Z życia szkoły

W październiku 2010 roku nasza szkoła wzięła udział w
konkursie plastycznym - „Obiady Stanisławowskie”, którego
organizatorem był Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU oraz Zamek
Królewski w Warszawie.
W konkursie wzięło udział 2065
drużyn z całej Polski z czego 65 prac zostało
nagrodzonych. Ocena prac konkursowych
przez Jury przeprowadzona była w oparciu
o następujące kryteria: wartość artystyczna
projektu, oryginalność projektu oraz autorski

Od lewej: Ania Oziębłowska 6a, Weronika
Staniul 6a, Anna Puła 6a

wymiar
pracy.
Nasza
drużyna w składzie: Anna
Oziębłowska, Anna Puła i
Weronika Staniul pod
kierunkiem artystycznym
Pana Henryka Szypuły
zajęła
III miejsce.
Spiriytus movens
(z łac. „główny inspirator
działań”) tego przedsięwzięcia była Pani Beata
Muziewicz, prowadząca
koło historyczne w naszej
szkole,
wskazała tło
historyczne tematu pracy.
Dzięki konkursowi
poznałam
interesujący

Praca konkursowa

fragment historii z czasów panowania
ostatniego króla Polski. Ciekawym
doświadczeniem było dla mnie wspólne
wykonanie pracy pod fachowym okiem
pana uczącego plastyki, artysty malarza
Pana Henryka Szypuły.
Tekst Anna Oziębłowska kl. VI a
Zdjęcia Małgorzata Oziębłowska
i Arkadiusz Szota
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Beza i Kubuś to moje dwa
ukochane zwierzątka. Beza jest zwykłym
kundelkiem,
a
Kubuś
małym
myszoskoczkiem.
Pewnego dnia, kiedy byłam w
trzeciej klasie musiałam napisać pracę, a do
tego potrzebna mi była książka. Poszłam
więc do biblioteki szkolnej i okazało się, że w
szkole jest kiermasz. Tam zobaczyłam
małego brązowego pieska. Mała suczka
tuliła się do pani od wychowania fizycznego.
Pani namówiła mnie do zabrania jej do

domu. I tak Beza zamieszkała razem ze
mną. Kiedy pojawiła się w domu, Kubuś
był już domownikiem. Na początku
zwierzaki trochę się siebie bały, ale potem
zaprzyjaźniły się.
Bardzo kocham moje zwierzątka
i z ogromną przyjemnością opiekuję się
nimi. Moje pupilki odwdzięczają się tym
samym. Kiedy wracam ze szkoły, Beza na
przywitanie skacze i macha ogonkiem, a
Kubuś biega po swojej klatce. Oba
zwierzątka zawsze chętnie bawią się ze

mną. Za nic w świecie nie zamieniłabym
ich na inne. To moi prawdziwi przyjaciele.

Aleksandra Kasprowicz klasa IVA
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W sobotę, 4 grudnia 2010 roku, na
basenie Aquaparku Wodny Świat w Kudowie
Zdroju, odbyły się Powiatowe Zawody
Transgraniczne w Pływaniu. Uczestniczyli
w nich uczniowie naszej szkoły: Judyta
Biskupska 5a, Julia Mrowiec 5a, Sylwia
Łatka 5a, Kacper Pindral 4b, Oskar
Michałek 5a, Kacper Szydłowski 5a. W
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zawodach uczestniczyli przedstawiciele
klubów czeskich i polskich. Poziom
zawodów był bardzo wysoki i trudno było
zdobyć jakikolwiek medal. Dlatego tym
bardziej cenny jest sukces dwóch uczniów
naszej szkoły – dwa miejsca na podium.
Kacper Szydłowski 5a zajął II miejsce na
dystansie 50 m stylem klasycznym

(w kategorii 1999-1998), oraz Kacper
Pindral 4b zajął
II miejsce na
dystansie 100 m stylem zmiennym
(w kategorii 2000-2001).
Godnie zaprezentowali nasze
miasto i szkołę.
Janusz Szydłowki
– nauczyciel wych. fiz.
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