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Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1
Świetna zabawa przygotowana przez rodziców, nauczycieli i uczniów LO 

Dzień Dziecka
pomogła
zorganizować
kl. II A LO 
i A. Synowiec

Była loteria
fantowa, ciasto, 
zabawa Dzień Dziecka w SP

Kiermasz
zabawek

W sprzedaży losów
pomagały
uczennice z klasy 
II A LO.

Fanty cieszyły się 
ogromną
popularnością, 
było dużo radości.

Możemy pochwalić
się dużymi
sukcesami 
w różnych
dyscyplinach
sportu. Nasi
uczniowie, pod
opieką nauczycieli
wychowania
fizycznego chętnie
biorą udział w
zawodach. Dla nich

najważniejszy jest
udział i dobra
zabawa.
Dobrze, że mamy
klasy sportowe.
Uczniowie z tych
klas poważnie
traktują swój udział
w takich zawodach.
Rywalizują o
medale i wysokie
miejsca.

Zakończyliśmy
akcję charytatywną
wspierania koni ze
Stowarzyszenia
"Lucky Horses".

Włączyliśmy się do
robienia biżuterii.
Przekazaliśmy ją
na licytację. 

Na licytację
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Sprawdzamy ofertę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Logo projektu

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

Kończymy
"Dziennikarską
przygodę"
w SP nr 1.

Projekt trwał
cały rok.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy włączyli
się do
tworzenia
szkolnej
gazetki.
Dziękujemy 
za wszystkie
odsłony
gazetki na
stronie:
juniormedia.pl

Z gazetą nie
rozstajemy się.

W nowym roku
szkolnym
zapraszamy do
współpracy
uczniów z całej
szkoły.
Dziękujemy 
za współpracę
nauczycielom 
i dyrekcji.

Paniom 
z sekretariatu
dziękujemy za
drukowanie
gazetki 
w kolorze.

Redakcja

Logo projektu

Logo projektu
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Kiermasz zabawek

Dzień Dziecka w SP

Grill przygotowała II A z wychowawczynią

Imprezę otworzył dyrektor, Paweł Popiel. Był konkurs
piosenki przeprowadzony przez Julię Rycyk z  3eG,
zumba z  dziewczętami z kl. 8. Dziesiątki pluszaków
były do wygrania w loterii fantowej. Karolina Kruczek 
i Aneta Klimczak poprowadziły ciekawe zabawy. 
O muzykę zadbali szkolni technicy estradowi: Jakub
Calów, Grzegorz Głąba i Piotr Stopyra. Całość
przygotowały panie: R.Samborska i B.Jurszewicz. 

Klaudia Dutka

Dzień Dziecka w SP
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Zwycięska drużyna

Sukcesy sportowe

26 kwietnia na orliku w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się
Mistrzostwa Gminy w minipiłce nożnej dziewcząt. 
W zawodach wzięły udział 3 szkoły.
Wyniki:
I miejsce SP Stary Waliszów
II miejsce SP 1 Bystrzyca Kłodzka 
III SP Wilkanów
Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone
przez I.Marcinów, A.Konefał.
Sędziował J.Kaszyński.
Na koniec zawodów zostały rozdane dyplomy.

Michalina Marcinów

Klasa sportowa.  Uczy się w niej
wyselekcjonowana, najbardziej uzdolniona
sportowo grupa chłopców i dziewcząt.
Wyjeżdżają z trenerami na obozy sportowe. Biorą
udział w zawodach sportowych w różnych
dyscyplinach.

Rekrutację przeprowadzała szkolna komisja
rekrutacyjna.Egzamin sprawnościowy obejmował
następujące próby sprawności ogólnej:
Test kondycji kondycji i szybkości.
Bieg wahadłowy 10x5m przenoszenie klocków.
Określono wymagania, jakie mieli spełniać
kandydaci:dobry stan zdrowia, zdanie egzaminu
sprawnościowego z jak najwyższym wynikiem
Próbę wykonuje się dwukrotnie, ocenie podlega
lepszy czas.

Czy są takie miejsca, gdzie uczniowie lubiący
sport mogą rozwijać swoje zainteresowania 
i umiejętności?
Tak było w naszych klasach sportowych w ZSO. 

Co uczniowie SP sądzą o klasach sportowych?

Gdyby była taka możliwość, to na pewno znaleźliby
się uczniowie chętni do spróbowania swoich sił
w klasie sportowej z nauką jazdy wyczynowej na
rowerach górskich albo Downhill. Mamy odpowiedni
teren. Dobra byłaby klasa z nauką tenisa ziemnego.
To nie to samo, co lekcje w-f. Można by było jeździć
na obozy sportowe, zawody. Trochę rywalizować 
i rozwijać się.

To daje szansę na karierę i ciekawe wyjazdy.

Nasza szkolna sonda. 
Temat: Sport w szkole
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Klub Młodych
Odkrywców

Wycieczka koła plastycznego do Wrocławia

Wycieczka do Kopalni Uranu w Karpaczu

Gdy weszliśmy do kopalni, przywitał nas górnik, który
zarazem jest przewodnikiem. Kopalnia jest całkowicie
bezpieczna pod względem promieniowania. Był tam
cały Klub Młodych Odkrywców. Na początek górnik
opowiedział nam sporo o tutejszej kopalni oraz krótko
opowiedział o uranie. Z tej lekcji dowiedzieliśmy się,
że uran jest bardzo promieniotwórczy. Kilka korytarzy
dalej przewodnik opowiedział nam o bombach
atomowych. Doszliśmy do kamiennego pokoju, gdzie
rozpoczął się pokaz ognia i laserów. W drodze
powrotnej napotykaliśmy na ciekawe surowce 
za szybą. Przewodnik pokazał nam także szybę
wyrobioną z uranu. Bardzo się cieszę, że odwiedziłem
tę kopalnię. Dowiedziałem się mnóstwo nowych
rzeczy.

Michał Regulski

Mnie  najbardziej się podobały w kopalni uranu lasery.
Tam była taka sztuczna bomba, która co minutę
wybuchała. Podobało mi się również bardzo duże
działo atomowe.Gdy weszliśmy do kopalni, zadałem
sobie pytanie, czy ta kopalnia uranu jest bezpieczna.
Kiedy wróciłem do domu, to przeczytałem w
internecie, że sztolnia jest całkowicie bezpieczna pod
względem promieniowania jonizującego.

Marceli Sztafa

Wycieczka koła plastycznego do Wrocławia

Ja i Hania pewnego poniedziałku pojechaliśmy na
wycieczkę do zoo do Wrocławia. Po dwóch godzinach
jazdy w końcu wysiadłyśmy z autobusu. Ta wycieczka
była zorganizowana w ramach zajęć plastycznych.
Gdy weszliśmy kupić bilety, było bardzo gorąco.Potem
weszliśmy do zoo. Najpierw poszliśmy to do kózek,
tam były też barany, kozy, świnki. Potem zwiedziliśmy
całe zoo. Zobaczyliśmy żyrafę, małpki, pingwiny,
słonie, panterę, strusie, żubry i foki. Potem poszliśmy
do Oceanarium i zobaczyliśmy dużo różnych
gatunków ryb. Po długim czasie zwiedzania poszliśmy
do dżungli. Tam zobaczyliśmy hipopotama, krokodyle
i różne morskie zwierzęta. 
I wróciliśmy do autobusu.

Zuzanna Król
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Podkowy z modeliny pomaga nam wykonać
p. Emilia Idzi-Ważgint,
nauczycielka plastyki.

Wszyscy pomagamy "Lucky Horses"
W ubiegłym roku szkolnym przygotowaliśmy prace
plastyczne. Były to rysunki koni. Zostały przekazane
Stowarzyszeniu w Ścinawce Górnej.
Akcję charytatywną na rzecz Schroniska "Lucky
Horses"  w ZSO organizują Katarzyna Szczotka 
i Joanna Wojciechowska z klasy II B LO 
przy wsparciu wychowawczyni -
E.Magierowskiej.Szykujemy tym razem biżuterię
na licytację. Zebrane fundusze przeznaczone
zostaną na utrzymanie i leczenie koni.

Biżuteria na licytację e
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