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Trzymasz w ręku pierwszy egzemplarz naszej szkolnej gazetki. Tworzenie
go zajęło nam sporo czasu. To jednak początek naszej przygody z
dziennikarstwem. Chęci i zapału do pracy mamy dużo, dlatego przy
kolejnych numerach będzie łatwiej i szybciej - taką mamy nadzieję :)
Postaramy się, aby Żak and GO!  nabrało charakteru i zrobimy wszystko,
abyś na kolejny numer czekał z wielką niecierpliwością. Już nasza w tym
głowa :) 
Tymczasem - miłej lektury!
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WRZESIEŃ W ROZJAZDACH  

czarny groń

W piękny słoneczny dzień najmłodsi uczniowie
Akademii Żaków, jak co roku pojechali na
wycieczkę integracyjną . Tym razem wybór
padł na nasze bielskie "Błonie".
Głównym celem wyjazdu była wspólna zabawa
na świeżym powietrzu i obserwacja piękna
przyrody.
Dzieci miały okazję spożytkować swą energię
na placu zabaw oraz w turnieju sportowym.
Miło było spędzić czas,delektując się ostatnimi
promykami letniego słońca. 

Czarny Groń to nowoczesny obiekt
turystyczny w miejscowości Rzyki, nieopodal
Wadowic i Andrychowa. To właśnie tutaj klasa
pierwsza gimnazjum wybrała się na wyjazd
integracyjny. Piesze wędrówki po Beskidzie
Małym, godziny spędzone na basenie, wspólne
posiłki i długie rozmowy do bardzo późnych
godzin nocnych w pokoju dziewczyn pozwoliły
gimnazjalistom poznać się i zintegrować, nie
tylko między sobą, ale także z wychowawcą.
Było wesoło i ciekawie. Piękne i rozległe tereny
hotelu uczniowie wykorzystali do
ponadczasowej i zawsze sprawdzającej się
gry w podchody. Ten wyjazd to był super
pomysł! Spędziliśmy razem czas, który
pewnie na długo zapamiętamy!  Tak
podsumowała wycieczkę jedna z uczennic. 

Dnia 2 października 2015 roku klasa V wybrała się na
wycieczkę historyczną do Cieszyna. Na Górze
Zamkowej zwiedziliśmy romańską rotundę św. Mikołaja,
a z gotyckiej wieży piastowskiej oglądaliśmy panoramę
polskiego i czeskiego Cieszyna. Przy studni trzech
braci poznaliśmy legendę o założeniu miasta.
Spacerowaliśmy Cieszyńską Wenecją. W kościele św.
Marii Magdaleny podziwialiśmy jej gotycką
architekturę.W stylowej kawiarni w pałacu Larischów
zjedliśmy lody, a w sklepie po czeskiej stronie
kupiliśmy lentilki.
 Lubimy tak poznawać historię.

W piątek, 18 września klasa IV wraz
z wychowawcą i nauczycielem
historii wybrała się do Pszczyny na
przedmiotową wycieczkę. 
Uczniowie zwiedzili skansen i
zamek pszczyński, spacerowali
alejkami pięknego parku oraz miło
spędzili czas na pszczyńskim
rynku.
Dużą atrakcją dla uczniów była
podróż pociągiem i samodzielne
kupowanie biletów kolejowych.

kraków

pszczyna

cieszyn

W piękny październikowy dzień  klasa VI pojechała na wycieczkę
przedmiotową z historii do Krakowa. Zrealizowaliśmy cały bogaty
program. Zwiedziliśmy Wzgórze Wawelskie, katedrę, w której
dotknęliśmy serca Dzwonu Zygmunta i oddaliśmy cześć królom i
bohaterom pochowanym w jej podziemiach. Wzięliśmy udział w lekcji w
komnatach wawelskich. Spacerowaliśmy po Plantach i uliczkach Starego
Miasta. Na rynku weszliśmy do Sukiennic , a w kościele Mariackim
podziwialiśmy ołtarz Wita Stwosza. Potem widzieliśmy Bramę Floriańską
i barbakan. Znaleźliśmy czas na zjedzenie pizzy w urokliwej pizzerii oraz
zakupy w Galerii Krakowskiej. Wycieczka była bardzo udana.

KRAKÓW, PSZCZYNA, RZYKI ( między Andrychowem i
Wadowicami), CIESZYN i bielskie BŁONIE - tutaj byliśmy!

gosia

www

kl. IV
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DZIEŃ NAUCZYCIELA          11 LISTOPADA
             ŚWIĘTO                
      NIEPODLEGŁOŚCI

akademia

Dnia 13 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Występy uczniów poprzedziła krótka wzmianka o
charakterze historycznym na temat genezy niniejszego
święta. Uczniowie klas V i VI oraz I klasy Gimnazjum pod
kierownictwem pani Małgorzaty Śpiewak i pani Marii
Dutki-Pluty przygotowali humorystyczne przedstawienie
pod tytułem „Jeden dzień z życia ucznia”, w którym w
zabawny sposób sparodiowali pracę całego grona
pedagogicznego. Również uczniowie klas młodszych
uświetnili ten dzień swoimi występami. Była piosenka,
specjalnie ułożone na tę okazję życzenia oraz układ
taneczny. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej
atmosferze. Salwom śmiechu i nieustającym brawom nie
było końca.

Na zakończenie uczniowie jeszcze raz złożyli życzenia i
zaśpiewali„Sto lat” wszystkim pracownikom naszej szkoły
oraz wręczyli piękne, własnoręcznie zrobione kwiaty.

akademia

akademia

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia
upamiętniająca rocznicę Odzyskania Niepodległości. Motywem
przewodnim w tym roku były pieśni patriotyczne. Każda klasa
odśpiewała jedną z nich. Nuciliśmy między innymi: Pierwszą Brygadę,
Płonie ognisko, Wojenko, wojenko..., Szarą piechotę, Harcerskie ideały
oraz Ogniska już dogasa blask. Nie mogło oczywiście zabraknąć
hymnu narodowego. Nad całością zaś czuwała pani Maria Dutka Pluta,
która w bardzo ciekawy sposób omówiła wydarzenia związane z
kontekstem historycznym Święta Niepodległości. 

Wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania. Pieśni zaśpiewane były
z dużym zaangażowaniem. Wszyscy w tym dniu ubrani byli na galowo.
Bez wątpienia, była to wielka lekcja patriotyzmu - niewymuszona,
szczera i dająca wiele radości jej uczestnikom. 

akademia

akademia
akademia

akademia
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

 
29 października odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen emocji i
radości. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie starszych
klas. W zabawnym skeczu przybliżyli młodszym kolegom i
gościom, jak wygląda dzień w szkole i co może ich tutaj
czekać. Dalsza część artystyczna należała już do
pierwszaków, którzy w tym ważnym dla nich dniu recytowali
wiersze i śpiewali piosenki w języku polskim i angielskim.   Po
programie artystycznym pani dyrektor przystąpiła do
uroczystego pasowania naszych pierwszaków. Na
zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i rogi
obfitości. Po części artystycznej uczniowie wraz z Rodzicami
udali się na poczęstunek przygotowany w jadalni.

ślubowanie ślubowanie

ślubowanie ślubowanie

ślubowanie

ślubowanie
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PROJEKT: ŻAKI POZNAJĄ EUROPĘ

KONCERTOWY
PONIEDZIAŁEK

KUCHCIKOWO kl. IIa

projekt

Jakiś czas temu
gościliśmy w
naszej szkole
pewnych panów,
którzy zabrali nas
w muzyczną
podróż w
czasie...  
Słuchaliśmy
muzyki w
wykonaniu
średniowiecznego

mnicha, białej
damy, szlachcica,
trubadura i na
koniec -
współczesnego
muzyka.

Było baaaardzo
wesoło. Panowie
byli rewelacyjni!

muzycy

muzycy

ŚNIADANIE DAJE
MOC - kl. IIB 

Propagowanie zasad prawidłowego żywienia,
dobieranie smacznych i zdrowych składników dań
stały się podstawą do przeprowadzenia w klasie
IIa zajęć "Kuchcikowo".
Pośród zebranych przepisów na sałatkę
warzywną zostały wybrane dwa. Uczniowie
pracowali z wielkim zapałem.Kroili warzywa,
doprawiali cytryną, olejem,a na koniec posypali
prażonym słonecznikiem.Wspólna degustacja,
rozmowy,plany na przyszłe zajęcia nie miały
końca. Sałatki były bardzo smaczne i zdrowe!!

Propagowanie zasad prawidłowego żywienia,
dobieranie smacznych i zdrowych składników
codziennych posiłków stały się podstawą
do przeprowadzenia w klasie IIa zajęć
"Kuchcikowo".
Pośród zebranych przepisów na sałatkę
warzywną zostały wybrane dwa.
Uczniowie pracowali z wielkim zapałem.Kroili
warzywa,doprawiali cytryną, olejem,a na
koniec posypali prażonym
słonecznikiem.Wspólna
degustacja, rozmowy,plany na przyszłe zajęcia
nie miały końca.
Sałatki były smaczne i zdrowe,a oto przecież
chodziło.

W środę 28 października klasa 2b
samodzielnie przygotowała sobie śniadanie w
ramach programu "Śniadanie daje moc".
Uczniowie przekonali się o wartości tego hasła.
Zrobienie kanapki na świeżo upieczonym
chlebie i własnoręczne skomponowanie jej
składu ze zdrowych produktów, było świetną
zabawą, a jednocześnie znakomitą szkołą
prawidłowego odżywiania się.

logo

W ramach projektu Żaki poznają Europę we wrześniu i
październiku poznaliśmy kraje: Niemcy, Austrię i Szwajcarię.
Uczniowie klas I – III ze swoimi wychowawczyniami poznali
baśnie braci Grimm oraz najpiękniejsze miejsca w tych
państwach. Zaś uczniowie klas IV, V i V oraz gimnazjum na
różnych przedmiotach oraz zajęciach z p. Andreasem Gile i
germanistką p. Beatą Matyszkowicz zapoznali się z literaturą
muzyką, sztuką i przyrodą tych państw. Poznali też zwyczaje,
święta, kuchnię Niemców, Austriaków i Szwajcarów. Naszą
pracę podsumowaliśmy na sali gimnastycznej. Było bardzo
radośnie. Rywalizując ze sobą podczas różnych konkursów
utrwaliliśmy swoją wiedzę.Teraz czas na Hiszpanię!

projekt

KONCERTOWY
PONIEDZIAŁEK

Jakiś czas temu gościliśmy w
naszej szkole pewnych panów,
którzy zabrali nas w muzyczną
podróż w czasie...  Słuchaliśmy
muzyki w wykonaniu
średniowiecznego mnicha, białej
damy, szlachcica, trubadura i na
koniec - współczesnego muzyka.

Było baaardzo wesoło. Panowie byli
rewelacyjni!
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gosia

                              POZNAJMY SIĘ
                      wywiad z księdzem Piotrem

Z księdzem Piotrem rozmawiała Małgosia
Grzanka z klasy V

M.G.: Czy mogłabym przeprowadzić z księdzem wywiad?
Ksiądz: Oczywiście!!!
M. G.: Od ilu lat jest ksiądz księdzem?
Ksiądz: Jestem księdzem od pięciu lat.
M. G.: Z jakiej parafii ksiądz jest?
Ksiądz: Jestem z parafii św. Świętego Franciszka z Asyżu.
M. G.: Gdyby ksiądz zaczął życie od początku, to czy wybrałby ksiądz tę samą, czy może inną drogę?
Ksiądz: Jeszcze raz zostałbym księdzem, ponieważ to droga dla mnie.
M. G.: Dlaczego został ksiądz księdzem?
Ksiądz: Poczułem takie powołanie, gdy byłem w liceum, ale dojrzewało ono jeszcze przez 8 lat.
M. G.: Czy ma ksiądz jakiś ulubiony sport?
Ksiądz: Tak. Uwielbiam jeździć na rowerze. Na przykład niedawno byłem na obozie rowerowym, na
którym jechałem na rowerze do Rzymu.
M. G.: Niesamowite!!! Czy nie zmęczył się ksiądz?
Ksiądz: Oczywiście, że się zmęczyłem, ale wkrótce dojechaliśmy i było cudownie! Trzeba pracować
na przyjemność.
M. G.: Teraz dużą wartość ludzie przywiązują do samochodów. Czy ksiądz ma jakiś ulubiony?
Ksiądz: Nie, nie mam ulubionego auta, ale jeżdżę skodą.
Żak and go: To wszystko. Dziękuję za wywiad.
Ksiądz: Ja również dziękuję.  

w Los Angeles jest więcej aut niż
ludzi?
oko strusia jest większe niż jego
mózg?
rekordzistą kociego życia był
kocur o imieniu Puss, który żył
36 lat? (koty średnio żyją 17 lat)
najsilniejszym mięśniem ludzkim
jest język?
słoń indyjski wypija dziennie 270
litrów wody?
struś może biec nawet 70
km/godzinę?

w Los Angeles jest więcej aut niż ludzi?
oko strusia jest większe niż jego  mózg?
rekordzistą kociego życia był kocur o imieniu Puss, który żył 36 lat?
najsilniejszym mięśniem ludzkim jest język?
słoń indyjski wypija dziennie 270 litrów wody?
struś może biec nawet 70 km/godzinę?
żyrafy mają tę samą liczbę kręgów szyjnych co człowiek? są one
jednak dłuższe

logo

logo

ww

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...

Skowronek niegdyś był hodowany w domach i zjadany? Aż do
początku XX wieku skowronki jadano także w Polsce. W
Europie Środkowej jest to obecnie zabronione, ale w
niektórych krajach południowej Europy nadal poluje się na te
ptaki. 

Gatunek jest bardzo ściśle związany z krajobrazem rolniczym.
Nie bez powodu mówi się, że rolnik wychodzi w pole ze
skowronkiem i ze skowronkiem kładzie się spać.
                                                               Wiktoria Wyszyńska, kl. IV

w Los Angeles jest więcej aut niż ludzi?
oko strusia jest większe niż jego  mózg?
rekordzistą kociego życia był kocur o imieniu Puss, który żył 36 lat?
(koty średnio żyją 17 lat)
najsilniejszym mięśniem ludzkim jest język?
słoń indyjski wypija dziennie 270 litrów wody?
struś może biec nawet 70 km/godzinę?
żyrafy posiadają tę samą liczbę kręgów szyjnych co człowiek? Są one
jednak dłuższe?

Ciekawostki w internecie wyszukała Maja Bedlińska z klasy V

gosia

www

www

internet



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 12/2015 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻak and GO!

KLOPS NIE Z TEJ ZIEMI
 Arkadiusz z V d słynął w szkole z dwóch rzeczy: wielkiej
pogody ducha i niefrasobliwego* stosunku do nauki i
szkolnych obowiązków. Bardzo się zdziwiłem, gdy pewnego
jesiennego dnia, kiedy za oknem padał deszcz, spotkałem go
z książką do matematyki w ręce i przygnębioną miną na
twarzy.
- Arek! Co się stało?- spytałem, zaskoczony tym
niecodziennym widokiem.
  Dąbrowiak podniósł na mnie zrozpaczone oczy, wydał z
siebie westchnienie, które mogłoby kamień wzruszyć, i
podzielił się ze mną swoim nieszczęściem. Ponieważ trudno
byłoby streścić jego opowiadanie, przedstawiam je w całości.
Oto ono:
Co się stało ? Klops nie z tej ziemi, kumplu! Od tygodnia
wstydzę się chłopakom na oczy pokazać! Unikam boiska i
świetlicy, a wszystko dlatego, że od poniedziałku pomaga mi w
nauce dziewczyna! Konkretnie, Honorata Turkowicz z naszej
klasy. Nigdy nie przypuszczałem, że tak nisko upadnę! Nigdy!
  Zaczęło się od dwójki z matematyki. No… od drugiej dwójki w
tym okresie. Dwójka to zwyczajna ocena. Przynajmniej dla
mnie. Ale pani Filipek, nasza wychowawczyni, ogromnie się tą
dwójką przejęła.
- Chłopczyku! - załamała ręce - chyba nie chcesz powtarzać
klasy ?
"Pewnie, że nie chcę - pomyślałem - już raz zasmakowałem tej
przyjemności. Wystarczy ".
- Masz wielkie zaległości - ciągnęła pani Filipek - sam się z
nich nie wygrzebiesz. Ktoś musi ci pomóc.
 "Proszę bardzo! -  myślę sobie - pomoc mile widziana." Przez
myśl mi jednak nie przeszło, że pani wyznaczy mi do pomocy
dziewczynę.
  A tak się właśnie stało. Pani Filipek popatrzyła po klasie i
zatrzymała wzrok na Honoracie.
- Może Honoratka by ci pomogła?…
Honorata wstała, zaczerwieniła się jak pomidor w lipcu i
powiedziała, że może mi pomóc jeśli tylko zechcę. Jeśli 
zechcę! Jasne, że nie chcę! Wolałbym doczekać się emerytury
w piątej klasie niż korzystać z pomocy dziewczyny! Ale
przecież nie mogłem powiedzieć tego głośno. Poczekam do
przerwy - postanowiłem i wtedy wytłumaczę Honoracie, co
myślę o babskiej pomocy."
Ale na przerwie złamałem się jak scyzoryk. Może bym się nie
złamał, gdyby Honorka była inna - zarozumiała na przykład,
pewna siebie, natrętna… Ale nic z tego! Ona jest cicha i
nieśmiała. Taka szara myszka. Podeszła do mnie zaraz po
dzwonku, podniosła te swoje niebieskie oczka i pyta:
- Arkadiuszku, czy mogłabym dziś do ciebie przyjść? Im
szybciej zaczniemy,  tym lepiej.

 Arkadiusz z V d słynął w szkole z dwóch rzeczy: wielkiej pogody ducha i niefrasobliwego* stosunku do nauki i
szkolnych obowiązków. Bardzo się zdziwiłem, gdy pewnego jesiennego dnia, kiedy za oknem padał deszcz, spotkałem
go z książką do matematyki w ręce i przygnębioną miną na twarzy.
- Arek! Co się stało?- spytałem  zaskoczony tym niecodziennym widokiem.
  Dąbrowiak podniósł na mnie zrozpaczone oczy,  i podzielił się ze mną swoim nieszczęściem. 
- Co się stało ? Klops nie z tej ziemi, kumplu! Od tygodnia wstydzę się chłopakom na oczy pokazać! Unikam boiska i
świetlicy, a wszystko dlatego, że od poniedziałku pomaga mi w nauce dziewczyna! Konkretnie, Honorata Turkowicz z
naszej klasy. Nigdy nie przypuszczałem, że tak nisko upadnę! Nigdy!
  Zaczęło się od dwójki z matematyki. No… od drugiej dwójki w tym okresie. Dwójka to zwyczajna ocena. Przynajmniej
dla mnie. Ale pani Filipek, nasza wychowawczyni, ogromnie się tą dwójką przejęła.
- Chłopczyku! - załamała ręce - chyba nie chcesz powtarzać klasy ?
"Pewnie, że nie chcę - pomyślałem - już raz zasmakowałem tej przyjemności. Wystarczy ".
- Masz wielkie zaległości - ciągnęła pani Filipek - sam się z nich nie wygrzebiesz. Ktoś musi ci pomóc.
 "Proszę bardzo! -  myślę sobie - pomoc mile widziana." Przez myśl mi jednak nie przeszło, że pani wyznaczy mi do
pomocy dziewczynę.
  A tak się właśnie stało. Pani Filipek popatrzyła po klasie i zatrzymała wzrok na Honoracie.
- Może Honoratka by ci pomogła?…
Honorata wstała, zaczerwieniła się jak pomidor w lipcu i powiedziała, że może mi pomóc jeśli tylko zechcę. Jeśli 
zechcę! Jasne, że nie chcę! Wolałbym doczekać się emerytury w piątej klasie niż korzystać z pomocy dziewczyny! Ale
przecież nie mogłem powiedzieć tego głośno. Poczekam do przerwy - postanowiłem i wtedy wytłumaczę Honoracie, co
myślę o babskiej pomocy."
Ale na przerwie złamałem się jak scyzoryk. Może bym się nie złamał, gdyby Honorka była inna - zarozumiała na
przykład, pewna siebie, natrętna… Ale nic z tego! Ona jest cicha i nieśmiała. Taka szara myszka. Podeszła do mnie
zaraz po dzwonku, podniosła te swoje niebieskie oczka i pyta:
- Arkadiuszku, czy mogłabym dziś do ciebie przyjść? Im szybciej zaczniemy,  tym lepiej.
I co miałem powiedzieć? Dziękuję! Wypchaj się z tą swoja pomocą!?  Przecież nie jestem gburem, choć niektórzy mnie
za takiego uważają. Załamałem się.
- Proszę bardzo! - odpowiedziałem - przyjdź, jak chcesz. Ale uczeń będzie ze mnie kiepski.
- Dobrze - ucieszyła się - przyjdę o czwartej.
- Możesz przyjść o czwartej - machnąłem ręką - możesz o piątej. Jak ci będzie wygodniej.
 Przyszła o czwartej. Mama zrobiła wielkie oczy, gdy ją zobaczyła. Nie była przyzwyczajona do takich gości. Ci ,którzy
mnie odwiedzali, wyglądali trochę inaczej. Fryzury jak stogi siana,oderwane guziki, wytarte łokcie… A tu biały
kołnierzyk, warkoczyk, kokardka…
- Panienka do Arka ? - nie dowierzała mama.
-Tak - przytaknęła Honorata.
- Pewnie znowu źle się zachował?- zaniepokoiła się mama.
-Nie. Od dziś będziemy się razem uczyć?!
W głosie mamy było tyle zdumienia, że się roześmiała. Honorata też się uśmiechnęła.
I tak się zaczęło. Dziś nie poznaję sam siebie. Codziennie o czwartej siedzimy z Honorką nad zeszytem, wypisuję różne
iksy i igreki, łamię sobie łepetynę nad zwariowanymi pociągami, które wyjechały z dwóch stacji i czuję,  że w tej
łepetynie robi się coraz jaśniej. Jedno mnie tylko niepokoi: czym to się skończy? Przecież jak tak dalej pójdzie, to
zostanę dobrym uczniem. I co wtedy powiedzą moi kumple? Poskręcają się ze śmiechu, gdy dowiedzą się, że mnie
dziewczyna z dwójek za uszy wyciągnęła. Słowo daję! Klops nie z tej ziemi! Rozumiesz teraz?   W milczeniu pokiwałem
głową. Niedługo potem Arek został wzorowym uczniem. Koledzy jednak nie odwrócili się od niego.                                  
                                                                                                                                                                                                           
            autor: Maja Bedlińska, kl. V



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 12/2015 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Żak and GO!

ŻAKOWY misz-masz
PRÓBNA EWAKUACJA PRZECIWPOŻAROWA

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

♦ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września br
♦ Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć - 11 listopada br
♦ Sprawdzian próbny klasy VI - 9 grudnia br
♦ Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia br
♦ Nowy Rok – dzień wolny od zajęć - 1 stycznia 2016
♦ Trzech Króli – dzień wolny od zajęć - 6 stycznia 2016
♦ Koniec I semestru - 15 stycznia 2016
♦ Ferie zimowe - 15 – 28 lutego 2016
♦ Rekolekcje wielkopostne - marzec 2016
♦ Wiosenna przerwa świąteczna - 24 – 29 marca 2016
♦ Sprawdzian klas VI – dzień wolny od zajęć - 5 kwietnia 2016
♦ Święto Pracy – dzień wolny od zajęć - 1 maja 2016
♦ Święto Uchwalenia Konstytucji – dzień wolny od zajęć - 3 maja 2016
♦ Boże Ciało – dzień wolny od zajęć - 26 maja 2016
♦ Termin dodatkowy Sprawdzianu klas VI - 2 czerwca 2016
♦ Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca 2016

♦ Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 
    5 kwietnia 2016 
    2 maja 2016 
    27 maja 2016

W dniu 07.10.2015 roku , o godzinie 11.00 została
przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja
przeciwpożarowa. Po usłyszeniu trzech długich dzwonków
każdy nauczyciel zarządził ewakuację. Przeliczeni uczniowie
ustawili się parami przy drzwiach, następnie bez paniki
zostali poprowadzeni, zgodnie z planem ewakuacji szkoły, do
dwóch wyjść ewakuacyjnych. Brać szkolna udała się na
miejsce zbiórki – do szkolnego ogrodu. Po niespełna dwóch
minutach, nauczyciele złożyli dyrektorowi szkoły meldunek o
stanie liczebnym każdej klasy. Po chwili wszyscy w ustalonej
kolejności udali się do budynku szkolnego, a potem rozeszli
się do swoich sal lekcyjnych. Próbna ewakuacja
przeciwpożarowa przebiegła bardzo sprawnie, młodzież
wykazała się opanowaniem i spokojem.

logo

Wyniki konkursu My Holiday
Memories
 
I miejsce – Jaś i Kubuś Kucharczyk 3kl.
II miejsce – Tomuś Ziora 2kl.
III miejsce – Hania Zięba 1kl.

KONKURS DYNIOWY

NAGRODY PUBLICZNOŚCI: 
I miejsce - Julia Zając 1b 
II miejsce - Zofia Konieczna 1a 
III miejsce - Amelia Janik 4a 

NAGRODY JURY: kategoria: 
najładniejsza - Marlena Kawka 2b 
najstraszniejsza - Zuzanna Tomiczek 2a 
klasyczna - Wiktoria Mrowiec 4a 
najbardziej pomysłowa - Mateusz Mańko 3b 

dynie

dynie
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koło

UWAGA! UWAGA!
UWAGA! UWAGA!

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Jasiu przychodzi ze szkoły.

- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł
brudny do szkoły i pani go odesłała do domu!
- I co, pomogło?
- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni!

****************************************************

Na stadionie dziecko pyta się ojca:
- Tato, po co oni biegną?
- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę.
- A reszta po co biegnie??

****************************************************

Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

****************************************************

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc
mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo
babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że
babcia symuluje.

****************************************************

Żona do męża:
- Jesteś tak leniwy, że już mam cię dosyć.
Wynoś się!
- Dobrze, ale spakuj mnie... 

W Europejskim
Gimnazjum Akademii
Żaków czesne może

wynosić 1 zł !!!

SAMORZĄD
SZKOLNY 
AKADEMII ŻAKÓW
PRZEWODNICZĄCA:
Maja Bedlińska, kl V

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:
Leon Ogrodzki, kl. VI

SKARBNIK:
Klaudia Żak, kl. VI

CZY KTOŚ WIE, JAK NARYSOWAĆ
KOŁO Z KROPKĄ W ŚRODKU NIE

ODRYWAJĄC OŁÓWKA OD
KARTKI PAPIERU?
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