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Drodzy Czytelnicy
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem naszej gazetki. W tym wydaniu
znajdziecie m.in. wywiad z Panią psycholog
Justyną Sypniewską, relację z Dni Otwartych
Szkoły, Dnia Wiosny, wywiad z uczniami
klas szóstych po ich sprawdzianie oraz konkurs Sudoku.
REDAKCJA
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Ferie w szkole
Apel podsumowujący I semestr
Wybory nowego rzecznika praw ucznia
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Warsztaty dziennikarskie - zapowiedź
Otwarte Drzwi Szkoły
Powitanie Wiosny
Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II
Warsztaty ekologiczne
MAŁA DAWKA KULTURY
Konkurs „W podróży przez Belgię”
Ziemia jest jedna - konkurs plastyczny
TWÓRCY SĄ WŚRÓD NAS
Dni Otwarte Szkoły - reportaż
Nasze sukcesy
Kościoły Wrocławia
Sprawdzian po klasie szóstej... - wywiad
Recenzja „Spiderman: Friend or Foe”
Wywiad z panią psycholog
Z NASZEJ BIBLIOTEKI
Biblioteka dla najmłodszych
KONKURS
Sudoku


REDAKCJA
”MUCHOBORSKICH NOWINEK”
Katarzyna Łącka – kl. V b
Ada Płaskocińska – kl. V b
Magdalena Domagała - kl. V b
Sandra Gilka - kl. V b
Aleksandra Pawlik – kl. V c
Łukasz Janczak – kl. V c
Przemysław Paździerkiewicz – kl. II c
Wiktoria Weber – kl. II c
Weronika Kaczmarek – kl. II c
Monika Kisz – kl. II c
Marta Manowiec – kl. II c
Mateusz Pitek – kl. II c

OPIEKUNOWIE GAZETKI
Barbara Boreczek-Gietz
Renata Jarych

KONSULTANCI
Agnieszka Jaworowska
Katarzyna Kasprzykowska
Łukasz Przyczyna
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
KOŁO DZIENNIKARSKIE
spotyka się w każdy poniedziałek
w sali nr 17
o godz. 1335
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
FerIE W SZKOLE
W czasie ferii zimowych uczniowie
naszej szkoły mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które prowadził dla klas

WYOBRY RZECZNIKA PRAW UCZNIA
7 marca uczniowie naszej szkoły wybrali
nowego Rzecznika Praw Ucznia. Został nim
pan Grzegorz Raszko.

IV-VI pan Grzegorz Górecki, a dla 0-III pani
Lidia Wójcik i pani Mariola Adamik. Starsze klasy grały w: siatkówkę, koszykówkę,
halówkę i unihoka. Młodsi uczniowie brali
udział w różnych grach i zabawach. Choć było
mało uczestników wszyscy byli zadowoleni.
Na koniec tygodnia niektórym było przykro,
że już zajęcia się skończyły. Pan Górecki w
ostatni dzień wypisał dyplomy dla najbardziej
aktywnych uczestników. Zostały one wręczone na apelu podsumowującym I semestr.
Ada Płaskocińska

KACIK CISZY
Po feriach, na II piętrze, część korytarza
została wydzielona jako Kącik Ciszy. Jest to
odpowiedź na sugestie Samorządu Szkolnego
oraz nauczycieli. Można tu odpocząć, poczytać czasopisma, porozmawiać, czy zagrać w
gry planszowe.

APEL PODSUMOWUJACY I SEMESTR
W czwartek 6 marca odbył się apel podsumowujący I semestr. Dlaczego tak późno?
Przed feriami, w niektórych klasach brakowało ponad połowy uczniów. To efekt szalejącej
grypy. Nie było też wielu nauczycieli.
Najlepszą uczennicą w tym semestrze
została Joanna Zielińska z klasy VI b. Osiągnęła średnią 5,18.
Z klas I-III zostało wyróżnionych 44

Warsztaty dziennikarskie
W środę, 16 kwietnia, o godz. 1335, w
Centrum Multimedialnym w biblitece, odbędą się warsztaty dziennikarkie. Poprowadzą
je pani Barbara Boreczek-Gietz i pan Łukasz

uczniów, natomiast średnią co najmniej 4,75

Przyczyna. Ich tematem będzie wykorzysta-

i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie w

nie szkolnej pracowni multimedialnej w two-

klasch IV-VI uzyskały 34 osoby.

rzeniu naszej gazetki.
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Otwarte Drzwi Szkoły
6 marca 2008 r. odbyły się Dni Otwarte SP nr 25. W szkole gościliśmy przyszłych adeptów nauki w zerówce i klasie pierwszej. Wśród zaproszonych gości były również dzieci z
Przedszkola nr 22. Mali adepci zwiedzali szkołę i poznawali uczniów klas młodszych, którzy zaprosili ich do wspólnej nauki i zabawy. Przedszkolaki odwiedziły szkolnych kolegów
z zerówki, gdzie wspólnie tworzyli wspaniałe „rzeźby ekologiczne”. Uczestniczyły też w
warsztatach świetlicowych i zajęciach bibliotecznych, języka angielskiego i informatyki. Na
warsztatach plastycznych malowały wiosenne krajobrazy. „Tężyznę fizyczną” doskonaliły na
zajęciach ruchowych, zorganizowanych na sali gimnastycznej.
Koło dziennikarskie klas młodszych
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Powitanie wiosny
Wiosnę witaliśmy w tym roku nieco później, bo 27 marca 2008 r.
Uczniowie wraz z wychowawcami pięknie przystroili klasy wiosennymi kwiatami. Królowały krokusy, pierwiosnki, przebiśniegi, żonkile i tulipany. Kolorowo było również na korytarzach. Barwne stroje i rekwizyty były zaproszeniem wiosny do naszej szkoły.
Koło dziennikarskie klas młodszych

wiosenne przebranie i dekoracje klasy II a

wystawa wiosennych kwiatów

dekoracja klasy V c
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Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II
„Każdy z nas nosi w sobie swoją historię Jana Pawła II. Nie pozwólmy, by uległa ona
zapomnieniu. Ocalmy ją dla pokoleń, które przyjdą po nas, by także one mogły poznać milion
historii Jednego Człowieka – Człowieka, który odmienił oblicze świata”
kard. Stanisław Dziwisz
2 kwietnia 2008 r. obchodziliśmy trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem siostry Urszuli, pani Alicji Zapiór, pani Barbary BoreczekGietz i pana Łukasza Przyczyny przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci
naszego wybitnego rodaka.
Wsłuchiwaliśmy się w słowa Ojca Świętego, adresowane szczególnie do młodzieży i w
Jego poezję. Zaśpiewaliśmy wspólnie „Nie lękajcie się” oraz ulubioną pieśń Papieża pt „Barka”.



„Szukałem Was,
teraz przybyliscie do mnie
i za to Wam dziękuję”

Wysłuchaliśmy poezji Jana Pawła II

Wspólne śpiewanie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w apelu.
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Warsztaty ekologiczne
Dnia 10.04.2008 r. uczniowie zerówki oraz kl. I a i II a uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez przedstawicielkę stowarzyszenia „PRO NATURA”. Podczas zajęć dzieci obejrzały slajdy przedstawiające ciekawostki o nietoperzach, z nagrania CD
słuchały odgłosów, jakie wydają te ssaki. Prowadząca opowiadała o trybie życia i niezwykłych umiejętnościach nocnych zwierząt. Niebywałą atrakcją warsztatów było bezpośrednie
spotkanie z małym nietoperzem. Każdy mógł go wziąć do ręki, pogłaskać i nakarmić żywymi
robakami. Na zakończenie uczestnicy zajęć wykonali nietoperze z kolorowego papieru.
Kółko dziennikarskie klas młodszych
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MAŁA DAWKA KULTURY
W podróży przez Belgię
Już tradycją naszej szkoły jest organizacja międzyszkolnego konkursu wiedzy o
krajach Unii Europejskiej. W tym roku jego
hasłem było „W podróży przez Belgię”.
W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe: nr 25, nr 43, nr 82, nr 90, nr 96,
nr 113 z Wrocławia oraz szkoły podstawowe
w Wielkim Buczku, Żernikach Wrocławskich
i Pustkowie Żurawskim.

Naszą szkołę rezprezentowali: Aleksandra Ogonowska z kl. IV b, Dominika Miąso i
Konrad Falender z kl. VI b. Przygotowywali
ich nasi nauczyciele: pani Magdalena Pliszka-Małecka, pani Małgorzata Wierzbicka,
pan Grzegorz Raszko i pani Agnieszka Radkowska.
Organizatorami konkursu byli: pan Grzegorz Raszko i pani Małgorzata Wierzbicka.
Do pomocy włączyli się też inni nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz Samorząd Szkolny.
Patronami tej inicjatywy byli: Ambasada Belgii w Warszawie, Przedstawicielstwo
Flandrii w Warszawie, Ambasada Francji we
Wrocławiu, Alliance Française we Wrocławiu, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Wrocławia oraz Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 25.
Konkurs składał sie z dwóch etapów.
W pierwszym uczniowie rozwiązywali test


wiedzy o Belgii. Po sprawdzeniu prac przez
komisję konkursową wytypowana grupa uczniów wzięła udział w drugim etapie, który
składał się z pięciu zadań.

W przerwie, przed ogłoszeniem wyników półfinału uczestnicy i zaproszeni goście
obejrzeli program artystyczny, w któym wystąpili uczniowie z zerówki, Jagoda Biernacka
w piosence „Nie opuszczaj mnie”, uczniowie
z kółka muzycznego w piosence „Flamandowie” oraz Pola Krysiuk, Klaudia Kosior
i Alina Chmielowska w samodzielnie opracowanym układzie tanecznym.

Pierwsze miejsce w konkursie „W podróży przez Belgię” zdobyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Buczku Wielkim, przygotowani przez panią Malwinę Balcerzak. Drugie
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 82, trzecie Szkoła Podstawowa Nr 96. Nasi przedstawiciele zajęli miejsce czwarte.
Łukasz Przyczyna
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„Ziemia jest jedna”
konkurs plastyczny

11 marca 2008 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XV Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Ziemia jest jedna - Las” zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury
„Śródmieście”. W konkursie wzięło udział 66 placówek oświatowych województwa dolnośląskiego, które nadesłały razem 2488 prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież.
Uczennice naszej szkoły: Dominika Miąso z klasy VI b i Joanna Kubis z klasy IV a otrzymały
nagrodę, Aleksandra Cieślak z klasy IV a – wyróżnienie, natomiast praca Julii Kazalskiej została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej.

Dominika Miąso

Julia Kazalska

Joanna Kubis

Aleksandra Cieślak
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TWÓRCY SĄ WŚRÓD NAS
DNI OTWARTE

NASZE

SZKOŁY

SUKCESY

reportaż

Joanna Zielińska z kl. VI b, uczennica

Ostatnio do szkoły przybyli nasi młod-

pani Marzeny Stekiel-Jarząb, zdobyła wyróż-

si przyjaciele. Z okazji dni otwartych mogli

nienie w II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki

zobaczyć jak będzie wyglądać szkoła, do któ-

Komputerowej „Pocztówka z Wrocławia”.

rej będą w przyszłości uczęszczać. Razem z

Tomasz Nawara z kl. VI b, uczeń pani

moją koleżanką Kasią oprowadzałyśmy dzie-

Marzeny Stekiel-Jarząb oraz Łukasz Janczak

ci po budynku.

z kl. V c, uczeń pani Janiny Ziókowskiej, zdo-

Najpierw mieli pójść do sali gimnastycz-

byli wyróżnienie w Dolnośląskim Konkursie

nej, gdzie miały się odbyć zajęcia sportowe.

na najlepszą stronę internetową „Moja wizy-

Pan Grzegorz Górecki poustawiał tor prze-

tówka”.

szkód i zaczęła się zabawa. Dzieci przeskakiwały przez kozły różnej wielkości, chodziły po drabinkach oraz biegały slalomem. My
miałyśmy pilnować, aby nic się nie poprzesuwało. W trakcie tych ćwiczeń grała wesoła
muzyka.
Po skończonym treningu dzieci zostały
podzielone na 4 grupy. Ja miałam zaprowadzić swoją grupę do sali nr 16, ale okazało
się, że zaszła jakaś pomyłka, więc maluchy
poszły na zajęcia do świetlicy. Kasia za to za-

Julia Bogacz z kl. V a, uczennica siostry
Urszuli i pani Agnieszki Radkowskiej, została lauretką konkursu recytatorskiego „Wielbić Boga chcę za piękno przyrody” organizowanego przez Katolicki Klub Literacki pod
patronatem Archidiecezji Wrocłwskiej. Recytowała wiersz Karola Wojtyły pt „Sosna”.
Miejsce, które zdobyła i nagroda jest niespodzianką i zostanie jej wręczona 18 kwietnia.
W szkolnym konkursie wiedzy religijnej, organizowanym przez Szkołę

Pod-

stawową nr 73, lauretkami zostały uczennice

prowadziła swoją grupę do sali informatycz-

siostry Urszuli. Iza Kasenberg z kl. V a zaję-

nej.

ła I miejsce, a Klaudia Pilch z kl. VI a trzecie
Myślę, że przedszkolaki będą chętnie

chodziły do naszej szkoły.
Magdalena Domagała
10

miejsce.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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„Kościoły Wrocławia”
warsztaty plastyczne
Po raz kolejny, w marcu, w naszej szkole zostały zorganizowane przez panie Danutę
Chajewską i Barbarę Boreczek-Gietz tematyczne warsztaty plastyczne. Tym razem były poświęcone kościołom Wrocławia. Uczniowie malowali późnogotycki kościół pod wezwaniem
świętego Michała Archanioła, znajdujacy się na Muchoborze Wielkim. Przedstawili go w różnych porach roku. Wszystkie prace zostały wysłane na konkurs pod tym samym tytułem.

Małgorzata Kubis

Magdalena Ogonowska

Joanna Kubis

Klaudia Pilch

Daria Białobrzycka

Justyna Rękas
11
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SPRAWDZIAN
PO KLASIE SZÓSTEJ
JUŻ ZA NAMI
wywiad
Magdalena Domagała (kl. V b): 8 kwietnia odbył się bardzo ważny sprawdzian waszych
umiejętności. Czy bardzo się denerwowaliście przed nim?
Tomek Nawara (kl. VI b): Wcale się nie denerwowałem, to by tylko wszystko popsuło.
Dominika Miąso (kl. VI b): A ja się denerwowałam.
Magda: Czy sprawdzian po klasie szóstej był w tym roku trudny? Jakie są wasze wrażenia?
Tomek: Według mnie nie był trudny. Nie było żadnego zaskoczenia. Był nawet prostszy niż
próbny.
Dominika: Ja też uważam, że był prosty, chociaż nie spodziewałam się tylu pytań z przyrody.
Magda: Nie mieliście problemów, żeby zdążyć z wykonaniem wszystkich poleceń?
W końcu to tylko 60 minut.
Tomek: Nie, zajęło mi to 45 minut.
Dominika: Ja też nie miałam problemów
Magda: W jaki sposób przygotowywaliście się do sprawdzianu?
Tomek: Po prostu uczyłem się przez sześć lat.
Dominika: Rozwiązywałam testy z „Juniora” i „Gazety Wyborczej”
Magda: Jak uważacie, czy wystarczy uczyć się tyle co w szkole, żeby dobrze napisać taki
sprawdzian?
Tomek: Nie trzeba uczyć się więcej.
Dominika: Myślę, że nie wystarczy.
Magda: Jakie rady możecie dać młodszym uczniom, którzy przystąpią do sprawdzianu
za rok?
Tomek: Żeby dużo się uczyli, rozwiązywali próbne testy.
Dominika: Po prostu niech robią to samo co my.
Magda: Dziękuję za rozmowę.
12
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Spiderman: Friend or Foe
recenzja gry

Wywiad z panią psycholog
Justyną Sypniewską

Gra świetna, choć nie wszyscy mogą to
docenić.

Kasia: Jakie są Pani wrażenia po pierwszych tygodniach pracy w naszej szkole?

FABULA
Spiderman zostaje wciągnięty na pokład
S.H.I.E.L.D (Tarczy), gdzie dowiaduje się, że
na świecie rozbił się na pięć kawałków meteoryt, na którym istnieje czarny symbiot (Venom). Przywódca Tarczy wysyła go do pięciu
różnych krajów, gdzie spotyka różnych wrogów i bonusy.

JAK SIE GRA
Do gry najlepiej (choć nieobowiązkowo) trzeba mieć pada. Gra sama w sobie jest
całkiem porządną bijatyką, choć monotonną.
Co chwilę atakuje nas jeden z „cielesnych
hologramów”, zdobywamy punkty, za które
kupujemy umiejętności, jednak głównie walczymy. To jest najlepszy element „Friend or
Foe”. Tryb walki może nie jest zbyt skomplikowany, jednak miło powalczyć. Co dwa poziomy odblokowujemy nową postać pomocnika podczas walki z bossem lub po prostu po
krótkiej pogawędce. Gra jest dosyć krótka, w
100% da się ją przejść w jeden lub dwa dni,
odblokowując przy tym wszystko, wszyściuteńko.

PODSUMOWANIE
Grafika: 7/10,
Dźwięk: 5/10
Grywalność: 9/10
OCENA KOŃCOWA: 8/10
Plusy:
+ jest dosyć łatwa (plus dla niektórych)
+ bardzo, bardzo przyjemnie się gra.
Minusy:
- jest dosyć łatwa (minus dla niektórych)
- czuć wyraźną różnicę w graniu Spidermanem i pomocnikiem
Łukasz Janczak

Pani Psycholog: Mam pozytywne wrażenia.
Dzieci są sympatyczne, grono nauczycielskie
przyjemne i co ważne uczniowie chcą ze mną
współpracować.
Kasia: W jakich sprawach uczniowie mogą
zwracać się do szkolnego psychologa?
Pani Psycholog: Ze wszystkimi swoimi smutkami, z problemami dotyczącymi relacji z innymi uczniami.
Kasia: Czy ktoś przychodził z taką sprawą
do Pani?
Pani Psycholog: Na razie to ja ich zapraszałam i były to właściwie takie towarzyskie
spotkania.
Kasia: Nasza klasa uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Panią. Podobały się nam, choć nie ze wszystkim
zdążyliśmy. Jakie tematy może Pani zaproponować klasom IV-VI?
Pani Psycholog: Musiałabym się dłużej zastanowić, ale raczej zaproponowałabym warsztaty integracyjne.
Kasia: Czy inna klasa, nie licząc naszej,
miała już takie warsztaty?
Pani Psycholog: Nie, wasza klasa była pierwsza.
Kasia: Czy jest Pani umówiona jeszcze z
jakąś klasą?
Pani Psycholog: Jeszcze nie. Ale planuję razem z panią Boreczek dalszą realizację poprzednich warsztatów z waszą klasą.
Kasia: Dziękujemy za wywiad.
przeprowadziła Katarzyna Łącka
13
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Z NASZEJ
BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKA DLA NAJMLODSZYCH
W czasie dni otwartych szkoły do bi-

KONKURS
Proponujemy naszym czytelnikom rozwiązanie dwóch zadań SUDOKU. Trzy osoby, które jako pierwsze przyniosą prawidłowe
rozwiązanie, otrzymają nagrodę. Kartki z roz-

blioteki zawitały przedszkolaki. Pani Marze-

wiązaniem należy podpisać czytelnie i oddać

na Golub przygotowała dla nich kilka zabaw.

pani Boreczek-Gietz. Powodzenia!!!

Jaś, Paweł, Zuzia i Emilka w programie Paint
kolorowali obrazki przygotowane przez panią
Janinę Ziółkowską. Dzieciaki mogły poczytać wiersze znanych poetów oraz wysłuchać
wiersza Juliana Tuwima pt „Lokomotywa”
w wykonaniu Kamila z klasy drugiej. Przedszkolaki mogły również w skrócie zapoznać
się z życiorysem Juliana Tuwima oraz jego
najlepszymi dziełami. Na zakończenie pani
Marzena wręczyła dzieciom po naklejce. Maluchy były zachwycone. W przygotowaniach
oraz okiełznaniu przedszkolaków pomagały
pani dwie dziewczyny z klasy V c. Jedną z
nich byłam ja. Z moją koleżanką Kamilą Peszko my również otrzymałyśmy od pani drobne
upominki w postaci zakładek do książki.
Ola Pawlik
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