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Drodzy Czytelnicy,
życzymy Wam
udanych wakacji.
Niech Was nie
opuszcza dobry
humor, słoneczna
pogoda i letnia
przygoda.
Odkrywajcie piękne
zakątki naszego
kraju, testujcie
wiedzę z geografii.
Gdzie dobrze

i aktywnie
wypocząć?
Podpowiedzą Wam
koleżanki i koledzy
z naszej gazetki. W
tym numerze
wyruszamy do
Warszawy i na
Górny Śląsk.
Powodzenia!
Zespół redakcyjny

Aż trudno uwierzyć, że to już koniec roku szkolnego.
Zanim wyruszyliśmy na upragnione wakacje, jeszcze
raz spotkaliśmy się wszyscy, by pożegnać się z
koleżankami i kolegami, podziękować nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom szkoły za całoroczny
trud, wsparcie i troskę.

  Witajcie wakacje!!!

                     Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca  2022
po raz ostatni w
tym roku szkolnym
zabrzmiał  dzwonek
Uroczysty apel
rozpoczęli
ósmoklasiści.
Pięknie zatańczyli
poloneza,
wprowadzając

wszystkich w
podniosły nastrój.
Pan dyrektor
M.Marciniak
podziękował
zgromadzonym za
cały rok wytężonej
pracy. Głos zabrali
również zaproszeni
goście

oraz
rodzice.Następnie
najlepsi uczniowie
odebrali nagrody i
świadectwa z
wyróżnieniem. Na
koniec
ósmoklasiści
zaprezentowali
część artystyczną.

Zakończenie roku szkolnego Foto
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Egzamin

Egzamin

                 
                        " Z wizytą na Olimpie"

Projekt mitologiczny „Z wizytą na Olimpie”
realizowany był na lekcjach języka polskiego w klasie
V. Najpierw uczniowie zapoznali się z treścią mitów i
rolą jaką pełnią w kulturze. W trakcie zajęć
przygotowywali i rozwiązywali zagadki, krzyżówki,
rebusy, quizy, diagramy, prezentowali scenki
ilustrujące postaci mitologiczne oraz sens wybranych
związków frazeologicznych pochodzących z mitologii.
Następnie z dużą starannością i pomysłowością, z
wykorzystaniem zdobytej wiedzy na lekcjach
uczestnicy projektu wykonali plakaty przedstawiające
wizerunki wybranych bogów i ich atrybuty. Na
zakończenie wystąpili we własnoręcznie
przygotowanych kostiumach, prezentując wiadomości
i ciekawostki o bogach, za których byli przebrani.
Przekazana w ten sposób wiedza na długo
pozostanie w pamięci.
                                                                     K.P.

        
              EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 24,25,26 maja odbyły się egzaminy
ósmoklasisty. Dla mnie, jak i dla moich kolegów i
koleżanek, te dni były bardzo stresujące. Pytanie
kotłujące się w głowie „czy na pewno dobrze mi
pójdzie?”. O dziwo, egzaminy okazały się dosyć
proste. Oczywiście pojawiły się zadania, które
sprawiły niejednej osobie trudności, lecz więcej było
łatwych. Zostało mi jedynie życzyć, by każdy
ósmoklasista dostał się do swojej wymarzonej szkoły.
A potem będzie można spokojnie udać się na
zasłużony odpoczynek.

                                                                       M.D.

Ósmoklasisty

Ósmoklasisty
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Pomagamy owadom

                          Debiut literacki

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim wzbogaciła się ostatnio o
ciekawą pozycję. Nie byłoby w tym nic niezwykłego,
gdyby nie fakt, że współautorką książki jest Martyna
Jargut- uczennica z klasy 7a. W ubiegłym roku
szkolnym władze powiatu legnickiego ogłosiły III
edycję Konkursu Literackiego pn. „Nasza ziemia, nasz
dom- Pamiętnik pokoleń- Nasze dziedzictwo”. Celem
konkursu było upamiętnienie i utrwalenie w
świadomości młodego pokolenia tragicznych
wydarzeń i decyzji, jakie musieli podjąć przesiedleńcy
z Kresów. Naszą szkołę reprezentowała Martyna. Jej
praca została opublikowana w książce „Pamiętnik
pokoleń” wydanej w tym roku przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Akademicka”. Gratulujemy Martynie i
życzymy dalszych sukcesów.
                                                                           B.P.

Debiut literacki

    
           Pomagamy owadom zapylającym

Dnia 15.06.22 r uczniowie klasy 3a Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie
Wielkim wraz z Radą Seniorów  Gminy Lubin wzięli
udział w sadzeniu roślin na terenie szkoły. Wcześniej
nasza klasa przygotowała tabliczki z nazwami ziół i
kwiatów, które podczas sadzenia zostały
umieszczone w ziemi. Przedstawiliśmy też informacje
na temat wybranych ziół. Seniorzy przywieźli hotele i
domki dla owadów. Powiesili je na ogrodzeniu, gdzie
prezentują się bardzo ładnie. Zostaliśmy podzieleni na
grupy, w których przygotowaliśmy lemoniadę z
bazylią, melisą, miętą i lawendą. Na koniec Panie
Seniorki poczęstowały nas przepysznym ciastem i
racuchami. Było bardzo miło, smacznie i pożytecznie. 
                                                                               
A.D.

BP

BP
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                            Projekt plastyczny 
Niedawno uczniowie klas 7 wzięli udział w projekcie
plastycznym pt. "Nowe życie dzieł sztuki", który został
opracowany przez Natalię Mrozkowiak oraz
Martę Ipczyńską. Projekt miał na celu wykształcenie u
uczniów umiejętności analizy dzieł sztuki oraz
indywidualnego ich odczytywanie i twórczej
reinterpretacji.
Służyć temu miały zadania polegające na wykonaniu
fotografii inspirowanej dziełem sztuki i gromadzeniu
informacji na jego temat. Jako źródło informacji
korzystano ze zbiorów biblioteki szkolnej i
publicznej, Internetu, a także z konsultacji z
nauczycielami. 
Uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy.
Każda z nich miała wykonać analizę wybranego przez
siebie dzieła sztuki, a następnie wykonać
zdjęcie inspirowane tym dziełem. Uczniowie również
wspólnie przygotowali wystawę wykonanych przez
grupy prac. Na wykonanie projektu uczestnicy
otrzymali miesiąc.
                                                                 M.M.

     Gminny Konkurs Ortograficzny "Złote Pióro"

Dnia 30.05.2022r. w Szkole Podstawowej w
Niemstowie odbył się Gminny Konkurs
Ortograficzny “Złote Pióro” Wójta Gminy Lubin. Naszą
szkołę reprezentowali: Martyna Denko, Julia Dydak,
Julia Przystupa oraz Marcel Michalak. Konkurs został
podzielony na dwa etapy. W pierwszym należało
napisać dyktando. Kolejny etap dotyczył
rozwiązywania krzyżówek, wykreślanek, układania
wyrazów z rozsypanych liter oraz dyktanda
bieganego. Miałem przyjemność reprezentować naszą
szkołę jako jeden z uczestników spotkania. Wstępne
dyktando było dla mnie trochę stresujące, ale po
przejściu pierwszego etapu napięcie odpuściło.
Najprostszym zadaniem było ułożenie wyrazów z
rozsypanych liter. Najlepsi we współzawodnictwie
zostali nagrodzeni. Mnie za zajęcie III miejsca oprócz
dyplomu obdarowano pamiątkowym długopisem.
                                                                    M.M.

plastyczny

ortograficzny



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 2 07/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Nasz

Głos
 
       Nasze podróże- wycieczka do Warszawy

8 czerwca br. my, uczniowie klas 6, 7a, 7b i 8a, wraz
z opiekunami pojechaliśmy na trzydniową wycieczkę
do Warszawy. Od pierwszych minut humory nam
dopisywały, mimo że dzień zaczęliśmy już o 5:45.
Spośród zaplanowanych atrakcji najbardziej podobały
nam się: pierwszego dnia – Centrum Nauki Kopernik
oraz seans w planetarium, drugiego dnia – zwiedzanie
Stadionu Narodowego oraz spacer po Starym
Mieście, ostatniego dnia – zwiedzanie rezydencji Jana
III Sobieskiego w Wilanowie. Oprócz wszystkich
atrakcji, wspólnie spędzaliśmy czas: robiąc zdjęcia,
słuchając ulubionej muzyki, fantastycznie się bawiąc.
Do domów wróciliśmy bogatsi o wiedzę i nowe
doświadczenia. To był cudowny wyjazd!
                                                                         
                                                                 H.M.

Centrum

Stadion Narodowy
.         
            Miejsce, które warto odwiedzić 
        
Ilu z nas uważa fizykę za przysłowiową czarną magię?
Często się słyszy: Nie rozumiem, to jest za trudne.
Żeby zrozumieć, trzeba zacząć działać. Właśnie
dlatego warto odwiedzić Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. W strefie eksperymentalnej z blisko 200
eksponatami każdy znajdzie coś interesującego dla
siebie. Okazuje się, że nauka może być fascynującą
przygodą. Trzeba tylko przeczytać instrukcję i
osobiście wykonać doświadczenie.Spodobało się?
Można powtórzyć! Tu każdy chodzi własnymi
ścieżkami, do woli zaspakajając  ciekawość. Jest coś,
co się wielu nie podoba. Czas tu mija o wiele za
szybko! Dlatego warto zarezerwować go więcej na
odwiedziny.  Kto się zmęczy eksperymentami, może
odpocząć w planetarium i odbyć fascynującą podróż w
kosmos. Z pewnością wróci bogatszy o refleksje na
temat naszej planety.
Kto nie był w Centrum Nauki Kopernik, jeszcze może
dopisać to miejsce do planu wakacyjnych wędrówek.
Serdecznie polecamy!

Kopernik

BP



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 07/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.plNasz

Głos
Od tego co dalekie, do tego co bliskie- Górny
Śląsk

Górny Śląsk, mityczna kraina pełna węgla. Postaram
wam się opisać jak barwny, tętniący życiem i
różnorodny jest Oberschlesien. O jego wyjątkowości
zaś świadczy nie tylko gwara, śląskie potrawy, ale
również atrakcje i krajobraz. 
Tradycje kulinarne śląskiej kuchni. Pomiędzy
posiłkami codziennymi, świątecznymi i niedzielnymi
istniało wyraźne zróżnicowanie w rodzaju i ilości.
Powszechnie jadano żur lub wodzionkę, czyli zupę
z chleba i czosnku, z dodatkiem łoju lub masła,
zalanych gorącą wodą lub. Drugim często jadanym
posiłkiem były karminadle. Niedzielny i świąteczny
obiad bywał, i bywa bogatszy. Głównymi daniami są
rosół z nudlami, rolada wołowa, kluski śląskie i modro
(czerwona) kapusta. Ulubionymi maszketami
(przysmakami) Ślązaków jest kołocz z makiem lub z
serem albo z posypką (kruszonką) oraz kreple
(pączki).
Gwara śląska- zakamarki ślónskij godki. Etnolekt to
nic innego jak odmiana języka określająca tożsamość
danej grupy etnicznej. "W antryju na byfyju stoji
szolka tyju" wiesz co to znaczy? "W przedpokoju na
kredensie stoi szklanka herbaty".
                                                                     L.W.

Atrakcje, miejsca i zabytki warte odwiedzenia na
Górnym Śląsku:
- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w
Chorzowie, w którym znajdują się : Legendia Śląskie
Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny z
Kotliną Dinozaurów, Muzeum Górnośląski Park
Etnograficzny, Planetarium Śląskie, Stadion Śląski,
Ogród Japoński;
-Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w
Zabrzu;
-Spodek Katowice;
- Palmiarnia Miejska w Gliwicach;
- Muzeum Browaru Żywiec;
-Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach;
-Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach;
-Tyskie Browarium w Tychach;
- Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach;
-Wartą odwiedzenia jest również dzielnica Katowic
Nikiszowiec, w której do dnia dzisiejszego zachowały
się " śląskie familoki", czyli osiedla domów
wielorodzinnych dla robotników, wykonane z
czerwonej nieotynkowanej cegły i czerwonych okien.
                                                                          L.W.

kluski śląskie

Nikiszowiec

Park Śląski

Kulinarna Polska

Veturo.pl

TVP Katowice
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    Galeria Uczniów Pozytywnie Zakręconych

Nazywam się Maja Buranicz i jestem uczennicą klasy
4. Uwielbiam jeździć konno. Ponadto z  powodzeniem
uprawiam gimnastykę- tradycyjną i powietrzną.
Ostatnio na zawodach zdobyłam trzecie miejsce.
Potrafię dobrze liczyć i logicznie myśleć. Uzyskałam
wyróżnienie w międzynarodowym konkursie
matematycznym „Kangur”. Drzemie we mnie również
artystyczna dusza. Lubię rysować i szkicować.
Uczyłam się grać na pianinie, występowałam na
koncertach. Lubię czytać wiersze i książki. Próbuję też
sama tworzyć.  Pierwszy wiersz napisałam na Dzień
Mamy w 2021 roku. Moja mama miała łzy w oczach,
gdy go czytała. Próbowałam pisać książki, ale żadna,
niestety, nie została przeze mnie skończona. Teraz
zabrałam się za napisanie książki dla dzieci i mam
nadzieję że tym razem ją skończę. Potrafię też
pięknie deklamować. W tym roku w Gminnym
Konkursie Recytatorskim "Pegazik" zdobyłam trzecie
miejsce w kategorii klas 4-6. Chętnie pomagam
innym. Angażuję się w działania szkolnego
wolontariatu i gorąco namawiam do tego innych. 
                                                                         M.B.

Sportowy Dzień Dziecka

                         Sport to zdrowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim doskonale wiedzą, że sport to
zdrowie. Najmłodsi wytrwale trenują w Akademii
Żaczka. Ich starsi koledzy chętnie ćwiczą na lekcjach
wychowania fizycznego. Do dyspozycji mają piękną
salę gimnastyczną oraz wielofunkcyjne boisko, a
także rowery. Młodzież chętnie angażuje się w różne
aktywności. W tym roku szkolnym uczniowie w
ramach Kampanii „Złotej Wstążki” wspólnie ze
społecznością aplikacji Activy pokonali milion
kilometrów, przyczyniając się w ten sposób do
przekazania 100 tysięcy złotych dla dzieci chorych na
nowotwory. Ponadto wzięli udział w Wyzwaniu
Sportowym dla Sympatyków SGB, a także
rywalizowali w Gminnym Turnieju Koszykówki.
Wszyscy doskonale bawili się na Sportowym Dniu
Dziecka.
 W pierwszym dniu wakacji nasza szkoła była
gospodarzem Turnieju Bokserskiego o Puchar Wójta
Gminy Lubin. Okazuje się, że sport wspaniale
integruje społeczność nie tylko szkolną, ale także
lokalną.                                                      B.P.

Maja Buranicz

BP


