanna Stefańczyk, Nina Jankowska, Julia
Chryplewicz, Oliwia Łuszyńska
Opiekunowie: Aneta Haglauer, Katarzyna Stefańczyk

ZABAWA W DZIENNIKARZA
Witamy Was serdecznie i cieplutko. 

Jesteśmy redaktorami szkolnej gazetki ‘’Bazgroły ze szkoły’’, której
pierwszy numer ukazał się w grudniu  2010 roku.  Na początku redakcja
liczyła 10 osób pragnących rozwijać swoje zainteresowania
dziennikarskie. Obecnie liczy 6 dziennikarzy. "Bazgroły ze szkoły" opisują
wydarzenia z życia szkoły. Gazetkę chętnie czytają nie tylko uczniowie,
ale także rodzice i nauczyciele. Jest wizytówką szkoły promującą jej
działania. 
W skrócie, praca naszej redakcji polega na organizowaniu co dwa
tygodnie kolegiów redakcyjnych, na których omawiamy swoje artykuły  
i przedstawiamy plan  pracy nad następnym numerem. 
Właściwą drogę do poprawnego pisania wskazują nam Aneta Haglauer i
Katarzyna Stefańczyk.
Dzięki pracy w gazetce rozwijamy swoje umiejętności i wyobraźnię. 
Na jej  łamach możemy wyrażać swoje zdanie oraz myśli poprzez
swobodne wypowiedzi. Realizujemy też wiele ciekawych pomysłów.
Chociaż często popełniamy błędy, uczymy się na nich i doskonalimy swój
warsztat dziennikarski.
W Wasze ręce oddajemy nowy numer naszej gazetki szkolnej.

Miłej lektury.
Redakcja "Bazgroły ze Szkoły"
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