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Witamy w pierwszym numerze Gazetki SP nr 107.
Przeczytacie w niej o życiu szkoły i wprowadzimy
Was w świąteczny nastrój. Miłego czytania!!!
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Konkurs Recytatorski z języka angielskiego
7 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski z Języka
Angielskiego. Uczniowie klas 1-3 prezentowali poezję dziecięcą w
języku angielskim. Jury oceniało poprawność językową, znajomość
tekstu oraz sposób recytacji.
Oto wyniki:
I miejsce ex aequo: Zuzia Buraczewska klasa 2b i Szymon Zarzycki
klasa 2c
II miejsce: Marysia Augiewicz klasa 3b
III miejsce: Michał Paszke klasa 3b
Wyróżnienie: Alicja Chyla klasa 2c i Marcel Tyczkowski klasa 2c
Gratulujemy i mamy nadzieję na więcej …

Finał XII konkursu matematycznego KOMA
Pracowicie spędzili sobotę 3 grudnia w Instytucie
Matematycznym UWr Antek Buraczewski z kl.6a,
Pola Kozłowska z kl.6c i Ola Synowiec z kl.5c - nasi finaliści
konkursu Koma, wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych.
Wysłuchali tam wykładu, sporządzali notatki, a następnie
rozwiązywali zadania konkursowe. Wszyscy nauczyli się wielu
ciekawych
rzeczy,
które
mają
zastosowanie
w hydrolologii.
Konkurs wygrał Antek Buraczewski zdobywając 56 punktów na 57 możliwych. Konkurs ma zasięg
dolnośląski,
w
pierwszym
jego
etapie
uczestniczyło
ponad
800
uczniów
z dolnośląskich szkół podstawowych, do finału zakwalifikowano 154 osoby.

FINAŁ XIV konkursu zDolny Ślązaczek
Mamy już wyniki II etapu powiatowego konkursu i do części finałowej z języka polskiego oraz
matematyki zakwalifikował się Antek Buraczewski z klasy 6a.

Gratulujemy Antkowi i wszystkim finalistom… 

W skrócie :
Ze względu na to, że nam się trochę nauczyciele pochorowali, mecz nauczyciele vs rodzice jest
przeniesiony na 15.12.2016 w godzinach 13.40- 15.00

Zapraszamy wszystkich do akcji „ Rodacy Bohaterom’’. Akacja polega na przynoszeniu do sali 24
produktów spożywczych typu ryż, kasza, herbata czy kawa. Można przynieść też przybory szkolne
i książki w dobrym stanie. Młodsze klasy zachęcamy do robienia kartek świątecznych, które
dołączymy do paczek dla Polaków na Kresie.
Na wasze produkty czekamy do 20 grudnia !!!
Bardzo dziękujemy za pomoc naszym rodakom.

Hura !!! Na przerwach gramy w rzutki!!!
Od 5 grudnia uczniowie naszej szkoły mogą grać w rzutki podczas przerw. Aby zabawa ta była
bezpieczna i sprawiała radość wszystkim grającym, Samorząd Uczniowski wypracował zasady
korzystania z rzutek. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz respektowanie ich podczas gry.

Zasady gry w rzutki w SP 107:
1. Piłki do gry w rzutki znajdują się na dyżurce szkoły (3 komplety) - dla klas z I i II piętra oraz w sali
35 (2 komplety) - dla klas z III piętra.
2. Rzutki wypożycza się na przerwie i oddaje pod jej koniec.
3. Osoba wypożyczająca piłki do gry jest za nie odpowiedzialna i oddaje je osobiście do sali,
z której je wypożyczyła.
4. Niewłaściwe korzystanie z rzutek (np. zagrażające bezpieczeństwu
innych uczniów) będzie skutkowało zakazem gry na określony przez
nauczycieli czas dla ucznia lub uczniów, którzy łamali ustalone zasady.
5. Pamiętamy, iż rzutki mają służyć całej szkolnej społeczności – więc
uważamy na piłeczki i tablice.
Dziękujemy i miłej zabawy.

W samorządzie na razie to wszystko !!!
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Ciekawe wydarzenia:

W środę 09.11.2016r. w naszej szkole SP Nr 107 we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji
Święta Niepodległości. Od 1918r. każdego roku obchodzimy odzyskanie niepodległości., to już 98
rocznica. Świętujemy w tym dniu odrodzenie się naszego kraju po 123 latach zaborów.
Klasy 4-6 z naszej szkoły miały przygotować pieśni patriotyczne. Gościliśmy członków klubu
seniora „Fantazja”, którzy przepięknie zaśpiewali kilka pieśni. Moja klasa przygotowała „Jeszcze
jeden mazur”. Wszyscy byliśmy odświętnie ubrani, mieliśmy własnoręcznie przygotowane
kotyliony. Na koniec całej uroczystości nasi goście otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Miło było spotkać się z osobami, które osobiście uczestniczyły w walkach o naszą niepodległość,
dla których wydarzenia z tamtych lat to wielokrotnie ich osobiste wspomnienia.
Był to bardzo miły dzień, nie zapomnę go nigdy.
Szymon Klemczyński 6c

RADOSNA PARADA WE WROCŁAWIU
Dnia 11.11.2016 cały Wrocław obchodził Radosną Paradę w naszym rynku.
Podniesienie biało-czerwonej flagi oraz odśpiewanie hymnu – tak rozpoczęły się Święto
Niepodległości na wrocławskim Rynku. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, dlatego był
to powód do radości, dlatego po obchodach o godzinie 12:30 na placu Gołębim z Rynku
wyruszyła Radosna Parada. Było to
rozpoczęcie kolejnej, znakomitej edycji
Radosnej Parady.
Na czele parady stał sam Józef Piłsudski .
Trasa prowadziła wokół Rynku i Starego
Miasta. Nie brakowało uśmiechniętych
ludzi przebranych w piękne stroje. W
obchodach tego święta udział wzięły
Wojsko Polskie, sam prezydent – pan
Rafał Dutkiewicz , wiele innych
osobistości, wrocławskie szkoły,
przedszkola i wrocławianie.
Nasza szkoła wzięła udział w tej paradzie,

byliśmy bardzo zadowoleni. Ubrani byliśmy w biało-czerwone szaty z orłem na piersi, a na
głowach czapki, podobne do tych, co nosi nasz krasnal Ołbiniusz, który znajduję się w naszej
szkole. Mimo że bardzo często nam spadały, chętnie nosiliśmy je na głowach. Cały nasz pochód
ubarwiony był biało-czerwonymi kwiatami, które każdy z nas miał. Później dowiedzieliśmy się, że
nasza szkoła została wyróżniona za dekorację strojów.
Było to dla nas wielkie zaskoczenie, ponieważ na wiele szkół otrzymaliśmy wyróżnienie, mimo to
że pierwszy raz braliśmy udział w tej paradzie i konkurencja była bardzo duża, większość szkół
również wykazała się pomysłowością .
Parada dotarła na Plac Wolności przy
Narodowym Forum Muzyki, gdzie odbyły
się koncerty orkiestry policyjnej i uczniów.
Pan dyrektor podziękował nam za udział, a
potem wszyscy się rozeszli.
Parada bardzo mi się podobała. Nie mogę
się doczekać następnego roku, w którym
na pewno wezmę udział w kolejnej edycji
parady i zachęcam wszystkich uczniów do
udziału w paradzie w przyszłym roku.
Kacper Kozera 6a
21 Listopada Dzień Życzliwości
W szkole wybrano klasowych życzliwków, którzy zostali uhonorowani nagrodami przez Rzecznika
Praw Ucznia. Co miesiąc obchodzimy akcję Dzień Dobrego Słowa.

PROSZĘ

DZIĘKUJĘ
Sympatyczny Międzynarodowy Dzień Misia
Wielu uczniów przyniosło do szkoły ulubione misie, by je zaprezentować w szkolnym konkursie.
Uczniowie z 6c przeprowadzili wraz z samorządem szkolnym plebiscyt zakończony drobnymi
upominkami.

Matematyczne wierszowanie
Raz równoległobok wszedł na płotek
stuknął się w rombek, trójkąt spadł
i zrobił się prostokątek.
Fabian Połatyński 6 a
W rombie wszystkie boki są równe
to wcale nie jest nudne,
trudne też nie za bardzo,
bo matematykę lubię bardzo.
Jego przekątne dzielą się na połowy
zapewne łatwo wejdzie ci do głowy.
Karolina Kamińska 6 a
Czworokąt gdy myślę roztropnie ma stopnie,
których suma jest trochę nudna,
ale równa 360 stopni
a przekątne dzielą się na połowy
aż dostałam zawrotu głowy,
lecz zapamiętam to wszystko dobrze
i z kartkówki dostanę piątkę.
Julka Wawrzkiewicz 6b

Ogólnopolski sukces
Trzy wyróżnienia zdobyły uczennice naszej szkoły w
Ogólnopolskim konkursie ekologicznym Anwilu i Pana Karpia
pod hasłem „Pan Karp zarybia Wisłę”. W kategorii poetyckiej
wyróżnienie otrzymała Natalia Kosyl z kl.5a za wiersz pt. "Plan
szczupaka".
Gratulujemy!

Plan szczupaka
W Wiśle pewien szczupak pływał
przed wędkarzami się ukrywał
Jest drapieżca z niego wielki.
Dzielny sum jest przy nim miękki !
Gdybał: co by to było, gdyby...
przekąsił swych przyjaciół - ryby.
Więc na imprezę wszystkich zaprosił,
Szczupak się zdziwił, bo... nikt się nie zgłosił.
Natalia Kosyl 5a

Zaimki
Trudne, trudne są zaimki,
czasem stroją kwaśne minki.
ten lub tamten się nie zgadza,
tu i ówdzie nie pasuje,
czasem może coś popsuje,
ale ja się nie stresuje.
Znane mi zaimki zawsze dopasuję.
Czasowniki
Czasowniki- z nimi to tam bez paniki,
to najwięksi są plotkarze,
dostojnicy ważnie wielce
zdanie tworzą nam wspaniałe,
choć nie zawsze doskonałe.
Karolina Kamińska 6 a
Zimą
W grudniu rzadko ptak zaśpiewa,
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Drzewa stoją osłupiałe,
srebrne, śnieżne oraz białe.
Ptaki rzadko śpiewają, świerszcze nie grają,
bo przerwę świąteczną mają.
Co się z tą pogodą stało ?
- Przecież w zimie biało…
Miłosz Marczyński V c

WARTO PRZECZYTAĆ:
"Dawca"-

to piękna powieść, której autorką jest Lois Lowry. Opowiada ona o społeczności
idealnej. Bez smutku, gniewu, zazdrości, strat, głodu czy negatywnych emocji. Ale... Czy na
pewno ta społeczność jest idealna? Czy naprawdę warto tak żyć? Czy główna bohater, Jonasz
zdoła unieść brzemię odpowiedzialności, które na nim spoczywa? Moim zdaniem warto
przeczytać te emocjonującą i poruszającą do głębi książkę.

"Oksa Pollock"-

jest to książka (w zasadzie cała seria książek) autorstwa: Anne Plichoty
i Cardine Wolf, która podbija serca tysięcy czytelników na całym świecie. Jej bohaterką jest
trzynastoletnia Oksa. Pewnego dnia odkrywa w sobie niepokojące zdolności. Wkrótce pozna
swoje osobliwe korzenie i przeznaczenie. Od tej chwili już nic nie będzie takie samo. Dziewczyna
wkroczy w cudowny świat pełen magii, osobliwych stworzeń, ale również świat pełen
niebezpieczeństw. Czy zapanuje nad swoimi zdolnościami? Czy zdoła uratować świat? Aktualnie
jestem w trakcie czytania trzeciej części i jestem zachwycona tą książką. 
Karolina Kamińska 6a

PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH:
1. „Last Christmas”- Wham
2. „Jingle Bels”
3. „Kto wie czy za rogiem” - DeSu
4. „Coraz bliżej Święta”- Margaret
5. „Uwierzyć Pragnę w Święta”

FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH:
1. Kevin sam w domu
2. Przyjaciel św. Mikołaja
3. Uwolnić św .Mikołaja
4. Grinch- świąt nie będzie
5. Ekspres polarny
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W świątecznym nastroju

1.
2.
3.
4.
5.
6.

\

7.
8.
xXx
9.
10.
11.
12.
13.

Kuba Wojnarski, Wiktoria Łaguna

Pytania do KRZYŻÓWKI
1. Drzewko choinkowe
2. Dla grzecznych pod choinką
3. Specjalnie do barszczu
4. Ozdoba na choince
5. Łamiesz się nim przy Wigilii
6. Gdy świecą na niebie, to zasiadasz do stołu
7. Jesz go z uszkami
8. Świąteczne drzewko
9. Na świątecznym stole
10. Uroczysta kolacja 24 grudnia
11. Czas przed świętami Bożego narodzenia
12. Idziesz na Pasterkę ciemną ….
13. Dla małego Jezusa

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas !

- Czemu choinka nie jest głodna ?
- Bo JODŁA !!!

- Kupiłeś już coś pod
choinkę ?
- Tak, stojak
.
- Jak się nazywa żona św. Mikołaja ?
-Jennifer Lopez

-

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną.
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, kosmonautami
tylko Jasio oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem.
A to czemu? - pyta zdziwiona pani.
- Bo będę pracować jeden dzień w roku...

- Co mówi bombka do bombki ?
- Chyba nas powieszą !!
Zuzia Czajka i Oliwia Poźniak 6 B

Mikołajkowe Zawody na Ergometrze Wioślarskim
6 XII uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowych
Zawodach na Ergometrze Wioślarskim, które odbyły się w
Gimnazjum nr XV. SP 107 reprezentowali: Amelia Reptak kl.
5b, Marta Iwaszczyszyn kl. 6a, Angelika Suchy kl. 6a, Kinga
Baryła kl. 6b, Zuzanna Czajka kl. 6b, Antonina Grzech kl. 6b,
Nadia Korzeniewska kl. 6b, Kacper Piekart kl. 6a, Bartosz
Mądro kl. 6b. Wśród dziewcząt zwyciężczynią została
Antonina Grzech, II miejsce zajęła Amelia Reptak a III miejsce
Zuzanna Czajka. I miejsce w grupie chłopców zajął Kacper
Piekart, a II miejsce Bartosz Mądro. Serdecznie gratulujemy.

Mini koszykówka strefy Wschód
Dziewczęta w składzie Kinga Baryła, Oliwia Poźniak,
Nadia Korzeniewska, Nadia Kmieć, Wiktoria Łuczak,
Antonina Grzech, Iga Gniot, Julia Wawrzkiewicz, Kinga
Mędrek, Milena Benc wzięły udział w międzyszkolnych
zawodach mini koszykówki strefy Wschód. Zawodniczki
świetnie sobie poradziły zajmując trzecie miejsce.
Gratulacje!

Trójki siatkarskie
W ramach Kampanii prozdrowotnej "Trzymaj się prosto",
dziewczęta z zajęć dodatkowych mini siatkówki rozegrały
turniej "trójek siatkarskich".
Oto wyniki:
I miejsce: Kinga Mędrek 6a; Milena Benc 5a; Weronika
Krajewska 6c; Antonina Smolińska 5a

Marsz Tafisa
1 października uczniowie naszej szkoły w składzie Nadia Korzeniewska, Kinga Baryła, Dominika
Płaza, Weronika Krajewska, Pola Kozłowska, Konrad Szpyt, Kacper Frontczyk, Michał Szczerba,
Jakub Wojnarski, Gabriel Starużyk, z okazji Narodowego
Dnia Sportu, wzięli udział w Marszu Tafisa, który odbył
się na Stadionie Olimpijskim. Marsz miał na celu
propagowanie zdrowego stylu życia, krzewienia kultury
fizycznej. Dzieci miały za zadanie przejść marszem 4km,
miały też okazję sprawdzić się w grach rekreacyjnychw rzutach piłką do celu i rzutkami do tarczy.
Szymon Klemczyński i Jakub Wojnarski kl. 6 c

Kolejny numer gazetki już w styczniu !!!
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Klimczyk 6 c- nauczyciel: Joanna Kondracka

