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W tym numerze…
1.Witamy
2. Wywiad z Panią dyrektor
Beatą Berezowską
3. Coś dla ciała Ciasteczka
Świąteczne
4. Zrób to sam
5. Wesołych Świat w różnych
językach
6. English Corner
4. Kolorowanki świąteczne
5. Wieści ze szkoły

Witajcie Kochane Dzieci oraz Drodzy Rodzice
Oto nareszcie jest …. Gazetka szkolna przygotowana specjalnie z myślą o Was!!!
Tradycją naszej szkoły jest wydawanie gazetki szkolnej, w której zamieszczamy
wieści z życia szkoły oraz wiele innych ciekawostek.
W każdym numerze można znaleźć stałe rubryki, takie jak: Wywiad z
pracownikiem szkoły, Kącik języka angielskiego, smaczny przepis, porady, a także
wszystko to, co interesuje młodego człowieka.
Mamy nadzieję, że i Wy z pomocą rodziców znajdziecie tutaj coś dla siebie i
dowiecie się co się dzieje w naszej szkole.
Aktualnie nasza siedziba to budynek przy ul. Świętokrzyskiej.
Ale już za 2 lata przenosimy się do naszej pięknie przebudowanej szkoły
przy ul. Górnickiego.
Po remoncie wrócimy do nowej, pięknej szkoły



REDAKCJA
(kl.5a i 5b):
1. Karolina Kucha
2.Jagoda Ablass
3..Ola Niesłuchowska
4.Julia Barczewska
5. Monika Swiderska
6..Aleksandra Maury
7.Marta Słowik
8. Agata Kordys
9.Zuzanna Jakubek
10. Weronika Szymańska
11. Dominika Sypień

Opiekują się nami nauczycielki j.angielskiego
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: Pani Agnieszka Świerczyńska i Pani Beata Peciak-Borówka
Strona 1

Pani Dyrektor BEATY BEREZOWSKIEJ
Gdy myślę o naszej szkole… robi mi się ciepło na sercu. Wiem, że jest zawsze dużo do
zrobienia, ale lubię wyzwania.
Marzę o … pięknym nowym budynku szkolnym, z zapleczem sportowym i placem
zabaw dla dzieci. Byłoby wspaniale, gdyby miasto zrealizowało swój projekt budowy
basenu przy szkole.
Czuję satysfakcję, gdy … nasi uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, a szczególnie
cieszy mnie, kiedy odnoszą sukcesy.
Lubię swoją pracę, ponieważ… mogę się w niej realizować. Praca z dziećmi zawsze
była moim marzeniem, a marzenia się jak widać spełniają.
Wrocław to… moje ukochane miasto. Cieszę się, gdy widzę jak się zmienia, pięknieje w
oczach
Kiedy miałam 5 lat... uwielbiałam chodzić do przedszkola. Jestem jedynaczką, a w
przedszkolu było dużo koleżanek i kolegów, z którymi mogłam się bawić.
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Zrób to sam/a!!!
125g miękkiego masła
1/2 szkl. brązowego cukru
1/2 szkl. płynnego miodu
2 i 1/2 szkl. mąki pszennej
1 op. przyprawy do piernika
1 łyżeczka sody oczyszczonej
Miękkie masło utrzyj z cukrem na puszystą masę - może to potrwać dłuższą chwilę, także
cierpliwości
;)
Dodaj pozostałe składniki i zagnieć ciasto. Jeśli za bardzo się klei, dodaj więcej mąki.
Gotowe ciasto zawiń w filię i pozostaw w lodówce na ok. pół godziny.
Cienko rozwałkuj ciasto, w razie potrzeby podsypując mąką. Foremkami wycinaj pierniczki.
Ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w piekarniku nagrzanym do 180stopni
ok. 8-10 minut - pilnuj, żeby się za bardzo nie podrumieniły.

Smacznego i miłej zabawy przy dekorowaniu! :)
SP 84

Kałamarz (2013)

Strona 3

Oto wspaniały pomysł na własnoręcznie wykonane ozdoby
choinkowe.
Wystarczy pomarańcza (lub kilka), klej Magik, brokat, kolorowa
wstążka i sznureczek.

Pomarańcze pokrój na cienkie talarki. Nabij je (w miejscu
skórki) na patyk do szaszłyków. Powieś pomarańcze w
chłodnym i suchym miejscu na kilka dni.

Gdy talarki wyschną nanieś na ich skórkę
odrobinę kleju hobbystycznego.

Posyp klej brokatem w wybranym kolorze. Poczekaj, aż klej
wyschnie i strzep nadmiar brokatu.

Przez otwór w skórce pomarańczy (pozostałość
po patyku do szaszłyków) przewlecz ozdobną
wstążeczkę i zawiąż ją na kokardkę.
Przez ten sam otwór przeciągnij ozdobny
sznureczek i zrób z niego pętelkę do wieszania
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Angielski- Merry Christmas & Happy New Year
Chorwacki - Sretan Bozic
Czeski - Prejeme Vam Vesele Vanoce a Stastny novy rok
Duński - Glædelig Jul og godt nytår
Esperanto - Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron
Fiński - Hyvää Joulua - 0nnellista uutta vuotta
Francuski - Joyeux Noël et Bonne Année!
Grecki - Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
Hawajski - Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou
Hiszpański - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Indianie Czarne Stopy - I'Taamomohkatoyiiksistsikomi
Japoński - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Łacina - Pax hominibus bonae voluntatis
Niemiecki - Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Norweski (Bokmål) - God Jul og Godt Nyttår
Rosyjski - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom
Ukraiński - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
Włoski - Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Zulu - Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha
Onempumelelo
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SŁAWNY CZŁOWIEK W NASZEJ SZKOLE!!!
W dniu 1 października 2013 roku gościliśmy znanego muzyka pochodzenia kubańskiego

Jose Torresa,
który jest prezesem Fundacji „ Sztuka Zdrowie Tolerancja”. Celem Fundacji jest przede wszystkim
budowanie pomostu pomiędzy bardzo różnymi kulturami, głównie poprzez sztukę – muzykę i taniec.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 5 i 6 wraz z gronem pedagogicznym.
Pan Jose Torres , zwany ambasadorem kultur, przekazał naszym uczniom przesłanie.
Chcemy aby, we Wrocławiu nie było i miejsca na dyskryminację pod żadną postacią, na rasizm i inne
podobne postawy. Chcemy, by każdy z nas czuł się tutaj akceptowany, wolny od strachu i wolny od
dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Rozejrzyjmy się wokół siebie i dostrzeżmy w sobie i innych to, co
ważne : otwartość , wolność, wzajemny szacunek i zrozumienie między podziałami.
Pan Jose Torres bardzo ciekawie powiedział dzieciom historię swojego życia : o odległej ojczyźnie Kubie,
o rodzinie i doświadczeniach z długoletniego pobytu w Polsce. Jego ciekawe opowieści przeplatane były
występami muzycznymi: śpiewem i grą na gitarze oraz innych instrumentach . Dzieci mogły same przekonać się,
jak i z czego zbudowane są instrumenty i jak się na nich gra. W trakcie spotkania zawiązała się nić wzajemnej
sympatii i zrozumienia. Uczniowie bardzo serdecznie dziękowały za przybycie do naszej szkoły i prosiły, aby takie
spotkania odbywały się częściej.
W naszej pamięci pozostanie również główne przesłanie spotkaniawzajemna tolerancja wobec jednej , „ rasy – ludzkiej”.

Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy ponownie:-)
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
25.11.2013 r. dzieci z klas 0-III uczestniczyły w imprezie zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Pluszowego
Misia.
Oglądały występ pt. ”Podróż do Anglii z Kubusiem Puchatkiem” przygotowany przez dzieci z kl.0a i V b, na którym
poznały symbole Wielkiej Brytanii. Pani Dyrektor zaprosiła dzieci
z klas 0-III do udziału w imprezie pt. „Podróż po Europie” 30
stycznia 2014 r. Każda klasa otrzymała kopertę z krajem, który
będzie prezentowała. Było ich dziewięć: Polska, Belgia, Szwecja,
Niemcy, Holandia, Dania, Finlandia, Włochy i Francja.
Reprezentanci klas odebrali baloniki z logo Komisji Europejskiej.
Na koniec nastąpił finał konkursu pt. ”Mój Przyjaciel Miś”.
Wyróżnione dzieci otrzymały pluszowe misie i dyplomy, a klasy
żelowe miśki. Prace plastyczne można podziwiać na korytarzach
/parter, I piętro/. Są piękne i bardzo pomysłowe!Dzieci zostały
także zaproszone na wystawę pluszowych misiów pt. ”Misie duże
i małe”, które wcześniej przyniosły do szkoły.
Jako kontynuacja przedsięwzięcia, dnia 5.12.2013 r. rodzice dzieci z klasy 0a i Vb oraz Pani Dyrektor Beata
Berezowska i pani pedagog Agnieszka Świerczyńska, zostali zaproszeni na popołudniową herbatkę /afternoon
tea/.
Odwiedził nas w tym dniu Mr Bean, czyli Jaś Fasola. Kiedy się pojawił ze
swoim misiem rozśmieszył wszystkich. On to potrafi zrobić najlepiej!
Zabawa była przednia!
Po przedstawieniu rodzice zostali poproszeni do udziału w projekcie pt.
„Europa nasz wspólny dom”, który realizowany jest w naszej szkole
w tym roku szkolnym. 30 stycznia 2014 r. dzieci z klas 0-III spotkają się na
imprezie pt. „Podróż po Europie”. Mają już przydzielone zadania. Jednym
z nich jest nauczenie się dwóch hymnów: Polski i Unii Europejskiej.

W Hali Stulecia
Podczas kolejnej wizyty w Hali Stulecia uczniowie klasy II b uczestniczyli w zajęciach pt. „Zagadkowe obiekty
wrocławskie”.
Dzieci dowiedziały się, w jakim celu budowane są dziwnie wyglądające, ale ciekawe budynki, że można zbudować
wieżowiec, rozpoczynając budowę „od góry” oraz dlaczego Iglica przy Hali Stulecia jest o 8 metrów krótsza niż
była w chwili jej postawienia. W ramach zajęć uczniowie w grupach wykonywali z klocków konstrukcyjnych
budowlę według własnego projektu. Te zajęcia dostarczyły dzieciom wielu nowych informacji o wybranych
dziełach architektury Wrocławia.
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Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość.
By Sylwester zapewnił sylwestrową zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!

Wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84
wraz z całym Gronem Pedagogicznym i wszystkimi Uczniami.
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