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Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej z języka polskiego
10 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej z języka polskiego.
Uczniowie klas 4-6 prezentowali utwory poetyckie i poezję śpiewaną.
Jury oceniało znajomość tekstu oraz sposób recytacji.
I. miejsce: Natalia Gemza 5c;
Wyróżnienia:
II miejsce ex aequo:
Zofia Murczkiewicz 4b
Kacper Frontczyk 5c
Sandra Łuczak -4b
Karolina Kamińska 6a
Poezja śpiewana: I miejsce: Ola Matyjaszczyk 5a
wyróżnienia: Weronika Chałupczyńska i Wiktoria Łaguna 6c
Wszystkie występy były bardzo oryginalne i ładne. Uwagę publiczności przykuł występ Natalii
Gemzy, która brawurowo wykonała wiersz K.J. Gałczyńskiego pt. Skumbrie w tomacie . Natalia
wyraziście recytowała, do tego wiersz miał bardzo humorystyczny refren Skumbrie w tomacie:
pstrąg. Za każdym razem inaczej interpretowała te słowa, co wprowadzało zabawny efekt.
Jak się okazało ona też zwyciężyła w tym konkursie. Dobrze też wypadł Szymon Klemczyński.
Miał ciekawy, donośny głos, szkoda tylko, że nie w pełni wykorzystał swój talent. Konkurs był
uroczysty, trochę świąteczny. Możliwe, że to przez słowo poetyckie i poezję śpiewaną oraz drobne
migoczące światełka. Konkurs był ciekawy, a uczestnicy przestawiali głównie wesołe poezje.
Gratulujemy 
Iga Gniot VI a
Konkursy w I semestrze
W I semestrze odbyło się dużo szkolnych i międzyszkolnych
konkursów: literackich, plastycznych, muzycznych, językowych
jednak królowała matematyka. Szkolną gwiazdą został uczeń kl. VI a
Antek Buraczewski, ponieważ zdobył wiele tytułów jako laureat lub
finalista konkursów matematycznych o zasięgu międzynarodowym,
ogólnopolskim czy dolnośląskim.
Gratulujemy! 

Na koniec I semestru udało nam się przeprowadzić wywiad z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego p. Sylwią Szczesną- Cichoń.

-Co nowego zadziało się w I semestrze w samorządzie szkolnym?
-W ostatnim czasie w szkole na I i II piętrze pojawiły się rzutki, super zabawa dla uczniów.
Mamy też nowe krzesła na korytarzach oraz szczęśliwy numerek dla uczniów.
W listopadzie zostały zważone plecaki, by nie nosić zbędnych rzeczy, wcześniej tego nie było.
Dalej są organizowane dyskoteki, a niedługo odbędzie się karnawałowa- Pani Sylwia
odpowiedziała.
-Którą klasa 6 b zorganizuje – dodałyśmy.

-Tak, oczywiście.
-Czy będziemy obchodzić Dzień Dobrego Słowa?
-Tak, jak co miesiąc organizowany jest Dzień Dobrego Słowa- 13.01.17 tematem będzie:
„Co lubię w mojej klasie?”- mam nadzieję, że będzie to miła zabawa.
Wkrótce odbędzie się kolejny mecz rodzice i nauczycie oraz niedługo z uczniami klas szóstych.
-Czy w tym roku szkolnym również będą gry planszowe podczas długiej przerwy?
-Tak, niedługo znów będzie można grać na długiej przerwie.
-”Co jeszcze dobrego zadziało się w naszej szkole?”
-Wszystko jest dobre, można powiedzieć, że uczniowie tak samo grzeczni jak zawsze.
Nauczyciele wredni jak zawsze :)
-Dobre było też to, jak przyszły panie z czekoladziarni- podpowiedziała Klaudia.
-Nagroda dla samorządu?- może w II semestrze też będzie jakaś nagroda, ale tym razem
powinniśmy robić czekoladki, super.
- Dziękujemy za wywiad.
- Dziękuję.
Wiktorię Łagunę 6c.

Wywiad przeprowadzono 12.01.17 przez Klaudię Jakubowicz i

W samorządzie na razie to wszystko !!!

Ciekawe wydarzenia:
Jej wysokość kaligrafia
Dnia 20.12.16r. wyszliśmy do Pałacu Miejskiego w Muzeum Miejskim na lekcję Jej wysokość
kaligrafia. Nauczyliśmy się o tym, czym oraz na czym pisali nasi przodkowie. Sztuka ładnego
pisania jest dla mnie bardzo trudna. W połowie lekcji Pani dała nam pióra, którymi ludzie
posługiwali się w dawnych czasach. Przepisywaliśmy tam litery i różne wyrazy.
Później, po zajęciach zwiedzaliśmy komnaty królewskie – były duże i bardzo ładne. Po wyjściu
z Muzeum udaliśmy się do Rynku na jarmark bożonarodzeniowy, wszyscy kupili sobie coś do
jedzenia i wróciliśmy do szkoły. Pomimo tego, że pisanie starymi piórami było dla mnie trudne
świetnie się bawiłem.
Kacper Kozera 6a

X edycja konkursu Christmas Collage
13 stycznia odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród za X edycję wrocławskiego konkursu
Christmas Collage. Zwycięzcy konkursu mieli okazję obejrzeć najlepsze prace, a także wysłuchać
występu muzycznego uczniów klasy 6a Antoniego Zagajewskiego i Kacpra Kozery. Wszystkim
uczestnikom spotkania serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie już za rok.
Brawo Oliwka!
Oliwka Szuba z III grupy świetlicowej (klasa 2a) zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie plastycznym "Ozdoba bożonarodzeniowa - choinka".

Trąbka i jej brzmienie
Na styczniowym koncercie "Spotkania z muzyką" uczniowie mieli okazję posłuchać wielu utworów
granych na trąbce - między innymi marsza weselnego i utworu z opery Aida. Rozlegały się także
dźwięki sygnałów wojskowych oraz hejnał, ale nie krakowski, tylko oleśnicki. Trąbka zmieniała też
ciekawie brzmienie, kiedy zostały użyte różne tłumiki. Był też czas na wspólne śpiewanie i zabawy
ruchowe.

WARTO PRZECZYTAĆ:
Niezgodna- to piękna powieść, której autorką jest

Veronica Roth. Opowiada ona o pewnej
społeczności w mieście Chicago. Podczas wojny zostało spustoszone, po to by je na nowo
odbudować. Ludność została podzielona na pięć frakcji: Altruizm, Serdeczność, Prawość, Erudycja,
Nieustraszoność. Niezgodni- to osoby, które posiadały cechy kilku z nich i nie pasowały do żadnej.
W tym świecie żyje szesnastoletnia Beatrice, która podczas Ceremonii Wyboru zmieni swoją
przyszłość…
Moim zdaniem warto przeczytać te emocjonującą i poruszającą do głębi książkę.
Pola Droszcz 6a

DLA POPRAWY HUMORU
Jednym śnieg przeszkadza w dotarciu do pracy, inni tylko czekają na
intensywne opady, żeby pojeździć na nartach. My rozbawiamy jednych i
drugich - poniżej kawały i dowcipy o zimie i śniegu.

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę
się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni...

Środek mroźnej zimy, las, śniegu po pas. Przez zaspy przedziera się zdenerwowany
niedźwiedź. To złamie choinkę, to przewróci paśnik, to sponiewiera wilka - krótko

mówiąc - wściekły! Chodzi i gada:

- I po jakiego czorta ja piłem kawę we wrześniu...

Co nas czeka?
Wywiad z Panią Ewą Zalewską nauczycielką w-f –u
Wkrótce w szkole odbędzie się przekazanie flagi w ramach Word Games.
-Jakie dyscypliny wchodzą w skład Word Games?
- Dyscyplin jest dużo, m.in. kręgle, kajak, polo ju-jitsu, przeciąganie liny, freezbe, sumo, tańce,
bule, bieg na orientację, karate, korfball, la cross, łucznictwo, narty wodne, piłka ręczna, pływanie
w płetwach, ratownictwo wodne, sporty bilardowe, sporty gimnastyczne, sporty lotnicze, sporty
wrotkarskie, wspinaczka, squash.
-W jakich zawodach szkolnych, pozaszkolnych braliśmy udział?
-Nasi uczniowie brali udział w sztafecie z użyciem warzyw i owoców w ramach „Trzymaj się
prosto”, odbył się mecz siatkówki NAUCZYCIELE vs. RODZICE UCZNIOWIE oraz mikołajkowe
zawody na ergometrze wioślarskim, a także turniej trójek siatkarskich podzielone na drużyny
chłopięce i dziewczęce, turniej policyjny „Pomagajmy sobie wzajemnie”.
- Kiedy w naszej szkole odbędzie się przekazanie flagi?
-Już wkrótce będzie ważna sportowa impreza, bo w kwietniu otrzymamy flagę w ramach Word
Games. Będziemy się dobrze bawić!
- Dziękujemy za wywiad.
-Dziękuję.

Wywiad przeprowadzono 11.01.17 przez Szymona Klemczyńskiego i Gabriela Starużyka.

Redakcja- uczniowie: Szymon Klemczyński, Jakub Wojnarski 6c, 6b, Michał Szczerba 6 c, Zuzanna Cajka 6 b- opiekun: Joanna
Kondracka

