
Nasz Głos
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej
Krzeczyn Wielki 9
59-311, Lubin

Numer 4 01/23

     Zapraszamy do wirtualnej wizyty w naszej szkole

Podsumowanie pierwszego
półrocza

        Aktualności

Oceny wystawione,
czas na
podsumowanie.
Ciężko
pracowaliśmy w
pierwszym
półroczu. Swoją
wiedzę z
powodzeniem
testowaliśmy

na konkursach i
olimpiadach. Mamy
osiągnięcia nie
tylko w nauce, ale
także w sporcie.
Docenione zostały 
również nasze
talenty plastyczne.
Mogliśmy rozwijać
swoje zdolności

biorąc udział w
projektach i kołach
zainteresowań, a
także wyjeżdżając
na edukacyjne
wycieczki. A teraz
czekamy na ferie!

Zespół redakcyjny
w składzie:
Gabrysia Jargut,
Martyna Jargut,
Maja Buranicz,
Maja Strzelecka,
Karolina Pituch,
Amelka Denko,
Zuzia Koza,
Nadia Grzelka
zapraszają stałych
czytelników, a także
przyszłych

pierwszoklasistów,
do lektury
najnowszego
numeru naszej
gazetki.
Jednocześnie
zachęcamy do
współpracy
wszystkie
zainteresowane
osoby.
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O nas i o naszej szkole

Zapytaliśmy koleżanek i kolegów, co najbardziej
podoba im się w szkole. Okazuje się, że lubimy
wycieczki, dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi,
warsztaty, imprezy sportowe, wyjazdy do kina,
przerwy na sali gimnastycznej czy ciekawe zajęcia
pozalekcyjne. Oczywiście lubimy się też uczyć ;)

spotkanie zabawa

wycieczka

spotkanie

B.P. B.P.

K.W.

B.P.
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             KOŁO INFORMATYCZNE

W naszej szkole jest dużo zajęć dodatkowych
pozwalających uczniom rozwijać swoje
zainteresowania. Jednym z nich jest koło
informatyczne, na którym zajmujemy się nowoczesną
technologią i urządzeniami zakupionymi przez szkołę
w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Programujemy mBoty w specjalnej aplikacji pisząc
programy mówiące im, co mają robić. Projektujemy
przedmioty, aby następnie wydrukować je w drukarce
3D. Mamy również płytki CyberPi wydające różne
dźwięki oraz płytki makey makey, za pomocą których
można grać w gry typu ogień i woda za pomocą
ołówka, kartki papieru, folii aluminiowej oraz kabelków
z zestawu. Można również zagrać na uczestnikach
tak, jakby byli klawiszami pianina. Ostatnio
musieliśmy na zajęciach napisać dla naszej
nauczycielki-pani Kasi- polecenie (tak jakby była
robotem), żeby z konkretnego miejsca przyniosła
kartkę, otworzyła drzwi i wyszła z nią na korytarz. 
Zadanie wydawało się proste, lecz takie nie było. Pani
jak na złość brała zadanie zbyt dosłownie lub
wykonywała je inaczej niż my to sobie wyobrażaliśmy.
Trzeba było poprawiać polecenie, żeby było bardziej
precyzyjne bądź miało zupełnie inne znaczenie.
Zadanie miało nam pokazać, że jak programuje się
robota, to trzeba wszystko konkretnie i szczegółowo
wypisać, bo inaczej robot może wziąć nasze
polecenie zbyt dosłownie.
Moim zdaniem warto jest chodzić na koło, ponieważ
jest ciekawe, interesujące i na pewno nie będziecie się
na nim nudzić.
                                 Karolina Pituch
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                              MEGAMISJA
MegaMisja to bardzo  interesujące dodatkowe zajęcia,
na których uczymy się różnych przydatnych rzeczy
np.: bezpiecznego używania Internetu , stosowania
piramidy zdrowego jedzenia, robienia zielników,
kulturalnej rozmowy przez telefon lub twarzą w twarz.
Często rysujemy i gramy w różne gry. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek na
szóstej lekcji. Naszymi opiekunami są pani Kasia
Wróblewska i pani Marta Orligóra. Naszymi głównymi
bohaterami są Psotnik, Julka, Kuba. Co jakiś czas za
zrealizowane misje dostajemy różne prezenty np.:
artykuły plastyczne, tablet, książki i gry planszowe.
Wracając do naszych bohaterów Psotnik to mały
potworek, który zamieszał w Laboratorium, Julka to
mądra dziewczyna, która pomaga Psotnikowi ze
swoim bratem Kubą. Kuba to  inteligentny chłopiec.
Razem tworzą nieziemską grupę. Wszystkie dzieci
chętnie chodzą na te zajęcia.
Uwielbiamy oglądać filmy, które wprowadzają nas w
tematykę spotkań. Bardzo się cieszymy, że bierzemy
udział w MegaMisji.
Nadia Grzelka i Zuzia Koza

klocki Lego

                         LEGO ROBOTYKA

Lego robotyka to kolejne zajęcia prowadzone u nas w
szkole. Zajęcia prowadzi pan Piotr. Na warsztatach
uczymy się budować oraz programować. Na początku
roku budowaliśmy samochodziki z napędem na
baterie, a następnie zrobiliśmy zawody, czyj
samochód podjedzie wyżej na rampę. Od niedawna
zajęliśmy się budowaniem robotów i programowaniem
ich. Na zajęciach rozwijamy swoje zainteresowania
oraz uczymy się na błędach swoich jak i czyichś.
Zajęcia są dodatkowe i bezpłatne. Uczniowie
podzieleni są na dwie grupy- młodszą i starszą.  Na
Lego robotykę uczęszczają tylko osoby, które CHCĄ, 
ponieważ zajęcia nie są obowiązkowe. 
Warsztaty bardzo mi się podobają, ponieważ mogę
bawić się i uczyć za jednym razem.

  Maja Buranicz

MegaMisja

B.P.

K.W.
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                         ŚWIETLICA
Po lekcjach uczniowie klas młodszych mogą ciekawie
spędzić czas w świetlicy. Gdy jest zimno lub
deszczowo, można pograć w gry planszowe, wziąć
udział w zabawach matematycznych, porysować lub
po prostu pobawić się z kolegami. Kto ma ochotę,
odrabia zadanie domowe. Tu można liczyć na
wsparcie nauczyciela czy też starszych kolegów.
Miłośnicy nowoczesnych technologii też znajdą tu coś
dla siebie. Do dyspozycji jest tablica multimedialna, na
której można rysować, grać w gry interaktywne,
rozwiązywać zagadki, poszukać inspiracji do prac
plastycznych czy też obejrzeć ulubioną bajkę.
Niemałą atrakcją jest magiczny dywan. To idealne
rozwiązanie dla tych, którzy lubią się ruszać i potrafią
współpracować w grupie.Jeżeli tylko pozwalają
warunki atmosferyczne, zabawa przenosi się na
świeże powietrze. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
Miłośnicy sportu grają w piłkę, ćwiczą na plenerowej
siłowni, bawią się na placu zabaw. Przyjemnie jest
usiąść  na kocach w cieniu drzew. W upalne dni
można przenieść się do zielonej klasy, gdzie są
piłkarzyki, stół do ping-ponga czy też tradycyjna
tablica z kredą. Jednym słowem, nikt się tu nie nudzi.

świetlica

koło plastyczne

                   
                       KOŁO PLASTYCZNE

Dlaczego lubimy chodzić na zajęcia plastyczne? To
proste. Rysujemy, malujemy, wycinamy, tworzymy.
Jesienią układaliśmy kompozycje z liści- w sali, a
także w plenerze. 
Kiedy przyszła zima, nasza sala zamieniła się w
pracownię projektową. Zrobione przez nas bombki i
ozdoby pięknie prezentowały się na choince przed
szkołą. Dekorowanie świątecznego drzewka przy
placu zabaw stało się naszą tradycją.
Przez cały rok szkolny  chętnie bierzemy udział w
konkursach plastycznych oraz angażujemy się w
akcje w szkole. Robiliśmy plakaty o tolerancji,
pomagaliśmy robić dekoracje na akademię z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. 
Wykonujemy też przedmioty użytkowe. Ostatnio
zrobiliśmy zakładki do książki. 

B.P.

B.P.
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                             WOLONTARIAT

Uczniowie naszej szkoły prężnie działają w
wolontariacie, angażując się w różne zbiórki.
Wspieramy chore dzieci z Przylądka  Nadziei z
Wrocławia przygotowując dla nich świąteczne
upominki. Stale pomagamy lubińskiemu hospicjum.
Zbieramy środki czystości i artykuły higieniczne. Co
roku włączamy się w dzieło Wielkiej Orkiestry
Świątecznej pomocy. Pieczemy ciasta, które potem
sprzedajemy na szkolnym kiermaszu. Zebrane
pieniądze wpłacamy na konto Orkiestry. Przez cały
rok zbieramy zakrętki od butelek. Nie zapominamy 
również o zwierzętach ze schroniska w Legnicy.
Przynosimy dla nich karmę i inne potrzebne rzeczy. 
Opisane działania zostały dostrzeżone i nagrodzone.
W Świątecznej Gali Wolontariatu. Uczeń Wiktor
Nowakowski z klasy 8a oraz nasza szkoła zostali
wyróżnieni statuetką. Opiekunem szkolnego koła
wolontariatu jest pani Tamara Benkiewicz.
                        
                                             Gabrysia Jargut

           DBAMY O DOBRE RELACJE

Szkoła to nasz drugi dom. Dlatego tak ważne jest, jak
się w niej czujemy. Samorząd Uczniowski wprowadził
do szkolnego kalendarza „Tydzień dbania o dobre
relacje”. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a w
jego realizację zaangażowali się zarówno uczniowie
jak i nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Okazuje się,
że wspólne działania mogą przynieść wszystkim dużo
radości, a przy okazji wspaniale integrują całą
społeczność szkolną. Raz w ławkach zasiadały same
śpiochy w piżamach, szlafrokach i papciach, to znowu
klasy opanowały bajkowe postacie. Można było
pograć w  gry planszowe, przynieść ulubionego
pluszaka, a także skosztować domowych wypieków.
O dobre relacje dbamy cały rok. Wspólnie bawimy się
na dyskotekach z okazji Halloween czy karnawału,
celebrujemy Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień
Dziecka. Wyjeżdżamy na wycieczki.
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sport

                                      Sport
Sport to zdrowie. Wiedzą o tym uczniowie naszej
szkoły. Najmłodsi biorą udział w zajęciach
organizowanych przez Akademię Żaczka. Wszyscy,
od przedszkolaka do ósmoklasisty, ćwiczą na sali
gimnastycznej. Ponadto do dyspozycji mamy piękne
boisko wielofunkcyjne oraz plenerową siłownię, a
także rowery i kijki do chodzenia. Jesteśmy
gospodarzem cyklicznej imprezy Bieg Niepodległości,
w której biorą udział sportowcy z klas 4-8 z gminnych
szkół. Imprezą wewnątrzszkolną był mundial. Mecze
gromadziły na sali gimnastycznej całą społeczność
szkolną. Uczniowie podzielili się drużyny: Ogniste
Lwy, Mini Kozaki, Sigmy, FC Krzeczyn, Polonia
Krzeczyn oraz Duchy Krzeczyna. Najlepszym
zespołem okazała się "Polonia Krzeczyn" w której
skład wchodzili uczniowie klasy 8b. Nagrodą był
piękny puchar oraz medale. Ale mundial to nie jedyna
atrakcja. W naszej szkole są aktywne przerwy na sali
gimnastycznej. Po lekcjach natomiast można przyjść
na SKS, karate czy zajęcia taneczne. Nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w sporcie: Emilia Szczygieł w
szermierce, Lena Judzińska i Hania Mazurek w
karate. Paweł Kornatowski natomiast gra w drużynie
rugby.
Martyna Jargut 

                             Podsumowanie
W naszej szkole każdy znajdzie coś dla siebie.
Miłośnicy nowoczesnych technologii działają w kole
informatycznym, korzystają ze sprzętu w
Laboratorium Przyszłości, budują konstrukcje na Lego
robotyce. Humaniści redagują szkolną gazetkę pod
czujnym okiem pani Barbary Przybylskiej. Dużo
uczniów bierze z powodzeniem udział w konkursach
takich jak: zDolny Ślązak, Kangurek, Kangur,
Olimpiada Kopernik, Olimpusek, konkurs recytatorski
"Pegazik". A nasi ósmoklasiści świetnie poradzili
sobie w ubiegłym roku szkolnym na końcowym
egzaminie, zajmując wysokie miejsce w powiecie.
W naszej szkole wyjątkowo celebrujemy święta
narodowe. Dba o  to pani Monika Kowalczyk.
Jedenastego listopada, w rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę, organizujemy występy z
udziałem wszystkich uczniów.  Każdy ma jakąś
funkcję, np.: śpiewanie w chórze, granie na
instrumentach, wcielanie się w postacie historyczne
czy recytowanie wierszy.
Juliusz Mucha

akademia

B.P.

B.P.
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wyniki

wyniki

wyniki

                        NASZE WYNIKI

Możemy pochwalić się wspaniałymi wynikami.
Ósmoklasiści w ubiegłym roku szkolnym bardzo
dobrze napisali egzamin końcowy. Ilustrują to
wykresy umieszczone obok. Nasze wyniki (słupek
niebieski), zarówno z języka polskiego, języka
angielskiego jak i matematyki, są wyższe niż w gminie
(słupek czerwony), powiecie (słupek szary),
województwie dolnośląskim (słupek żółty) i w całym
kraju (słupek granatowy).
Jest to powód do dumy. Śmiało można powiedzieć, że
nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do
egzaminu. Nie bez znaczenia są warunki, jakie
zostały stworzone do zdobywania wiedzy. Wszystkie
klasy wyposażone są w tablice interaktywne, na
których można pisać, rysować, wykonywać ćwiczenia
interaktywne, oglądać prezentacje, doświadczenia,
filmy czy też zdjęcia. Co ciekawe, takie tablice są
również w punkcie i oddziale przedszkolnym oraz w
świetlicy. Dziś trudno wyobrazić sobie lekcje bez
interaktywnych tablic. Szkoła dysponuje też
kompletem tabletów, które są wykorzystywane na
lekcjach. Od początku uczniowie mają styczność z
nowoczesnymi technologiami i co najważniejsze,
potrafią z nich korzystać. Na zajęciach dodatkowych
realizują ciekawe projekty. Razem z nauczycielem
informatyki tworzą pomoce dydaktyczne,
wykorzystując drukarkę 3D. 
Z nowoczesnych technologii korzystają również
uczniowie redagując, a potem publikując w internecie
naszą szkolną gazetkę.

B.P.

B.P.

B.P.


