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                                                                O nowym egzemplarzu 

Dnia 13 listopada 2019 roku powołano nową grupę dziennikarzy: Paulinę, Klaudię, Amelię, Wojtka 
 i Dominika. W Wasze ręce oddajemy już nasz 18. numer gazetki ,,Bazgroły ze Szkoły'. Będzie to gazetka dla uczniów, nauczycieli i wszystkich, którzy
uczestniczą w życiu naszej szkoły. Będziemy tu opisywać wydarzenia z życia w naszej szkole: konkursy, uroczystości, przedstawienia i wiele, wiele
innych. Nowy zespół redakcyjny pracował bardzo ciężko, aby gazetka była dopięta na ostatni guzik. Jeśli chcecie do nas dołączyć, zapraszamy do sali nr 9.

Miłego czytania życzy redakcja ,,Bazgroły ze Szkoły''

NOWA REDAKCJA- NOWE WYDANIE



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 18 03/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plBazgroły ze szkoły

Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości

Imprezy Szkolne
W szkole organizowane są cykliczne imprezy dla klas
0-3 i 4-8 popołudniu. 
W tym roku odbyły się już dwie. Były to: 
Dzień Chłopaka oraz Andrzejki. Dziewczęta 
z poszczególnych klas stanęły na wysokości zadania 
i zaplanowały obchody i wróżby, które na długo
pozostaną w pamięci chłopaków.

  
/Amelia Wiązek, Dominik Knap/

Dzień Nauczyciela
Z okazji DEN odbył się uroczysty apel.
Po części oficjalnej przyszedł czas na inną formę
podziękowania nauczycielom, czyli humorystyczne
przedstawienie pod tytułem „Atlas grzybów, czyli rzecz
o różnych gatunkach uczniów. Tym razem młodzież
ze szkolnej grupy teatralnej przeniosła zebranych do
Szkoły Podstawowej w Grzybomierzu, pokazując, że
z dziećmi jak z grzybami – trzeba podziwiać,
zachwycać się, ale i uważać.

/Amelia Wiązek, Dominik Knap/

 Dzień Życzliwości

W naszej szkole 21 listopada obchodziliśmy „Dzień
Życzliwości.'' Był to dzień wyjątkowy pełen
uśmiechów, miłych słów, gestów i pozytywnych
emocji.

/Amelia Wiązek, Dominik Knap/

Andrzejki

                                KARTKI Z KALENDARZA

K.W

B.K
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                                  SZKOLNY SPORT

W naszej szkole organizowane są różne turnieje i
zabawy sportowe.
W tym roku, jak w poprzednim realizowana jest
,,Szkolna Ekstraklasa”, w której zmierzą się kluby
klasowe. Liderem tabeli jest klasa 6.
W czwartek 03.10.2019 roku odbyły się biegi
sztafetowe na boisku szkolnym w Roztoce. 
W biegu brały udział klasy 4-8 na różnych dystansach.
We wtorek 19.11.2019 roku odbył się Gminny Turniej
Piłki Nożnej w sali gimnastycznej w Dobromierzu.
Zawody zorganizowane zostały przez trzy szkoły. 
W klasyfikacji dziewcząt wygrała drużyna z Roztoki,
drugie miejsce zajęte zostało przez dziewczyny z
Dobromierza, a trzecie z Gniewkowa. Taka sama
sytuacja miała miejsce u chłopców. Pierwsze miejsce
Roztoka, drugie - Dobromierz trzecie - Gniewków.
Następnym turniejem jest tenis stołowy, który
odbędzie się w sali w Gniewkowie. Następnym
turniejem będzie siatkówka. 
W naszej szkole organizowana jest też paraolimpiada
w której biorą udział zawodnicy z Domu Pomocy
Społecznej w Jaskulinie oraz uczniowie naszej szkoły.

/Antek Polański, Wojtek Bobowski/

Biegi sztafetowe

Paraolimpiada

Paraolimpiada

S.Kałużny

K.W.

K.W.
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 BRZECHWIAKI W TEATRZE

Dnia 25 listopada klasy 7-8 wybrały się wraz 
z opiekunami do teatru na spektakl pt. ,,Zemsta''.
Występ odbył się we Wrocławiu. Uczniowie pojechali
tam pociągiem. Na początku odbyła się prelekcja 
o Aleksandrze Fredro. Można było dowiedzieć się
różnych ciekawych rzeczy z jego życia. Później miał
miejsce spektakl. Po występie uczniowie udali się na
obiad i  Jarmark Bożonarodzeniowy.

                    
 /Paulina Mokrzycka i Klaudia Żebrowska/

   

MIKOŁAJKI W KINIE

6 grudnia uczniowie naszej szkoły wybrali się do kina
w Świdnicy z okazji mikołajek. Klasy 0-3 pojechały na
seans pt. ,,Śnieżna paczka''. Film opowiadał 
o morsie, który chce przyśpieszyć globalne
ocieplenie, w czym próbuje mu przeszkodzić grupa,
na czele której stoi lis.
Klasy 4-8 obejrzały film pt. ,,Ratujmy Florę''. Jest to
historia o pewnej dziewczynie o imieniu Dawn, która
chce uratować słonia. Cyrk planuje pozbyć się Flory,
ponieważ nie może wykonywać swoich sztuczek.
Niestety, dziewczynę czeka wiele przeszkód. Na
szczęście finał odmienia losy bohaterek na dobre.

/Paulina Mokrzycka i Klaudia Żebrowska/

kmdws

kmdws

mikołaj

K.S

K.S

Fan codzienności-
kochamjp.pl
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KARTKI Z KALENDARZA 

Pasowanie na ''Pierwszaka"

29 października br. o godzinie 9.00 w naszej szkole
odbyło się uroczyste pasowanie klasy pierwszej. W
uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: dyrekcja
szkoły, rodzice i dziadkowie oraz uczniowie klas 0-3
wraz z wychowawcami. 

Słowa ślubowania: 

Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię klasy i szkoły.

Uczyć się pilnie, jak kochać Ojczyznę
Jak dla niej pracować, kiedy dorosnę,

Ślubuję być dobrym kolegą,
Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość

Rodzicom i nauczycielom.
Oby tylko dotrzymali słowa!

/Amelia Wiązek,Dominik Knap/

"Pierwszaki Ślubują"

"Brzechwiaki Ślubują"

Pasowanie

K.W

K.W

K.W.
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   Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
         nie połykaj z karpia ości,
     nie jedz bombek, nie pal siana,
         jedz pierogi, lep bałwana,
     a w sylwestra baw się do rana!

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzymy -

wszystkiego najlepszego!
 Redakcja szkolnej gazetki

 "Bazgroły Ze Szkoły".
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