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Witamy w Nowym Roku 2020
Przed nami obchody 75-lecia szkoły

Do wakacji zostało
tylko 6 miesięcy

Wieczorny występ

Zacięta walka o zwycięstwo

Tak niedawno były andrzejki,mikołajki 
i klasowe spotkania przedświąteczne.

A przed nami zabawa
karnawałowa,walentynki, znowu konkurs
mitologiczny dla klas 5. SP nr 1 oraz
konkurs czytelniczy dla klas 4. wszystkich
szkół podstawowych z okolicznych gmin.
Jeszcze Dzień Dziecka i święto szkoły.

Świąteczny nastrój trwał i trwał. Konkurs Matematyczny,
zakończenie projektu ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, jasełka i spotkania w klasach. Moc przeżyć.

Sukces naszej drużyny
dziewcząt
w Mistrzostwach Powiatu
Kłodzkiego
w (Mini) Koszykówce Dziewcząt
szkół podstawowych.
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Walka o zwycięstwo

W zawodach wzięły udział drużyny dziewcząt 
ze szkół podstawowych z klas IV-VI

Skład naszej drużyny:

Michalina Marcinów, Milena Dymek, Natalia Rarus,
Zuzanna Kotwińska, Natalia Szablewska, Oliwia
Maryniak, Łucja Szeroszewska, Urszula Budz, Irena 
Kozak, Zuzanna Kowalewska, Wiktoria Stelmaszczuk,
Maja Ziemianowicz. 

Zwycięska drużyna

Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

Naszą szkołę reprezentowała tylko Julia Łopusiewicz
z klasy 6 b. Laureatką nie została, ale recytowała
dobrze.

Brawa za odwagę! 

Jury konkursu

-Było ciężko. Recytowałam wiersz "Pferde des
Windes" (konie wiatru).
Wszyscy byli bardzo przejęci, konkurencja była
bardzo duża. Było jednak miło, ponieważ komisja
konkursowa oceniała także przebranie. Ja akurat nie
byłam przebrana, ale w następnym roku na pewno to
się zmieni - powiedziała nam Julia.

Pierwszy mecz z SP w Polanicy przegrałyśmy. Potem
zmotywowane wygrałyśmy z SP w Wojborzu. Było
dużo emocji, stresu i adrenaliny. Dałyśmy z siebie
wszystko, by stanąć na podium. Cieszymy się z III
miejsca. 
Dziękujemy nauczycielce w-f za przygotowanie do
zawodów.

Michalina Marcinów z klasy 6b

Mistrzostwa Powiatu  w (Mini) Koszykówce
Dziewcząt. Zawody odbyły się w Wojborzu. Nasza
drużyna wzięła w nich udział dzięki wcześniejszej
wygranej z SP nr 2.
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Gościliśmy uczniów ze szkół podstawowych 
z Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Wilkanowa,
Stronia Śląskiego, Nowego Waliszowa, Domaszkowa.

Ogłoszenie wyników

Dyrektor życzy powodzenia

Gratulacje dla najlepszych

Pomagałyśmy w przygotowaniu kawiarenki 
dla uczestników konkursu. Ustawiłyśmy wielki termos 
z wodą na herbatę, porozdawałyśmy drożdżówki
z serem i makiem. Udzielałyśmy wszelkich
potrzebnych informacji. 
Podobała nam się atmosfera, uczniowie poważnie
potraktowali ten konkurs. 
Zaskoczyło nas, że budynek ma tyle zakamarków, ale
nie pogubiłyśmy się. 
Sądzimy, że warto brać udział w takim konkursie i nie
bać się.

Hania i Julia klasa 6b

XX Mikołajowy Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkoły podstawowej

Konkurs zorganizowały panie:Sylwia Pierzchała-
Ryznar i Magdalena Karpowicz. 
W obsłudze pomagali uczniowie z klasy I C LO
oraz 6 b SP nr 1. Przyjechali uczniowie wraz 
z opiekunami ze szkół podstawowych 
z Bystrzycy Kł., Międzylesia, Szczytnej,
Domaszkowa, Pławnicy i Starego Waliszowa. 
Nagrody i poczęstunek ufundowało „Nadleśnictwo
„Zdroje” ze Szczytnej.

Nasi laureaci:
w kategorii klas 7
III m. Benedykt Patynko
Gratulujemy!
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Zakończenie projektu, czyli międzypokoleniowe
spotkanie ze Świętym Mikołajem Przedświąteczne

widowisko w SP nr 1

Nasze szkolne jasełka
Przedstawienie miało poważny charakter, mimo
świątecznego tematu Bożego Narodzenia

Św. Mikołaj i jego świta

Wzruszające przedstawienie

Występ dla licealistów

Było wesoło

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Mikołajem
spotkały się w poniedziałek 9 grudnia.

Spotkanie poprowadzili uczniowie z klasy I C Liceum
Ogólnokształcącego, pod opieką wychowawczyni –
Doroty Warzochy. 

Imprezę zorganizowano w ramach Programu
"Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Było to
zakończenie projektu: „Międzypokoleniowy klub
integracyjny – Gdy mamy pracują, babcie nas pilnują 
i dzięki temu wciąż młodo się czują”.
Zapanowała świąteczna atmosfera. Wszyscy byli
bardzo przejęci i wykonywali polecenia.

Marcin Jabłoński I C LO

Przedstawienie przygotowane pod opieką Violetty
Dudarz, Kamili Kuczer i Norberta Ryznara obejrzeli
uczniowie SP nr 1 oraz Liceum
Ogólnokształcącego. 

Spektakl świąteczny został także pokazany
rodzicom i sympatykom SP w czasie wieczornego
koncertu charytatywnego. 
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