
SZKOLNE NOWINKI  
CENA 1ZŁ� NUMER 48� KWIECIEŃ-CZERWIEC  

 

WIELE ZA NAMI …                  PRZED NAMI  !!!  

                                                   

 
 

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałego świadectwa oraz wesołych wakacji, 
a nauczycielom i pracownikom naszej szkoły zasłużonego 
odpoczynku i udanego urlopu z dala od hałasu i gwaru! 

 
Najlepiej w cieniu palm!                                                        Na leżaczku…     
                                                            

                                                          
 

Albo tak, jak kto woli… 
 
    A co tym razem w numerze? 

• Co się u nas działo? 
-Kanonizacja Jana Pawła II 
-Zielona szkoła w Międzyzdrojach 
-Zakończenie żywych lekcji muzyki  
-Festyn Rodzinny 
• Nasze sukcesy 
• Kącik poetycki 
• Humor szkolny 
• Krzyżówka z nagrodami 



Oj działo, się działo… 
 

27 kwietnia 2014r. 
 
 
W kwietniu przeżywaliśmy Święta Wielkanocne oraz 
kanonizację Jana Pawła II! 
27 kwietnia nasz ukochany papież został ogłoszony Świętym! 
Miejska Szkoła w Szczawnie-Zdroju również przyłączyła się 
do obchodów tego wspaniałego wydarzenia! W naszych 
klasach powstały wspaniałe gazetki, uczniowie wygrywali w 
konkursach wiedzy o Janie Pawle II, tworzyli różnymi 
technikami prace plastyczne przedstawiające portret papieża. 

Pod kierownictwem Siostry Damiany 
oraz pań: Edyty Pantol, Małgorzaty 
Wąs, Iwony Kociumbas - koło 
teatralne „Figielek” przygotowało 
piękny program artystyczny i 
multimedialny, poświęcony sylwetce 
papieża Polaka. 
Został on przedstawiony nie tylko w 
naszej szkole, ale również w Domu 
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 

Do odwiedzin (jak co roku) dołączyło szkolne koło PCK 
„Zdrówko”, które upiekło z pomocą rodziców pyszne ciasta. 
Wcześniej wysłaliśmy podopiecznym świąteczne życzenia 
wraz z upominkiem i zapowiedzią, że pamiętamy i 
przyjedziemy w odwiedziny z programem o papieżu. 
Miło było nam usłyszeć słowa pani 
kierownik ośrodka –Joanny Bednarskiej, 
która skierowała do nas podziękowanie i 
wyraziła szczerą wdzięczność za pamięć o 
podopiecznych. 
Na MSP w Szczawnie- Zdroju zawsze 
można liczyć!  

 



26-30 maja 2014 
„Zielona szkoła” – Międzyzdroje 

 

 Na końcówkę tego miesiąca czekali z niecierpliwością uczniowie 
klas: drugich, trzecich, czwartych, piątych i szóstych. 
86 uczniów pod opieką wychowawców wyruszyło nad morze w celach nie 
tylko dydaktycznych… 
Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane wycieczki i wyjścia. 
Program był bardzo ciekawy i nikt nie miał czasu się nudzić, a nawet 
tęsknić za rodzicami. Wybaczcie! 
Wieczorem padaliśmy z nóg i wszyscy grzecznie zasypialiśmy, więc pani 
kierownik, Alicja Chomicz, nie miała z nami wiele kłopotu (tak 
myślimy…). 
Przy okazji chcieliśmy podziękować naszym kochanym rodzicom i 
wszystkim sponsorom za umożliwienie nam tego wyjazdu! 
Nagrodą niech będą nasze uśmiechnięte i szczęśliwe buzie na zdjęciach 
poniżej. Były wśród nas osoby, które pierwszy raz zobaczyły Morze 
Bałtyckie! 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Przywitanie z morzem                    W Muzeum Figur Woskowych                      Aleja Gwiazd 
 
 
          Rezerwat żubrów                           Wycieczka kolejką        Fort Gerharda  

 
 
 
 
 
 
 

 



Czerwiec 2014 
 

Zakończyły się nasze wspaniałe 
spotkania z Filharmonią Wałbrzyską! 
Przez cały rok braliśmy udział w żywych 
lekcjach  z muzyką, śpiewem 
i z tańcem. 
Poznaliśmy brzmienie 
wielu nieznanych 
dotąd instrumentów,  
muzykę oraz zwyczaje 
i zabawy dzieci z 

innych krajów. 
Najbardziej podobało nam się to, że 
mogliśmy razem z prowadzącymi prowadzić 
lekcje muzyki. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym uda nam się kontynuować te spotkania! 

Bardzo za nie dziękujemy i prosimy o 
więcej!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. „W krainie baśni” 
2. „Mikołajkowe podróże” 
3. „Co pan tańczy, panie Strauss?” 
4. „O czym szumi morze?” 



Festyn Rodzinny -7 czerwca 
 
 7 czerwca zorganizowaliśmy na boisku szkolnym Festyn 
Rodzinny. Wspólnie miło spędziliśmy czas, biorąc udział w 
ciekawych konkurencjach sportowych, rozgrywkach umysłowych, 
ucząc się udzielania pierwszej pomocy. Dużo wrażeń dostarczył 
nam śpiew chóru oraz występy taneczne uczennic klasy szóstej. 
Rodzice i ich pociechy przyjemnie spędzili czas kosztując słodkich 
wypieków, smacznego bigosu, czy też kiełbaski z grilla. Dzieciom 
najbardziej smakował popcorn i wata cukrowa. Wiele radości 
dostarczyła im loteria fantowa. 
Gratulujemy wygranych w konkursach!  
Do miłego zobaczenia w przyszłym roku szkolnym! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sprawdzian szóstoklasisty już za nami! 
 

1 kwietnia uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian kończący szkołę 
podstawową. Po długich oczekiwaniach w końcu poznali swoje wyniki. 
Radość była ogromna, ponieważ test napisali bardzo dobrze! 

 Uczniowie zmierzyli się z zadaniami, które miały sprawdzić ich 
podstawowe umiejętności- pisanie, czytanie, rozumienie, wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji. Za rozwiązanie wszystkich 
zadań mogli otrzymać maksymalnie 40 punktów.  

Natalia Śręba (klasa VI a) uzyskała właśnie taki wynik, 
czyli 40 pkt. 

Miło nam również poinformować, że wynik średni szkoły – 27,5 p – jest 
wyższy niż powiatu  (23,7 p), województwa (25,4 p) i kraju (25,8 p), a to 
w dziewięciostopniowej skali staninowej plasuje naszą szkołę w 6 staninie 
(wyżej średni: od 26,1 do 27,5 pkt). 

Serdecznie gratulujemy naszym szóstoklasistom! 

Oto wyniki sprawdzianu 2014 

 
Kategoria umiejętności 

(standard) suma 
 

Czytanie Pisanie Rozumowanie 
Korzystanie 
z informacji 

Wykorzystanie 
wiedzy 

w praktyce 
Punkty 

do zdobycia 40 10 10 8 4 8 

Klasa VI a 26,8 8,3 5,8 4,8 2,5 5,4 
Klasa VI b 28,1 7,8 7,6 4,3 2,8 5,6 

Miejska Szkoła 
Podstawowa 

w Szczawnie - Zd. 
27,5 8,0 6,8 4,5 2,6 5,5 

Wynik ogólnopolski 25,8 7,7 5,8 4,5 2,7 4,9 
Woj. dolnośl. 25,4 7,8 5,6 4,5 2,7 4,8 

Powiat wałbrzyski 23,7 7,5 4,8 4,2 2,6 4,5 

 



 

         NASZE NOWE OSIĄGNIĘCIA        
 

Konkursy na szczeblu:  
międzynarodowym, powiatowym, szkolnym… 

 
• Powiatowy Konkurs pt.,,Zróżnicowany rozwój uzdrowisk",zorganizowany w ramach 
projektu,,Wybierz opcję B”: 
Maria Nukui, Zuzanna Kotarba, Aleksandra Brzyska, Oliwia Pindral, Jerzy Kieras i Wojciech 
Roman zajęli I i III miejsce. GRATULUJEMY!  
• Zawody Lekkoatletyczne "Zdolny Ślązaczek" 
Klasy III zdobyły drugie miejsce, a klasy IV – miejsce trzecie. 
Reprezentacja klas III: J. Gulbicka, J. Nowak, I. Szukała, I. Rodak, A. Płonka, J. Skrzydlewski,  
O. Kalis, T. Duda, W. Bełz, Ł. Paciorek. 
Reprezentacja klasy IV: W. Ożga, M. Pietkiewicz, N. Szklarek, A. Wasielewska, A. Czapska, 
 A.Czapski,  F. Noskowicz, A. Borowiecki, M. Robak, R. Procharski.  
Podczas zawodów zostały ustalone nowe trzy rekordy szkoły: 
Filip Noskowicz – skok w dal (4m 20cm), bieg 60 m ( 8,8 s) 
Aleksander Czapski – rzut piłeczką palantową (37m). GRATULUJEMY! 
• X Turniej "Uczę się bezpiecznie żyć" 
Marii Nukui, Wiktorii Chort i Wojciecha Romana było zdobycie III miejsca w finale X edycji 
turnieju! Wcześniej na szczeblu powiatu uzyskali pierwsze miejsce! Gratulujemy! 
Trzy uczennice klas młodszych: A.Płonka,H.Pantol i J.Biniakiewicz zajęły 4 miejsce w tym 
konkursie! Dla nich również duże brawa! 
• IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
Naszą szkołę reprezentowali: 
Patryk Ciesielski – klasa IV a 
Michał Mondry – klasa V a 
Maria Nukui – klasa VI b 
Drużyna z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju zajęła III miejsce. Brawo! 
• IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy 
Drużyna w składzie:Delia Boni, Wiktoria Chort i Maria Nukui zajęła III miejsce wśród 18 szkół 
uczestniczących w konkursie, a Wiktoria Chort została laureatką konkursu - uzyskując czwarty 
wynik w rywalizacji przyrodników. GRATULACJE! 

• Aleksandra Noskowicz, Dawid Lempart i Michał Mondry wywalczyli trzecie miejsce w                     
IX Mi ędzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas 5 "Best Speller 2014". 
• I miejsce w turnieju "Taniec, muzyka, ruch" organizowanym przez wałbrzyski OSIR. Nasze 
dziewczęta wystąpiły w składzie: W. Zarzecka, D. Suska, I. Zaborowska, J. Warchał, Z. Kotarba, 
O. Pindral, J. Gubańska i D. Boni. Gratulacje! 
• W zawodach piłki nożnej rozgrywki aglomeracji wałbrzyskiej nasi młodsi uczniowie 
zakończyli na IV miejscu ( M. Rudolf, P. Skomiał, K. Poros, M. Płonka, T. Przewięda, J. Hołda, 
K. Hurkot, M. Leszczyński). 
Takie samo miejsce przypadło naszym dziewczętom, które rywalizowały ze szkołami 
wałbrzyskimi (N. Kaczmarczyk, J. Gubańska, J. Talerzowska, D. Suska, A. Rucińska, O. Pindral, 
J. Warchał, Z. Kotarba, N. Gulbicka). 

 



• 8 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu odbyło się podsumowanie 
Powiatowego Konkursu "Kronika przeczytanych książek". Na tę uroczystość została zaproszona p. 
Alicja Chomicz oraz uczennice z klasy VI b, Marysia Nukui i Wiktoria Chort. 
Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazły się reprezentantki naszej szkoły. Marysia 
zajęła II miejsce,  a Wiktoria III. GRATULACJE! 
• Nasza uczennica Julia Biniakiewicz zajęła III miejsce w XII Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym dla klas trzecich. W tym samym konkursie drużyna w składzie: Hanna Pantol, 
Julia Biniakiewicz, Oskar Kalis zajęła III miejsce w powiecie! Gratulujemy! 
• Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyczny Kangur 2014" 
zdobyły uczennice: klasy III b- Aleksandra Płonka oraz uczennica kl.VI b-Wiktoria Chort. 
GRATULACJE! 
• Uczeń kl.II b –Łukasz Borkusz uzyskał bardzo dobry wynik w  Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym”Matematyczny Kangur 2014”! Gratulujemy wspaniale zapowiadającemu się 
młodemu matematykowi! 
• Jagoda Sawicka z klasy III b zajęła I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym "Moje 
kolorowe dzieciństwo", oraz II miejsce w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym "Wielkanocne 
zwierzątko".GRATULACJE! 
• 5 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny o tytuł "Mistrza Matematyki klas III".  
Miło nam poiformować ,że uczennica kl.III b Ola Płonka zajęła II miejsce w tym konkursie, a IV 
miejsce przypadło Julii Biniakiewicz również z klasy 3 b.Gratulujemy! 
• 25 kwietnia 2014 r. odbył się SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY dla klas 2 - 3. 

w kategorii : klas II 
I miejsce  - Nonna Mandziak  
I miejsce  - Marika Jedziniak  
II miejsce – Jakub Hołda  
III miejsce – Kalina Rychłowska  

w kategorii : klas III 
I miejsce  - Julia Biniakiewicz  
II miejsce – Hanna Pantol  
III miejsce – Oskar Kalis  

 

• Dnia 11 kwietnia 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla  

klas I - III.  Oto wyniki: 

 
 
 
 
 
 

• 9 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas I - III. Oto wyniki: 

w kategorii : klas I 

I miejsce  - Skomiał Paweł  I b 

II miejsce – Fedoruk Stanisław I a 

III miejsce – Stryjek Tomasz I b 

w kategorii : klas II 

I miejsce  - Borkusz Łukasz  II b 

II miejsce – Marczak Milena II a 

III miejsce – Hołda Jakub II b 

w kategorii : klas III 

I miejsce  - Biniakiewicz Julia  III b 

II miejsce – Płonka Aleksandra III b 

III miejsce –Ginda Maksymilian III a 

                                    
 
 

  

I miejsce  - Alicja Rychłowska 
II miejsce – Nonna Mandziak  
II miejsce – Michalina Fałdzińska  
III miejsce – Kalina Rychłowska  
III miejsce – Oskar Kalis  

 



W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 
2013/2014 

 
 
 

Stypendium Burmistrza Tadeusza Wlaźlaka 
 przyznano uczennicom z najwyższymi osiągnięciami w nauce: 

Są to trzy reprezentantki klasy VI b: 
 
 
 
 

Wiktoria Chort 
 
 

Maria Nukui 
 

Zuzanna Kotarba 
 
 
 
 

Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, już w gimnazjum! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie 
internetowej msp.szczawno-zdroj.pl 

 
 

 



 
                        
A MOŻE WŚRÓD NAS KRYJĄ SIĘ POECI? 
 
Limeryk - to krótki żartobliwy wiersz oparty na dowcipie, mający charakter igraszki 
słownej, zwykle powiązany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. Taki wiersz 
składa się z pięciu wersów. Pierwszy, drugi i piąty wers muszą się ze sobą rymować.  
Są też zawsze jednakowe pod względem rytmicznym. Trzeci i czwarty wers także się 
rymują ze sobą i zgadza się ich rytm. 
 
 
Przedstawiamy kilka limeryków, które napisali uczniowie klas szóstych: 
 
Dnia pewnego błękitnego,                                  
nie było wilka złego. 
Ludzie bardzo się dziwili,                   
wokół kurnika chodzili, 
bali się szmeru najmniejszego. 

 
Oliwia Pindral 
 

                                          
     
 
W pewnym lesie, w kurniku                   W pewnym lesie latały ptaki, 
Było gąsek bez liku.                                które uwielbiały jeść kaki.                                 
Bały się wilka,                                         Pewnego dnia musiały zjeść zboże, 
choć było ich kilka,                                 bo wiedziały, że nikt im nie pomoże. 
za płot fiku-miku!                                   Bardzo lubiły wąchać maki. 
                                                          

Zuzanna Kotarba 
 
 
Był sobie raz dwór,                                                                   
w którym mieszkał stary gbur.                                                
Był zakręcony jak sznur 
i lubił kościelny chór, 
lecz pewnego razu rozwalił kamienny mur.                          

                                               
Aleksandra Brzyska 

 



    

KĄCIK HUMORU     
 
Nauczycielka zwraca się do Jasia:                                        
-Wymień pięć zwierząt afrykańskich. 
-Lew, słoń i trzy żyrafy. 
 
             
           
 
                                                             Pani pyta się Jasia w szkole: 
                                                             -Kiedy odrabiasz lekcje? 
                                                             -Po obiedzie. 
                                                             - To dlaczego dziś masz nieodrobione? 
                                                             - Bo jestem na diecie. 
 
 
 
-Nie rozumiem, jak jeden człowiek 
może robić tyle błędów? - mówi polonistka do ucznia.                      
-Wcale nie jeden. Pomagali mi mama i tata. 
 
 
 
 
                                                               Na lekcji języka polskiego nauczyciel 
                                                               pyta:- Czym będzie wyraz „chętnie” 
                                                               w zdaniu:  
                                                               „Uczniowie chętnie wracają  
                                                               po wakacjach do szkoły”? 
                                                               Zgłasza się Jasiu i mówi:              
                                                               -Kłamstwem, panie profesorze! 
 
 
              Katechetka na religii pyta Jasia: 
              - Jasiu, kto zbudował arkę?                                                                                           
              -No…eee 
              -Dobrze, siadaj, piątka! 



Krzyżówka z nagrodami 
 

1. Uzupełnij tytuł bajki: „…………………z zapałkami.” 
2. Dokończ tytuł bajki: „Czerwony ……………” 
3. Gdy kłamał rósł mu nos, o kim mowa? 
4. Koziołek ………………. 
5. Dokończ tytuł bajki: „Brzydkie……….” 
6. Koleżanka Gucia to ……………….. 
7. Tinky Winky, Dipsy… to słynne… 

 
 
 

        

       

       

        

    

           

 
Na rozwiązanie krzyżówki z hasłem 
czekamy w sali nr 3 do 24 czerwca. 
                                             Powodzenia! 
 
Zapraszamy na Uroczyste Zakończenie 
Roku Szkolnego 27 czerwca, 
o godzinie 9.30 (po Mszy Świętej, która 
odbędzie się o 8.00). 
 
Wspaniałych, pełnych słońca i przygód 
wakacji  życzą starsi  
i młodsi koledzy z koła redakcyjnego!                   
Cześć koleżanko i kolego! 
 
 

 


