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Witamy na zajęciach          

unijnych w nowym  roku          

szkolnym! 
 

Już  się zaczęły! Mowa o zajęciach unijnych, które 

„ruszyły”  wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-

nego 2017/2018. 

Jak donoszą szkolni reporterzy, niektórzy uczestnicy z niecierpliwością oczekiwa-

li harmonogramu zajęć. Czyżbyście byli aż tak „głodni” wiedzy? Jedno jest pew-

ne - udział w zajęciach to świetny pomysł na popołudniową nudę! 

Wszystkim zainteresowanym życzymy samych pozytywnych wrażeń. A o tym,  

co się będzie działo, będziemy was sukcesywnie informować na łamach naszej 

gazetki! 

Marcelina kl. V a 



 

Nagłó wek artykułu 

          Przedszkolaki z grupy 

"Pierwiosnki" w dniu  5 października 

w ramach projektu „Laboratoria Zrów-

noważonego Rozwoju  Gminy  Wał-

brzych”,  były na wycieczce w Cen-

trum Nauki         HUMANITARIUM 

we Wrocławiu. Oprócz dobrej zaba-

wy dzieci dowiedziały się o odnawia-

nych źródłach energii oraz uczestni-

czyły w super zajęciach w pracowni 

chemicznej, gdzie zrobiły puchnące 

farbki’’. 
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PIERWIOSNKI W HUMANITARIUM WROCŁAWSKIM 



OTWARCIE  KOSMICZNEGO OGRODU 
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Podpis do obrazu lub grafiki 

 

                 27 września odbyło się uroczyste otwarcie „Kosmicznego ogrodu” przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 1 w Wałbrzychu. Dyrektor ze-

społu   p. Leonard Górski serdecz-

nie przywitał wszystkich gości,       

a zwłaszcza wiceprezydenta Mia-

sta      Wałbrzycha pana Zygmunta 

Nowaczyka. 

Pani Iwona Woźniak- opiekun 

projektu unijnego w naszej szkole 

przedstawiła edukacyjne walory 

„Kosmicznego ogrodu”.  
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Uroczystość uprzyjemniły występy przedszkolaków, które 

przygotowały taniec „Kosmiczna żabka” i zaprezentowały 

utwory poetyckie o planetach Układu Słonecznego. Temu wy-

darzeniu towarzyszyło również rozstrzygnięcie konkursu            

pt. „Eko Maskotka”. 

Zwieńczeniem tego wydarzenia była „Brazylijska samba”              

w wykonaniu wszystkich uczestników. 

 Alicja, Alan kl. VI a 



      Przedszkolaki               

26 października ob-

chodziły DZIEŃ  

JABŁUSZKA.  Tego 

dnia mogły poznać 

walory smakowe             

i zdrowotne naszego 

rodzimego owocu 

jak również wesoło 

bawić się przy pio-

senkach i wierszy-

kach o jabłuszku. 

Alicja kl. VI a 
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DZIEŃ JABŁUSZKA 



 

Nagłó wek artykułu na óstatniej strónie 

          W październiku nasza młodzież 

w ramach projektu OTP odwiedziła 

zakład fryzjerski 

„Halinka”. Ucznio-

wie przygotowując 

się do podjęcia przy-

szłej ścieżki zawodo-

wej chcieli zobaczyć 

pracę fryzjera i kosmetyczki. Pani 

Monika przyjęła nas bardzo serdecz-

nie. Były soczki, ciasteczka i oczywi-

ście pokaz fryzjerskiego kunsztu. Za-

równo dziewczynki jak i chłopcy 

przekonali się sami, że nie jest to ła-

twa praca. Wymaga zdolności manu-

alnych, estetycznych            

i wiele cierpliwości 

zwłaszcza do wymagają-

cych dziś klientów. A po-

tem trzeba jeszcze po so-

bie posprzątać…. Zawód 

ten daje też wiele satysfakcji – kiedy 

klienci są zadowoleni, chwalą i wra-

cają po raz kolejny.  

Praktykantki pokazały nam jak moż-

na zrobić szybko modną dziś męską i 

Z WIZYTĄ U FRYZJERA  
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damską fryzurę. Wszyscy byli zachwy-

ceni nowymi pomysłami, były loki i nie 

tylko…..  

Majka, Olivier kl. V a  
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CASTING FILMOWY  

W piątek 27 października w godzinach popołu-

dniowych w naszej szkole gościła ekipa Studia 

ABM przeprowadzająca casting do filmu 

„Ciemno, prawie noc” na podstawie książki  

Joanny Bator, który będzie realizowany           

w Wałbrzychu. Wśród kandydatów do ról fil-

mowych znaleźli się uczniowie naszej szkoły, a 

w szczególności uczestnicy Koła Teatralnego. 

             

 

 

 

Nasza szkoła jest laureatem 

ogólnopolskiego konkursu o 

dofinansowanie akcji 

„Śniadanie daje moc”.   W tym 

roku, 8 listopada uczniowie 

ZSP nr 1 zjedli wyjątkowo bo-

gate śniadanie w ramach akcji 

 „Mali aktorzy” mieli za zadanie zaprezentować  przed profesjonalną 

kamerą swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i odegrać krótkie 

scenki aktorskie. Kto wie, może wśród naszych uczniów kryją się 

przyszłe gwiazdy „wielkiego ekranu”? Wszystkim życzymy powodze-

nia w realizacji aktorskich marzeń! 

Marcelina kl. V a 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,ŚNIADANIE DAJE MOC’’ 



   ,,Śniadanie daje moc”. Nau-

czycielki p. M. Wiśniewska                   

i p. V. Ilejko przystąpiły do kon-

kursu, którego ideą było wymy-

ślenie haseł zachęcających do 

udziału w akcji.  

Kreatywność i pomysłowość 

„zdrowych haseł” została doce-

niona przez jury. Szkoła, jako je-

dyna placówka w województwie 

dolnośląskim, oraz jako 1 z 16 w 

Polsce, została laureatem kon-

kursu i uzyskała nagrodę finan-

sową w wysokości 1.000 zł na 

zakup artykułów niezbędnych do 

organizacji Dnia Śniadania. 

Ogromnie cieszymy się z nasze-

go sukcesu!                       
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STACJA METEO W NASZEJ SZKOLE 

Uczniowie naszej szkoły mogą przewidywać pogodę. Nie musza 

czytać pogody z chmur, do dyspozycji mają nowoczesna stację me-

teorologiczną. Stacja Meteo powstała dzięki projektowi  ”Laboratoria 

zrównoważonego rozwoju”. Na dachu szkoły zainstalowanych zosta-

ło kilkanaście czujników pogodowych. Dane z czujników są sczyty-

wane przez program komputerowy, a aktualną prognozę pogody 

można zobaczyć m.inn. na stronie internetowej szkoły. Teraz dobra-

nie właściwego stroju do aktualnych warunków atmosferycznych nie 

stanowi już żadnego problemu. 

 

 

 

 

 

W ramach projektu otrzymaliśmy również nowy laptop, tablety i ta-

blicę multimedialną. Dzięki temu nasze zajęcia, nie tylko projektowe 

są ciekawsze i efektywniejsze.  

Oliwier kl. V a  



Opracowanie gazetki szkolnej:   

Zespół Media Lab 
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