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HALLOWEEN
Dnia 03.11.2011r. odbywała się w naszej szkole zabawa
Halloween'owa przygotowana przez Panią Barbarę Karlińską –
nauczycielkę języka angielskiego w naszej szkole. Pozostałymi
opiekunami tej zabawy byli: Pan Tomasz Wypler, Pani Marta
Pacholec-Grzyb, Pani Aleksandra Reinhardt i Pani Dyrektor
Ewa Żurawik.
Z klasy IV na zabawie było dziewięcioro uczniów. Z klasy V –
siedmioro, a z klasy VI tylko czworo. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był Hubert Waniszewski z II klasy.
Opiekunowie zorganizowali dużo konkursów. Walka była zacięta, ale i tak wygrała klasa 5. Drugie miejsce zajęła
klasa 6, a trzecie klasa 4.
Konkurs na najstraszniejszą dynię wygrał Marcel Olankiewicz.
Alicja Sączawa wygrała konkurs na najlepsze przebranie. Cała
zabawa skończyła się po godzinie 19. Wszystkich odbierali
rodzice lub starsze rodzeństwo.

Klaudia Polańska

1
Szkoła Podstawowa w Świątnikach

Dnia 10.11.2011r odbyła się w naszej szkole uroczystość rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Był na nią zaproszony Pan Burmistrz
Stanisław Dobrowolski. Przedstawienie przygotowała klasa II, potem
był Hymn Narodowy i Szkolny oraz przedstawienie, które przygotowała
klasa VI. Zaraz po przedstawieniu udaliśmy się na pochód po
Świątnikach. Gdy wróciliśmy do szkoły poczekaliśmy na autobus
i wróciliśmy do domu.

Karol Mierzwiak

Dnia 17.11.2011r odbyło się w naszej szkole wręczenie nagród za zebranie
żołędzi i kasztanów dla zwierzyny łownej. Byli na nie zaproszeni dwaj
panowie z koła łowieckiego, którzy rozdali dyplomy wszystkim uczniom
biorącym udział w zbiórce. Już niedługo będziemy zawozić to sankami
do lasu do karmnika dla zwierząt na zimę.
Tę akcję zorganizowała oraz ufundowała nagrody pani Iwona Stankiewicz.
Dyplomy zostały ufundowane przez drukarnię ANTEX w Sobótce.
Karol Mierzwiak

22.11.2011r na dwóch ostatnich godzinach lekcyjnych odwiedzili nas dwaj panowie z Ślężańskiego Parku
Krajobrazowego: Pan Wiesław Pazgan i Radosław Sosnowski, aby opowiedzieć nam o nim.
ŚPK obejmuje m.in. gminy: Jordanów, Łagiewniki, Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice i Świdnicę. Można
tu zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy:
- Krzyż Solarny mieszczący się na czerwonym szlaku prowadzącym z Sobótki;
- Rzeźbach Panna z rybą i niedźwiadkiem, Niedźwiedź oraz Mnich;
- Chatka z dobudówką, w której ludzie spali na sianie po to żeby zobaczyć wschód i zachód Słońca;
- Wieża widokowa (15m), z której można zobaczyć krajobraz okolic;
- Schronisko na szczycie Ślęży;
- Wieża Bismarcka na Wieżycy (25m) – obecnie nie wolno na nią wchodzić, ponieważ grozi zawaleniem.
W drugiej części spotkania dowiedzieliśmy się o roślinności ŚPK. Przypomnieliśmy sobie nazwy wielu gatunków
roślin, a także poznaliśmy kilka nowych. Omawiane były:
- kasztan jadalny
- pełnik europejski (żółty)
- mieczyk błotny (fioletowy)
- mieczyk dachówkowaty (fioletowy)
- kukułka szerokolistna (fioletowa albo plamista z szerszymi płatkami)
- róża kłodzka
Na zakończenie spotkania odbył się konkurs – za poprawną odpowiedź można było dostać nagrodę: długopis
ulotkę i mapę.
Spotkanie było ciekawe. Czekamy na kolejną wizytę.
Martyna Kotwica
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Dnia 23.11.2011r odbyły się warsztaty „Savoir-vivre przy stole”, które
prowadziła Pani prezes stowarzyszenia „Ślężański Krąg'' - Jadwiga
Dębicka. Uczniowie klas I-V uczyli jak się zachować przy stole
na ważnej uroczystości. Poznaliśmy sposoby ustawiania talerzy,
sztućców, szklanek, serwetek i wizytówek. Uczyliśmy się też,
że powinniśmy usiąść zawsze w miejscach wyznaczonych przez
gospodarzy. Każdy uczeń dostał dyplom uczestnictwa w warsztatach
„Savoir-vivre”'. Wszystkim uczniom bardzo podobały się warsztaty
Pani Dębickiej.
Jakub Lesycz

W piątek 25.11.2011r.odbyły się Andrzejki klas IV-VI. Na początku ustawialiśmy ławeczki i krzesełka w okrąg.
Każdy z uczniów przygotował wróżbę i bawiliśmy się w te wróżby. Na przykład każdy losował jedną karteczkę
z której dowiedział się jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości.
Najfajniejsza była wróżba z karteczkami i kostkami: każdy z nas rzucał dwiema kostkami do gry. Różne liczby
oczek oznaczały inną wróżbę na przyszły rok. Przyłączyli się nawet nasze Panie wychowawczynie i także brały
udział w tych zabawach. Było bardzo fajnie, bo każdy się cieszył z dobrych wróżb na nowy rok.
Oliwia Wojciechowska

Dnia 01.12.2011r. przyjechał do nas pan Tomasz
Dzielnicki. Jego pasją są wyprawy po świecie. Nam
opowiedział o wyprawie na Alaskę.
Alaska jest 5-cio krotnie większa od Polski, jej
mieszkańcami są m.in. Eskimosi. Prawie całą jej
południową część pokrywa tajga. W tajdze rośnie dużo
grzybów.
Góry są tam dzikie, ponieważ nie ma tam szlaków. Jest
mnóstwo rzek, które trzeba przekraczać brodząc
w wodzie, ponieważ nie ma mostów. Nie jest to
bezpieczne ponieważ prądy w nich są bardzo silne
i istnieje ryzyko, że jakiś kamień się przetoczy i spadnie
na nogę. Ze zwierząt żyją tam m.in.: karibu, niedźwiedź
grizli, arktyczna wiewiórka ziemna. Kiedy podchodzi się
tam do zwierząt, praktycznie się one nie boją, bo nie
znają ludzi. Ciekawostką jest, że na Alasce maki nie są
czerwone jak u nas, lecz żółte. Kiedy nadchodzi lato
polarne i gdy słońce nie zachodzi przez cały dzień rośliny mają dużo światła i wyrastają olbrzymie, więc zbiory są
obfite.
W północnej części Alaski jest mnóstwo komarów, przed którymi trzeba chronić się specjalnymi ubraniami.
Ze zwierząt można tam spotkać orły amerykańskie i łososie, słonie morskie, wieloryby humbaki, wydry
i niedźwiedzie baribala. Niedźwiedzie te w odróżnieniu od niedźwiedzi grizli świetnie wspinają się po drzewach – to
pewnie dlatego, że są od nich mniejsze. Można tam spotkać maskonury – ptaki, które są podobne do pingwinów.
W tej części Alaski występują ogromne lodowce, przy których jest najzimniej. Lasy Alaski przypominają dżunglę
ze względu na dużą wilgotność.
Spotkanie było bardzo ciekawe. Każdy przysłuchiwał się z uwagą.
Klaudia Polańska
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Dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły w dniu
05.12.2011r. wraz z paniami: Agnieszką Pieluszyńską, Krystyną
Grygiel i Ewą Szymajdą wybrały się do Świdnicy do sali zabaw
na spotkanie z Mikołajem.
Przejazd sponsorowali Państwo Kamila i Łukasz Grygiel,
natomiast Państwo Ewa i Radosław Szajner pomogli przygotować
Mikołajowi paczki.

Klaudia Polańska

W naszej szkole dnia 05.12.2011r. odbyły się zawody w tenisie
stołowym. W zawodach brały udział szkoły: SP z Rogowa
Sobóckiego, Niepubliczna SP z Rękowa i oczywiście SP ze Świątnik.
Wszystkie szkoły miały pełny skład. Pierwsze miejsce w kategorii
chłopców zajęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie, drugie
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, a trzecie Szkoła
Podstawowa w Świątnikach. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa w Świątnikach, drugie miejsce Szkoła
Podstawowa w Rogowie Sobóckim, a trzecie Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Rękowie.
Dominik Radzikowski

Akcja Góra Grosza jest znana i lubiana przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Przez ponad dwanaście lat w całej Polsce zebrano ponad osiemnaście milionów
złotych. Nie udało by się gdyby nie zaangażowanie uczniów i nauczycieli. Każda
moneta może pomóc nasze mym kolegom i koleżankom. Zebrane pieniądze są
przeznaczane dla najbardziej potrzebujących Domów Dziecka, Rodzinnych Domów
Dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Każda szkoła, która zbierze największą
ilość pieniędzy otrzyma również cenne nagrody.
W naszej szkole akcja ta odbywała się w dniach 21.11.2011r. – 02.12.2011r.
Zebraliśmy 145 zł 73 gr. Pieniądze zostaly przekazane towarzystwu „Nasz Dom” –
organizatorom akcji.
Dominik Radzikowski
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Dnia 02.12.2011r.wyjechaliśmy z panią Aleksandrą Reinhardt do MOW w Sobótce z przedstawieniem pt.
„Jak Wanda Niemca nie chciała”. W przedstawieniu brali udział: Arkadiusz Waniszewski, Bartosz Lach, Marcel
Olankiewicz, Martyna Kotwica, Dominik Radzikowski, Karol Mierzwiak i Klaudia Polańska.
Wraz z naszą szkołą występowały tam: SP nr 1 w Sobótce, SP w Rogowie Sobóckim, Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr4 w Polakowicach, SP w Jordanowie Śląskim, SP w Żurawinie, MOW w Sobótce i oczywiście
szkoła ze Świątnik. Poza konkursem wystąpiło Niepubliczne Przedszkole „Mokronosek”. Według nas najlepiej
wypadł zespół z MOW z Sobótki. Po występach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Na koniec wychowawczynie otrzymały mikrofony bezprzewodowe, a my małe misie.
Dominik Radzikowski

W tym roku szkolnym uczniowie przedstawiali Jasełka
trzykrotnie: we wtorek 20.12.2011r. o godzinie 17:00 odbyło się
przedstawienie dla rodziców połączone ze spotkaniem
z wychowawcami i jarmarkiem bożonarodzeniowym. Natomiast
w czwartek 22.12.2011r. o godzinie 11:00 przedstawienie mogli
zobaczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły i zaproszeni goście.
Trzeci raz młodzi aktorzy zaprezentowali się 06.01.2012r.
w kościele w Nasławicach podczas mszy św. Wszystkie trzy
występy przygotowały Panie Lidia Sączawa, Weronika Grzelka
i Katarzyna Stachowska wraz z uczniami klas I, II, III i IV,
a akompaniowała im Pani Agata Niemotko.
Dodatkowo 22.12.2011r. mogliśmy też obejrzeć występ naszych
najmłodszych przedszkolaków przygotowany przez Panią
Marzenę Błaszczyk.
Wszyscy widzowie byli bardzo wzruszeni mogąc oglądać te przepiękne przedstawienia. Dziękujemy małym
aktorom i ich wychowawczyniom za dostarczenie nam tych niezwykłych emocji.
Oliwia Wojciechowska

Konwencja o prawach dziecka międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
20 listopada 1989r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich krajach świata – liczba ratyfikacji (maj 2010r.)
wynosi 193 (z wyjątkiem między innymi USA). W konwencji o prawach dziecka zostały zapisane wszystkie prawa
dziecka.
Dziecko ma prawo do:
wychowania się w rodzinie,
adopcji, oświaty i nauki ,
kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej,
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody, wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji,
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
prywatności,
równości,
Moim zdaniem jest dobrze, że dziecko może mieć swoje prawa. Ponieważ myślę, że żadne z dzieci nie powinno
być źle traktowane przez osoby starsze lub dorosłe oraz że dzieci powinny szanować swoich rodziców, a rodzice
powinni mieć szacunek do swoich dzieci.
Michał Cichocki
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Astronomiczny HUMOR

W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda para
zbliża się powoli do ołtarza. Wśród zebranych gości
jest mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją
mamę:
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie
ubrana w białą sukienkę?
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać,
jaka jest bardzo szczęśliwa - odpowiada matka.
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno?

Rebusy z orbity
Padalec i Głaz Makówka Auto Szopa
Kolana Wymawiaj Główka.
Góra Dziadek Dwója Chcieć Basię
Bidon Jeż Tama Trzeba Wycinka
Korzyść Przystanek.

Pani na lekcji biologii pyta:
- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów.
- Pies ma cały pysk zębów - odpowiada Jaś.

Konie Czas Szkodnik Łysy
Czasownik Namiot Renifer Marianek!

Jasio pyta panią od biologii:
- Co to takiego, ma sześć nóg, wielkie i wyłupiaste
oczy, jest duże i wygląda na oślizgłe?
- Nie wiem.
- Ja też nie, ale coś takiego łazi pani po ramieniu!

Prezentacja Yeti Podłoga Chrobry
Linijką.
Jakub Lesycz

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie
oznajmiającym.
- Koń ciągnie furę.
- A teraz w trybie rozkazującym.
- Wio!

”

Michał Cichocki

Humor z zeszytów
1. Co to jest akcent w muzyce? - Akcent to ładnie ułożona wypowiedź osoby.”
2. Czego uczy nas „Opowieść wigilijna”? - „Uczy nas żeby wierzyć w duchy.”

Szkoła Podstawowa w Świątnikach
ul. Parkowa 6
55-050 Sobótka
tel. (71) 316 22 61
sp.swiatniki@wp.pl
www.spswiatniki.sobotka.pl
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