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 WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE...

Wakacje

WAKACYJNE PRZESTROGI

Okres wakacji to czas aktywnego
odpoczynku. Na urlopy wyjeżdżamy
najczęściej w miejsca o dużych walorach
przyrodniczych,  służących naszemu
zdrowiu. Jednak wędrując po łąkach,
lasach czy górach, kąpiąc się w jeziorze,
morzu lub leżąc na plaży, jesteśmy 
narażeni  na różne czynniki zagrażające
zdrowiu. 

Oto kilka  z nich!

Na plaży, tłum ludzi w słońcu się smaży. Wiedz o tym, 
że udar słoneczny jest niebezpieczny. Zatem pamiętaj mały

zuchu,olejkiem się nasmaruj i opalaj się w ruchu.

Płynie w rzeczce woda, 
zimna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.

Powiem wam coś jeszcze. Nie wchodźcie w gęste trawy, 
bo tam są kleszcze. Z łatwością wbijają się w skórę 

i w naszym organizmie czynią wielką awanturę.

                    Niech wasze wakacje będą udane.
                   Bogate w przygody niezapomniane.
                 Niech się spełnią wakacyjne marzenia. 
                       To są od lata gorące życzenia. 

blizejprzedszkola.pl
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SZKOLNE KALENDARIUM

Wyścig rowerowy

Dzień Dziecka

DZIEŃ RODZINY

Dnia 12 czerwca br. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Rodziny.
Wzruszające przedstawienie o naszych wspaniałych i kochanych
rodzicach zaprezentowali najmłodsi. Dzieci recytowały krótkie wierszyki i
śpiewały. Nie było na sali chyba rodzica, który by  się nie wzruszył!
Następnie klasa III z  pomocą klasy V przedstawiła piękną i znaną baśń o
sierocie, która spotkała dobrą wróżkę, zgubiła pantofelek i została żoną
księcia. Chyba wszyscy już wiedzą, że chodzi o kultową baśń -
,,Kopciuszek’’. Widzowie byli zachwyceni umiejętnościami scenicznymi,
które posiadają mali aktorzy z naszej szkoły.
Potem najstarsza klasa w szkole – klasa VI – również przedstawiła  
,,Kopciuszka’’! O nie, to nie  pomyłka. Szóstoklasiści przedstawili parodię
sławnej baśni. Występ wywołał uśmiech na twarzy słuchaczy, salwy
śmiechu na sali i oczywiście burzę  oklasków.
Przedstawienie zakończyło się wzruszającą piosenką dla kochanych
rodziców, symbolicznym kwiatem i słodkim poczęstunkiem.
Aktorów pożegnał ogromny aplauz. Goście gratulowali wszystkim
udanego występu.

NA PEWNO TEN WYSTĘP ZOSTANIE W PAMIĘCI NASZYCH GOŚCI
NA BARDZO DŁUGO!

Oliwia Łuszyńska

                                           DZIEŃ DZIECKA

6 czerwca br. kompleks boisk „Orlik” w Roztoce zamienił się w prawdziwe
królestwo dziecięcych marzeń. Gigantyczne maskotki, szczudlarze,
dmuchane zamki, występy na scenie i słodkości  sprawiły, że każda
dziecięca buzia była uśmiechnięta. Klasy 5i6 wzięły udział w II Gminnej
Grze Rowerowej. Uczestnicy przebyli 14 km po miejscowościach naszej
gminy, rozwiązywali zagadki historyczne i test o BRD.  Tym większa była
radość, kiedy na podium stanęły obie ekipy z naszej szkoły. „Smerfna
Drużyna” zajęła II miejsce, a zwycięski laur przypadł drużynie
„Madagaskar”.
Już nie możemy się doczekać przyszłorocznej imprezy na Dzień
Dziecka.

                                                                             K.S.

Święto Rodziny

Święto rodziny

S.Kałużny

S.Kałużny

S.Kałużny

S.Kałużny
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DZIEŃ WIOSNY
21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Wiosny. Z tej okazji zorganizowano konkurs wiedzy o
wiośnie. Były pytania o wszelkie zwiastuny tej pory
roku: pierwsze kwiaty, ptaki, zwierzęce potomstwo,
przysłowia. Poczynania drużyn oceniało jury. W drugiej
części dnia w radosnych nastrojach
przemaszerowaliśmy przez Dobromierz. Triumfalny
pochód z okrzykami i piosenkami na ustach z
pewnością odstraszył zimę. Po powrocie na szkolnym
boisku zgodnie z tradycją spaliliśmy marzannę-panią,
która symbolizuje zimę. Wrażenia z całego dnia
opłaciły się. Od razu zaświeciło słońce i zostaliśmy na
podwórku. 

  Joanna Stefańczyk

Konkurs o Brzechwie

Dzień wiosny

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Już tradycyjnie w maju odbyło się pasowanie na
czytelnika. Odtąd to miejsce przestaje być dla
pierwszaków bezimienne. Pierwsze spotkanie 
z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, 
a pierwsza wypożyczona książka powinna być na
długo zapamiętana. 
Tego dnia starsi koledzy przygotowali część
artystyczną, a panie bibliotekarki zapoznały dzieci z
księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych,
regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania
książek oraz  prośbami książki. Uczniowie uroczyście
przyrzekali, że będą kochać i szanować książki i
korzystać z ich mądrości, a także sumiennie
wypełniać obowiązki czytelnika.
Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na
czytelnika, poprzez dotknięcie ramienia ucznia
książką. Na pamiątkę tego wydarzenia młodzi
czytelnicy otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci
sowy z książką i zakładki, a do klasy zabrali ze sobą
duża sowę z tekstem przysięgi, odbitymi na niej
paluszkami i podpisami.
Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej
atmosferze. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy
pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i
rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania
nowych bohaterów książkowych. 

  Bartosz Abramowicz

„Brzechwa dzieciom – dzieci Brzechwie”.

Jak co roku w szkole odbył się konkurs  wiedzy o
twórczości naszego patrona pt. „Brzechwa dzieciom –
dzieci Brzechwie”. Jak doskonale zorientowani w
dorobku poety są  uczniowie świadczą bardzo
wyrównane wyniki. Różnorodność przygotowanych
zadań sprawiła, że było ciekawie. „Bawiąc-uczyć” - tak
w największym skrócie można powiedzieć o
konkursie.
Wszystkie drużyny uhonorowano pamiątkowymi
dyplomami, a zwycięzców – książkami.
Jan Brzechwa pękałby z dumy, wiedząc, że jego
wiersze mamy w małym paluszku.

Julia Chryplewicz

SZKOLNE KALENDARIUM

K.W.

K.W.
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SZKOLNE KALENDARIUM

ZABAWA CHOINKOWA
11 lutego odbyła się zabawa choinkowa. Dzieci ze
wszystkich klas świetnie się bawiły. Na sali balowej
pojawiły się przeróżne postaci: Superman, Czerwony
Kapturkek, księżniczki, wróżki, czarownice, piraci,
diabełki, kowboje i wiele innych. Tradycyjnie
największą atrakcją okazały się konkursy.  Zmagania
były nagradzane upominkami zafundowanymi przez
Radę Rodziców. O "słodki stół" zadbali jak zawsze
niezastąpieni rodzice, którym należą się
podziękowania za pyszne wypieki, zaangażowanie i
pomoc w organizacji imprezy. Było jak nigdy dotąd.
                       Bartosz Abramowicz

„ZMIENIAJ NAWYKI NIE KLIMAT!”
Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono dnia 22 kwietnia
1970r. w Stanach Zjednoczonych. W 1990 ten zwyczaj
przywędrował do Polski. Także w naszej szkole go
pielęgnujemy. Tego dnia uczniowie kl. 0 wcielili się w
żabki i motylki, przenosząc nas niemal na łąkę swoimi
piosenkami. Z kolei klasa szósta w krótkim
przedstawieniu uświadomiła nam jak ważne jest dbanie
o środowisko i w kilku scenkach pokazała, jak to
zrobić. Byśmy jak najdłużej mogli cieszyć się pięknem
naszej planety Ziemi, weźmy sobie te cenne rady
głęboko do serca. 

Nina Jankowska

Karnawał

CZWARTOKLASIŚCI JUŻ Z KARTĄ ROWEROWĄ,
WIĘC SZEROKIEJ DROGI!

Uczniowie klasy czwartej mają już za sobą egzamin
na kartę rowerową. Posiadać to ,,prawo jazdy” jest
bardzo przyjemnie, a i pożytecznie. Skończą się
dylematy, co począć, gdy chcesz jechać do przyjaciół,
a tu klops, bo nie ma kto Cię podwieźć. Jesteś
posiadaczem karty rowerowej, więc pojedziesz na
rowerze. A bez karty? Siedzisz w domu. Pozdrowienia
od klasy czwartej dla przyszłych posiadaczy
,,prawka”  :)

Asia Stefańczyk

Dzień Ziemi Karta rowerowa

K.W.

A.H. Nieznany
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ZABAWNE ŚWIĘTA

Śmieszne okulary

ŚMIECH TO ZDROWIE 

W naszej szkole nigdy nie zieje nudą. Zapobiega temu Samorząd Uczniowski, który w tym roku zaplanował kilka
śmiesznych dni. Nie sposób było nie dostrzec wówczas uczniów w dziwnych okularach, kapciach czy butach nie
do pary. Jednak do najbardziej udanych zaliczyłabym dzień śmiesznej fryzury. W szkolnych łazienkach przed
lustrami roiło się od tych, którzy na głowie chcieli mieć coś oryginalnego. Mam nadzieję na kontynuację tego
zwyczaju w przyszłym roku szkolnym.
                                                                           
                                                                                                       Nina Jankowska

Dzień fryzury

Buty nie do pary Dzień kapcia

stylio.pl K.S.

N stylio.pl
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NA WYCIECZKOWYM SZLAKU

24kwietnia wraz z naszymi wychowawczyniami wyruszyliśmy na
wycieczkę po Ziemi Sudeckiej. Dwudniowa wyprawa z noclegiem w
pensjonacie rozpoczęła się od zwiedzania Parku Miniatur w Kowarach, a
zakończył  ją pobyt w Zamku Śląskich Legend i wizyta w Hucie Szkła
Kryształowego w Piechowicach. Dodatkowym atutem pierwszego dnia
było ognisko - czas kiedy smażyliśmy kiełbaski i bawiliśmy się do woli.
Poranek drugiego dnia uprzyjemniły warsztaty garncarstwa, kowalstwa i
litografii. Kiedy swe kroki skierowaliśmy do huty szkła kryształowego,nikt
nie spodziewał się, że technika tworzenia szklanych figurek i naczyń to tak
skomplikowany proces. Na szczęście staraliśmy się nie poruszać jak
słonie w składzie porcelany, dzięki czemu  huta nie poniosła żadnych strat
podczas naszej wizyty.  Wspaniałą wycieczkę zakończył wspólny pobyt
w McDonaldzie.  Wrażeń musi starczyć nam do przyszłego roku
szkolnego, a plan na kolejną wyprawę zrodził się już w naszych głowach.  

                                                         Asia Stefańczyk
 

Park Miniatur

Western City

Pławna

PławnaB.A

K.M.

K.S.

K.S.
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SZÓSTA NA MECIE

"PIERWSZY POWAŻNY EGZAMIN"

Dnia 1 kwietnia br. szóstoklasiści ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu
napisali swój pierwszy poważny egzamin – 
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. Komisja czuwała
nad każdym naszym ruchem, aby ktoś ,,przypadkiem’’
nie wyciągnął z kieszeni małej, pomocnej karteczki.
Średnia naszej klasy wynosiła 30,3 punkta. Najwyższy
wynik osiągnęli Emilia Konieczna 
i Kacper Chryplewicz. Oboje uzyskali p o 39/40pkt.
Ponadto powyżej 35 punktów napisało pięcioro z nas.
Mamy nadzieję, że będzie więcej takich mądrych
roczników jak ten!!!  
Oczywiście, szóstoklasiści bardzo żałowali , że nie
mieli dnia wolnego od szkoły. No ale cóż! Było warto!
Tymi wynikami będziemy się przecież chwalić w
przyszłości.
Niestety, nasz czas w szkole się powoli kończy. Na
pewno będziemy tęsknić za nauczycielami 
i kolegami.

Integracje

"WIOSENNE INTEGRACJE"
W tym roku Dzień Wiosny klasy szóste obchodziły w
europejskim stylu. 
Zostaliśmy zaproszeni przez przedstawicieli Kółka
Europejskiego przy Zespole Szkół w Roztoce na Dni
Otwarte.
Każda szósta klasa reprezentowała inny kraj,
włączając w to kulturę oraz strój. Nasi uczniowie w
niebiesko-czerwono-białych barwach przybliżyli
Francję.
Tuż przed prezentacją zostaliśmy oprowadzeni po
gimnazjum. Poznaliśmy wszystkie zakątki tej szkoły.
Później zostaliśmy zaproszeni do zapoznania się ze
stoiskami każdego z państw. Byliśmy również widzami
konkursu europejskiego, w którym udział brały klasy
gimnazjum.
Myślę, że takich integracyjnych dni powinno być w
ciągu roku szkolnego więcej, bo to pozwoliłoby
każdemu oswoić lęki przed tym, co nowe 
w gimnazjum.

Julia Mańkowska

Wiosenne integracje

,,COŚ SIĘ KOŃCZY I COŚ SIĘ ZACZYNA’’

     W NASZYM WYPADKU KOŃCZY SIĘ NAUKA 
                W SZKOLE PODSTAWOWEJ, 
                A ZACZYNA SIĘ GIMNAZJUM.

Oliwia Łuszyńska

N

Nieznany
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K O N K U R S Y

                    KRUSnal - bezpieczniak

28 października odbył się Dolnośląski Konkurs
KRUSnal bezpieczniak- etap regionalny. 
Uczestniczyło w nim dwóch uczniów naszej szkoły, 
z których jesteśmy dumni. Emilka Konieczna zdobyła
7 miejsce i nominację do etapu wojewódzkiego, a i
Kacper Chryplewicz świetnie poradził sobie z trudnymi
pytaniami. Wrócili z wielkim zadowoleniem na twarzy.

Julia Chryplewicz
KRUSnal

Jajko

KONKURSY PLASTYCZNE

W mijającym roku szkolnym odbyły się liczne
konkursy plastyczne: „Święty Michał Archanioł”,
‘’Najpiękniejsza bombka’’ oraz "Jajko wielkanocne’’.
Zaroiło się od pięknych prac, wykonanych wieloma
trudnymi technikami. Niestety, prawo regulaminowe
nakazuje wyłonić tylko pierwsze trzy najpiękniejsze
prace. Nie było to łatwe zadanie. Prace  wszystkich
dzieci można było podziwiać na naszym szkolnym
korytarzu, 
a prace z konkursu św. Michał  Archanioł dotarły nawet
do „dużego” kościoła.

                             Julia Chryplewicz

WARSZTATY RECYTATORSKIE

Bonusem tegorocznego Konkursu Recytatorskiego
„Pegazik” w Świdnicy, były warsztaty  recytatorskie. 
Uczestniczyły w nich: K. Stefańczyk, N. Jankowska, 
J. Stefańczyk i J. Chryplewicz. Na miejscu przywitał je
Juliusz Chrząstowski,  znany aktor teatralny i filmowy,
który urodził się właśnie w tym mieście, a obecnie
zawodowo związany jest z Krakowem. Celem
warsztatów było poznanie trudnej sztuki recytatorskiej,
podczas której uczyłyśmy się: jak zmieniać barwę
głosu, jego siłę, kiedy robić pauzy. Były to dla nas
cenne sugestie, które z pewnością przydadzą się na
konkursach i szkolnych przedstawieniach. Kolejne
takie warsztaty zapowiedziano jesienią i chętnie z nich
skorzystamy.      
                            Julia Chryplewicz

Warsztaty

T.D.

K.W.

K.S.
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"NAJWAŻNIEJSZY JEST UDZIAŁ"
NA OLIMPIJSKIM SZLAKU

ZNICZ OLIMPIJSKI W DOBROMIERZU
W tym roku do naszej szkoły również dotarł
symboliczny znicz olimpijski. Na XI Mini
Paraolimpiadzie gościliśmy mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Jaskulinie, którzy w
mieszanych z uczniami drużynach stnęli w szranki w
dziesięciu konkurencjach. Ich wysiłek wkładany w
chęć zwycięstwa dopingowali uczniowie, nauczyciele
oraz opiekunowie. Po rozdaniu medali i wręczeniu
pucharu zwycięskiej drużynie zawodnicy udali się na
poczęstunek. Mamy nadzieję, że przez kolejne lata,
również będziemy mogli prezentować swoje
umiejętności sportowe razem z podopiecznymi DPS.

  Julia Mańkowska

Piotr Łuszyński

Paraolimpiada

SPORTOWE ZMAGANIA
W naszej szkole sportowe umiejętności możemy
rozwijać w zawodach sportowych. Oczywiście wiele
się też na nich uczymy. W ostatnim czasie odbyły się
zawody sportowe w takich dyscyplinach jak siatkówka,
piłka koszykowa czy czwórbój lekkoatletyczny. Swoją
wytrzymałość mogliśmy zaprezentować również w
akcji „Polska Biega”. Poprzez wysiłek wkładany w
przygotowania możemy poprawić swoją technikę. Po
drodze są zwycięstwa, ale też porażki. Pamiętajmy,
żeby dawać z siebie wszystko i dobrze się przy tym
bawić!!

  Julia Mańkowska

Turniej siatkówki

Paraolimpiada

Turniej kosza

N

K.W.

S.Kałużny

K.W.

S.Kałużny
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WYWIAD Z PIOTREM ŁUSZYŃSKIM

O: Dzień dobry! Chciałybyśmy zadać Panu kilka pytań .
P.Ł. Dzień dobry! Bardzo mi miło.
- Kiedy zaczął Pan grać w koszykówkę?
- Przygodę z koszykówką zacząłem w wieku 11 lat w Akademickim
Klubie Sportowym w Olsztynie, a karierę sportową w koszykówce na
wózkach rozpocząłem w 1994 roku.
- Rodzina wspierała Pana w tym wyborze czy raczej odradzała?
- Jak najbardziej rodzina mnie wspierała. I to właśnie ona ,,popchnęła’’
mnie do tego sportu.
- Co najbardziej lubi Pan w koszykówce. Dlaczego wybrał Pan ten
sport/dyscyplinę?
- Przede wszystkim widowiskowość tej gry i rywalizacja zespołowa.
- Jakie są Pańskie plany związane z koszykówką na najbliższy czas?
- Głównym celem na następne dwa lata jest przygotowanie do
Paraolimpiady w Rio de Janeiro w 2016 roku. 
- Jakie są Pana największe osiągnięcia sportowe?
- Z drużynowych osiągnięć z reprezentacją Polski była kwalifikacja
paraolimpijska w 2012 roku do Londynu oraz 5 miejsce na Mistrzostwach
Świata . Z osiągnięć klubowych: dwukrotne klubowe mistrzostwo świata
w 2012 i 2013 roku oraz dwukrotne klubowe mistrzostwo Europy w 2013
i 2014 roku. A z indywidualnych: Król Strzelców na Mistrzostwach
Europy, Król Strzelców Ligii Mistrzów Europy, dwukrotnie wybrany MVP
– Najlepszym zawodnikiem Europy (ostatnio w 2014 roku).
- Co jeszcze chciałby Pan zdziałać jako sportowiec?
- Chciałbym zdobyć w przyszłości medal paraolimpijski.
- Czy interesuje się Pan innymi dyscyplinami sportowymi? Jak tak to
jakimi?
- Generalnie najbardziej interesuje mnie sport drużynowy ( taki jak
siatkówka, piłka nożna), ale z zainteresowaniem śledzę poczynania
również dyscyplin indywidualnych.
- Ile czasu dziennie przeznacza Pan na treningi?
- W sezonie poświęcam od trzech do pięciu godzin na treningi jednego
dnia.
- Jakie uczucia towarzyszą Panu podczas meczu?
- Jest to uzależnione od rangi meczu, ale zawsze duża adrenalina, chęć
walki i zwycięstwa, a tak prywatnie przed każdym meczem mam wielkie
motylki w brzuchu i dziecięcą radość.
- Co zamierza Pan robić, gdy skończy karierę sportową?
- Chciałbym kontynuować przygodę z koszykówką pracować 
z młodzieżą i prowadzić drużyny młodzieżowe oraz rozpowszechniać
sport dla niepełnosprawnych.

Piotr Łuszyński

- Jakie jest Pana motto?
-,,W konfrontacji strumienia ze
skałą, strumień zawsze wygrywa-
nie przez swoją siłę ale przez
wytrwałość.’’"- Budda
- Jakie cechy powinien mieć
według Pana sportowiec?
- Przede wszystkim wytrwałość,
pracowitość i zasady fair play.
- Jakie mógłby Pan dać rady
młodym sportowcom?
-,,Do sukcesu nie ma windy, trzeba
iść po schodach.’’ Najważniejsze,
żeby młodzi sportowcy nie
poddawali się na początku swojej
drogi i po upadkach szybko się
podnosili.’’

Bardzo dziękuję Panu za wywiad
i życzę dalszych sukcesów.

Dziękuję bardzo.
Oliwia Łuszyńska

N
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 RADY NIE OD PARADY

JAKA MODA BĘDZIE TEGO LATA?

Lato, to ta pora roku, kiedy dziewczęta lubią czuć się
lekko, atrakcyjnie i zmysłowo. Styliści proponują więc
fasony, nadające lekkości sylwetce, ale i kolory, które
stanowią dopełnienie tego efektu. Tegorocznego lata
nie zabraknie zwiewnych sukienek, rozkloszowanych,
kwiecistych spódniczek oraz jednokolorowych T-
shirtów. Lato zdecydowanie będzie należało do
pastelowych barw.
Sporą ciekawostką tegorocznych trendów na lato
będzie zestawianie eleganckich sukienek z typowo
sportowym obuwiem. Taki look powinien
zainteresować z pewnością te dziewczęta, które
uwielbiają nowości i eksperymentowanie ze swoim
wyglądem. 

Julia Mańkowska

W WALCE Z NUDĄ
Często zdarza nam się nudzić podczas deszczu, ale można temu
zapobiec. Oto kilka sposobów, jak zabić nudę:

1.Książki - Oto parę tytułów, które mogą wam się spodobać:
"Kiedy to czytasz jest już za późno”(seria pseudonimus Bosch); Seria
,,Haertland”; "Tańcząca”; Seria Holly Webb o zwierzakach; "Pamiętnik
Katy’’
Z pewnością wystarczy na wszystkie deszczowe dni.
2.Gry - "Monopoly”; "UNO’’; "Jenga”
Można też rysować, pisać lub po prostu nudzić się, a właściwie to nie
nudzić z całą rodziną.

  Nina Jankowska
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Katarzyna Stefańczyk
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Bartosz Abramowicz

ModaFryzura

PIĘKNE I DŁUGIE WŁOSY

Chcesz mieć na wakacje piękne i długie włosy?

Oto rady:

Bądź cierpliwa! Włosy rosną 1 cm miesięcznie;
Traktuj włosy delikatnie! Rzadko używaj suszarki.
Regularnie podcinaj końcówki!
Używaj:drewnianego grzebienia, miękkiej
szczotki,odpowiedniego szamponu i balsamu.
Chroń włosy latem! Stosuj odżywkę, noś
kapelusz, a po kąpieli morskiej spłucz sól.

Joanna Stefańczyk

NN


