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                           JUŻ NIEDŁUGO FERIE!!!

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych!

W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami!

Nie doczepiajmy sanek do samochodu!

Rzucając się śniegiem, nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu,czy kamieni
oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby!

Na łyżwach jeździjmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie, na rzece lub stawie!

Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze!

W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną!

nieznany
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WITAJCIE W UCZNIOWSKIEJ BRACI!

22 października uczniowie klasy pierwszej złożyli
ślubowanie. Z tej okazji wszystkie dzieci otrzymały
legitymacje, dyplomy oraz słodycze. Na początku
uroczystości pierwszaki zatańczyły poloneza.  Zanim
nasi koledzy i koleżanki złożyli ślubowanie, musieli
wykazać się wiedzą i odwagą. Odpowiadali na pytania
dotyczące naszej szkoły i rozwiązywali zagadki. W
części artystycznej  dzieci  śpiewały piosenki. Pod
koniec uroczystości  pierwszaki i goście zostali
zaproszeni na poczęstunek.

JOANNA STEFAŃCZYK

Inauguracja roku szkolnego Inauguracja roku szkolnego

Pasowanie

DN

Upłynęły wakacje i 1 września
rozpoczął się nowy rok szkolny.
Kiedy jednak o szkole pomyślimy
jak o miejscu spotkań z
przyjaciółmi, chętniej zerkamy w jej
stronę. Tym bardziej, że pod koniec
wakacji często walczymy z
uciążliwą nudą. Dzień zaczął się
jak zawsze uroczystą mszą.
Potem odbył się krótki apel w
szkole. Byliśmy bardzo
podekscytowani, że wreszcie po
dwóch miesiącach spotkamy się
wszyscy razem. 

NINA JANKOWSKA

ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ
Niestety,wszystko co przyjemne szybko się kończy.

OSCARY DLA NAUCZYCIELI

W Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele zostali
zaproszeni na uroczystą galę. Otrzymali na niej
statuetki dla Najlepszego Nauczyciela 2014.
Oczywiście jak gala, to i czerwony dywan. Na nim
pojawiali się wywoływani przez uczniów nauczyciele i
tanecznym krokiem z nagrodą wracali na swe miejsca.
Było uroczyście, ale i śmiesznie.
To taki dzień, kiedy uczniowie okazują szczególny
szacunek swoim nauczycielom.

JOANNA STEFAŃCZYK

K.W. K.W.

K.W.

K.W.
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KOBIETA Z KLASĄ 
W ROLI DOŻYNKOWEGO WITACZA

Na tegoroczne dożynki nauczyciele z naszej szkoły wykonali prawdziwe
słomiane arcydzieło.  W miłej atmosferze, w salwach śmiechu powstawały
kolejne odsłony słomianej gospodyni. Etapy prac bacznie obserwowali
zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Byli też tacy, którzy chętnie
oferowali swą pomoc. Efekt końcowy przerósł najśmielsze oczekiwania.
Od strony Pietrzykowa witała gości kobieta z klasą.  I nikt nie ważył się
powiedzieć, że jej słoma z buta wystaje. Witacz rozweselał krajobraz do
pierwszej sowitej ulewy.

BARTOSZ ABRAMOWICZ

DZIEŃ BAJKI EUROPEJSKIE
Dnia 29.10. br. w naszej szkole odbył się Dzień Bajki Europejskiej. Każda 
klasa zaczynając od zerówki kończąc na klasie szóstej miała przedstawić
w jak najlepszy sposób swój kraj. Ich zadaniem było przygotować
informację o danym kraju, bajkę i charakterystyczne dla tego kraju
potrawy. Na stołach królowały  rozmaite dania, a wokół pojawiały się
postacie: Pipi ze Szwecji, Pinokio z Włoch, Asterix i Obelix prosto z
Francji. Dzieci z Małego Przedszkola, wcielając się w belgijską bajkę
„Smerfy”, wprowadziły nas w niebieski świat tych małych stworzonek. Nie
zabrakło także rodzimych bajek. Każda klasa prezentowała wylosowaną
wcześniej polską postać bajkową. Nie zabrakło Reksia, Koziołka Matołka
czy Bolka i Lolka.
Dzięki przebraniom i suto zastawionym stołom ten dzień był prawdziwą
ucztą dla oka i nosa oraz podniebienia. Lubię takie małe - wielkie święta w
naszej szkole.

NINA JANKOWSKA 

Dożynki

Dożynki Bajka

Bajka

Bajka

                                  OJ, DZIAŁO SIĘ !

K.S.

K.S. K.W.

K.W.

K.W.
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11 Listopada

11 Listopada 11 Listopada

Sprzatanie Swiata

Sprzątanie Świata

ZNOWU POSPRZĄTALIŚMY ŚWIAT

W cyklicznej imprezie „Sprzątanie świata” nie mogło
zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej w
Dobromierzu. Blisko setka dzieci wraz ze swoimi
opiekunami ruszyła w poszukiwaniu śmieci. Jak się
okazało były to poszukiwania bardzo owocne.
Kilkanaście dwustulitrowych worków pełnych śmieci
było świadectwem ogromnego wysiłku. Jesteśmy
bardzo mile zaskoczeni, że po raz kolejny akcja
cieszyła się nie tylko ogromnym zainteresowaniem, ale
i zaangażowaniem, które stanowi sedno każdej akcji
społecznej, w jakiej uczestniczy szkoła.

                                   WIKTORIA WYSOCZAŃSKA

11 LISTOPADA 
GŁOSEM MŁODEGO CZŁOWIEKA

  
Nasi koledzy doskonale odnaleźli się w roli
prawdziwych małych Polaków, kiedy 7 listopada
uroczyście ubrani, z kotylionami zgromadzili się wraz z
wychowawcami w szkolnej hali sportowej na apelu z
okazji Dnia Niepodległości.
Na szkolnej scenie mogli podziwiać starszych
kolegów, którzy pod kierunkiem pani Katarzyny
Stefańczyk przygotowali na tę okoliczność
przedstawienie: „Dwa głosy o jedenastym listopada”.
Losy Polaków w długiej drodze do niepodległości
ukazała przygotowana przez panią Anetę Haglauer 
barwna prezentacja multimedialna. W przygotowania
zaangażowały się też panie: K.Wiązek, K.
Malinkiewicz I M. Filipińska-Hałdaś.

                                  WIKTORIA WYSOCZAŃSKA

                     PRZEDSTAWIAMY I SPRZĄTAMY, 
                              PO PROSTU DZIAŁAMY

K.W.

K.W. K.W.

K.M.

K.S.
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA
"Niech się wreszcie każdy dowie
  I rozpowie w świecie całym,
  Że dziecko to także człowiek,
  Tyle, że jeszcze mały.”
20 listopada obchodziliśmy pierwszy w Polsce Dzień
Praw Dziecka. Uzmysławia on ludziom dorosłym, że
dziecko to też człowiek tylko mały. Dzięki temu
świętu dzieci uświadamiają sobie, że mają prawa, z
których mogą korzystać.
W tym dniu klasy 4-6 zebrały się w sali 19 na krótkiej
prezentacji multimedialnej i zabawach dotyczących
praw dzieci. Nasi młodsi koledzy z przedszkola i klas
0-3 bawili się w bibliotece,  tworząc  tematyczne
plakaty.
                                         JOANNA STEFAŃCZYK

Prawa Dziecka Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

Narodowe czytanie

NARODOWE CZYTANIE
Dnia 5 września w bibliotece szkolnej odbyło się
Narodowe czytanie, którego motywem przewodnim
by ła Trylogia Henryka Sienkiewicza: ,,Potop’’, ,,Pan
Wołodyjowski”, a także ,,Ogniem i mieczem’’. Akcję
swym patronatem objął Prezydent RP, Bronisław
Komorowski. Panie: Malinkiewicz i Wiązek
przygotowały wspaniałą prezentację o tym, dlaczego
warto czytać i, że bez dwóch zdań książka jest lepsza
od nawet najprzyjemniejszego filmu. Nie zabrakło
pozytywnych opinii na temat powieści Sienkiewicza,
choć został nam przeczytany tylko fragment. Bardzo
chciałabym, aby w naszej szkole za rok też odbyło się
takie święto. 

NINA JANKOWSKA

TO, CO MOŻE MAŁY CZŁOWIEK...

K.M. K.M.

K.S.

K.W.
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                      NAKRĘCILI FILM W SZKOLE

Początek grudnia upłynął uczniom klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu na
kręceniu filmu na konkurs „Książki naszych marzeń” - „Nakręćmy się na
czytanie”ogłoszony przez MEN.

Nowatorski pomysł na zadanie konkursowe tak sposdobał się uczniom, że nie trzeba było
ich namawiać do projektu. Przejęli wręcz inicjatywę i sami zadbali o sprzęt, a potem pod
okiem opiekuna – Katarzyny Stefańczyk nakręcili w szkolnej bibliotece krótki film
konkursowy. Powstał krótki scenariusz i scenopis.

Szóstoklasiści dzielnie stawiali pierwsze kroki w materii filmowej, a przy tym dobrze się
bawili, nakręcając po kilka razy tę samą scenę. Całkiem nieświadomie wiele się nauczyli w
myśl maksymy Krasickiego „Bawiąc -uczyć”.

Konkurs umożliwił uczniom wybór książek, o przeczytaniu których marzą. Jeśli szkoła
przekona swym filmem, że to właśnie ona powinna wygrać, dostanie wszystkie książki z
listy, którą stworzyły dzieci. Tego dowiemy się jeszcze przed świętami. A  tymczasem
zachęcamy do obejrzenia zdjęć z nagrywania i filmu pod linkiem
http://youtu.be/XEXe2AcKZRg

K.S.

Konkurs 'Ksiązki naszych marzeń" Konkurs "Książki naszych marzeń"K.W. K.W.

http://youtu.be/XEXe2AcKZRg
http://youtu.be/XEXe2AcKZRg
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DZIĘKI SPONSOROM BLIŻEJ WYSOKIEJ KULTURY

I semestr obfitował w wyjazdy kulturalne. W grudniu odbyły się dwie wycieczki do Wrocławia na
niesamowite spektakle. Ponadto mieliśmy okazję zwiedzić niedostępne na co dzień zwykłym ludziom
studia radiowe. Byliśmy w rozgłośni Polskiego Radia Wrocław oraz Radia RAM. Czwartakom udało się
nawet usłyszeć swoje głosy na antenie radiowej. Zapoznaliśmy się też z historią radia w niewielkim
muzeum.To dość wyjątkowe miejsce, bo mogliśmy dotykać każdego eksponatu.
Nie byłoby to jednak możliwe bez zastrzyku finansowego Rady Rodziców, która ufundowała bilety na
przedstawienie Teatru Edukacji „Hobbit, czyli tam i z powrotem” oraz ks. Proboszcza Aleksandra
Walerowskiego, który dzięki swoim kontaktom uczynił niemożliwe możliwym. 28 uczniów dzięki
ufundowanym biletom zobaczyło widowisko „Dziadek do orzechów” w Operze Dolnośląskiej. Potem
przemierzyliśmy stragany na Jarmarku Bożonarodzeniowym, sycąc oczy wspaniałymi
przedmiotami.Naszym sponsorom serdecznie dziękujemy. Spełnili nasze dziecięce marzenia. Większość
po raz pierwszy była w operze. Wielkie DZIĘKUJEMY!!! 
                                                                                                                                                          K.S.

Radio Radio

Opera Opera Wrocław

K.S. K.S.

K.S. K.C. K.S.
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JAK DALEKO DA SIĘ POLECIEĆ WIERSZEM?

O tym przekonamy się po feriach zimowych. Póki co
mamy już swoich reprezentantów wyłonionych
spośród 11 uczniów w szkolnych eliminacjach
Konkursu Recytatoskiego „Pegazik”. Werdykt jury
potwierdziły gromkie brawa widowni, co oznaczało, że:
Weronika Goll, Dawid Filipczak oraz Joanna
Stefańczyk to także ich typy. W konkursie wyróżniono
także recytację Nicoli Fedak i Aleksandra Trębacza.
Pozostaje tylko mocno zaciskać kciuki za wysokie
noty dobromierzaków w etapie gminnym.

K.S.

Stacja: SPORT.

W pierwszym semestrze nasza szkoła wzięła udział w
kilku rozgrywkach sportowych.
We wrześniu odbył się turniej piłki nożnej na Orliku.
Nasza szkoła zajęła wtedy 3 miejsce. W następnych
miesiącach odbył się turniej gry w dwa ognie.
Wówczas zajęliśmy 2 miejsce. W turnieju halowej piłki
nożnej otrzymaliśmy 2 lokatę. Największym
sukcesem był grudniowy Mikołajkowy Turniej
Sportowy, kiedy to Puchar Wójta  został w naszych
rękach. Pomimo kilku porażek wciąż walczymy i się
nie podajemy. 
Nasi uczniowie nie tracą formy. 

BARTOSZ ABRAMOWICZ

                              SZKOŁA TALENTÓW

Pegazik

Pegazik

Dwa ognie

Piłka

Dwa ognie

K.S.

K.S.

A.H.

S.Kałuzny

A.H.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 10 01/2015 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bazgroły ze szkoły

CZWARTAKI PYTAJĄ – WÓJT ODPOWIADA
Czy wygodnie siedzi się w fotelu wójta? O czym radzą
radni, a o czym radziliby radzić? Takie żartobliwe
pytania tłukły się po głowach uczniów, ale  na te
całkiem serio odpowiadał czwartoklasistom wójt -
Jerzy Ulbin, który uroczyście podjął swych gości w sali
konferencyjnej. W przystępny sposób objaśniał im
zasady funkcjonowania gminy. Opowiadał, na czym
polega jego praca, o strukturze organizacyjnej urzędu.
Podkreślał też rolę nauki i dążenia do osiągania
zamierzonych celów.
Na koniec dzieci podziękowały za tę żywą lekcję
historii.

K.S.

W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS, ZIMA WITA NAS!

Nie wyobrażam sobie klimatu najpiękniejszych w polskiej tradycji świąt - Świąt Bożego Narodzenia bez 
wystawienia przez naszych kolegów i koleżanki -  jasełek. 
Tak też było 19 grudnia, kiedy w świątecznej scenerii, przy brzmieniu polskich kolęd,  nasz szkoła
zaprezentowała historię narodzin Jezusa.
Wspólnie z uczniami świętowali ich rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście: wójt Jerzy Ulbin, przewodnicząca
Rady Aleksandra Luks, radni, sołtysi oraz licznie zgromadzeni goście.

JOANNA STEFAŃCZYK

Jasełka

Jasełka Jasełka

Z wizytą w gminie

Z wizytą w gminie S.Kałużny

S.Kałużny S.Kałużny

K.S.

K.S.
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IMPREZOWO I CZADOWO !

Nie bez powodu najbardziej lubimy w szkole
świętowanie. Nie ma ocen, stresu i nauki. Panuje luz i
zabawa. Wszystkich uczniów bez względu na płeć,
przynależność do klasy łączy jedno – dobra zabawa.
Tak było podczas imprez z okazji Dnia Chłopca,
Haloween czy andrzejek. Królowały wróżby,
przebrania, ostre makijaże, a na parkiecie królował
taniec, zwłaszcza podczas dyskoteki szkolnej z okazji
Dnia Chłopca.

                                          JOANNA STEFAŃCZYK

SKŁAD REDAKCJI:

ANETA HAGLAUER
KATARZYNA STEFAŃCZYK

WIKTORIA WYSOCZAŃSKA
NINA JANKOWSKA 
JOANNA STEFAŃCZYK
BARTOSZ ABRAMOWICZ

Andrzejki Halloween

Dzień chłopca

Dzień chłopca

J.W. K.M.

B.K.

K.W.


