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O krok od mistrzostwa :)

W czasie odbywających się w Polsce m.in. we Wrocławiu MŚ w piłce siatkowej mężczyzn
nasza szkolna drużyna brała udział w zawodach sportowych - mini mistrzostwach w mini
piłce siatkowej. Odbyły się one na pergoli obok Hali Stulecia.
  Na zawody udali się uczniowie klas 6 i 5. W pierwszym składzie wystąpili: Małgorzata,
Natalia, Maja, Julia, Hubert, Kajetan, Jakub, Dorian – nazwa zespołu: SUSZKI.  Skład II:
Sara, Aleksandra, Karolina, Julia, Paweł, Filip, Wojciech, Dominik - SZYMKI. Opiekunami
były pani Dagmara oraz pani Grażyna.
Pierwszego dnia skład pierwszy został przydzielony do grupy D, a skład drugi do grupy E.
Suszki w swojej grupie mieli cztery szkoły. Zawody szły dobrze przeważnie wygrywaliśmy
wynikiem 2:0. Raz był Time Break dla chłopaków, ale wybrnęli z sytuacji. A więc na koncie
mieliśmy same wygrane mecze, przeszliśmy do grupy A.
Szymki też grały rewelacyjnie. Przeszliby dalej, gdyby nie tzw. "małe punkty. Grali świetnie,
następnym razem będzie lepiej – i tak jesteśmy z niech dumni.
  Następnego dnia Suszki na dobry początek dostały nazwę kraju „Iran”. ! 

Konkurencja była spora, dostali się tylko najlepsi. Najpierw była rozgrzewka, a później
zaczęły się mecze. Wszystko szło dobrze – to był ostatni mecz, by awansować do półfinału
i grać o miejsca 1-4. Niestety na ty etapie zmierzyliśmy się ze SP 76 (reprezentującą
Bułgarię). Pech chciał, by dziewczyny przegrały pierwszego seta, chłopaki wygrali jednak
drugiego. Tajbrek niestety trafił się dziewczynom, byłyśmy bardzo zdenerwowane i zbyt
późno wzięłyśmy się w garść. Przegraliśmy… Sukces Iranu się skończył. Byliśmy
załamani, że nie udało nam się wygrać. Mimo porażki Pani Dagmara i Pani Grażyna
podtrzymywały nas cały czas na duchu  i dopingowały nas oraz dawały dalsze instrukcje.
Atmosfera była wspaniała. Trzymaliśmy mocno kciuki, każdy dopingował każdego.   W
nagrodę dostaliśmy medale, plany lekcji, breloczki z logo mistrzostw. Dostaliśmy także
nowe stroje sportowe dla szkoły, dwa komplety po osiem strojów. Na zawodach atmosfera
była cudowna, dobrze nam się razem grało mimo porażki, gdy byliśmy tak blisko…
NASTĘPNYM RAZEM UDA SIĘ
Natalia L.

Kibicujemy :)
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Czwarta klasa to ...
zupełnie nowe życie

Czytamy
Trylogię

Zaczytani

W klasie czwartej pojawiły się nowe zajęcia i lekcje. Wokół nas są inni
nauczyciele i większe wyzwania. Jest o wiele trudniej. Wszystko sie plącze.
Każda lekcja odbywa się w innej Sali, nie jak w klasach młodszych. Tornister
jest bardzo ciężki dlatego, że do każdego przedmiotu mamy po dwie książki.
W czwartej klasie zmienił się system oceniania. Na lekcjach WF są cięższe
zadania. Bieg przez dziesięć minut jest naprawdę męczący, szczególnie dla
tej osoby, która niesie stoper. Dzieci już chodzą same do szkoły. Na
informatyce dowiadujemy się wielu ciekawostek o komputerach. Będziemy
prowadzić różne akcje, czego dotąd nie robiliśmy. Matematyka jest trudna,
ale ciekawa.

Emilka 4c
Przyroda – jest super! Ciekawe eksperymenty, nowa wiedza i przemiła
Pani. To cudowne, że będziemy mogli sami prowadzić niektóre zajęcia.
Pozwoli to nam poruszyć tematy, które nas interesują i choć na chwilę wejść
w rolę  nauczyciela.
  Historia, to bardzo ciekawa i mądra lekcja. Jedno z moich i mam nadzieję,
że Waszych ulubionych zajęć. Historia, to wiele różnych opowieści i
ciekawostek. Możemy dzięki niej dowiedzieć się, co się dawniej działo i jak 
kiedyś żyli ludzie.
  Muzyka – również sympatyczna Pani. To nowa lekcja i nowe zeszyty w
pięciolinię. Chyba będziemy uczyć się nut i grać na flecie!
  Plastyka jest bardzo odprężająca. Coraz trudniejsze prace, ale nowe
pomysły artystyczne. Czy ktoś tego przedmiotu może nie lubić?
Kasia 4c

Początek roku szkolnego to czas na przypomnienie kilku podstawowych
zasad. Aby dobrze szła nauka trzeba mieć porządek na biurku. Zadbaj o
dopasowane krzesło, odpowiednie do naszego wzrostu. Bardzo ważne jest
prawidłowe oświetlenie miejsca do nauki. Warto mieć plan zajęć całego dnia,
żeby znaleźć  czas na naukę, odrabianie lekcji i wolny czas na zabawę.
Najlepiej odrabiać zadania stopniowo od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
Po powrocie do domu sprawdź każdy zeszyt i odrób zadanie domowe,
powtórz wiadomości z lekcji. Ucz się systematycznie.

5 września uczniowie
klas VI czytali kolegom
z klas 4-6 fragmenty
Trylogii Henryka
Sienkiewicza. W ten
sposób wzięliśmy
udział w akcji
Narodowego Czytania i
przybliżyliśmy uczniom
powieści pisane  ”ku
pokrzepieniu serc”.
To kolejna już edycja
Narodowego Czytania.
W poprzednich latach
poznawaliśmy "Pana
Tadeusza" Adama
Mickiewicza oraz
"Zemstę" Aleksandra
Fredry. 
Uczniowie wystąpili w
dawnych strojach,
Dzięki temu mogliśmy
się przenieść w dawne,
szlacheckie czasy.

Trylogia Sienkiewicza

"Ogniem i mieczem"
"Potop"
"Pan Wołodyjowski"

W naszej szkole po wakacjach nastąpiło dużo zmian. Przede wszystkim
zmieniła się pani dyrektor.  Dotychczasowa Pani Dyrektor Elżbieta Pytka
odeszła na emeryturę. Od września nową Panią Dyrektor jest p. Aldona
Olechno, która do tej pory uczyła nas matematyki i informatyki.
Nową nauczycielką matematyki jest teraz pani Barbara Herlender. Po
rocznym urlopie zdrowotnym wróciła pani od przyrody p. Małgorzata
Kuźmińska.
Wiele nowości jest także w samym budynku. Po latach oczekiwania
wyremontowano toalety chłopców. Nowe, tęczowe szafki na ubrania mają
 pierwszaki, których jest w naszej szkole rekordowa jak do tej pory liczba. W
listopadzie rozpocznie się budowa placu zabaw na naszym boisku obok
szkoły.
W organizacji pracy szkoły wielka rewolucja! Zmieniły się godziny
rozpoczynania lekcji, teraz zaczynają się o 7:30, oraz długość przerw.
Jest też wiele drobnych zmian takich jak nowe komputery w
sali komputerowej, czy też więcej książek w bibliotece, darmowe podręczniki
dla klas pierwszych i akcja "Zdrowa żywność". :-)
                                                    Zosia, Julia, Kamil

Aby odpowiednio się ubrać do szkoły należy znać regulamin szkoły, który
określa, czego nie wypada założyć.
W szkole wiosną i latem można chodzić w bluzce z krótkim rękawem i
odpowiedniej długości spodenkach. Natomiast jesienią i zimą zwykle
ubieramy spodnie, bluzki z dłuższym rękawem i swetry.
Podczas szkolnych uroczystości obowiązuje strój galowy -dla dziewczyn
biała bluzka, czarna albo granatowa spódniczka lub sukienka. Chłopcy
noszą białą koszulę, czarne spodnie i ewentualnie krawat.
Zawsze pamiętamy o zmiennych butach. Odzież, w której przychodzimy do
szkoły, przechowujemy w szatniach – buty w workach z materiału. Pamiętać
należy o porządku w szafce, dzięki temu unikniemy zagubieniu lub
zniszczeniu rzeczy. Dobrze, by nasze ubrania i szkolne sprzęty były
podpisane.
Ze względów bezpieczeństwa lepiej nie nosić wiszących kolczyków, ozdób.
Prosimy ubierać się według zasad regulaminu szkoły.

Kamila i Hania

Niedźwiadek
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W minisiatkówce jesteśmy 
wśród najlepszych

Przeczytałam - polecam

W dniach 3-6 lipca 2014 r. dzielny skład chłopców klas piątych SP 28:
Kajtek, Krzysztof, Hubert i  Jakub - walczył w Mistrzostwach Polski
minisiatkówki w Drzonkowie. Po zaciętym boju zajęliśmy 8 miejsce. W
rozgrywkach uczestniczyło 48 zespołów z całej Polski i tylko my
reprezentowaliśmy szkołę bez profilu sportowego, toteż 8 miejsce należy
uznać za sukces. 
Podczas zawodów mieliśmy okazję poznać polskich siatkarzy -  Piotra
Gruszkę i Sebastiana Świderskiego. Mam nadzieję, że za rok, z pomocą
naszej wspaniałej trenerki Pani Dagmary osiągniemy jeszcze lepszy wynik. 

Hubert M

Książkę
p.t. "Zwierzoduchy"
 napisał Brandon Mull.
To pierwsza część
cyklu pod tym samym
tytułem. Każda kolejna
część jest pisana
przez innego autora.
Książka, którą pragnę
przedstawić, jest
powieścią przygodową
. Opisano w niej
przygody czwórki
dzieci, które w czasie
specjalnego rytuału
jedenastolatków
przywołały
Zwierzoducha. Pod
wpływem dziwnego
napoju koło

dzieci pojawiają się
olbrzymi wilk,
lamparcica, panda i
sokolica symbolizujące
państwa, z których
pochodzą. Dzieci
muszą opuścić
dotychczasowe życie i
stawić czoła o wiele
silniejszym wrogom, by
bronić swoich rodzin i
kraju.
Na początku śledzimy
przygody dzieci
osobno, by potem
obserwować jak łączą
się w drużynę razem
ze swymi zwierzęcymi
przywódcami.
 Pierwszy rozdział

opowiada o krainie
zwanej Eura, drugi
krainie Nilo, trzeci o
krainie Zhong, zaś 

Zaczytana

a

Książkę p.t. "Zwierzoduchy" napisał Brandon
Mull. To pierwsza część cyklu pod tym samym
tytułem. Każda kolejna część jest pisana przez
innego autora. Książka, którą pragnę przedstawić,
jest powieścią przygodową. Opisano w niej
przygody czwórki dzieci, które w czasie
specjalnego rytuału jedenastolatków przywołały
Zwierzoducha. Pod wpływem dziwnego napoju
koło dzieci pojawiają się olbrzymi wilk,
lamparcica, panda i sokolica symbolizujące
państwa, z których pochodzą. Dzieci muszą
opuścić dotychczasowe życie i stawić czoła o
wiele silniejszym wrogom, by bronić swoich
rodzin i kraju.
Na początku śledzimy przygody dzieci osobno,
by potem obserwować jak łączą się w drużynę
razem ze swymi zwierzęcymi przywódcami.
 Pierwszy rozdział opowiada o krainie zwanej
Eura, drugi krainie Nilo, trzeci o krainie Zhong, zaś
tematem czwartego jest Amayi. Bohaterami cyklu
są: Conor - pasterz z Eury, który przywołał wilka,
Abeke z Nilo - przywołała lamparcicę, Meilin z
Zhong - pandę oraz Rollan z Amayi – sokolicę.

Książka Beaty Pawlikowskiej pt. „Planeta
dobrych myśli”, Wydawnictwa GJ Książki, to
zbiór  spostrzeżeń autorki. Jest tu mnóstwo
ciekawych i co ważne pozytywnych myśli. Wiele
z nich mnie zadziwia, są mądre i interesujące.
Gdy mi smutno, staram się je jeszcze raz
przeczytać. Od razu wszystko jest łatwiejsze.  
Oto kilka moich ulubionych myśli: „Bądź cierpliwy.
Podczas gdy jesteś cierpliwy, wszystko dzieje się
tak, jak samo chce dostosowując się do rytmu
wszechświata i zmieniając swój kształt,
przyjmując najlepszy możliwy kurs i pociągając
cię za sobą w najlepszym możliwym kierunku”.
To prawda, że nic „na siłę” i czasem trzeba
spokojnie poczekać.
W książce jest dużo porad, jak być pozytywnym,
na przykład: „Życie czasem wciąga w czarną
dziurę – macham wtedy nogami i krzyczę, ale
zapadam się coraz głębiej; myślę, czego nie chcę
myśleć, puchnę od zniecierpliwienia”. Autorka
radzi wtedy tańczyć i śpiewać do ulubionej
muzyki, czytać książkę, żeby odwrócić myśli,
włożyć sportowe buty i biegać, zamknąć oczy i
medytować lub napisać sto razy jakąś dobrą
myśl. Inna ważna rada to: „Im więcej dobra
stworzysz, tym więcej 

dostaniesz od życia ” i
„Osądzanie i ocenianie
innych to niekończąca
się udręka” - zajmij się
sobą, bo ważne jest to,
co ty robisz i co
myślisz. Polecam tę
książkę każdemu -
nastolatkom i
dorosłym. To świetna
nauka pozytywnego
myślenia.

Kasia

Lubię tę książkę,
ponieważ jest bardzo
ciekawa i wciągająca
od pierwszych stron.
Mogę ją polecić
wszystkim
nastolatkom, chociaż
niejeden dorosły nie
może się od niej
oderwać. Emilka

N.

N.
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O ważnych sprawach na poważnie

Dnia 17 września 2014 r. odbyło się spotkanie z aktorami Teatru Doroty Brzozowskiej we Wrocławiu.
Jego miejscem była Biblioteka Miejska przy Bulwarze
Ikara we Wrocławiu. W spotkaniu wzięła udział nasza klasa - 6a, pod opieką Pani Moniki.
Spotkanie rozpoczęło się spektaklem „Nowy i inni” w wykonaniu aktorów Teatru Doroty Brzozowskiej.
Spektakl w sposób bardzo przystępny dla młodego
widza opowiadał o poważnych problemach jakimi są niepełnosprawność, nietolerancja oraz różnego
rodzaju kłótnie. Bohaterami przedstawienia jest trójka
uczniów, którzy jak wszyscy ich rówieśnicy mają problemy, z którymi sami muszą się uporać.
Wywiązuje się między nimi wiele nieporozumień, tak jak w
życiu każdego nastolatka. Jednak pojawienie się w klasie nowego, niepełnosprawnego kolegi wymaga
od bohaterów wykazania tolerancji i akceptacji.
Usłyszeliśmy liczne piosenki, które w artystycznym wykonaniu aktorów idealnie interpretowały i
dopełniały akcję dziejącą się na scenie. Każdemu z widzów
dały dużo do myślenia. Jedną z atrakcji był również idealnie wpleciony w scenariusz pokaz baniek
mydlanych wykonany przez Panią Dorotę Brzozowską.
To było cudowne przedstawienie.
Udało nam się również przeprowadzić wywiad z Panią Dorotą – dyrektorką oraz aktorką teatru, bardzo
miłą osobą, której pasją ewidentnie jest aktorstwo.
Na spotkaniu panowała sympatyczna atmosfera, dzięki czemu wszystkim się podobało. Zaskoczyło
nas to, że uwagi i porady dotyczące codziennego życia
mogą być przekazane w tak ciekawy sposób.

Paulina
Wywiad z p. Dorotą Brzozowską w następnym numerze "Niedźwiadka"

W naszym mieście jest coraz więcej udogodnień
dla osób niepełnosprawnych, ale jeszcze ciągle
zbyt mało, by mogli żyć swobodnie, dlatego
często potrzebują naszej pomocy.
Niepełnosprawnym osobom można pomagać na
wiele sposobów. Tym, którzy jeżdżą na wózku
inwalidzkim można pomóc w prowadzeniu wózka,
a osobom chodzącym o kulach można pomóc np.
otwierając im drzwi do sklepu. Można też
pomagać niewidomym tłumacząc im, gdzie co się
znajduje, przeprowadzając ich przez ulice itp.
Osoby niepełnosprawne to często ludzie samotni i
bardzo ich ucieszy nasze dobre słowo oraz
pomoc.
                                                          Dorota

75 lat temu – 27 września 1939 r.  rozpoczęło
swoją działalność Polskie Państwo Podziemne.Z
tej okazji przygotowana została we Wrocławiu
wystawa, którą obejrzeli uczniowie klas 4 a, 4 c i
5 c.  Dowiedzieliśmy się między innymi, jak
działały struktury państwa podziemnego, na czym
polegała konspiracja, poznaliśmy sylwetki
żołnierzy Armii Krajowej, wśród których z dumą
odnaleźliśmy postać patrona naszej szkoły gen.
Leopolda Okulickiego.

Plac Solny

Polskie Państwo
Podziemne
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