
Dzieci trzeba tak uczyć, 

aby podawały sobie 

ręce, a nie podstawiały 

nogi. 

 

Witamy serdecznie  

w kolejnym numerze 

naszego biuletynu. 

Ledwo rozpoczął się 

rok szkolny, a już  

mamy listopadową 

nostalgię… 

Nie poddajemy się 

jednak  

i  szarości mówimy 

zdecydowane—NIE! 

Zapraszamy do 

czytania i oglądania 

 

 

W tym numerze: 

Dzień tabliczki 
mnożenia 

2 

Co nam w duszy 
gra? Relacja z kon-
certu 

4 

Dzień Nauczyciela 6 

Erasmus+ Relacja ze 
szkolenia 

8 

Wspinaczka—sport 
dla każdego? 

10 

Ważne tematy: 

 
• Życzliwość—21 listopada 
obchodzimy Dzień życz-
liwości! Zadbajmy o na-
sze kontakty z innymi, 
by były serdeczne i mi-
łe. 

 

• Kim jest dla Ciebie nau-
czyciel? Pomyśl o tym, 
jak ważna to postać w 
Twoim życiu—w paź-
dzierniku obchodziliśmy 
Jego święto! 

 

• Ojczyzna—czym dla Cie-
bie jest? 11 listopada to 
ważna data dla Polaka! 



 4 października  bieżącego 
roku w naszej szkole odbył się 
konkurs z okazji Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Konkurs był organi-
zowany przez nauczycieli mate-
matyki, na drugiej godzinie lek-
cyjnej, a uczestniczyli w nim 
uczniowie szkoły podstawowej i 
liceum 

 Dzień wcześniej do sali 
numer dziewięć, gdzie akurat 
miałam zajęcia wychowania fi-
zycznego, przyszła moja sio-
stra, aby ogłosić konkurs. Miała 
szczęście,  bo na dworze padał 
deszcz, więc moja klasa została 
w szkole i oglądała film. Zgłosi-
łam się jako jedyna z klasy 
siódmej.  

 Na przerwie przed kon-
kursem w kółko powtarzałam so-
bie, że 7X8=56, a 8X8=64, bo 
te działania zawsze sprawiały mi 
trudność.  
W Dniu Tabliczki Mnożenia Pani 
Agnieszka Kośka przedstawiła 
nam zasady. Konkurs polegał na 
rozwiązaniu 6 kartek z zadania-
mi. 
- Można pisać jasnoniebieskim?
- spytałam, a wtedy okazało się, 
że nie wolno pisać długopisem 
zmazywalnym, a jedyny grana-
towy, jaki miałam przy sobie, 
właśnie taki był. 
-Możesz nawet różowym- odpo-
wiedziała pani Agnieszka- tylko 
żeby nie był zmazywalny, bo ja 
zmazywalne mażę. 

  

 

Nauczyciele rozdali nam pierwsze 
arkusze i kartki na brudnopis. 
Każdy zaczynał od innej strony, 
żeby uniknąć spisywania. Ja za-
częłam od arkusza numer pięć, 
który był najtrudniejszy. W zada-
niu trzeba było spełnić warunek: a, 
b 10, ab. Zrobienie tej karty za-
jęło mi najwięcej czasu. Karta nu-
mer sześć była prosta, o ile opa-
nowało się sztukę mnożenia i dzie-
lenia pisemnego, które wykonywa-
ło się na czystej kartce. Pozostałe 
strony poszły mi jak po maśle. To 
były zadania z mnożenia do 100.  

 

 

 

 

Dzień tabliczki mnożenia w „Amigo” 

Ania Pacyna, klasa 7 



 

Po konkursie poszłam 
do swojej sali. Zasta-
łam tam zajęcia indy-
widualne z j. angiel-
skiego. Przypomniało 
mi się, że miałam mieć 
muzykę, jednak w sali 
muzycznej odbywał 
się konkurs. Jak się 
okazało, moja klasa 
była w sali plastycznej i oglądała film. 
Tam właśnie się udałam i czułam, jak po-
woli opada ze mnie stres i napięcie. Zna-
jomość tabliczki mnożenia wydaje się 
czymś oczywistym, jednak, jak widać, 
nie dla wszystkich jest łatwa. Konkurs 
adresowany był do uczniów- pasjonatów- 
cieszyłam się, że mogłam być w 
ich gronie. 

Znajomość tabliczki mnożenia wydaje się czymś 
oczywistym, jednak, jak widać, tabliczka nie dla 

wszystkich jest łatwa.  

Dzień tabliczki mnożenia w „Amigo” 

Ania Pacyna, klasa 7 



 

Co nam w duszy gra? Koncert muzyczny 

Kalina Zimoch, klasa 8 

    

 
      1 października 2019 roku w naszej szkole odbył się koncert szkolny 
dla osób niesłyszących i słabosłyszących „Co nam w duszy gra”. Wyda-
rzenie było organizowane przez panią Kamilę Smułkę, nauczycielkę 
muzyki oraz nauczycieli Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących 
we Wrocławiu. W widowisku brały udział uczniowie szkoły podstawo-
wej i liceum „Amigo” oraz goście ze szkoły  

 

 



 

Co nam w duszy gra? Koncert muzyczny 

Kalina Zimoch, klasa 8 

 Kiedy tylko przyszliśmy tego dnia do szkoły, z niecierpliwością cze-
kaliśmy na  koncert, który odbył się o godzinie jedenastej. Od rana trwały 
gorączkowe przygotowania.  
 Uczniowie naszych szkół 
i Goście pokazali, że każda 
osoba, nawet słabosłysząca lub 
niesłysząca, umie grać, tań-
czyć i śpiewać. Po występie i 
wręczeniu uczestnikom drob-
nych upominków, wszyscy 
wróciliśmy na dalsze lekcje do 
klas. 

                 

 Wieczorem każdy był 
zmęczony, ale bardzo zadowo-
lony ze swojego występu na 
koncercie. Mamy nadzieję, że 
wkrótce będziemy mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych, równie 
interesujących, wydarzeniach. 



 

Dzień Nauczyciela w „Amigo” 

 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie ósmej klasy przygotowali 
„Kopciuszka na wesoło”. Podczas apelu złożono serdeczne życzenia  

Nauczycielom, Dyrekcji i Pracownikom Szkoły—by w pracy towarzyszył 
Im uśmiech, by byli zdrowi i szczęśliwi. Nie zabrakło też podziękowań 
za ich trud, codzienną troskę i wsparcie, okazywane uczniom. Przed-

stawieniu towarzyszyły występy instrumentalne uczniów.  
Było zabawnie i serdecznie. A apel przygotowały Panie—

Wychowawczyni klasy ósmej—Pani Milena Juszczak oraz nauczycielka 
muzyki—Pani Kamila Smułka.  





Erasmus + : Mobilność kadry edukacji 

szkolnej w Niemczech 



 



 Aleksandra Jelonek, klasa 8 

Wspinaczka dla każdego 

 Wszystko, co powinno się wiedzieć na temat tej dyscypliny sportu! 
 

Co to takiego? 
Wspinaczka jest dyscypliną sportu. Polega na przemieszczaniu się 

i utrzymywaniu siłą rąk na skale. Zalicza się do niej również bouldering 
i wspinaczka górska (w tym na ośmiotysięczniki). 

Dla kogo? 

Wspinaczki powinien spróbować każdy, szczególnie wielbiciele sportów 
ekstremalnych. Jest również dobra dla ludzi lubiących wyzwania, ry-

zyko oraz duże skoki adrenaliny. 
Co jest trudne? 

Trudne są nie tylko trasy do pokonania i powszechny lęk przed wyso-
kością, problemem może okazać się również brak sił, ból mięśni przy 

większym wysiłku, zwany „bułką”, różnego rodzaju otarcia, zadrapania i 
siniaki. Receptą na wszystkie wyżej wymienione dolegliwości jest po-

rządne rozciąganie kończące trening - ból znika, satysfakcja zostaje:)   

Co jest dobre? 

Mimo wcześniej wymienionych niedogodności, można znaleźć wiele za-
let wspinaczki! Już po kilku treningach zauważamy zmiany 

w sylwetce i kondycji. Człowiek staje się o wiele silniejszy fizycznie 
i psychicznie. Wzrasta nasza pewność siebie, stajemy się odważniejsi 

i bardziej zdeterminowani, by osiągnąć cele. Przekłada się to również 

na inne dziedziny życia. 
Co trzeba mieć, żeby zacząć? 

Zaczynając przygodę ze wspinaczką nie trzeba inwestować fortuny w 
sprzęt. Należy zaopatrzyć się w specjalne obuwie wspinaczkowe, które 

przyda nam się zarówno przy wspinaniu na hali, jak i w skałach. Dużo 
później, gdy zacznie się jeździć w góry we własnym zakresie, należy 

kupić odpowiedni sprzęt np. linę, uprząż, karabinki, repik.  



Czy to jest bezpieczne? 

Zapewne wiele osób, niezwiązanych ze wspinaczką powie, że nie. 
Ja jednak nie do końca podzielam to zdanie. Ten sport jest 

jak najbardziej bezpieczny, pod warunkiem, że dokładnie sprawdzimy 
sprzęt, węzły, zapięcia itd. Katastrofą na boulderach kończy się 

wchodzenie pod osobę wspinającą się. Jest to sport dla osób rozsąd-

nych, nie ma miejsca na popisywanie się i brawurę.  
Czego nauczyła mnie wspinaczka? 

 Wspinaczka nauczyła mnie, by nigdy się nie poddawać, wierzyć we 
własne siły i osiągać wyznaczone cele małymi krokami. Uprawiając ten 

sport dowiedziałam się również, do czego jestem zdolna i żeby 
nie rezygnować po pierwszym upadku. Wiem również, że na dobrą 

kondycję należy zapracować, ponieważ nic nie przychodzi samo. Nau-
czyłam się, że słuchanie porad i wskazówek przyjaciela ułatwia wyko-

nanie zadania, a zaufanie jest bezcenne, zwłaszcza gdy ten przyjaciel 
ma w garści twoje życie i zdrowie w postaci liny asekuracyjnej.      

Wspinaczka skalna  

Bouldering  


