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Z ŻYCIA SZKOŁY
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
W naszej szkole
odbył
się
apel
przygotowany przez
klasy 0, I a ,II b i II c,
na który zaproszono
panie lekarki z przyjaznej dzieciom
Przychodni
„Zdrowy
Sobięcin”,
pielęgniarkę, asystentkę stomatologa,
dyrekcję,
przedstawicieli
ARR
i przewodniczącą Rady Rodziców naszej
szkoły. Należy podkreślić , że w tym roku
hasłem przewodnim obchodów ŚDZ była
depresja. Podsumowano szkolny konkurs
plastyczny pt. „ W zdrowym ciele, zdrowy
duch”. Pan Dyrektor Leonard Górski
wręczył laureatom piękne nagrody.
Sponsorem nagród była Pani Agnieszka
Sobczak z Agencji Rynku Rolnego we
Wrocławiu – koordynator programu
„Owoce i warzywa w szkole” i „ Szklanka
Mleka”.
Marcelina kl. IV a

PROJEKT W PRZEDSZKOLU

Przedszkole
realizuje założenia
projektu „Misja
Kosmiczny Ogród
– nowa jakość edukacji przedszkolnej
w sercu Wałbrzycha” dzięki czemu dzieci
mogą korzystać z zajęć dodatkowych
tj. rytmika, plastyka dla utalentowanych,
zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
zajęcia IT z matematyką, ćwiczenia
W. Sherborne, logopedia, gimnastyka
korekcyjna
i
integracja
odruchów
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pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe.
Uczestnictwo w projekcie umożliwia
dzieciom
uczestnictwo
w
szeregu
wycieczkach z zakresu kultury i nauki.
Przedszkolaki
odwiedzili:
Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu, Bibliotekę Pod
Atlantami, Centrum Nauki ExploraPark,
kino Cinema City, Teatr Lalki i Aktora,
Zoo Farma w Łącznej. W przedszkolu
obyły się wewnątrz przedszkolne święta:
Bal Karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny,
Dzień Krystalicznej Wody, obchody Dnia
Teatru, Światowy Dzień Zdrowia, Dzień
Ziemi i Drzewa.

WARSZTATY
W EXPLORAPARKU

Wiktoria kl. IV a

Uczestnicy zajęć
pozalekcyjnych
w ramach projektu
„Laboratoria
Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wałbrzych”, dnia
7 kwietnia uczestniczyli w warsztatach
,,Mozaiki i parkietaże’’. Uczniowie sami,
dzięki zgromadzonym na wystawie
"zabawkom", badali, dociekali, odkrywali
i poszukiwali odpowiedzi na liczne pytania.
Układali i tworzyli własne projekty, które
można otrzymać za pomocą przekształceń
geometrycznych, symetrii i obrotów.
Marcel kl. IV a
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AKCJA
,, CZYSTY
I ZIELONY
WAŁBRZYCH’’
W dniu 22 kwietnia
uczniowie, rodzice,
dyrektor, nauczyciele
oraz
pracownicy
szkoły aktywnie włączyli się do
akcji,,Czysty Wałbrzych” organizowanej
przez władze miasta. Uczestnicy przy
pomocy mioteł, grabi, łopat i innego
sprzętu, sprzątali teren wokół szkoły.
Zbierano
śmieci,
grabiono
liście,
porządkowano plac zabaw, boisko szkolne
oraz teren wokół placówki. Mamy wielką
nadzieję, że tego typu działania zaowocują
chęcią codziennego dbania o środowisko
i czystość naszego miasta. Jako jedyna
szkoła w Wałbrzychu posadziliśmy
drzewa
koło
ZUS
przy
ulicy
Kasztanowej.

WIOSNA Z ,,MRÓWKĄ’’

W
ramach
akcji
uczniowie upiększali
teren wokół szkoły
i
sadzili
kwiaty.
Rośliny
oraz
akcesoria ogrodowe
dostarczyła nam firma PSB MRÓWKA
z WAŁBRZYCHA.
Alicja kl. V a

Adrian kl. V a
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AKADEMIA – DZIEŃ ZIEMI

Dnia 28 kwietnia uczniowie klas
VI a, b oraz V b
uczestnicy zajęć
rozwijających uzdolnienia w obszarze
przyr.- matematycznym realizowanych
w
ramach
projektu
„Laboratoria
Zrównoważonego
Rozwoju
Gminy
Wałbrzych”
przygotowali
pod
kierunkiem
nauczycielek
M. Opali
i V. Ilejko inscenizację pt. „Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii”. Uczniowie
w pełnej humoru inscenizacji przedstawili
walory odnawialnych zasobów energii
i ich wykorzystanie. Podczas akademii
zostały również
ogłoszone
wyniki
trzech powiatowych konkursów.
Oliwier kl. IV a

PRELEKCJA
W
naszej
szkole
zawitali goście z firmy
Hornet4 tj. prezes
p. Aldona Ziółkowska –
Bielewicz i redaktor
naczelny p. Małgorzata
Beślerzewska. Podczas spotkania dzieci
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poznały najważniejsze zasady skutecznego
przemawiania do dużego grona odbiorców.
Oto najważniejsze z nich:
 Należy skoncentrować wzrok na
wszystkich słuchaczach a nie tylko
na jednej osobie,
 Ograniczyć ruchy do minimum,
 Odpowiednio się ubrać,
 Mówić prostym językiem, tak, aby
słuchacze nas rozumieli,
 Wierzyć w to co się mówi , żeby,
przekonać odbiorców do działania.
Chętni i odważni uczniowie próbowali
przemawiać zgodnie z tymi zasadami.
W drugiej części spotkania dzieci
dowiedziały się o najważniejszych
regułach pisania artykułu do gazety lub
czasopisma. Było bardzo interesująco
i ciekawie, przekazane nam zasady oraz
rady na pewno w przyszłości owocnie
wykorzystamy.
Majka kl. IV a

LUDZIE Z PASJĄ

23 maja nasi uczniowie, w ramach
projektu ,,Laboratoria Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wałbrzych’’,
mieli
możliwość wyjazdu do Rzemieślniczej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na
Rusinowie, w której odbywał się Szkolny
Dzień Rzemiosła. Ponadto był to dzień
międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego.
Mogliśmy więc podziwiać jak uczniowie
wykonują
pod
czujnym
okiem
profesjonalistów swoje bardzo ciekawe
fryzury. Mieliśmy też możliwość zmiany
swoich fryzur - ci którzy się zdecydowali
nie żałowali decyzji - fryzury chłopaków
były super. Wzięliśmy udział także
w finałowej gali zwycięzców, którzy
zaprezentowali nam efekty swojej pracy
wraz z pokazem mody i przygotowanymi
przez szkolny zespół muzyczny tańcami
Zumby. Dziewczyny naprawdę tańczyły
super. Wielu z nas już teraz zdecydowało
się przygotowywać na przygotowania do
swojego przyszłego zawodu właśnie w tej
szkole.
Alan kl. V a
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temu będziemy mądrzej i ostrożniej
korzystali z nowoczesnych technologii.
Mateusz kl. IV a

Z WIZYTĄ W PWSZ

CYBERPRZEMOCY NIE

Uczniowie naszej
szkoły przystąpili
do
kampanii
„ (Nie) bezpieczna
cyberprzestrzeń’’.
Celem
tego
przedsięwzięcia
było podniesienie świadomości na temat
zagrożeń związanych z niewłaściwym
korzystaniem z nowoczesnych technologii
informacyjno
komunikacyjnych.
Uczniowie kl. I – IV wzięli
udział
w konkursie plastycznym, teatralnym,
literackim, które nawiązywały do hasła
przedsięwzięcia. Mamy nadzieję , że dzięki

Dnia 9 czerwca uczniowie klas
szóstych, w ramach projektu ,,Laboratoria
Zrównoważonego
Rozwoju
Gminy
Wałbrzych’’,
odwiedzili
Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu. Rzecznik prasowy
szkoły oprowadził nas pokazując piękny
teren parkowy, sale wykładowe oraz różne
ciekawe gabinety do praktycznej nauki
zawodu. Zobaczyliśmy między innymi sale
kosmetologii, sale rysunku i malarstwa, salę
do nauki pielęgniarstwa i położnictwa oraz
gabinet
protetyki
stomatologicznej.
Najbardziej jednak spodobała się nam sala
fitness, w której mogliśmy skorzystać
z przyrządów do ćwiczeń. To tu studenci
relaksują się po wyczerpującej nauce
i wzmacniają swoje siły do dalszej pracy.
Byliśmy także w prawdziwym studiu
nagraniowym. W studiu nagrań czekała nas
super atrakcja. Jeden ze studentów
pedagogiki - reporter przeprowadził z nami
prawdziwy wywiad telewizyjny. Było przy
tym trochę stresu, ale też i wiele śmiechu.
Majka kl. IV a
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PIKNIK EUROPEJSKI

W maju nasza szkoła wzięła udział
w Pikniku Europejskim pod hasłem
„Jesteśmy w Europie”. Uroczystość odbyła
się na wałbrzyskim Rynku. Nasza szkoła
reprezentowała Czechy. Przygotowaliśmy
liczne plakaty, prace i przebrania
z popularnych czeskich bajek. Chórzystki
zaśpiewały utwór Heleny Vondrackovej –
Malovany dzbanku, a przedstawiciele klas
szóstych
zatańczyli
polkę.
Na
zakończenie imprezy uczniowie wypuścili
w powietrze balony w kolorach niebieskim
i żółtym.
Oliwier kl. IV a

WARSZTATY KULINARNE
W ramach projektu
,,Laboratoria
Zrównoważonego
Rozwoju
Gminy
Wałbrzych’’,
uczniowie
dnia
5 czerwca uczestniczyli w warsztatach
kulinarnych w restauracji Babinicz
w Szczawnie – Zdroju. Pod okiem
profesjonalnego
kucharza
dzieci
samodzielnie przygotowały zapiekanki.
Poznały kuchnie od środka, zwiedziły
wszystkie pomieszczenia w restauracji, a na
koniec stadninę koni. Zajęcia były
atrakcyjne i fascynujące.
Marcelina kl. IV a
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-pamiętaj o kremie przeciwsłonecznym,
nakryciu głowy, okularach
przeciwsłonecznych,
-pij dużo wody mineralnej,
-nie oddalaj się od opiekunów bez
pozostawienia wiadomości, gdzie idziesz,
-jeżdżąc na rowerze, przestrzegaj zasad
ruchu drogowego,
-baw się w miejscach do tego
wyznaczonych.
Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo zależy
również od Ciebie.
ŻYCZYMY WAM UDANEGO
WYPOCZYNKU, WSPANIAŁYCH
WĘDRÓWEK I PODRÓŻY !!!!!!!!!!!
Alicja kl. V a

WAKACJE TUŻ,
TUŻ …
Hura, rok wytężonej
pracy,
starań
i
codziennego wstawania rano,
żeby zdążyć do szkoły kończy
się już, niedługo wakacje. Aby
dwumiesięczna laba przynosiła nam same
pogodne
chwile,
pamiętajcie
o
bezpieczeństwie.
A oto kilka ważnych rad:
-ubieraj się adekwatnie do panującej
pogody,

Opracowanie gazetki szkolnej:
Zespół Media Lab
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