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                               WAKACYJNA PRZYGODA W TEATRZE

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy. Jedni z nas wędrowali po górach, inni 
pływali w morzu czy jeziorze. Czworo naszych uczniów: Ania Mikołajczyk, 
Marek Mikołajczyk, Jaś Rogalski i Mateusz Orłowski uczestniczyło w teatral-
nych półkoloniach w Baju Pomorskim. Dzieci pod okiem instruktorów stały 
się autorami scenariuszy, aktorami, scenografami, kompozytorami i dzienni-
karzami. Motywem przewodnim projektu była bajka L. Bardijewskiej Zielony

 wędrowiec. Samotny chłopiec - w tej roli rewelacyjny Marek Mikołajczyk - 
otrzymuje od żółtego stwora magiczną książkę i dzięki niej przenosi się w świat 
wyobraźni i przygody, gdzie kolory stają się bohaterami. Spotkanie wszystkich 
kolorów tęczy tworzy efektowny finał sztuki. Premiera przedstawienia odbyła się 
16 lipca i była niezwykłym wydarzeniem dla uczestników półkolonii, ich rodzin 
i przyjaciół oraz autorów tej interesującej oferty edukacyjnej. Moje życie ma kolor 
niebieski, bo lubię ten kolor. Czasem granatowe, czasem błękitne, zależy od humoru 
- pisze w teatralnej gazetce Mateusz Orłowski. Dzięki magii teatru kolory towa-
rzyszące nam na co dzień stworzyły niezwykłe zjawisko, świat stał się tęczowy.  
                                                                                                                                 ML



0 a – p. Agnieszka Smolińska                 
0 b – p. Kamilla Wernerowska-
-Szreder
0 c - p. Anna Roguszka
I a – p. Jolanta Wszelak
I b – p. Teresa Lewandowska
II a – p. Katarzyna Ośmiałowska
II b – p. Beata Wróblewska-Kukułka

III a – p. Alina Skowrońska
III b – p. Sylwia Rucińska
IV a – p. Mariusz Jarlak
IV b – p. Anna Krajewska
V a – p. Maria Lackowska
V b – p. Beata Górska
VI a – p. Daria Czermińska-Falk
VI b – p. Dorota Górtatowska

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2011/12

                      
                 CO NOWEGO W SZKOLE

Podczas wakacji przeprowadzono w naszej szko-
le kilka niezbędnych remontów, które poprawią 
estetykę i bezpieczeństwo.
Przygotowano salę dla trzeciego oddziału przed-
szkolnego wg projektu Pani Justyny Skibińskiej. 
Wyremontowano szatnię w budynku klas młod-
szych wg projektu Pani Justyny Skibińskiej. Po-
nadto odświeżono ściany i sufity w kilku salach 
lekcyjnych i w kuchni.

Do grona pedagogicznego dołączyli również 
nowi nauczyciele:
ksiądz Michał Napierała
wikariusz Arkadiusz Sobociński
nauczyciel w-f - p. Robert Wiśniewski

Pamiątka z wakacji

Choć wczoraj było tu cicho,
dziś miły gwar jest przed szkołą.
Wróciły dzieci z wakacji 
i rozprawiają wesoło.

                            Cz. Janczarski
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Redaguje Zespół
Opiekun: Maria Lackowska

             
   MOJE WAKACJE

˛Godziny lekcyjne:
1. 8. 00 – 8. 45
2. 8. 55 – 9. 40
3. 9. 50 – 10. 35
4. 10. 45 – 11. 30
   Świetlica szkolna 

5. 11. 50 – 12. 35
6. 12. 45 – 13. 30
7. 13. 40 – 14. 25
8. 14. 35 – 15. 20
7.00  - 16.30

Sandra Wiśniewska z kl. VI a lubi 
wypoczywać nad ciepłym morzem

Szymon Dębicki z kl. II b brał 
udział w spływie kajakowym 
rzeką Wdą.

                                           UWAGA KONKURS
Jeżeli chcesz się z nami podzielić wspomnieniami z wakacji, możesz je napisać w 
formie listu do redakcji, przynieść rysunek lub zdjęcie. Prace będą przyjmowa-
ne do 30 września w sali nr 10. Warto wziąć udział w konkursie. Nagrody czekają.
                                                                                                      Redakcja Złotoryjki


