
W słoneczny czwartkowy poranek 

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

Była to już 71 inauguracja roku 

szkolnego w tej szkole. Pierwsza 

odbyła się tuż po wojnie w 1945 

roku. Wzięło w niej udział zaledwie 

dziewięcioro uczniów. Dziś jest nas 

o wiele  więcej! 

Ubrani na galowo zebraliśmy się na 

placu apelowym, by wysłuchać 

przemówień i wspólnie odśpiewać 

hymn państwowy. Potem udaliśmy 

się do klasy, żeby porozmawiać z 

wychowawczynią. Wspominaliśmy 

wakacje i rozmawialiśmy o 

bezpiecznym zachowaniu w szkole i 

w drodze do niej. Pani powiedziała 

nam, jak będzie wyglądała nauka w 

piątej klasie. 

Kolejny dzień spędziliśmy  także z 

wychowawczynią. Po tak długiej 

przerwie powoli przyzwyczajaliśmy 

do klasy, ławek i szkolnych zadań. 

Ten dzień upłynął nam miło w 

klasowym towarzystwie. Oby cały 

rok był taki. Tego życzymy sobie i 

wszystkim Czytelnikom. 

Uczniowie klasy 5a 

Pierwszy dzwonek 

Skrót informacji 
 

Zapraszamy na wystawę prac 

klas 4-6 poświęconej Narodo-

wemu Czytaniu Henryka Sien-

kiewicza. 

 

Relacje z dyskoteki zorganizo-

wanej przez Samorząd Ucznio

-wski. 

 

Co słychać u „Świetlików”?, 

czyli nasza świetlica szkolna. 

 

Pan Kleks z wizytą w naszej 

szkole, czyli Międzynarodowy 

Dzień Kropki. 

 

Polski wrzesień - uroczysty 

apel poświęcony tragicznym 

wydarzeniom w 1939 r. 

 

 

W tym numerze m.in.: 

Pierwszy dzwonek  

Narodowe czytanie  

Świetliki  

Dzień Kropki  

Dyskoteka  

Narodowe czytanie  

Akcja „Sprzątanie 

świata” 

 

Krzyżówki, wykreślanki  

  

Wybory do Samorządu 

Szkolnego 

Dnia 19.09.2016r. odbyły się w 

naszej szkole wybory do Samo-

rządu Uczniowskiego. Walka 

pomiędzy kandydatami była za-

ciekła. Osoby startujące prowadził 

uczciwą kampanie wyborczą 

poprzez plakaty wyborcze oraz 

poprzez autoprezentację. Oto 

wyniki : 

Przewodnicząca : Natalia Mazur 67 

głosów 

Zastępca: Marysia Bigosińska 52 

głosy 

Sekretarz: Maja Guzowska 44 głosy 

Zarząd: 

Alan Romanowski 43 głosy 

Maks Berdowski 40 głosów 

Martyna Czerniawska 39 głosów 

Zosia Piwowarska 39 głosów 

Lena Bukowska 39 głosów 

Serdecznie gratulujemy!!!!!! 

 

 



W tym roku odbyła się piąta już edycja akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie klas 4 – 6 podczas lekcji 

języka polskiego zapoznali się z fragmentami książki Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w 

puszczy”. Powieść ta opisuje w interesujący sposób przygody młodych bohaterów: Stasia Tarkowskiego 

i Nel Rawlison. 

Do odczytywanych fragmentów zostały zrobione prace plastyczne. Nasze ilustracje można podziwiać na 

wystawie w Bibliotece Szkolnej. Serdecznie zapraszamy. 

Uczniowie klas 4 

  

W piątek , 30 września 2016 roku, w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. 

Każda klasa zorganizowała dla siebie poczęstunek, a dziewczyny składały życzenia chłopcom.  

Wszyscy bawili się i tańczyli przez dwie godziny. Muzyką zajęli się chłopcy ze starszych klas i 

moim zdaniem dobrze się spisali. Dziewczyny bardzo ładnie wyglądały, a chłopcy chętnie z nimi 

tańczyli. Pod koniec dyskoteki zdarzyła się niemiła niespodzianka. Ktoś, zapewne jakiś chłopiec, 

odkręcił prysznic w przebieralni dla chłopców! Spowodował tym małą powódź i duże 

zamieszanie !!! Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, Panie Woźne opanowały sytuację! 

 

 

Maciej Ludwiński, klasa 5b 
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W naszej szkole działa świetlica szkolna, do której mogą uczęszczać uczniowie ze wszystkich klas 

pozostając po swoich lekcjach, oczekując na autobus czy dodatkowe zajęcia pod opieką 

wykwalifikowanych wychowawców świetlicowych. 

 

Świetlica jest bardzo ważną częścią szkolnego organizmu, bo w niej uczniowie relaksują się i 

odpoczywają po zajęciach dydaktycznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać 

przyjaźnie i bawić się w gronie rówieśników. 

Nasza świetlica każdego roku tętni życiem nie tylko z uwagi na dużą liczbę dzieci do niej zapisanych 

(blisko 190 w tym roku szkolnym), ale także na realizowane zajęcia programowe: 

 

- „Cała Sobótka czyta dzieciom w świetlicy SP1”, gdzie literaturę dziecięcą mogą czytać naszym 

podopiecznym chętni rodzice i zapraszani goście, 

- cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi pod hasłem „Żyj z pasją”. 

 

Współpracujemy ściśle z biblioteką szkolną oraz samorządem uczniowskim, czego owocem był 

obchodzony po raz pierwszy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. 

 

Dodatkowo w ubiegłym roku, jako jedna z 50 z całej Polski, nasza świetlica zakwalifikowała się do 

ogólnopolskiego programu edukacji cyfrowej dla świetlic „MegaMisja”, gdzie biorąc aktywny udział 

udało się nam pozyskać wiele ciekawych nagród książkowych, materiałów plastycznych oraz tablet. 

 

Więcej na temat naszej działalności można poczytać na stronie szkoły w zakładce dotyczącej świetlicy 

oraz na stronie "MegaMisji”, którą w tym roku dzielnie kontynuujemy. 

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wspieranie naszej świetlicy i zapraszamy do aktywnego udziału w 

naszych inicjatywach. 

 

Grażyna Skupin 

 
2016 Październik 

Najbliższe wydarzenia 

Dnia 17.10.2016 r. odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły. W 1979, a dokładnie 15 

października nadano szkole imię Janusza Korczaka. Został on wybrany spośród wielu kandydatów 

zgłoszonych przez uczniów. 

Również 17.10.2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce będą miały zajęcia na godzinie 

wychowawczej poświęcone płk. Władysławowi Kabatowi, bohaterowi drugiej wojny światowej.  

W październiku spotkamy się także na obchodzie święta poświęconemu Dniu Edukacji Narodowej. 
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W tym roku po raz pierwszy obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki, 

którego początek wywodzi się od powstania pewnej książki… 

Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał 

książeczkę pod tytułem “The Dot”.  

Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce 

plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad 

dwadzieścia języków i wydana alfabetem Braille’a. Szybko zyskała popularność wśród 

najmłodszych czytelników. Opowiastka zawarta w “The Dot” stała się inspiracją dla wielu 

nauczycieli i tak w 2008 roku powstał “Międzynarodowy Dzień Kropki”.  

Święto, obecnie, jest obchodzone już w 108 krajach. Ta inicjatywa ma na celu pobudzać 

kreatywność, pomysłowość uczniów, zachęcać ich do tworzenia. 

W naszej szkole podczas Dnia Kropki spacerował  Pan Kleks – legendarna postać z 

polskiej literatury niewątpliwie związana z kropkami… 

 

p. Grażyna Skupin oraz uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną  
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26 września w naszej szkole odbył się apel z okazji 77 rocznicy wybuchu drugiej wojny. Występ pod 

tytułem „Niechaj pokój będzie wszędzie, wojna niech legendą będzie” przygotowali uczniowie klasy 5a 

oraz członkowie koła gitarowego, wspierani przez harcerzy. 

Występujący zaprezentowali wiersze oraz piosenki poświęcone tematyce wojennej. Utwory poetyckie 

przeplatane były między innymi piosenkami „Szare szeregi”, „Dziewczyna z granatem”. 

Na koniec wykonano piosenkę „Nie pamiętasz”, z której zaczerpnięto myśl przewodnią całego spotkania. 

Dekorację sali stanowiły rekwizyty z czasów wojny: hełmy, torba sanitariuszki, telefon. Na stojakach 

wisiały płaszcze żołnierskie. Największą ciekawość uczniów wzbudził karabin. Ważny element scenografii 

stanowiły symbole narodowe: godło i flaga. 

Według mnie taka żywa lekcja historii była bardzo ciekawa. Widownia nagrodziła występujących 

oklaskami. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za przedstawienie. 

 

Lena Netiacha 5a 

W dniach 29.09.2016 oraz 03.10.2016r. uczniowskie klas czwartych oraz piątych mieli okazję wziąć udział 

w warsztatach edukacyjnych na terenie wrocławskiego Zoo. Wycieczka była sponsorowana przez 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz UMiG w Sobótce. Wzięło w niej udział 

50 uczniów z klas piątych i 50 z klas czwartych. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzili ZOO we 

Wrocławiu oraz wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników ZOO. Punktem 

kulminacyjnym wycieczki była gra terenowa „Bioodkrywcy”. 

Podczas wycieczki uczniowie poszerzali swoją wiedzę o przystosowaniach, trybie życia, siedliskach, 

odżywianiu się oraz cechach charakterystycznych wybranych gatunków zwierząt żyjących w Polsce. Mimo 

deszczowej pogody uczniowie zrealizowali cele projektu. Pomimo różnych przygód w drodze powrotnej 

(autobus złapał gumę, korki na ulicach, wypadek na drodze) wycieczkę należy zaliczyć do bardzo udanych. 

Uczniowie klasy 4b i 4c 
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W dniu 30.09.2016 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sprzątania Świata- Polska 2016. W 

ogólnopolskiej akcji promującej działalność ekologiczną wzięły udział klasy I-III oraz IV-VI. 

Klasy młodsze rozpoczęły akcję już od pierwszych godzin lekcyjnych. Oto ich relacja z przedsięwzięcia: 

Wyruszyliśmy w teren na pierwszej godzinie lekcyjnej. Przy okazji akcji Sprzątania świata, udało nam się 

odbyć naprawdę przyjemny, jesienny spacer :)) 

Posprzątaliśmy spory kawałek Sobótki. Bardzo się cieszymy z efektów naszej ciężkiej pracy, ale mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku będzie do zebrania mniej  śmieci ;)). Wszyscy uczestnicy piątkowego 

spaceru, zobowiązali się zwracać większą uwagę na porządek wokół siebie". 

klasa 2d i 3c 

Dzień Sprzątania Świata.  

Klasy IV-VI dołączyły do akcji po godzinie 11. Oto ich relacja: 

Sprzątanie świata rozpoczynaliśmy na lekcji 4. Podzieliliśmy się na trzyosobowe zespoły i ruszyliśmy aleją 

św. Anny, aż do Parku linowego. Rywalizowaliśmy ze sobą kto znajdzie więcej śmieci. Każda z grup 

chciała wygrać i oczyścić nasze miasto. Przy porządkowaniu Sobótki było dużo zabawy, ale i również 

wiele śmieci. Mamy nadzieje, że w następnym roku nie znajdziemy ich już tyle. Na końcu naszej wyprawy 

dziewczyny z naszej klasy zrobiły nam niespodziankę. Z okazji Dnia Chłopaka, każdy otrzymał lizaka,  

a potem batonik. Bardzo słodko zakończyliśmy Dzień Sprzątania Świata.... 

 

Uczniowi klasy 4c 
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Krzyżówka po angielsku  
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Ku słońcu 

październik 2016 



1. Zwierzę z kolcami. 

2. Ma puszysty ogon i skacze po drzewach. 

3. Ma cztery nogi i jest rude. 

4. Zwierzak domowy, ma 4 nogi. 

5. Mały ptak, często spotykany. 

6. Samiec owcy. 

 

 

Hasło:……………………………………. 

Opracowała: 

Lena Bukowska 

Skład redakcji:  
uczniowie klasy 5b 

uczniowie klasy 4c 

uczniowie klasy 2d 

uczniowie klasy 3c 

Maciej Ludwiński 5b 

Lena Netiacha 5a 

Lena Bukowska 6c 
 
 

Ku słońcu 

październik 2016 

Krzyżówka  

              

 1                

 2                      

 3                

 4                 

 5                   

 6                  

              

Wyłów po 1 zdaniu z każdego ciągu wyrazów.     Może niektóre pomogą ci w rozwiązaniu krzyżówki? 

 

Mncuyrteraznvwoimamyqlpkejesień,pmiosniedługopdjifsbędziepkihvzimaljw. 

 

Kiuelisyckjtoiksnrudezibufeiizwierzętaol,mofcmająkeovpięknyzpksogon. 

 

Fxmijesieńnizcejestiecnporąnjncerokunewikodpowiedniąnioeicnaxurgórskieiueyvwycieczki. 

 

Cohtjmożemycrninizaobserwowaćcoienmdużoxneiwiewiórekeniuntegonmzmroku. 

Lena Bukowska 

Opieka:  
pani Marzena Rybka i 
Justyna Drygalska 
 

Współpraca:  
pani Marta Kowal, pani 
Ewa Borodzik-Mrówka, 
pani Grażyna Skupin, 
pani Małgorzata 
Zborowska 
 

Skład techniczny:  
Wojciech Zborowski 

Wykreślanka 
Wykreśl wszystkie nazwy drzew, jakie znajdziesz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała : Lena Bukowska 

s o s n a q b w u i 

s j ś k i l r i g p 

r z w ż m r f ą m l 

m o i f o f y z v a 

d g e i d f r l k t 

ą d r g r o h ą c a 

b k k i z l p l w n 

q j o d e d ę y g j 

a r t p w o l g t i 

z ó z x ż o l c h a 

n b u k s p l o ź ó 

Łowienie wyrazów  
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