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Poloneza czas zacząć

Rozkwitały pąki białych róż...
Wielkim sukcesem zakończył się Regionalny Konkurs
Poezji i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Uczniowie ze szkół Giebułtowa, Rębiszowa, Krobicy,
Kopańca, Sobieszowa i Mirska zmagali się w trzech
kategoriach: recytacja, śpiew solo i śpiew zespołowy. Julia
Kreis recytowała wiersz "Ojczyzna Chopina" oraz śpiewała
piosenkę "Orlątko", za co zdobyła dwa 1 miejsca! Ja
recytowałam "Modlitwę" (fragment Kwiatów Polskich ) i
otrzymałam 3 miejsce. Natalia Stasieńko, uczennica klasy
3a, wykonała utwór "Rozkwitały pąki białych róż" za co
zdobyła  1 miejsce! Nasz szkolny zespół wokalny śpiewał
piosenkę pt. "Pierwsza Kadrowa" i też otrzymał 1 miejsce.
Jurorom bardzo się podobały nasze wykonania.
Powaliłyśmy wszystkich na kolana, a wzruszenie
oceniającym odebrało mowę. Dziękujemy :) Zuzanna
Pieluszczak Natalka Stasienko w piosence o Jasieńku

.

Owacjami na stojąco
zakończył się występ
naszego zespołu
tanecznego, który z
okazji Narodowego
Święta Niepodległości
zatańczył swój
premierowy taniec. W
rytm taktów poloneza, 
panowie zaprosili swoje
partnerki do tańca. Cały
pokaz wyszedł
perfekcyjnie, nie było
mowy o żadnej pomyłce,
wszelkie figury i układy
były idealnie 
dopracowane. Wszystko
to za sprawą ciężkich
treningów. Ciężka praca
jednak się opłaciła, czego
dowodem były łzy
wzruszenia na twarzach
publiczności. 

Oprócz poloneza,
szkolne koło teatralne
przygotowało krótkie

przedstawienie
nawiązujące do
najważniejszych
wydarzeń, które

przyczyniły się do
odzyskania

niepodległości. Były
wiersze, pieśni

patriotyczne oraz
prezentacje

multimedialne. Wszytko
to złożyło się na

wspaniałą lekcję historii.
Nasze uczennice
zaśpiewały pieśni

patriotyczne "Żeby
Polska była Polską" 

i "Pytasz mnie, co
właściwie cię tu trzyma". 

Julka Kreis .

fot. Aneta Leśniańska

.
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Pasowanie na ucznia

Dzień Nauczyciela na różowo

Pasowanie na ucznia jest od lat wpisane w nasz szklony kalendarz. W tym roku uroczystość ta
odbyła się 22 października. Przyszli rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście. Dzieci
śpiewały piosenki, recytowały wiersze i odpowiadały na pytania dotyczące zachowania się w
szkole. Następnie rycerz zaprosił wszystkich do „Krainy Mądrości”, gdzie król i królowa, po
zdanym egzaminie,  dopuścili dzieci do ślubowania. Dzieci obiecały, że będą cicho na lekcjach,
nie będą przeszkadzać kolegom i koleżankom, będą szanować się nawzajem, a przede
wszystkim będą starać się otrzymywać dobre stopnie. Po złożeniu uroczystej przysięgi, na
sztandar szkoły, dzieci dostały prezenty od Rady Rodziców: słownik ortograficzny, aby mogły
utrzymać te dobre oceny oraz rożki wypełnione słodyczami, aby miały lepszy humor i słodsze 
życie w szkole. Życzymy im zatem samych sukcesów, a przede wszystkim miłych szkolnych
chwil.

Korina Kutycka

Różowe okulary - prezent od Rady Rodziców

fot. Martyna Krakowska fot. Martyna Krakowska

Drodzy Nauczyciele, 
najlepsi eksperci stworzyli różowe szkła
służące specjalnie do sprawdzania klasówek.
Produkt ten otrzymał atest Ministerstwa
Edukacji Narodowej i cieszy się wielką
popularnością. Przyjmijcie zatem owe
cudowne okulary jako prezent od Rady
Rodziców. Gwarantujemy, że gdy będziecie
ich używać, zwłaszcza przy sprawdzaniu
klasówek, usatysfakcjonowane będą obie
strony - ta ucząca i ta nauczana.

Rada Rodziców

fot. Martyna Krakowska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia. W pierwszej części uczniowie klas III-V wystawili
krótkie przedstawienie "Pani na opak". Publiczność miała okazję
zobaczyć, jakby wyglądały lekcje, kiedy to nauczyciele na wszystko by
pozwalali. W drugiej części zaprezentowany został atlas grzybów, czy
jak kto woli - uczniów. Specjalnie na tę okazję dwie nasze uczennice
wzięły udział w specjalnej sesji zdjęciowej. W ten sposób zostali
sklasyfikowani nasi uczniowie. W atlasie pojawiły się takie okazy jak:
Bujak Pospolity, Obibok Obleśny, Wredniak Rzadki, Pracuś
Szlachetny, Męczennik Lekcyjny, Odpisywacz Zaciekły, Zaśmiecacz
Haniebny. Poniżej prezentujemy sylwetki dwóch z nich: Pracuś
szlachetny jak zwykle ma nieskazitelny wygląd, nienaganny strój,
gładko zaczesane włosy, wyprostowaną sylwetkę i wzorową postawę
uczniowską! Nie muszę chyba dodawać, że typ ten jest objęty
całkowitą ochroną, a jego uszkodzenie podlega surowej karze.
Odpisywacz zaciekły – można się na niego natknąć przed lekcjami lub
na przerwach. Jest to typ wyjątkowo przebiegły, sprytny, ale też ostro
zwalczany przez nauczycieli, należy więc do gatunków zagrożonych.
A Wy, do którego gatunku należycie?               Aleksandra Konsur
                   

.

. .

.
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Polecanki - czytanki

Afryka dzika - przez nas zdobyta

basen z płaszczkami

.

Afrykarium to unikatowy na skalę światową
kompleks przedstawiający różne ekosystemy
związane ze środowiskiem wodnym Czarnego
Kontynentu. Znajduje się blisko nas, bo we
wrocławskim ZOO. Budynek ma długość 160 m,
szerokość – 54 m i wysokość 15-12 m. Został
wybudowany na działce o powierzchni prawie
1,9 ha. Afrykarium posiada trzy kondygnacje, z
czego jedna znajduje się pod ziemią.
Zamieszkuje tam ponad 252 gatunków zwierząt
w licznych akwariach, zbiornikach wodnych, czy
basenach, gdzie w obiegu jest 15 000 000 litrów
wody, czyli 15 000 m3 (tyle wody mieści się w 6
basenach olimpijskich). Można tam obejrzeć
m.in. rafę koralową Morza Czarnego,
hipopotamy, ryby słodkowodne jezior Malawi i
Tanganiki, lądowe żółwie pustynne,  rekiny,
płaszczki, hipopotamy nilowe oraz zwierzęta
zamieszkujące sawannę a także pingwiny tońce,
kotiki, krokodyle, wydry, manaty, ryby i kilka
gatunków ptaków.

4 listopada mieliśmy okazję zobaczyć to z
bliska, gdyż uczniowie z naszej szkoły
wyruszyli autokarem na wycieczkę. Podróż
minęła wszystkim w dobrych humorach. Na
miejscu od razu zobaczyliśmy dużą budowlę –
Afrykarium. Kiedy weszliśmy do tego
kompleksu, zauważyliśmy piękną dżunglę. Nie
mogliśmy się nadziwić pięknym widokom. W
dżungli były krokodyle, rekiny, płaszczki,
różne gatunki ryb. Jednak najbardziej
spodobały mi się kotiki afrykańskie, które
robiły śmieszne piruety w wodzie. Kotiki są
krewnymi północnych lwów morskich. Oprócz
tego udało nam się jeszcze zwiedzić ZOO.
Tutaj największe wrażenie wywarły na nas
lemury, wyglądały prawie jak król Julian. Była
to niezapomniana wyprawa, wszystkim bardzo
się podobało i mamy nadzieję, że jeszcze tam
pojedziemy.                     Iga Fill

Ostatnio czytałam książkę pod tytułem "Pepe i spółka", która bardzo mnie zaciekawiła, dlatego
chciałabym ją Wam polecić. Pepe, zwany czasami Pepe Kulką chodzi do francuskiej szkoły.
Wyróżnia się wśród rówieśników niskim wzrostem i puszystą sylwetką, ale przede wszystkim swoją
genialną inteligencją. Uważa się przy tym za najmądrzejszego chłopca chodzącego po tej planecie.
Poza tym nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Często zamyka się w swoim laboratorium, gdzie
próbuje testować swoje wynalazki. Matylda i Remi to chyba jedyni rówieśnicy, którzy z jednej strony
podziwiają wielkość jego geniuszu, a z drugiej mają ochotę sprać go na kwaśne jabłko, gdyż
wynalazki, które próbuje opatentować Pepe zawsze pakują całą trójkę w tarapaty. Jednak mimo tego,
że przyjaciele wciąż się kłócą, uwielbiają spędzać ze sobą czas. Przeżywają wspaniałe przygody.
Wyścig po skarb... Złota Salamandra o nieoszacowanej wartości... Spanie pod gołym niebem...
Zwiedzanie tajemniczych zamków... Poszukiwanie potwora z Loch Ness... To tylko niektóre z nich.
Polecam, bo świetnie się przy tym bawiłam.    Zuzanna Dolińska

z panem Strusiem selfie ;) i nurek ;)

.

.

. . fot. Paulina Szelestowska
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Dlaczego warto uważać na lekcjach? (fotoopowieść)

www.kodekswalkizrakiem.pl

lekcja przyrody . .

.

Fotoopowieść wykonana została w ramach
programu "Szkoła promująca zalecenia kodeksu

walki z rakiem". 
Pomysł, wykonanie i zdjęcia:
Julia Kreis
Dziękujemy klasie 5a za udział w sesji, a pani
Zielińskiej-Król za przeprowadzoną lekcję.

. .

.
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