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UCZNIOWIE PASJONACI... odsłona pierwsza

GRABOWICZ

Michał
Grabowicz
jest uczniem
klasy VIa
Szkoły
Podstawowej
w Barcinku.
Mieszka w
Pasieczniku.
Od kilku lat
pasjonuje go
gra na
skrzypcach.
Michał
uczęszcza też
do szkoły

muzycznej w
Cieplicach,
gdzie ma
możliwość
doskonalić
swój talent
muzyczny.
Naszego
kolegę
mogliśmy już
nie jeden raz
podziwiać
podczas
różnorodnych
występów
artystycznych

organizowanych
w szkole. Co
roku
występuje
także w
szkolnym
przeglądzie
młodych
talentów.
Ponadto gra z
muzykami z
Filharmonii
Dolnośląskiej
zarówno w
kraju, jak i za
granicą.

Podczas
wakacji
uczestniczył w
warsztatach
muzycznych w
Lipsku. 

MICHAŁ
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Skład
samorządu
w SP
Barcinek:
Anna
Figura,
Dominik
Zawadzki,
Gabriela
Juchniewicz,
Jakub
Bucholc, 
Roksana
Sędzimir. 

PORTRET PRZEWODNICZĄCEJ SZKOŁY ORAZ JEJ
ZASTĘPCY…

Ania Figura jest
uczennicą
klasy VI a. W
wyborach do
SU zakasowała
wszystkich
swoich rywali,
zdobywając
125 głosów.
Dominik
Zawadzki
uplasował się
na drugim
miejscu. Jest
uczniem klasy
IV. W rozmowie

z Gabrysią
Szczepanik
Wasi faworyci
opowiedzieli o
sobie:
Anna Figura: W
wolnym czasie
lubię jeździć no
rolkach,
tańczyć oraz
czytać
czasopisma.
Mój ulubiony
przedmiot to j.
polski i j.
niemiecki.Moja

ulubiona
dziedzina
sportu to
siatkówka.
Jestem fanką
Kamila
Bednarka i
Sylwi
Grzeszczak.W
przyszłości
chciałabym
zostać
kucharką. Moje
ulubione
zwierzę to kot.

Dominik
Zawadzki: Mój
ulubiony
przedmiot to
j.polski. Jestem
fanem Patty.
Interesuję się
koszykówką.
W wolnym
czasie chodzić
na spacery. W
przyszłości
chciałbym
zostać
lekarzem.
Moim

ulubionym
zwierzęciem
jest pies.
Gratulujemy
ogromnego
sukcesu i
liczymy na
Was w tym
roku szkolnym.

Tekst:
Gabrysia
Szczepanik

Szczepanik Gabrysia
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Spektakl o przedsiębiorczym Janku - projekt
Internetowego Teatru dla Szkół TVP. 

Ponad 36 tysięcy uczniów z 472
polskich szkół obejrzało 20.09.13 r.

transmisję
internetową
„Bajki o
przedsiębiorczym
Janku i jego
niemądrych
braciszkach" z
wrocławskiego
Teatru Edukacji
Artenes,
spektaklu
będącego
pochwałą
przedsiębiorczości.
Spektakl
wpisuje

się w profil
edukacji
ekonomicznej i
została
doceniona przez
Narodowy Bank
Polski.
Uczniowie
klasy III – Igor
Dudek,
Anastazja
Stefańczyk,
Karolina
Skibińska -
podzielili się 

Spektakl pt.
Bajka o
przedsiębiorczym
Janku i jego
niemądrych
braciszkach.
Była to bajka o
trzech braciach i
ich rodzinie,
która
utrzymywała się
ze sprzedaży
jabłek z
własnego sadu.
Pewnego dnia w
sadzie

tym ojciec
znalazł sowę,
która miała
złamane
skrzydło. Zajął
się nią i założył
gips. Ojciec
chłopców musiał
wyjechać do
wuja, gdyż
przysłał list, że
jest chory.

Stefańczyk kl. III Anastazja
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Przed wyjazdem ojciec dał najstarszemu synowi
worek z pieniędzmi, żeby wyjechał do miasta, by
uczyć się. Średniemu synowi też dał pieniądze i
powierzył mu sad. Najmłodszemu podarował sowę.
Najstarszy syn szybko wydał pieniądze w mieście i
musiał wrócić do domu. Średni syn nie chciał
pracować w sadzie, więc za pieniądze, które dał mu
tata wynajął pracowników do roboty. Lecz i jemu
pieniądze szybko się skończyły. Starsi bracia byli
leniwi i trwonili majątek. Pewnego dnia poznali Panią
Paskudzką, która udzieliła im pożyczki. Okazało się
jednak, że była to oszustka, która wykorzystała
głupotę braci. Rodzinne przedsiębiorstwo było
zagrożone bankructwem. Tymczasem najmłodsze
dziecko samo zbierało jabłka i robiło z nich kompot.
Sowa kazała mu napełniać butelki sokiem. Do chłopca
przychodził kupiec i zabierał skrzynki z butelkami na
sprzedaż. W ten sposób chłopiec jednocześnie
zarabiał pieniądze i opiekował się drzewkami. Gdy
wrócił tata bardzo się ucieszył, że najmłodszy syn
zadbał o sad i że zarobił dużo pieniędzy. Jego postawa
najbardziej podobała się ojcu, ponieważ zdobył
pieniądze, będąc uczciwym i rozsądnym.
Podobał mi się bardzo ten spektakl. Gra aktorów była
ciekawa, przebieg akcji był pełen zwrotów i
zaskakujących momentów. Poleciłabym
przedstawienie innym dzieciom.- Anastazja
Stefańczyk.
Tekst: A. Stefańczyk, I. Dudek, K. Skibińska

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZAKÓW…

Jest październik, a wiele osób
wciąż nie wie o tym, że jest on
wyjątkowym miesiącem dla
zwierząt. Ten miesiąc
przypomina, że powinniśmy
traktować je jak istoty żywe,
zdolne do odczuwania  bólu
fizycznego, jak i  radości czy
wdzięczności. Jest wiele psów
na łańcuchu  oraz bezdomnych,
pomóżmy im? Jesteśmy
odpowiedzialni za zwierzęta, bo
same sobie nie poradzą.
Przypominam, że w naszej
szkole trwa zbiórka karmy dla
psów ze schroniska w Jeleniej
Górze. Przynoście więc
wszystko, co macie dla
czworonogów do członków SU
lub członków koła
przyrodniczego ,,Magiczna
przyroda”- tekst: Gabrysia
Szczepanik . 
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UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BARCINKU 

14
października, w
dniu obchodów
Dnia Edukacji
Narodowej,
dzieci z klasy
Ia i Ib
przystąpiły do
uroczystego
pasowania na
ucznia.
Przygotowały
apel, połączony
z występem
artystycznym,
podczas

którego
nauczyciele i
zaproszeni
rodzice dzieci
mogli podziwiać
młode talenty.
Nie zabrakło
łez wzruszenia
oraz
momentów
przepełnionych
zabawnymi
sytuacjami.
Następnie
dyrektor szkoły

- Krzysztof
Kuzia -
uroczyście
pasował każde
dziecko,
uroczyście
przyjmując w
poczet
uczniów. Po
części oficjalnej
uczniowie wraz
z
wychowawczyniami,
paniami
Aleksandrą
Szkaradek

i Katarzyną
Świderską, a
także
rodzicami, udali
się do swoich
sal, gdzie mile
spędzili czas w
swoim gronie.

,,Barcinusie" redakcja gazety szkolnej
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SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC 



W
październiku  
odbył się 
Konkurs na
Najładniejszy
Różaniec
2013/2014.
W tym roku
szkolnym w
konkursie
wzięło udział 20
uczniów. Jury
wybrało
najpiękniejsze
różańce, które
możecie

podziwiać na
wystawie obok
pokoju
nauczycielskiego
i przyznało
nagrody. 
I miejsce:
Nadia Stebel
kl.Ia
I miejsce:
Marta Górni
kl.Ib
II miejsce:
Jakub Jaczenia
kl.Ib
III miejsce:

Kacper Ziewiec
kl.Ib
IV miejsce:
Patryk
Maciejko kl.Ia
V miejsce:
Natalia Zań
kl.III
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali oceny
celujące,dyplomy
i nagrody.
Organizator
konkursu:
J.Herc-
Wołoszczuk

Oto słowa
Jana Pawła II:
,,Różaniec, to
moja ulubiona
modlitwa! Taka
wspaniała
modlitwa!
Wspaniała w jej
prostocie i jej
głębi. W tej
modlitwie
powtarzamy po
wielokroć
słowa, które
Dziewica

Maryja
usłyszała od
Archanioła i od
swej kuzynki,
Elżbiety. Na tle
słów: "Zdrowaś
Maryja" dusza
uzmysławia
sobie
zasadnicze
wydarzenia  z
życia Jezusa." 

www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 13 11/2013 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBarcinusie

KONKURS RECYTATORSKI (SZKOLNY I GMINNY) 



17 października
odbył się
Szkolny
Konkurs
Recytatorski, w
którym wzięło
udział 19
uczniów z klas
IV-VI.
Laureaci,
którzy
zakwalifikowali
się do
Gminnego
Konkursu
Recytatorskiego
to:

I m-ce:   Anna
Figura, Klaudia
Żolińska
II m-ce:  
Zuzanna
Wydmuch
III m-ce:  Laura
Stefanowicz,
Dominik
Zawadzki
IV m-ce:  
Adriana Łoś
Gratuluję
sukcesu i
dziękuję
wszystkim

za ciekawe
interpretacje.
*** 
28 października
w
Wojcieszycach
w/w uczniowie
wzięli udział w
konkursie
gminnym.
Wszyscy
pięknie się
zaprezentowali.
Ucz. klasy VI -
Anna Figura

- zajęła IV
miejsce i
będzie
reprezentować
szkołę w
eliminacjach
powiatowych w
Jeleniej Górze,
które odbędą
się w styczniu
2014 r.
Jednocześnie
warto dodać, iż
Ania zdobyła
zaledwie 2 pkt.

mniej od ucz.,
który zajął I
miejsce. 
W jury zasiadły
polonistki z 3
szkół i
bibliotekarka z
SP w
Wojcieszycach,
która oceniała
wszystkie
dzieci. 

Tekst: E. Kuzia 

Gminny Konkurs Recytatorski
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DWUDNIOWE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE W CEEiK
„SALAMANDRA” MYŚLIBORZU

,,Barcinusie"



Lekcje przyrody w Myśliborzu

W ostatnich
dniach
października
uczniowie
Szkoły
Podstawowej w
Barcinku
uczestniczyli w
zajęciach
przyrodniczych
w Centrum
Edukacji
Ekologicznej i
Krajoznawstwa
„Salamandra”
w Myśliborzu.

Zaplanowałam
dwa zajęcia
terenowe:
„Mieszkańcy
naszej rzeki,
łowienie,
obserwacje
mikroskopowe
bezkręgowców”
i „Ekosystem
lasu,
obserwacje
terenowe” oraz
dwa zajęcia
laboratoryjne:
„Tkanki

-
mikroskopowanie
tkanek
roślinnych” i
„Barwniki
asymilacyjne;
izolacja i
rozdział tych
barwników”.
Podczas
pobytu
uczniowie
poszerzali
wiedzę oraz
zdobywali nowe
umiejętności

badania
przyrody. Łowili
i obserwowali
bezkręgowce
żyjące w rzece
Jawornik.
Poznawali
strukturę i
funkcjonowanie
ekosystemu
lasu.
Rozpoznawali
gatunki drzew i
krzewów
występujących
w Wąwozie

Myśliborskim.
 Prowadzili
obserwacje
mikroskopowe.

V.Mandat-
Kozak
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fot. A. Ligiżyńska



Zajęcia przyrodnicze
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fot. A. Ligiżyńska



SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - DOŁĄCZ DO NAS!

SKO

Uczniowie z
klas IV-VI
mocno
zaangażowali
się w
działalność
Szkolnej Kasy
Oszczędności i
w promowanie
bloga, którego
prowadzi od
roku pani
Katarzyna
Bojańska. 
Od
października

na platformie
www.szkolneblogi.pl
prowadzony
jest konkurs na
szkolnego
bloga SKO,
który trwa do
końca roku
szkolnego. Co
miesiąc
komisja ocenia
10 najwyżej
ocenionych
blogów i wśród
nich przyznaje
trzy

nagrody-
laptopy. Nasza
szkoła jest
obecnie na 18
miejscu z
prawie 6000
głosów. W
konkursie
bierze udział
ponad 450
szkół, więc jest
to niezły wynik.
Na blogu
można
przeczytać nie
tylko o SKO,

ale także o
ważniejszych
wydarzeniach,
które mają
miejsce w
szkole. W
prowadzeniu
bloga
najbardziej
pomagają:
Milena
Sędzimir oraz
Roksana
Sędzimir z
klasy V. 

K. Bojańska
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Milena Sędzimir

http://www.szkolneblogi.pl


CO W KINIE PISZCZY...

7 XI 2013 r.
ucz. klasy IV,
VI a i VI b
obejrzeli w kinie
,,Grand” w
Jeleniej Górze
film pt. ,,Mój
biegun” w reż.
M.
Głowackiego.
W rolach
głównych
wystąpili:
Maciej Musiał
jako Jaś Mela,
Bartłomiej Topa

i Magdalena
Walach jako
rodzice Jaśka.
Jest to historia 
Jaśka Meli,
który jako
pierwszy
niepełnosprawny
człowiek zdobył
dwa bieguny
Ziemi. Na
swojej stronie
internetowej
pozahoryzonty.org
opisuje, jak
nieszczęśliwy

zbieg
okoliczności
zmienił całe
jego życie.W
2002 r., mając
13 lat, uległ
ciężkiemu
wypadkowi.
Schronił się
przed
deszczem w
niezabezpieczonym
budynku stacji
transformatorowej
– poraził go
prąd

o napięciu 16
000 V. W
wyniku
porażenia
lekarze
zdecydowali o
amputacji
lewego
podudzia i
prawego
przedramienia.
Obecnie Jasiek
chodzi z
pomocą
protezy nogi. W
2004

roku razem z
podróżnikiem
Markiem
Kamińskim
zdobył oba
Bieguny
Polarne. 

E. Kuzia

,,Mój biegun"
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www.google.pl

http://pozahoryzonty.org


NOWA REDAKCJA GAZETY SZKOLNEJ ,,BARCINUSIE" 

Nowa redakcja ,,Barcinusiów"

W roku
szkolnym
2013/2014
redagować
szkolną
gazetkę będzie
zespół uczniów
z klas IV - VI w
składzie:
Dominik
Zawadzki,
Anastazja
Senderek,
Klaudia
Żolińska,
Jennifer

Rentzsch,
Milena
Sędzimir,
Roksana
Sędzimir,
Gabrysia
Szczepanik,
Julia
Jeziółkowska,
Jakub Bucholc,
Laura
Stefanowicz,
Roksana
Marcinek,
Patryk
Grzegorek,

Adriana Łoś,
Wiktoria
Andrejków,
Patrycja
Szablewska, 
Angelika
Ligiżyńska,
Samanta
Rożniata.
Opiekunem
redakcji jest
Ewa Kuzia.
Wszelkie
uwagi,
pomysły,
informacje,

ciekawe zdjęcia
prosimy
kierować pod
adres:
kuziaewa
@gmail.com. 

E. Kuzia
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