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Koncert charytatywny dla Kacpra

Wywiad z wicedyrektorem szkoły

Koncert 
dla Kacpra
10 maja br.
nauczycielki ZSO, 
zorganizowały
koncert
charytatywny dla
Kacpra.
W akcji  wzięli
udział nauczyciele,
dyrekcja 
i uczniowie  szkoły.

Więcej na s. 10.

Zajęcia projektu: "Od pierwszoklasisty 
do licealisty".

Zajęcia warsztatowe z matematyki i fizyki
prowadzi pani Sylwia - Pierzchała Ryznar.

Więcej na s. 3.

Konkurs mitologiczny klas 5 SP nr 1
25.04.2019 r. w SP nr1 w Bystrzycy Kł.
odbył się oryginalny konkurs
mitologiczny. Uczestnicy musieli wykazać
się bardzo dobrą znajomością treści mitów
greckich. Uczniowie mieli przebrać się za
jakąś postać
mitologiczną i  opowiedzieć, czym się
wyróżniała. W imprezie wzięli także udział
licealiści.
Więcej na s.5,6,7.

Konkurs mitologiczny klas 5.

Fotografia
reportażowa 
bez tajemnic.
Tajniki fotografii
uczniowie SP nr 1
zgłębiali wspólnie 
z kolegą, Jakubem
Witkowskim.
Więcej na s.2.(m)
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Zajęcia z fotografii reportażowej

Zajęcia z fotografii

Pracujemy nad wywiadem

Fotografia reportażowa

Grupa dziennikarzy SP nr 1 w czasie zajęć EFS
"Dziennikarskiej przygody" zabawiła się 
w zwycięzców.
Nie ma dobrego artykułu bez fotografii. Nie może być
ona nudna i statyczna. Najtrudniej uchwycić sukces
sportowców. Stają wyprostowani, na baczność, jakby
zmęczeni sukcesem. A czytelnicy chcieliby zobaczyć
radość ze zdobytych pucharów i medali. Nie jest łatwo
zrobić dobre zdjęcie do relacji z wydarzenia
sportowego. Wszystko dzieje się szybko. Sportowcy
nie będą pozować drugi raz, bo zdjęcie nie wyszło.
w ten sposób przekonali się, co może spodobać się
czytelnikom. Jakie zdjęcia oddadzą atmosferę
zawodów.Tajniki robienia zdjęć dobrych technicznie
zdradzał kolega ze szkolnego koła fotograficznego,
Jakub Witkowski. 
Przed młodymi dziennikarzami jeszcze sporo pracy 
i nauki.

Ewa Magierowska

Stopka redakcyjna

Redaktorki naczelne:
Julia Łopusiewicz
Marta Hekiert
Michalina Marcinów

Sekretarz redakcji:
Martyna
Seminowicz Redaktorzy tematyczni:

Jakub Żmudziński
Wiktor Hrynowiecki
oraz 10 dziennikarzy z klasy 5b oraz 6b
Opiekun redakcji:
Ewa Magierowska
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Zajęcia w terenie

Na boisku szkolnymZajęcia z matematyki

Klub Młodego Odkrywcy
W ramach projektu EFS "Od pierwszoklasisty 
do licealisty" w SP nr 1 mamy zajęcia
przyrodniczo-matematyczne.
Do Klubu należy 8 uczniów.
Przeprowadzamy doświadczenia z prądem
elektrycznym. Tworzyliśmy własne obwody
elektryczne z żarówkami, silnikami elektrycznymi.
Badaliśmy ruch drgającej huśtawki, mierzyliśmy za
pomocą stoperu w telefonie okres drgań.
Na boisku szkolnym wyznaczaliśmy pola figur,
mierzyliśmy boisko, stół do ping ponga. Tworzyliśmy
własne gry matematyczne i krzyżówki. Gotowaliśmy
wodę przy pomocy transformatora. Opisywaliśmy
planety. Mierzyliśmy intuicyjny pomiar czasu.

Byliśmy też na wycieczce w nieczynnej już kopalni
uranu w Kowarach.

Martyna Seminowicz
pr
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Konferencja z wicedyrektorem R.Markiem

Wywiad z wicedyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 1, panem Rafałem Markiem

Redaktorzy „Naszej Wesołej Jedynki” w ramach
projektu EFS „Dziennikarska przygoda” w SP nr 1
zorganizowali konferencję prasową 
z wicedyrektorem szkoły, żeby porozmawiać
o sprawach ważnych dla uczniów.

NWJ: Ile nasza szkoła ma lat?
RM: Dzieje naszej szkoły można podzielić na dwa
etapy. Pierwszy to dzieje przed II wojną światową,
drugi to historia powojenna, gdy zaczęły tu uczyć się
dzieci polskie. Można śmiało powiedzieć, że jest to
jedna z najstarszych szkół w Bystrzycy Kłodzkiej.
Data nad drzwiami – 1902 r. jest myląca.

NWJ: Ilu jest w szkole nauczycieli i uczniów?
RM: Sama SP liczy około 30 nauczycieli, od dwóch lat
około 80 (w całym ZSO). Jest ok. 411 uczniów SP,
przy czym klasy 7-8 uczą się w budynku przy ul.
S.Sempołowskiej.
NWJ: Czemu akurat gen. Józef Bem jest patronem
naszej szkoły?

RM: Kiedy wybierano patrona szkoły, nie byłem
dyrektorem. Musimy zajrzeć do starych kronik. 
Myślę, że społeczność szkoły wybrała tę postać jako
bohatera narodowego, postać wpisaną do historii
Polski. 
Pani Bogusława Piotrowska napisała monografię
szkoły. Możemy tam poszukać informacji. 
Pani Emilia Idzi-Ważgint prowadzi aktualną kronikę, tu
też znajdziemy informacje o wydarzeniach ważnych w
dziejach naszej szkoły.

NWJ: Co Pana najbardziej pasjonuje w historii?

Najbardziej interesują mnie, jeśli idzie o historię,
czasy II wojny światowej. Szczególnie działania
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Interesują mnie losy 303 Dywizjonu Myśliwskiego im.
Tadeusza Kościuszki oraz losy żołnierzy 
II Korpusu im. gen. Andersa.

Dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad autoryzowany.
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Laureaci konkursu na najlepszy strój

Konkurs Mitologiczny klas 5 SP nr 1

25.04.2019 r. w auli szkolnej SP nr 1 odbył się
wyjątkowy i oryginalny konkurs mitologiczny. 
Wszyscy uczniowie, którzy  brali w nim  udział,
przebrali się za herosów, boginie i bogów greckich.
Prowadzącymi były panie V. Dudarz 
i E. Magierowska. W jury zasiedli dyrektor szkoły,
Paweł Popiel oraz nasze uczennice z II B LO, 
z klasy o profilu humanistyczno dziennikarskim:
Dominika Malicka i Natalia Pietrzak. Wydarzenie 
rozpoczęło się od quizu w stylu programu „Jeden 
z dziesięciu”. Każdy uczeń wykazał się niesamowitą
wiedzą i nasi licealiści, którzy byli w widowni, mieli
okazję powtórzyć informacje o mitach. Następnie była
walka „klasa vs klasa”, pomoc bogu Eolowi (bóg
wiatrów), wybór załogi na statek Odyseusza, pokaz
zwinności  uczniów i wybranie najlepiej ubranego
boga. Wszystko było wyłącznie dla piątoklasistów.
Konkurs był sukcesem i wszyscy uczniowie dobrze się
bawili.
                               Oliver Campagna, kl. II B LO

Klasa 5 a Klasa 5 b

W klasyfikacji ogólnej wygrała kl. 5b.
"Jeden z dziesięciu" - w finale walczyły uczennice z 5b: Julia Łopusiewicz, Martyna Seminowicz 
i Michalina Marcinów. Wygrała Michalina. Jury doceniło także wiedzę Anny Siwek z 5a.

W konkursie na najlepszy strój  mitologicznej postaci wyniki były następujce:
I m. Kacper Koch z 5a, II m. Jakub Zimroz z 5a, III m. Dagmara Krawczyk z 5a i Jakub Żmudziński z 5b
Wyróżnienia: Amelia Kruk, Julia Łopusiewicz, Maja Rarus, Martyna Seminowicz.

sf

f sf



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 2 05/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nasza Wesoła
Jedynka

Pomagamy Eolowi

Uczestnicy konkursu
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Dla Kacpra gra i śpiewa Julia Rycyk

Wolontariuszki z II A LO

Koncert charytatywny „My dla Kacpra”
10 maja br. w MGOK odbył się koncert dla chorego
ucznia, Kacpra Kaprala. Wystąpiło ponad 100
artystów z ZSO. Każdy uczestnik wsparł wydarzenie
symboliczną złotówką. Organizatorkami wydarzenia
były panie: Violetta Dudarz, Emilia Idzi-Ważgint,
Magdalena Dereń, Krzysztofa Olejnik-Boczoń, Lidia
Marczak-Piętka, Bożena Jurszewicz, Jolana Sołtyk.
Uczniowie z klasy 2A LO wspomogli koncert
organizowaniem kawiarenki i zbieraniem funduszy.
Można było kupić domowej roboty ciasta, kawę i
herbatę. Dochód został przekazany na konto chłopca.
Uczniowie z kl. 2A w poprzednim roku brali udział 
w organizowaniu Dnia Dziecka dla „Jedynki”. Byli też
wolontariuszami, pomagając organizować duże
przedsięwzięcie, jakim był w październiku DFN. Mając
doświadczenie, chętnie brali udział w takim koncercie.
Wystąpili m.in.: Julia Rycyk, Konstancja Kuczer i klasa
7b. Dyrektor szkoły podziękował
nauczycielom i uczniom za organizację koncertu.

Klaudia Dutka,Oliver Campagna,Krystian Krycki, 
Wiktoria Guder,Kacper Kwiecień. sf
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Zumba dla Kacpra sf
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