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    NR 1/ 2017 

 

 

Z  ŻYCIA  SZKOŁY 

 

PROJEKTY UNIJNE 

 

W naszej    szkole    

realizowane są 

projekty: ,,Misja 

Kosmiczny Ogród’’   

oraz „Laboratoria 

Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy 

Wałbrzych”, które 

są realizowane przez Fundację INCEPTUM 

w partnerstwie z Gminą Wałbrzych w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Dolny Śląsk,                                         

a współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO PROJEKTU NASZEJ 

SZKOŁY 

 

 

 

W ramach zajęć projektowych LAB TIK 

został opracowany regulamin i ogłoszony 

szkolny konkurs na LOGO PROJEKTU. 

Najbardziej twórczy  i pomysłowy okazał 

się projekt ucznia z  klasy VI b Arkadiusza 

Marzewskiego. Serdecznie gratulujemy 

zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

ZAJĘCIA W EXPLORAPARKU 

   

     Uczestnicy zajęć 

pozalekcyjnych                         

w ramach projektu,   

w dniu 18 marca odbyli ciekawą podróż do 

http://psp17.pl/5257-2/
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ExploraParku. Jest to  naukowe centrum 

licznych aktywności - zarówno 

praktycznych jak i intelektualnych 

przygotowanych przez Instytut Badań 

Kompetencji w Wałbrzychu. Uczniowie 

korzystali z interaktywnych stanowisk, na 

których poznawali zasady 

działania Liczydła Chińskiego, Anten 

Dźwiękowych czy Lejka Grawitacyjnego. 

Mogli zobaczyć Mozaiki Bliźniacze, 

Złudzenie  Optyczne,  Symetrię Logiczną      

i wiele, wiele innych zjawisk.. Zachęcamy 

wszystkich do poznania tego 

magicznego  miejsca nauki. 

 

Fotorelacja z wycieczki 

 

 

 

 

 

 

„WAŁBRZYCH NA PTAK” 

 

     W dniu 24 marca 

reprezentacja naszej 

szkoły w składzie : Natalia 

Kin, Wiktoria Pitak                       

i Arkadiusz Marzewski 

wzięła udział w akcji ekologicznej.                        

W ramach akcji uczniowie przygotowali 

bardzo ciekawą prezentację multimedialną 

pt. ,,Ptaki Dziuplaki” oraz wysłuchali 

wykładu n/t ptaków dziuplastych i potrzeby 

ich czynnej ochrony. Składali budki lęgowe                         

z materiałów przygotowanych przez 

organizatorów akcji i brali udział                          

w zawieszaniu budek lęgowych u podnóża 

góry Chełmiec. 
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,, DZIEŃ NA TAK’’ 

 

,,Dzień na tak – 

dobro podaj dalej”, 

to zadanie, jakie 

realizują „Kluby    

Ośmiu”  w  całej Polsce.  W naszej szkole 

obchody tego dnia rozpoczęliśmy od 

rozdawania naszym młodszym i starszym 

kolegom oraz nauczycielom cukierków                 

z dobrym przesłaniem. Tłumaczyliśmy 

także dlaczego ważny jest ten dzień                                     

i zachęcaliśmy do zmiany  negatywnych 

relacji międzyludzkich. Hasło jakie nam 

przyświecało to: „O tyle świat staje się 

lepszy, o ile ja staję się lepszy”. 

Odwiedziliśmy także naszych 

najmłodszych kolegów w przedszkolu. 

Mieliśmy dla nich przygotowane zagadki 

wiosenne i moc słodyczy. Bawiliśmy się 

razem z nimi szukając pierwszych oznak 

wiosny… 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

TEATRU 

 

          Z okazji 

Międzynarodowego 

Dnia Teatru do 

przedszkola zawitał 

gość Pani Danuta 

Gołdon aktorka Teatru William – Es. W 

czasie spotkania z aktorem dzieci 

poznawały tajniki pracy w teatrze. 

Przedszkolaki z zaciekawieniem 

uczestniczyły również w spektaklu 

teatralnym  „Przygody Tomcia Paluszka”. 

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA  WIELKANOCNE 

 

Aby bazie zakwitły 

na wiosnę i dni znów 

były radosne, 

życzenia od cioci             

i wuja: Wesołego 

Alleluja!!! 

 

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać 

nam chciały. Z jajka woda wyleciała, 

Śmigus-Dyngus obwieszczała. Wesołego 

Alleluja! 
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Jest na świecie wiele pisanek, są ładne                    

i malowane. Ale ja znam tą jedną, przy 

której wszystkie inne bledną. Życzę Ci dużo 

zdrowia, trochę pieniążków i kawałek 

nieba, bo piękna już się w tą pisankę, więcej 

upchnąć nie da. 

 

Mazurków dwie tony, jajek jak balony, 

kiełbasy wędzonej, dużo chrzanu do niej, 

słońca wiosennego, uśmiechu 

promiennego. 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych, składamy dla 

wszystkich Czytelników 

najserdeczniejsze życzenia,                           

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 

mokrego Śmigusa Dyngusa                        

i mnóstwo wiosennego optymizmu                  

oraz samych sukcesów.  

                                                   Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie gazetki szkolnej:   

Zespół Media Lab 


