Skrót informacji
Akcja „Basen” trwa do końca
listopada

Apel z okazji Patrona Szkoły
Janusza Korczak
Dnia 10.10.2016 r. uczestniczyliśmy w
Apelu z okazji nadania Szkole imienia
Janusza Korczaka. Podczas uroczystości
obejrzeliśmy krótki film, który
przedstawiał życie J. Korczaka. W
uroczystości uczestniczyły klasy 4-6.
Uczestnicy apelu byli ubrani na galowo.
Na początku uroczystości zaśpiewaliśmy
„Mazurek Dombrowskiego”- hymn
Polski. Dziewczyny z szóstej klasy
zagrały na gitarach. Apel był bardzo
wzruszający, ponieważ pokazywał jak
wiele dzieci kochało Janusza Korczaka.

Krótka historia Janusza Korczaka
Janusz Korczak żył w czasach
wojennych. Walczył on o prawa
wszystkich dzieci. Posiadał, aż pięć
zawodów, był:
-pedagogiem, nauczycielem,
-pisarzem (mam jego książkę „Król
Maciuś I na bezludnej wyspie”),
-publicystą i działaczem specjalnym
Jak na niego mówili?
-Stary doktor,
-Pan doktor
Kiedy się urodził?
Są dwie daty:
22 lipca 1878 r lub 1879 r. Warszawa
Julia Niemiec klasa 4c

Podziękowania dla firmy
Prodigo. Wycieczka do
ExploraPark i Starej Kopalni
Bardzo serdecznie dziękujemy firmie
Prodigo sp. z o.o. za
zasponsorowanie nam przewozu do
Exploraparku i Starej Kopalni w
W ałbrz ychu. W t ym dniu
(25.10.2015r.) klasy 6a i 6c
uczestniczyły w lekcji wyjazdowomatematycznej na temat "Odbicia
lustrzane - pojęcie symetrii". Oprócz
nauki była też zabawa z
wykorz ystaniem logiczno matematycznych gier, układanek i
puzzli. Po Exploraparku
przejechaliśmy do Muzeum Stara
Kopalnia, gdzie poznaliśmy historię
górnictwa ziemi wałbrzyskiej.
Mogliśmy zejść pod ziemię i
zobaczyć "złoty pociąg". Cały dzień
spędziliśmy na matematycznych
zabawach i exploracji kopalnianych
zabytków. Jeszcze raz chcielibyśmy
podziękować firmie Prodigo sp. z
o.o.za opłacenie przewozu do
Wałbrzycha i z powrotem.

Rewelacyjny wynik naszych
piłkarzy, którzy w dwóch
kategoriach wiekowych
uzyskali 2 miejsca w
Eliminacjach Powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju
Tymbark Cup 2016!!
Zapraszamy do odstresowania
się poprzez kolorowanie do
Świetlicy Szkolnej
Gratulacje dla Igi z 5a i Leny
6c które dostały się do
powiatowego etapu konkursu
Zdolny Ślązaczek. Trzymamy
za was kciuki
Gratulacje klasie II b za zajęcia
I miejsca w konkursie na zbiór
żołędzi

W tym numerze m.in.:
Janusz Korczak- Patron
naszej Szkoły
Pochód Maciusiowy
Pułkownik Władysław
Kabat
Święto Dyni
Nocowanie w szkoleintegracja klas IV
Z życia świetlicy
Andrzejki

18 października 2016 roku obchodziliśmy w naszej Szkole dzień poświęcony pamięci Pułkownika
Władysława Kabata, urodzonego 8 lipca 1908 r. Na apel przyjechał syn Pana Władysława oraz goście
specjalni. W pamięci ludzi Bohater ten zapisał się jako osoba, która „ocaliła Londyn”. Tematem
przewodnim było życie pułkownika przedstawione podczas projekcji filmu. Po uroczystym apelu
organizatorzy, goście oraz delegacje ze klas 4-6 udały się na grób pułkownika aby złożyć na nim kwiaty
i zapalić znicze.
Maja Lewandowska, klasa 4b

Uczniowie klas I i III w dniu 03.10.2016 mieli możliwość uczestniczenia w ciekawym spotkaniu
z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Ślęża” - panem Maciejem Maciejewskim. Nasz gość
zapoznał naszych uczniów z gatunkami i zwyczajami zwierząt żyjących na terenie Ślężańskiego
Parku Krajobrazowego, omówił jak bezpiecznie powinni zachowywać się wobec nich oraz
przedstawił historię patrona myśliwych – św. Huberta. Największe wrażenie na naszych
dzieciach wywarły „odgłosy” zwierząt leśnych, które pan Maciej naśladował przy użyciu
niezwykłych „instrumentów”.
Magdalena Szywała
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17 października 2016 roku uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 uczestniczyli w Pochodzie Maciusiowym. Pod
eskortą panów policjantów z Komisariatu w Sobótce uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli spod
szkoły. Dzieci ubrane w piękne ozdobne korony i kolorowe peleryny udały się wraz z nauczycielami
pod pomnik Janusza Korczaka, gdzie zostały złożone kwiaty, zaświecone znicze i odśpiewana „Ballada
o Starym Doktorze”.

„Walczyli i ginęli
By wolność oddać Ci
W Twych dłoniach utuleni
Ta chwała im się śni”
Dnia 10 listopada w naszej Szkole odbył się apel z okazji Święta Niepodległości, które obchodzone jest
11 listopada. Jest to dzień, upamiętniający odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach zniewolenia
przez obce mocarstwa. Uczniowie klasy 5a przygotowali występ artystyczny, podczas którego
przybliżyli wielką i znaczącą dla historii Polski postać Józefa Piłsudskiego – Marszałka Państwa
Polskiego i twórcę Legionów Polskich. Przywołana została także pamięć o minionych wydarzeniach i
duma z odzyskanej przez naszych przodków wolności. Patriotyczny charakter uroczystości dopełniła
oprawa muzyczna w wykonaniu uczennic klas 6b i 6c. Wszyscy uczniowie mieli możliwość śpiewania
patriotycznych pieśni, które upamiętniają czyny naszych narodowych bohaterów.
Organizatorzy
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28 października obchodziliśmy Święto Dyni.
Święto Dyni w klasach 1-3
Najpierw każda z klas w swoich salach dekorowała dynie na konkurs na najpiękniejszą dynie. Następnie
udaliśmy się na warsztaty plastyczne, na których kolorowaliśmy kontury dyń oraz wyklejaliśmy je
plasteliną.
Wspólnie braliśmy udział w warsztatach kulinarnych, na których dowiedzieliśmy się, jakie potrawy
można przygotować z dyni. Mieliśmy okazję skosztować dyniowych ciast, dżemów, chleba z pestkami
dyni, pestek dyni oraz dyni marynowanej.
Następnie reprezentacji naszych klas uczestniczyli w zawodach sportowych, m.in. toczyli dynię między
pachołkami, podawali ją sobie, która drużyna szybciej. Reszta z nas dzielnie kibicowała.
Później każda klasa reprezentowała swoje stroje dyniowe. Na koniec zostały rozdane dyplomy
konkursowe, okazało się że każda klasa zajęła 1 miejsce bo wszystkie dynie były pięknie ozdobione!
Pani Ania Sztabińska i uczniowie klasy 1 i 2

Święto Dyni w klasach 4-6
Na pierwszej godzinie wychowawczej uczestniczyliśmy wraz z wychowawcami w warsztatach z
okazji Święta Dyni. Zostaliśmy podzieleni na grupy, aby wykonać poszczególne zadania:
1 grupa tworzyła ozdoby do klasy,
2 grupa wymyślała plakat reklamujący dynie,
3 grupa tworzyła wiersz na cześć dyni.
Zadania były bardzo kreatywne i cała klasa w bardzo szybkim tempie (zdążyliśmy w 45 min.!) je
wykonaliśmy. Największą zabawą i powodzeniem cieszyły się u nas dynie, z których stworzyliśmy
śmieszne postacie.
Uczniowie
klasy 4c
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Październik, choć już nieco chłodem zawiewa, to w
naszej świetlicy jeszcze gorąco od różnych ciekawych
zajęć i wydarzeń. Zaczęło się od gorączkowych
wyczekiwań na kolejkę wiozącą z Mietkowa dzieci
promujące akcję ratowania owadów, a w szczególności
pszczół. Niestety nie dojechała ona do naszej stacji,
jednak symbolicznie przyłączyliśmy się do
tegorocznego Manifestu Owadów.

Kolejnym gorącym wydarzeniem był
Świetlicowy Dzień Dyni i Ziemniaka,
który przebiegł pod znakiem wymyślnych
stempli zrobionych starym sposobem z
ziemniaków oraz wielkoformatowych
prac wykonywanych wspólnymi siłami.

Ważnym wydarzeniem było otwarcie kącika
antystresowego kolorowania Rodziców wspólnie z
dziećmi. Mimo, iż miało to być jednorazowe
wydarzenie, sympatyczny kącik dający możliwość
wspólnego z dziećmi relaksowania się podczas
kolorowania pozostał i przyciąga dzieci, a one
przyciągają rodziców.
Kochani Rodzice dajcie się skusić na chwileczkę
zapomnienia!
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Z okazji obchodów dnia naszego patrona Janusza Korczaka, w świetlicy szkolnej odbył się konkurs z
nagrodami na najciekawszy portret Starego Doktora. Prace konkursowe można podziwiać w holu obok
zaułka świetlicowego.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!
Bardzo dziękujemy Rodzicom naszych Świetlików, którzy wspierają działalność świetlicy przynosząc nam
artykuły papiernicze oraz gry stolikowe. Razem możemy zdziałać więcej dla dobra naszych dzieci!
Grażyna Skupin
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Nocowanie w Szkole
Dnia 28.10.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w
Sobótce klasy 4 mogły uczestniczyć w nocowaniu.
Celem imprezy było zintegrowanie wszystkich klas 4.
Przedsięwzięcie udało się w 100%. Każdy z uczestnik ów był bardzo zadowolony. Na początek zjedliśmy
w swoich klasach pizzę (całej nie daliśmy rady), potem oglądaliśmy bajkę: „Zwierzyniec” oraz najnowszą
część „Harrego Poterra”. Niektórzy z nas woleli jednak tańczyć niż oglądać i dlatego urządziliśmy
dyskotekę. Ok. godziny 23 powoli przygotowywaliśmy się do spania. Najwytrwalsi z nas nie spali do 2 w
nocy. Jednak późnij sen przyszedł i na nich. W czasie całej imprezy mogliśmy zmieniać sale i poznawać
się bliżej. Uważam, że to był bardzo mile spędzony czas. Następnym również przyjdziemy.
Klasa 4c i 4a

Projekt: Basen
W roku szkolnym 2016/2017 r. nasza Szkoła uczestniczy w
Projekcie dzięki, któremu klasy sportowe 1 i 2 mogą jeździć na
basen do Strzelina. Podczas wyjazdów uczniowie mają
możliwość nauczenia się pływania różnymi stylami: na
plecach, żabką, motylkiem. Lekcji udzielają profesjonalni
trenerzy. Podczas nauki pływania dzieci podzielone są na 2
grupy: dziewczynki i chłopcy. Zajęcia odbywają się co wtorek.
Uczniowie wyjeżdżają o godz. 14, zaś wracają do Sobótki na
godz. 18. Oprócz nauki pływania dzieci korzystają również z
jakuzzi i zjeżdżalni wodnych. Mimo późnej godziny uczniowie
przyjeżdżają bardzo zadowoleni. Podsumowanie projektu
opiszemy w następnym numerze gazetki wraz z
wypowiedziami dzieci.
Marzena Rybka

W grudniu:
- odbędą się wycieczki Mikołajkowe
- dnia 10.12.2016 r. zapraszamy o godz. 10:00 na Jarmark
Bożonarodzeniowy na Rynek w Sobótce
- w Szkole Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 14.12.2016 r.
- pod koniec grudnia odbędą się Jasełka oraz Wigilie w klasach

6

Ku słońcu
Listopad 2016

Andrzejki

Andrzejki, to wieczór wróżb odprawianych w noc z 29 na 30 listopada.
Jest to tak zwana wigilia świętego Andrzeja. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania
ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem (czyli czasem oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia).
Andrzejki, to okazja do wspólnej zabawy, podczas której można wywróżyć jaki będzie nasz przyszły
los. Oczywiście jest to tylko zabawa.
- Uczniowie klasy 3c
,,Nie wierzę we wróżby Andrzejkowe ale lubię się dobrze bawić.
Najbardziej lubię wróżbę polegającą na przebijaniu imion szpilką".
Wiktoria Kunecka, klasa 3c
,,Uważam, że można się trochę w to bawić ale nie należy
przesadzać. Bardzo lubię Andrzejki ale nie wierzę we wróżby.
Moją ulubioną zabawą jest lanie wosku przez klucz".
Dominika Mazur, klasa 3c
,,Uważam, że nie należy brać dosłownie tych zabaw i na pewno
nie należy przesadzać. Lubię wróżbę polegającą na laniu wosku
przez klucz".
Krzysztof Kamiński, klasa 3c

Instrukcja wykonania wróżby
z woskiem i kluczem.
Ilustracja: Dominika Mazur, klasa 3c

,,Lubię zwyczaje Andrzejkowe, choć uważam, że wróżby się
nie sprawdzają. Najbardziej podoba mi się zwyczaj z ustawianiem
butów w stronę drzwi".
Aurelia Ratajczak, klasa 3c
,,Uważam, że wróżby Andrzejkowe nie są zgodne z naszą religią. Andrzejki powinny być tylko
zabawą i tańcami połączonymi z pysznymi przekąskami ale jednak bez wróżb".
Aleksander Stolarki, klasa 3c
,,Nie wierzę we wróżby Andrzejowe. Podoba mi się wróżba polegająca na laniu wosku przez klucz".
Miłosz Mielcarski, klasa 3c

7

Ku słońcu
listopad 2016

Chińskie ciasteczka z wróżbą
Składniki








15 dag mąk
2 jajka
1 łyżka cukru
½ opakowania cukry wanilinowego
1 łyżka oleju
odrobina cynamonu
szczypta soli

Przygotowanie
1. Na początku przygotowujemy karteczki z wróżbami. Wycinamy paski papieru o wymiarach 1 x 21
cm. Piszemy na nich długopisem treść wróżby i zginamy na pół 4 razy.
2. Mąkę przesiewamy na stolnice. Dodajemy jajka, olej, cukier, cukier wanilinowy i sól. Bardzo
dobrze zagniatamy. Dzielimy ciasto na dwie części, jedną przykrywamy aby nie wysychała a drugą
bardzo cienko rozwałkowujemy. Wycinamy szklanką kółka. Na każde kładziemy karteczkę z wróżbą
(tak jak na zdjęciu). Dokładnie zlepiamy palcami brzegi ciasteczka tak jak w pierożku. Zginamy w
połowie, nadając kształt charakterystyczny dla chińskiego ciasteczka. Na jakiś czas przewieszamy
ciasteczka przez brzeg filiżanki, aby utrwalił się ich kształt. Następnie wykładamy na blachę
wysmarowaną olejem. Wierzch każdego ciasteczka można posmarować białkiem.
3.Pieczemy ok. 20 min w temp 180 C w
międzyczasie przewracając na drugą stronę.

Skład redakcji:
uczniowie klasy 5b
uczniowie klasy 4c
uczniowie klasy 2d
uczniowie klasy 3c
Maciej Ludwiński 5b
Lena Netiacha 5a
Lena Bukowska 6c

Opieka:
Pani Marzena Rybka
i Pani Justyna Drygalska
Współpraca:
Pani Marta Kowal, Pani
Ewa Borodzik-Mrówka,
Pani Grażyna Skupin,
Skład techniczny:
Pan Wojciech Zborowski
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