Nr4
Witamy w kolejnym numerze Gazetki SP Nr 107.
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Was w miły nastrój. Miłego czytania!
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Konkursowe szaleństwo- króluje matematyka!
Ostatnie trzy miesiące roku szkolnego to prawdziwy wysyp konkursów. Nasi
uczniowie brali udział w intelektualnych i sportowych wydarzeniach: z języka
polskiego, języka angielskiego, przyrody, plastyki, muzyki czy turniejach
sportowych. Jednak królowała matematyka!
Właściwie matematyczny król jest tylko jeden! – Antoni Buraczewski –kl. 6a
Jego lista osiągnięć jest imponująca: od konkursów wrocławskich, dolnośląskich czy
ogólnopolskich po międzynarodowe niestrudzenie zdobywa tytuły laureata- Kangur, Alfik, ,
KOMA, Mat czy XVII Turniej Młodych Matematyków. Największe osiągnięcie to zmierzenie się ze
starszymi kolegami- gimnazjalistami na Olimpiadzie Matematycznej Juniorów i zdobycie tytułu
laureata II stopnia. Ma też swoich następców, ponieważ drużynowo razem zdobyli I miejsce w
konkursie: Matematyka i Ekonomia Antonii Buraczewski 6a, Karolina Kamińska 6a, Weronika
Krajewska 6c Wśród młodszych uczniów są również znakomici matematycy, którzy zdobywają
znaczące miejsca w konkursach- Międzynarodowy Kangur czy Ogólnopolski Alfik: Zuzanna
Buraczewska 2b, wyróżnienie Andrzej Zagajewski 2b, Maciej Chyla 3a, Oliwia Hahn 4a. Wysokie
miejsca w konkursach i duże zaangażowanie uczniów wpłynęło na uzyskanie lepszych wyników
koncoworocznych.
Gratulujemy!

Międzyszkolne konkursy:
W maju odbyły się dwa międzyszkolne konkursy zgodnie z tradycją szkoły.
Pożeracze książek – konkurs staje się bardzo popularny wśród wrocławskich uczniów,
ponieważ na finał przybyło aż 59 „pożeraczy” z 34 szkół. Rozdanie nagród miało miejsce w
Miejskiej Bibliotece Grafit. Gratulujemy wszystkim miłości do książek!
Międzyszkolny Turniej Matematyczny klas V- jak co roku przybyły
szkoły i rozpoczęły się drużynowe zmagania- Jak liczono dawniej, licz sprytnie!
Bardzo dobry występ Magdy Ilnickiej , Marty Dobosz– zaowocował 4 miejscem dla szkoły,
SP 25 – zajęła I miejsce.

Najlepsi z najlepszych… w nauce i ze 100% frekwencją
2016/2017
klasa 4a Oliwia Hahn, Kacper Grądalski, Karol Pietkiewicz,Adrian
Pokrętowski, Wiktoria Rorbach, Natan Ulfik, Julia Sieradzka
prawie 100 % frekwencja- Karol Pietkiewicz;
średnia klasy: 4,37
klasa 4b Kuba Bandziak,Tomasz Bartoszek, Aleksandra Budzyńska
Sandra Łuczak, Karolina Nosek, Piotr Musiał, Adam
Szymański,Kacper Sobkowicz.
Prawie 100 % frekwencja-Oleksy Szymon,
średnia klasy: 4,23
klasa 5a Milena Benc, Aleksandra Matyjaszczyk, Wiktoria Szkudlarek
Natalia Kosyl 100 % frekwencja- nie ma takich uczniów,
średnia klasy: 4,05
klasa 5b Natalia Brodziak, Hanna Celebańska ,Tymoteusz Podczaszy,
Mił osz Rozwora, Konrad Rompala, Maciej Wojtas
prawie 100 % frekwencja- Karolina Szlachcikowska, Alan Seweryn,
średnia klasy: 4,24
klasa 5c Magdalena Ilnicka, Marta Dobosz, Aleksandra Synowiec,
Kamil Wenc.
100 % frekwencja- Marta Dobosz, Wiktoria Woł oszyn;
średnia klasy: 4,18
Klasa 6a Antoni Buraczewski, Kacper Kozera, Iga Gniot, Pola
Droszcz, Karolina Kamińska, Julia Wawrzkiewicz, Antoni Zagajewski
prawie 100 % frekwencja- Dominik Habas, średnia klasy:4,05
klasa 6b Wiktoria Bogusz, Wiktoria Łuczak, Anastazja Kopycińska,
Natalia Kmieć, Bartosz Mądro, Jakub Mogiełka, Oliwia Poźniak,
Kondrat Szpyt, Wiktoria Walada.
100 % frekwencja-Dominika Plaza, Krystian Wieczorek,
średnia klasy: 4,37
klasa 6c Pola Kozłowska, Weronika Krajewska, Aleksandra Łyszczyk,
Wiktoria Łaguna, Szymon Klemczyński, Michał Szczerba, Jakub
Wojnarski.

100 % frekwencja-nie ma takich uczniów,
średnia klasy: 4,12

Wywiad z Tosią Grzech-Przewodniczącą Szkoły
-Tosiu, które z wydarzeń szkolnych w tym roku najbardziej ci się podobało?
-Najbardziej podobał mi się festyn szkolny.
-Co ci się tam najbardziej podobało?
-Najbardziej podobała mi się orkiestra dęta i różne konkurencje.
-Które z wydarzeń miało największy wpływ na szkołę i dlaczego?
Myślę, że The World Games, ponieważ było dużo przygotowań, konkursów, plakatów, projekty
medalów, dieta sportowca i wiele innych. Do dnia dzisiejszego jest widoczna ta akcja, ponieważ
szkoła jest udekorowana plakatami.
-Jak sądzisz, jakie wydarzenie najbardziej podobało się uczniom i uczennicom w tym roku.
-Najbardziej podobało się uczniom wprowadzenie szczęśliwego numerka oraz organizowanie
dyskotek szkolnych, które w tym roku szkolnym organizowały wszystkie klasy 6. Naszym kolegom
i koleżankom bardzo podobały się również gry i zabawy na korytarzu.
-Dziękuję a udzielenie wywiadu. :)

Ola Łyszczyk

Zróbmy pokój
We wtorek odbyła się pierwszy raz akcja „Zróbmy Pokój”. Wiele osób przyniosło ciasta
i sprzedawano ja. Zebraliśmy ponad 300 zł. Pieniądze przeznaczyliśmy na pomoc w Sudanie. Na
czwartej, piątej i szóstej lekcji zmierzyły się klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, w grze w zbijaka,
rzut piłką lekarską, rzut woreczkami do pudełek i „układanie” liter z uczniów na podłodze. Miejsca
zajęli:
-W klasach 6
-W klasach 5
w klasach 4
1 miejsce klasa 6b
1 miejsce klasa 5b
1 miejsce 4b
2 miejsce klasa 6c
2 miejsce klasa 5c
2 miejsce 4a
3 miejsce klasa 6a
3 miejsce klasa 5a
Wszystkim zabawa się podobała i liczymy na powtórkę za rok!
Michał Szczerba

Przyjaciel od serca

Samorząd szkolny, jak zawsze bardzo pracowity, tym razem zorganizował ciekawą imprezęJak poznać i dobrać prawdziwego przyjaciela? Uczniowie rozwiązywali quiz. Wszyscy
z zaangażowaniem włączyli się do wspólnej zabawy. Super!

A to ciekawe

…
„PRZEKAZANIE FLAGI THE WORLD GAMES”

Dnia 25 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy dość ważny dzień. Ze względu na to, że we
Wrocławiu odbędzie się The World Games, Gimnazjum Nr 17 przekazało flagę TWG naszej
placówce. Mieliśmy zaszczyt gościć m.in sławne panie trenujące la crosse i frisbee, futbolistę,
karateków, którzy pokazali nam swoje umiejętności i opowiedzieli krótko o swoim sporcie. Nasi
uczniowie także pokazali, co potrafią. Przedstawili sporty takie jak: karate, gimnastyka
artystyczna, akrobatyka i taniec współczesny. Wszyscy byli zachwyceni i z chęcią bili brawa. Nie
można zapomnieć też o nagrodzonych uczniach. Konkursy były organizowane w ramach The
World Games i dużo podopiecznych naszej szkoły wzięło w nich udział. Wszystkim gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów, a naszej szkole większej ilości tak ważnych imprez :)

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Dnia 28.04.2017 odbyło się spotkanie z P. Emilią Nowaczyk, seniorką- podróżniczką. Tytuł tego
spotkania brzmiał „Podróże kształcą”. Pani Emilia opowiedziała nam, jak rozwija swoją pasję
podróżowania, jakie miejsca zwiedziła i co szczególnie mogłoby nas zadziwić. Zdjęcia, które
zostały przedstawione na prezentacji, przygotowanej wcześniej przez naszego gościa, zostały
zrobione osobiście. Mogliśmy podziwiać zabytki, które pochodzą: z Indonezji, Tybetu, Iraku,
Szanghaju oraz Petersburgu. Były to niesamowite świątynie wykonane z luster, szkła i innych
ciekawych materiałów. Obyczaje i język innych ludzi często wzbudzał w nas zdziwienie, ponieważ
osoby z różnych krajów mają inne stroje, czy też dosyć zabawny język. Pani Emilia przekazała nam
dużo wiedzy, którą kiedyś na pewno wykorzystamy. Bardzo się nam to podobało
i chcielibyśmy porozmawiać z Panią jeszcze raz o następnych wyprawach w jej życiu.
Klaudia Klimczyk

FESTYN :)
Pierwszy festyn w tym roku szkolnym został zorganizowany przez rodziców, działających
w radzie rodziców. Przygotowano różne atrakcje: grała orkiestra dęta z Wiszni Małej i nasi
uczniowie, odbyły się konkursiki sportowe z nagrodami! Zorganizowano loterię fantową i można
było wygrać różne rzeczy, np. książki czy planszówki, kolejną atrakcją był taniec przy muzyczce
z instruktorką, dmuchany zamek, można było dostać balony. Przyjechała straż pożarna i policja i
można było wejść do tych wozów. Młodsi malowali
obrazy, tańczyli.

Ten festyn był bardzo ciekawy, pełny atrakcji

Wywiad z Dyrektorem Szkoły p. Dariuszem Cichym.
Dzień dobry panie Dyrektorze. Chciałyśmy zadać panu kilka pytań.
-Co chciałby Pan zmienić w naszej szkole?
-Moglibyśmy zainwestować w wodopoje. Jest to dobry pomysł, ponieważ dużo osób na
przerwach może skorzystać z czegoś takiego.
Jest to bardzo możliwe do zrealizowania. Mamy już szafki, więc można wyremontować łazienki.
-Czy będą jakieś nowe pozalekcyjne zajęcia?
-To zależy co wy byście chcieli. Może koszykówka dla dziewczynek?
Programowanie oraz języki obce. Na początku trzeba porozmawiać
z uczniami, co by ich zainteresowało.
 Jak pan sobie wyobraża szkołę za 2 lata, gdy będzie osiem klas?
To będzie wyzwanie, ponieważ nasza szkoła jest dosyć mała i tu jest pytanie:
Czy nie będziemy zaczynać lekcji od 7.10? Możliwe jest, że będziemy uczyć się do godziny
16.00.Trzeba być do tego przygotowanym i gotowym. Gdy będzie 8-letnia podstawówka, to
wyobrażam sobie, że starsze klasy będą opiekować się młodszymi.
 Jak pan sądzi, czym nasza szkoła wyróżnia się na tle innych?
Wyróżnia się tym, że mamy dość mała szkołę. Każdy się o siebie troszczy. Mamy też dobrą
stołówkę.
 Czy podoba się panu nasza szkoła?
Tak, podoba mi się, ponieważ są tu ciekawi i mądrzy ludzie.
Dziękujemy panu za poświęcenie trochę czasu i odpowiedzenie na pytania. Do widzenia.
Wywiad przeprowadziły: Aleksandra Wyszyńska i Karolina Dyrduł kl. VI c

SPORT
Oto wyniki rzutu piłką lekarską 2kg:
Dziewczęta:
1.WAWRZKIEWICZ JULIA 10,10
2. KAMIŃSKA Karolina 9,40 -6A
3. Spławska Oliwia 8,80 – 6 a

chłopcy:
6A

1. WOJNARSKI JAKUB 13,40
2. KOZERA KACPER 10,70
3. KLEMCZYŃSKI SZYMON 10,40
4. SKAŁA JAN 10,40

6C
6A
6C
5A

Mini siatkówka
Uczniowie uczęszczający na pozalekcyjne zajęcia
sportowe, rozegrali rewanżowy mecz mini siatkówki- dziewczęta vs
chłopcy. Mecz stał na wysokim poziomie, emocje były bardzo duże. Tym razem dziewczęta
zrewanżowały się chłopcom 3:2. Gratulacje dla wszystkich!

11 czerwca odbył się mecz siatkówki nauczyciele kontra rodzice & absolwenci. Tym razem
spektakularne zwycięstwo odnieśli rodzice wygrywając 5 setów z nauczycielami. Mecz upłynął w
bardzo miłej atmosferze, dzięki energicznemu dopingowi uczniów – zwłaszcza I i V grupy
świetlicowej! Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejny mecz, który odbędzie się jesienią.
Szymon Klemczyński 6c

Warto przeczytać:
''Niezgodna"- seria książek autorstwa Veronicki Roth opowiada o losach młodych ludzi, którzy
pragną walczyć nie tylko o własne życie, ale i oto w co wierzą. Pokonując wiele trudów wreszcie
dotrą do prawdy, a może jednak nie zdołają ocalić siebie i swoich przyjaciół? Aby zwyciężyć muszą
zjednać sobie wielu ludzi różnych frakcji. Nie będzie to łatwę jednak, by zwyciężyć muszą
poświęcić życie swoje swoich przyjaciół, a nawet bliskich.
"Playlist for the dead"- Sam po śmierci najlepszego przyjaciela nie może sobie poradzić. Obwinia
się o jego śmierć , o to że coś przeoczył. Hyden zawsze był wyrzutkiem, nawet w rodzinie. Nikt
prócz Sama i jego rodziny nie akceptował Hydena mimo to chłopak nie przestawał być optymistą.
Jedyne co zostawił po sobie przyjaciel to playlista która miała być odpowiedzią, lecz jak poskładać

CUDZĄ HISTORIĘ nie mogąc poskładać na nowo siebie. Przecież jego jedyny przyjaciel właśnie
popełnił samobójstwo jak ma normalnie funkcjonować? Czy granica rzeczywistości i świat fantasy
faktycznie jest tak wyraźna? A może wcale jej nie ma? Tak wiele pytani, a wciąż brak nam na nie
odpowiedzi!
Karolina Kamińska 6a

KĄCIK ŚMIECHU
* Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny.
- Jasiu co ten wzór oznacza?
-To jest, ojej, mam to na końcu języka…
- Dziecko wypluj to natychmiast, to jest kwas
siarkowy!!!
* Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w
pewnej wyjątkowo tępej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z
was nie ma najmniejszego pojęcia o
matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet
nie ma w tej klasie.
*Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak
wygląda praca dyrektora. Po chwili pyta
Jasia:
- A ty czemu nic nie piszesz?
Na to Jasiu odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.
*Koniec roku szkolnego. Mały jaskiniowiec
wraca do jaskini ze świadectwem i pokazuje
je ojcu:
- No synu, trója z myślistwa to jeszcze
Michał Szczerba VI c

Szałowych wakacji !

rozumiem, boś młody, ale z historii? Przecież
to tylko dwie strony.
*Po powrocie z akcji gaszenia pożaru w
jednej ze wsi, komendant pisze raport:
- "Ugasiliśmy pożar w oborze. Nie spłonęła
żadna krowa. Dziesięć utonęło".
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