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MIKOŁAJ W SZKOLE
i nie tylko …
To był bardzo radosny dzień w
naszej szkole. Tradycyjnie jak
KROK PO KROKU,

każdego roku uczniów i pracowników

KROK PO KROKU,

szkoły odwiedził Św. Mikołaj. Pięknym

NAJPIĘKNIEJSZE W CAŁM ROKU
IDĄ ŚWIĘTA
Ciepłej Wigilijnej Nocy, darów z nieba,
zwykłej radości, serca pełnego miłości,
i tego wszystkiego czego Wam tylko trzeba
w ten piękny czas…

przedstawieniem powitały Go dzieci z kl.
IIc – wych. Dorota Gasz. Wyjątkowy gość
przekazał wszystkim ważne przesłanie, że
dobrem może dzielić się każdy. Po apelu Św.
Mikołaj

rozdawał

prezenty

wśród

najmłodszych.

Życzy Zespół Redakcyjny

MAGIA ŚWIĄT…

"Mikołajkowe" wyjście do kina zorgani-

Już kolejny raz ucznio-

zowały swoim wychowankom: Urszula

wie naszej szkoły i ich

Kozikowska - n-l matematyki i Magdalena

rodziny pięknie zaanga-

Zaborowska- n-l j.polskiego. Klasy VI A

żowali się w konkurs na Rodzinną Szopkę

i VI B obejrzały hit kinowy ostatnich dni -

Betlejemską. Te małe „dzieła sztuki” to

film pt. "Igrzyska śmierci - Kosogłos".

prawdziwe arcydzieła. Cieszymy się, że
zachęcamy

* * *
"Mikołajkowe" wycieczki odbyli podpiecz-

wszystkich uczniów oraz Rodziców do

ni wych. klas V A i V B: n-la przyrody

głosowania

najpiękniejszą.

Aleksandry Szymczak i n-la plastyki Ewy

Organizator konkursu p. Maria Bussler

Kędzierskiej oraz podopieczni wych. klas

wszystkim wspaniałym twórcom serdecznie

IV A i IV B: n-la Teresy Piwowarczyk i n-

możemy

je

DZIĘKUJE!

podziwiać
na

tę

i

la j. angielskiego Doroty Plichty.

6 grudnia 2014 roku uczniowie

MATEMATYCY …

z naszej szkoły spotkali się

GÓRĄ

w swoich parafiach z gościem,

Historyczne zwycięstwo odnotowała przy-

który obdarował ich prezentami.

gotowywana przez n-la matematyki Urszulę

Wszystkim znana jest ta postać, to Święty

Kozikowską drużyna matematyków szkol-

Mikołaj. Pięknym śpiewem i ogromnym

nych, wśród których znaleźli się: Justyna

zaangażowaniem w rozdawaniu paczek
wykazały się wolontariuszki (w końcu to
dzień obdarowywania bliźnich, tym co
posiadamy). Uczmy się przez cały rok
okazywać

bezinteresowną

pomoc.

Do

dzieła!

Pacoń, Dominika Malicka, Wiktoria Lorenc, Karolina Kubik, Weronika Siedlecka,

Martyna

Godziewska,

Dominika

Serbeńska, Kinga Szczepanek, Zuzanna
Gileta i Dawid Rudzki. W organizowanych
każdego roku pod patronatem Uniwersytetu
Wrocławskiego

Dolnośląskich

Meczach

Matematycznych "nasi" 15 - oma punktami
pokonali zawodników z PSP nr 15.

WAŁBRZYCH

WOKÓŁ PRAW CZŁOWIEKA
W organizowanym przez PSP 6 w Bogu-

W CZTERECH

szowie - Gorcach VII Międzyszkolnym

PORACH ROKU

Konkursie "Wokół praw człowieka” udział

W

zorganizowanym

pod

wzięli nasi uczniowie wraz z opiekunem -

patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha

pedagogiem szkolnym - Anitą Politowicz.

Romana Szełemeja konkursie w ramach

Motywem

tegorocznego

projektu edukacyjnego pn. "Waldenberc,

konkursu było hasło: "Każde dziecko ma

Valbrich, Waldenburg, Wałbrzych" w kat.

swoje prawa". Jury – za prace plastyczne -

prac plastycznych Agnieszka Parzonka

przyznało I m. Wiktorii Lorenc, a II m. -

ucz. kl. IVb zajęła IIIm., a Wiktoria Pasz-

Amelce

IVm.

kiewicz ucz. kl. Va otrzymała wyróżnie-

wywalczyła natomiast nasza 3 - osobowa

nie. W kategorii prac literackich uznanie

drużyna

w kategorii: "turniej wiedzy".

znalazł wiersz ucz. kl. Va Dominiki

Jej skład tworzyły: Magda Spaczyńska,

Malickiej, którą nagrodzono III miejscem.

Ala Baranowska i Justyna Pacoń.

Prace uczennic koordynowała n-lka plastyki

przewodnim

Baran

z

kl.

IIIa.

Ewa Kędzierska.

PLASTYCZNE

Obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi,

SUKCESY

szanować dobre imię szkoły, być dobrymi

Im. w III miejskim konkursie plastycznym „Portret
Pani Jesieni” zdobyła Aleksandra Borys,
III m. – Kacper Podwojewski, wyróżnieni
to: Anita Kostka i Adam Barcikowski.
W

XIII

Międzyszkolnym

konkursie

plastycznym o Tematyce Górniczej III m,
zdobyła Anita Kostka.

Polakami.

Następnie

pani

dyrektor

Izabella Mazurek i pani wicedyrektor
Krystyna Baczyńska pasowały dzieci na
uczniów.

Po

uroczystości

uczniowie

otrzymali rogi obfitości przygotowane przez
rodziców.

Uroczystość

przygotowały

wychowawczynie klas I: Dorota Kopciuch,
Lilianna Pytel, Regina Sikora, Krystyna
Winnicka – Kowalska przy współpracy

Sukcesy te zdobyli uczniowie z klasy IIa,
którzy swoje prace wykonali pod kierunkiem p. Jolanty Sioch.

z Samorządem Szkolnym.

WYCIECZKI, KTÓRE UCZĄ

W konkursie „Portret Pani Jesieni” również

14 XI uczniowie klasy IIIa

III m. zdobyła uczennica kl. IIIa Magda

i IIIc wraz ze swoimi wychowawcami oraz p. Lucyną

Garlińska przygotowana przez p. Dorotę

Brożyną zwiedzili kopalnię

Kopciuch.

złota w Złotoryi oraz fabrykę Ozdób Choin-

PIERWSZAKI …

kowych. Dzieci poznały historię poszukiwa-

UCZNIAMI

nia złota w naszym regionie, wędrowały

12 listopada był wyjątkowym dniem dla
pierwszoklasistów. Tego dnia odbyła się
UROCZYSTOŚĆ

PASOWANIA

NA

UCZNIA. Z tej okazji w murach naszej
szkoły pojawili się znamienici goście Radni Rady Miejskiej: Krystyna Olanin,
Stefania Pawełek, Ryszard Nowak oraz
Andrzej Welc. Dzieci odbyły niezwykłą
podróż do czterech krain. W czasie podróży
udowodniły, że potrafią pracować, śpiewać,
tańczyć i mają dużą wiedzę. Uczniowie kl.
Ia, Ib, Ic, Id ślubowali na sztandar szkoły.

chodnikami starej kopalni i spotkały się
z duchem „złotych” gór. Uczestniczyły
w warsztatach ozdabiania bombek choinkowych, poznały bardzo trudną pracę
pracowników złotoryjskiej fabryki. Każdy
wrócił z własnoręcznie ozdobioną bombką.
3 XII dzieci z grupy 03 i 04 pod
opieką

p.

E.

Kaźmierczak

i p. H. Ramotowskiej zwiedziły
muzeum Stara Kopalnia. Wrażenia były
ogromne

i

dzieci

były

zachwycone.

Obiecały, że jeszcze tam wrócą.

p. Dorotą Gasz. Uczniowie naszej szkoły
zebrali wielkie ilości karmy, posłania i smycze. Przekazaliśmy zebrane dotychczas dary
25 XI w naszej szkole było niezwykle
wesoło i… bardzo tanecznie. Na pożegnanie
jesieni kl. 0 i kl. I-III bawiły się na wielkim
balu. Były konkursy, zabawy, jesienne zgadywanki… no i pokaz pięknych jesiennych
strojów. Był to jeden z tych innych, niezwykłych dni w roku. Klasom zerowym bal

pani komendant Straży dla Zwierząt, która
na łamach Ekspresika Dwójeczki bardzo
dziękuje rodzicom za pomoc. Dzieciom
podziękuje na świątecznym apelu w szkole.
Wszystko jest bardzo potrzebne, szczególnie przydadzą się posłania, bo zwierząt
przybywa

i

robi

się

zimno.

Bardzo

dziękujemy.

przygotowali wychowawcy, a klasom I-III
op. samorządu szkolnego p. Maria Bussler
przy współpracy wychowawców klas.

TaaaKA GÓRA GROSZA!
Uczniowie naszej szkoły
kolejny

raz

aktywnie

JAK POSTĘPOWAĆ
Z PSEM - ZAJĘCIA ZE
STRAŻĄ DLA ZWIERZĄT
W NASZEJ SZKOLE
W listopadzie i grudniu w każdej klasie

włączyli się w zbiórkę

odbyły

się

zajęcia

groszy dla rodzinnych domów dziecka.

komendanta

Większość klas uzbierała ich nie małą ilość

w Wałbrzychu. Celem zajęć było nauczyć

kilogramów. To piękny dar dla tych naj-

dzieci jak opiekować się psem ,co znaczą

bardziej potrzebujących. Klasy młodsze

jego zachowania i jak na nie reagować.

wzięły udział w konkursie na najbardziej

Uczniowie uczyli się też jak bezpiecznie

aktywną klasę. Wyniki zostaną ogłoszone

bawić się z psem i jak zachować się

w kolejnym numerze. Akcję koordynowała

w przypadku ataku psa. Wnioski jakie

p. M Bussler – op. samorządu szkolnego.

dzieci wyniosły ze spotkania są takie,

Straży

prowadzone
dla

przez

Zwierząt

że posiadanie zwierzęcia to bardzo poważna

DZIĘKUJEMY

sprawa i ogromna odpowiedzialność. Mamy

Dobiega końca szkolna akcja

nadzieję, że uczniowie naszej szkoły nigdy

pomocy dla psów i kotów uratowanych

nie będą krzywdzić i zaniedbywać swoich

przez Straż dla Zwierząt w Wałbrzychu

zwierzaków. Są mądrzejsi o wiedzę zdobytą

zorganizowana przez klasę IIc z wych.

na spotkaniu.

JAK POMÓC

W listopadzie czytali fragmenty książki

PTAKOM

'Pięciopsiaczki", a w grudniu "Przygody

PRZETRWAĆ ZIMĘ
Klasa IIc z wych. p. Dorotą Gasz zaprosiła

Mikołaja". W zajęciach pomagają p. wychowawczynie z oddziałów przedszkolnych.

do naszej szkoły pracownika Dolnośląs-

PIERWSZAKI

kiego Zespołu Parków Krajobrazowych, aby
opowiedział i pokazał jak opiekować się
ptakami w zimie. Po prezentacji wspólnie
powiesili wokół budynku karmniki i kule
z ziarnem, które szkoła otrzymała od
DZPK. Zajęcia odbyły się również w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły.

DRUGA KLASA
CZYTA DZIECIOM
Uczniowie klasy IIc z wych.
p. Dorotą Gasz realizują w tym roku szkolnym własny projekt czytelniczy "Druga klasa czyta dzieciom". Po skończeniu swoich
zajęć czytają książki kolegom z oddziałów

U STRAŻAKÓW
25 listopada klasa Ib wraz z wych.
p. Lilianną Pytel wybrała się na wycieczkę
do Straży Pożarnej. Dzieci dowiedziały się
wielu ciekawych rzeczy o pracy strażaków.
Obejrzały wszystkie pomieszczenia w budynku, nowoczesne wozy strażackie oraz
sprzęt, którego używają strażacy podczas
akcji. Miały okazję również przymierzyć
bardzo ciężki strój strażacki, rozwinąć
węże, włączyć sygnały w wozach. Wszyscy
byli pełni podziwu dla dzielnych strażaków.
Dziękujemy panom strażakom za pełen
wrażeń dzień!

WIGILIA

przedszkolnych. Celem projektu jest dosko-

WOLONTARIUSZY

nalenie techniki głośnego czytania, zaprzy-

Wolontariusze,

jaźnienie się z książką i wdrażanie do

jak

każdego

uważnego słuchania tekstu. Drugoklasiści

roku, uczestniczyli w wałbrzyskiej Wigilii

wspólnie proponują i wybierają tekst do

Wolontariuszy Klubów Ośmiu, która odbyła

głośnego czytania. Ćwiczą czytanie swojego

się 11 XII w Zespole Szkół Integracyjnych.

fragmentu w szkole i w domu, aby jak

Świętowanie rozpoczął koncert kolęd w wy-

najlepiej

konaniu

zaprezentować

się

przed

szkolnego

chóru.

Oficjalnego

młodszymi kolegami. Układają też pytania

otwarcia uroczystości dokonała p. Iwona

odnośnie

Rychlik. Wolontariusze spędzili popołudnie

treści,

które

potem

zadają

słuchaczom. Przedszkolaki otrzymują też

wspólnie

kolędując

i

składając

sobie

kolorowanki i wykonują rysunki do tekstu.

życzenia, dzieląc się opłatkiem i obda-

rowując podarkami. Stałym punktem wigilii

•Alicja Baranowska – III m.(skok w dal),

był przygotowany przez wszystkie Kluby

V m. (bieg na 300),

poczęstunek

oraz

•Nikola Domagała - VI m. (rzut piłką

wykonanych

przez

licytacja

obrazów

niepełnosprawnych

lekarską),

uczniów i zbiórka środków na wałbrzyskie

•Natalia Rudzka - VI m. ( skok w dal),

Hospicjum im. Jana Pawła II. Reprezentacja

VII m. (bieg na 60m.),

wolontariuszy z naszego Klubu Ośmiu to:

•Tomasz Matysek - VI m. (bieg na 60 m.).

Zuzanna Gileta, Kamila Kusz, Dominika

W tych zawodach drużynę szkolną wspierali

Serbeńska, Kinga Szczepanek, Nikola

również: Karolina Kubik, Martyna Kłos,

Zagrodna – opiekun Violetta Lubkiewicz.

Miranda

Domagała,

Kinga

Wierz-

Uczennice wylicytowały dwa obrazy, które

chowska,

Zuzanna

Gileta,

Julka

niebawem ozdobią korytarz naszej szkoły.

Orłowska, Kinga Rudź, Wiktoria Lorenc,
Justyna Pacoń, Maks Weinar, Michał

DAR SERCA
Dziękujemy

wszystkim,

Ryl, Bartek Ankiel, Norbert Kiszner,
Jakub Nawrocki, Bartek Łuczak.

którzy włączyli się w zbiórkę środków
chemicznych i kosmetycznych przeznaczonych dla dzieci z Domu Małego
Dziecka. Dobro okazane innym zawsze do
nas wraca.

Wolontariusze

V miejsce wywalczyła

w Turnieju Piłki

Siatkowej szkolna reprezentacja w składzie:
Tomek Matysek, Maks Weinar, Kuba

WIEŚCI SPORTOWE

Kowalik i Miłosz Baran.

Bardzo liczna reprezentacja
sportowców wraz ze swoimi
trenerami - nauczycielkami w - fu: Teresą
Piwowarczyk i Iloną Radywoniuk wzięła
udział w II edycji Międzyszkolnych Zawodów Lekkoatletycznych.
Wśród "punktujących" znaleźli się:
•Kamila Kusz - IIm.( rzut piłką lekarską),
•Nikola Zagrodzka -IIIm.(bieg na 600 m.),

Zespół redakcyjny:
Maria Bussler
Grażyna Kijko

