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Was w miły nastrój. Miłego czytania!
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Intelektualne zmagania!
Marzec to miesiąc obfitujący w szkole i pozaszkolne konkursy.
Nasi uczniowie uczestniczyli w różnych intelektualnych
wydarzeniach, które rozwijają ich zainteresowania oraz zdolności,
to: zDolny Ślązaczek- etap finałowy z języka polskiegotytuł finalisty otrzymał Antonii Buraczewski kl. 6a
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny kl. IV-VI,
Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania kl. I-III i IV-VI,
Międzyszkolny Konkurs Literacki Piernikowa Chata- wyróżnienie
Weronika Krajewska kl. 6 c, Szkolny Turniej Młodych Matematyków- II etap Antonii
Buraczewski 6a ,Międzyszkolny Konkurs Matematyka i Ekonomia- do kolejnego etapu przeszkli:
Antonii Buraczewski 6a, Karolina Kamińska 6a, Weronika Krajewska 6c, Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny –Kangur na wyniki czekamy do 15 maja, konkurs przyrodniczy- Spacery
Krajoznawcze- zajęliśmy drużynowo III miejsce, konkursy z języka angielskiego i wiele innych.
Gratulujemy!

VII Dolnośląska Gala Talentów
Dnia 21.03.17 r. wraz z tatą i panią Asią Kondracką pojechaliśmy na VII Dolnośląską Galę
Talentów. Na początku zostaliśmy miło przywitani przez organizatorów. W sali odbywały się
prezentacje indywidualne i grupowe uczestników w różnych kategoriach: sportowych, wokalnych
i muzycznych. Długo czekałem na swoją kolej, ponieważ grałem przedostatni. Niektóre występy
młodych artystów bardzo mi się podobały. Kiedy nadeszła moja kolej, trochę się zestresowałem,
ale zacząłem swój występ. Zagrałem utwory: Marsz Turecki A. Mozarta i One o’clock jump Count
Dasie Orkiestra i zostałem nagrodzony brawami. Na koniec wszyscy uczestnicy Gali otrzymali
dyplomy. Jestem bardzo dumny z tego, że mogłem reprezentować naszą szkołę w tak ważnej
dolnośląskiej imprezie.
Kacper Kozera 6a

Najlepsi uczniowie w nauce
i ze 100% frekwencją
klasa 4a Oliwia Hahn, Adrian Pokrętowski, Kacper
Grądalski, Karol Pietkiewicz, Julia Baszkiewicz, Wiktoria Rorbach,
Natan Ulfik, Julia Sieradzka
100 % frekwencja- Natalia Droś- Frąckiewicz, Julia Sieradzka,
średnia klasy: 4,40
klasa 4b Sandra Łuczak, Karolina Nosek, Piotr Musiał, Adam
Szymański, Kuba Bandziak, Kacper Sobkowicz, Tomek Bartoszek
100 % frekwencja-Julia Piotrowska, średnia klasy: 4,31
klasa 5a Milena Benc, Aleksandra Matyjaszczyk ,Wiktoria Szkudlarek
Natalia Kosyl-, Weronika Chałupczyńska Łukasz Kozioł, Jan Skała
100 % frekwencja- nie ma takich uczniów, średnia klasy: 3,95
klasa 5b Natalia Brodziak, Hanna Celebańska ,Tymoteusz Podczaszy,
Milosz Rozwora, Konrad Rompala, Maciej Wojtas
100 % frekwencja- Karolina Szlachcikowska, średnia klasy: 4,09
klasa 5c Magdalena Ilnicka, Marta Dobosz, Kacper Frontczyk, Kinga
Lepszy, Miłosz Marczyński, Aleksandra Synowiec, Kamil Wenc.
100 % frekwencja- Marta Dobosz, średnia klasy: 4,21
Klasa 6a Antoni Buraczewski, Kacper Kozera, Iga Gniot, Mikołaj
Caban, Pola Droszcz, Karolina Kamińska
100 % frekwencja- nie ma takich uczniów, średnia klasy:3,81
klasa 6b Wiktoria Walada, Oliwia Poźniak, Bartosz Mądro, Jakub
Mogiełka, Anastazja Kopycińska, Wiktoria Bogusz.
100 % frekwencja-Dominika Plaza, Krystian Wieczorek,
średnia klasy: 4,24
klasa 6c Pola Kozłowska, Klaudia Klimczyk, Weronika Krajewska,
Aleksandra Łyszczyk, Wiktoria Łaguna, Szymon Klemczyński, Michał
Szczerba, Jakub Wojnarski, Gabriel Starużyk
100 % frekwencja-nie ma takich uczniów, średnia klasy: 4,10
Gratulujemy wszystkim uczniom… 

Wywiad z p. Agatą
Sernecką
koordynatorem
działań szkolnego
wolontariatu
- Co to jest wolontariat? –
zapytali Kacper i Mikołaj.
-Wolontariat jest to
bezinteresowna pomoc, ludziom żyjącym na całym świecie, którą oferujemy
w
wolnym czasie za darmo- odpowiedziała p. Agata.
- Od kiedy pani zajmuje się wolontariatem w naszej szkole?
- W tym roku szkolnym na stałe organizuję różne akcje charytatywne.
Wszyscy uczniowie mogą brać w nich udział jako wolontariusze.
- Jakie zostały realizowane akcje w ramach wolontariatu?
- W grudniu zbieraliśmy żywność dla Polaków żyjących na kresach- Rodacy bohaterom,
następnie organizowaliśmy zbiórki książek dla dzieci na Ukrainie i na kresach. Po raz czwarty odbył
się kiermasz Wyślij pączka do Afryki. Uczniowie z samorządu sprzedawali domowe wypieki,
a zabrane pieniądze przekazaliśmy na pomoc humanitarną w Czadzie i w Republice Południowej
Afryki (np. dożywienie dzieci, budowy i wyposażenie szkół oraz pomoc medyczną), zbieraliśmy też
Okulary dla Afryki, środki opatrunkowe- Opatrunek na ratunek- dla lekarzy i pielęgniarzy w Afryce.
- Co miesiąc mamy zaplanowane różnie akcje. Niedługo będzie akcja Studnia dla południa,
Zróbmy pokój- w maju czy Pola nadziei, do której się włączy świetlica szkolna. Teraz jeszcze trwa
akcja- Wspomaganie przez ubranie. Wszystkie działania mają wyjątkowo szlachetny cel.
- Co należy zrobić oraz gdzie się zgłosić, aby zostać wolontariuszem?
-Trzeba zorientować się w jaki sposób i komu chcemy pomagać. Jest dużo organizacji, które niosą
pomoc i trzeba się bezpośrednio do nich zgłosić, telefony i adresy zawsze są dostępne
na stronach internetowych. W naszej szkole każdy może być wolontariuszem, zapraszam.
- Dziękujemy pani Agacie za poświęcony czas.
Wywiad przeprowadzili:
Kacper Kozera i Mikołaj Caban 6a

Dzień Kobiet w naszej szkole
8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. W szkole był to niezwykle miły dzień.
Większość chłopców pamiętała o tym święcie i bardzo się zaangażowali, a nawet
upiekli ciasto V c. Uczniowie z kl. VI a pamiętali także o paniach nauczycielkach
i poczęstowali je ciastem w pokoju nauczycielskim. To było bardzo miłe z ich strony!
W klasie 4a nie było tak przyjemnie, bo chłopcy zapomnieli. Natomiast w IV b chłopcy przeczytali
wierszyki i rozdali cukierki, podobnie o słodkościach dla dziewczyn pamiętali chłopcy z VI b i VI c.
W Dniu Kobiet cuda się zdarzają, bo Aleks Jagiella bardzo się zaangażował i napisał kartki dla
każdej dziewczyny z klasy 5c. Dzień Kobiet był bardzo przyjemny dla uczniów i nauczycieli.

Podczas trzeciej lekcji pan Dyrektor i p. Przewodniczący Rady Rodziców wręczyli piękne róże
wszystkim paniom w szkole.
Kinga Lepszy 5c

Wybory Miss i Mistera
Oprócz Dnia Kobiet na długiej przerwie odbyły się wybory Miss i Mistera szkoły. Z klas
IV-VI zgłosiło się po dwóch uczestników. Opiekun samorządu p. Sylwia Szczęsna –Cichoń
przygotowała różne zadania. W dniu wyborów każdy z kandydatów musiał przynieść wcześniej
przygotowany autoportret oraz reklamę Moja ulubiona książka. Jury również oceniało strój
wieczorowy. Ci, którzy brali udział w wyborach musieli także zainteresować swoją osobą
publiczność. Każdy uczeń mógł zagłosować nawet nauczyciele. Wyniki ogłoszono 09.03.2017r.
Wiktoria Walada 6b – MISS SP 107

Jakub Mogiełka 6b – MISTER SP 107

Hania Celebańska 5b – I WICE MISS

Michał Szczerba 6c – I WICE MISTER

Aleksandra Budzińska 4b – II WICE MISS

Jeremiasz Paszke 5b – II WICE MISTER

Wiktoria Walada 6b – MISS PUBLICZNOŚCI

Jakub Mogiełka 6b – MISTER PUBLICZNOŚCI

MISS INTELEKTU została w tym roku Wiktoria Walada , a MISTEREM INTELEKTU został Jeremiasz
Paszke– zdobyli największą liczbę punktów w teście wiedzy!!
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Kinga Lepszy 5c

W samorządzie na razie to wszystko !!!

Warto przeczytać:
Teraz albo nigdy czyli książka autorstwa Sary Dessen jej bohaterką jest nastoletnia dziewczyna,
której ojciec zmarł. Zamiast żałoby zamknęła się w swoim poukładanym życiu. Tak czuła się

bezpiecznie. Według niej każde niezaplanowane zdarzenie jest niebezpieczne. Lecz kiedy w jej
życiu pojawia się zwariowana firma cateringowa, wszystko się zmienia jej mur runął a życie
nabrało kolorów. Gorąco polecam tę książkę!
Karolina Kamińska 6a

Ciekawe
wydarzenia:
W szkole realizujemy projekt:
Bezpieczny Internet. Uczniowie maja
prelekcje ze Strażą Miejską,
przygotowują prace plastyczne i literackie. O
to jedna z nich, wiersz Natalki.

Natalia Kosyl 5a

Pierwszy Dzień Wiosny
Bawimy się zdrowo i kolorowo- najpierw
prezentujemy piosenki turystyczne,
następnie sporządzamy pyszne, zdrowe
i kolorowe kanapki. Są tacy, co tworzą
wiersze- przeczytajcie!

Wiosna

Bezpieczne sieciaki
Jak się czuć bezpiecznie w sieci?
To pytanie wielu dzieci.
Wszystkich dręczy to pytanie.
Nawet bardziej niż szkolne zadanie.
Danych swoich nie podawaj
i zdjęć rodziny nigdy nie dodawaj!
Jeśli spotkać się z kimś chcesz,
jak już pewnie dobrze wiesz
musisz rodziców swych zapytać,
aby strasznych losów unikać.
Teraz dzieci dobrze wiecie,
nie jest tak bezpiecznie w necie!
Więc ja proszę – bądź uważny!

Wiosna się zbliża, nareszcie nadchodzi!
Wszyscy się cieszą- starsi i młodzi.
We wszystkich głowach są już spacery.
Każdy, w taką pogodę chce iść na rowery!
Wszyscy mówią:
Cieplejsze powietrze,
jest przyjemniejsze!
Wiosennych przygód wiele nas czeka.
Na nowe odkrycia nikt nie narzeka!
Trawa zielenieję, kwiaty już rosną.
Takie skarby są tylko wiosną!
Odłóżcie komputery- po co wam one?
Wyjdźcie na spacer! To jest bardziej zdrowe.
Cieszcie się piękną, wiosenną pogodą!
Schowajcie rękawiczki, już wam nie pomogą.
Wszyscy to razem zgodnie potwierdzimy:
Wiosna jest lepsza od srogiej zimy!

Inaczej twój problem będzie poważny.
Natalia Kosyl 5a

Redakcja: Szymon Klemczyński 6c,
Zuzanna Czajka, Natalia Kosyl 5a,
Kacper Kozera 6a, Kinga Lepszy 5cnauczyciel: Joanna Kondracka

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok.

