
LUZZZ
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 18
im. ks. K. Damrota
ul.Łukasiewicza 7
41-707, Ruda Śląska

Numer 7 12/15

Przyszła zima!

MK

 
 Stoi bałwan w kapeluszu 
 Nic nie słyszy, nie ma
uszu
 Ślepki z węgla, patrzą    
 krzywo                        
 Krzyś ulepił - takie dziwo!

Wcześnie rano dzisiaj wstałam, 
I w okienko swe spojrzałam. 
Widzę jak śnieg pada biały, 

Już przykryty jest świat cały. 
Hula wiatr w pobliskim lesie, 
Pieśń o zimie nam już niesie.
Napadało śniegu wszędzie, 
Moc zabawy zaraz będzie!

:-D 

MK
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  Pamiętajcie, że
  warto pomagać!

KK

         Pomoc dla Borysa

Przekazujcie
też swój 1% w
rozliczeniach
skarbowych!

Zbliżające się wydarzenia:
- 4 luty -  Młodzi Młodym! w MCK w Rudzie Ślaskiej
- 5 luty - koncert Dance on Glass i Black Tower w Gliwicach
- 22 marca - koncert Stanisława Sojki  w MCK w Rudzie Śląskiej
Wciąż trwają liczne licytacje - zachęcamy do brania udziału!

Relacja Patryka:

Jeden z koncertów dla 
Borysa odbył się 15.01.2016. Na
koncercie kolęd i pastorałek
licytowane były liczne przedmioty.
Na scenie natomiast
można było zobaczyć takich
artystów jak Duo Coral, Kamraty
czy Capax Dei . To był wspaniały
wieczór.

Śledźcie wszystkie licytacje i akcje
także na Facebooku!

Boryskowi można pomóc
dokonując wpłaty na rachunek
Fundacji Serce Dziecka:

Wpłaty złotowe: 17 1160 2202 0000
0000 8297 2843
2843 z dopiskiem ZC 6584 Borys
Loska

Wpłaty w euro: 09 1160  2202 0000
0001 2152 1272 

Zachęcamy również do
przekazywania 1% z rozliczenia

podatkowego na ten cel!!!!
KK
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PS

MK

W naszej
szkole odbyła
się dyskoteka
szkolna z
okazji
Andrzejek :)
Nasza cała
redakcja była na
miejscu tej
ważnej imprezy
szkolnej.
Zapytałem czy
się podoba i
wszyscy
odparli że tak!
:)

                              

          Dyskoteka szkolna
Podsumowanie

- bawiło się
ponad 80 osób!

- na cele
charytatywne
zebrano łączną kwotę
356 zł !

- grali dla nas
pan Łukasz
Jarosz i Paweł
Walczyk  

Kolejna
dyskoteka już
wkrótce, bo 5
lutego. Mamy
nadzieje, że
ponownie, w tak
licznym gronie,
spotkamy się
na parkiecie!

Liczymy na  
 Was!

Patryk Saluk
(kl.6b)

opisuje:

         Święto Szkoły

Relacja Magdy Kalus  (kl.6b)

  
   Nasz Patron!:

Ks. Konstanty Damrot - urodził się
w Lublińcu 4 września 1841 roku.
Uczył się we Wrocławiu, a
następnie w Opolu. Brał udział w
wojnie duńsko-
pruskiej. Zmarł w 1891 roku w
Pilchowicach.

Poeta, pisarz i działacz górnośląski.

Publikował swoje dzieła pod
pseudonimem Czesław Lubiński,
dzięki czemu uniknął prześladowań
ze strony władz pruskich.

2 października kilkoro uczniów z
klas 4-6 wystąpiło w przedstawieniu
z okazji Święta Szkoły. 

Na akademii zaśpiewał również
nasz wspaniały szkolny chór
prowadzony przez panią Sandrę
Loskę! 

Było to bardzo ciekawa i
pouczająca prezentacja, w której i
ja brałam udział.

p.IL

MK
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Zwycięzcom
gratulujemy! :)

Komentarze po
wynikach:

                XI konkurs recytatorski o
                nagrodę Modrzewiowej
                           Szyszki

PS

"Pies i kot w
literaturze
pięknej"

W naszej szkole odbył się konkurs
recytatorski, na którym uczniowie
pięknie recytowali wiersze. Wyniki
konkursu znajdowały się na 2
piętrze przy bibliotece. Oto lista
zwycięzców:

1 miejsce
Mateusz Rudek z kl.4a
2 miejsce
Maja Copik z kl.4a
3 miejsce
Paulina Soszka z kl.6a
Wyróżnienie
Lemoni Cebula z kl.4a

1.Miejsce
statuetka złota

2.Miejsce
statuetka
srebrna

3.Miejsce to
statuetka
brązowa

Mateusz:
"Jestem podekscytowany i dumny
z siebie"
Maja:
"Super! Nie
mogę się doczekać następnego
konkursu! Na pewno wezmę w nim
udział!"
Paulina:
"Nie ciesze się, bo się pomyliłam.
Mogło być lepiej!"
Lemoni:
"W przyszłym roku spróbuję
swoich sił w następnym konkursie
recytatorskim!"PS
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Dzień Górnika

Szczególne
podziękowania
dla wszystkich
nauczycieli,
którzy
przygotowali z
uczniami
uroczystość z
okazji ,,Dnia
Górnika”. 

PS

p.AĆ

Tradycyjnie w
naszej szkole
obchodziliśmy
,,Dzień
Górnika”.
Akademia z tej
okazji odbyła
się w dniu 9
grudnia 2015
r. Na
uroczystość
przybyli
zaproszeni
górnicy.

Śląsku zostały
wspaniale
zaśpiewane i
zagrane przez
naszych
uczniów. Nie
zabrakło równie
ż wierszyków
ładnie
wyrecytowanych
przez dzieci i
śmiesznych
inscenizacji. Na
koniec nasi
goście- górnicy
otrzymali

pięknie
wykonane
upominki.
Wszystkie
dzieci,
nauczyciele, a
przede
wszystkim
goście
wychodzili po
akademii z
uśmiechami i
wspaniałymi
wrażeniami. 

Program
artystyczny
przygotowali
uczniowie z
klasy 4a, 3a, 2b
oraz kilkoro
uczniów z klas
pierwszych.
Ponadto
wystąpił chór
szkolny oraz
zespół
Samograjki.
Wszystkim
podobało się
przedstawienie 

Czerwony
Kapturek 
wykonane w
gwarze śląskiej.
Było ono
zarówno
humorystyczne,
jaki i
pouczające, a
aktorzy pięknie
odegrali swoje
role. ,,Hymn
Górniczy" i inne
piosenki o
górnikach i

Barbórka -
  tradycyjne
święto
górnicze obcho
dzone 4
grudnia, w dniu
św. Barbary z
Nikomedii. W
tym dniu
odbywają się
uroczyste
akademie oraz
spotkania. 

   Tradycje 
   naszego   
   regionu!

Relacja Kasi
Lewandowskiej
(kl.3b):           

Barbórka -  
             4 grudnia

p.AĆ

PS
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  Kółko teatralne

Co tam u
Was
dzieciaki?
Czyli kącik
klas 1-3

,,Teatr jest naj
ważniejszą
rzeczą
na świecie,
gdyż tam po
kazuje się
ludziom, jakimi
mogliby być,
jakimi pragnęli
by być, choć
nie mają
na to odwagi,
i jakimi są." -
Tove Jansson

         Strona Kleksa

AS

AC

Pierwszaki od 1
września ruszył
y do swojej
trzyletniej
przygody.
Przekraczając
mury szkoły
czeka ich wiele
nauki, nowych
przyjaźni oraz
mnóstwo
niespodzianek.
Swoje pierwsze
talenty pokazali
na uroczystości
pasowania

na UCZNIA,
gdzie
niejednemu
rodzicowi
naszych
kochanych
pierwszaków
zakręciła się
łezka w oku. 

Zmagania
pierwszaków
dopiero się
rozkręcają - o
wszystkich
damy znać!

W naszej szkole
od wielu lat
działa
niesamowite
kółko teatralne.
Młodzi aktorzy
tworzą piękne
kreacje
teatralne. Dzielą
się na grupę
starszą oraz
młodszą.
Młodszą grupę
tworzą
m.in. uczniowie
klasy 
Ic

 oraz Id pod
opieką niezastąpionej pani 
Joanny
Volkert, a od
tego roku
pomaga także
pani Aleksandra
Swat. 

Zapraszamy na
przepiękne
przedstawienia,
które oczarują
niejednego
widza!

   Pierwszaki na
           start!!

Wydarzenia: 
- balik klas 1-3
już 5 lutego

- 22
grudnia odbyły
się szkolne
jasełka 

- pasowanie
uczniów odbyło
się 30 września
 

Wycieczka klas
1-3 do teatru w
Zabrzu odbyła
się 16.12.
Oglądaliśmy
wspaniały
spektakl pt.
Plastusiowy
pamiętnik! 
Byliśmy też
15.10. w kinie
na W głowie się
nie mieści
Chcemy więcej! AS

AS
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            Wycieczka klas 4 do fabryki  
            czekolady i fabryki bombek

p.AĆ

p.AĆ

Kilka tygodni
temu klasy 4
pojechały na
wycieczkę do
Krakowa i
pobliskiego
Bębła !  Odwied
zili krakowski
rynek, fabrykę
czekolady,
muzeum J.
Mehoffera oraz
fabrykę
bombek.

Byliśmy też w fabryce bombek.
Opowiem Wam jak tam było!
Wysiedliśmy z autokaru i
wybiegliśmy do małego budynku,
na którym było napisane "Fabryka
bombek". Gdy byliśmy już w
środku, powiesiliśmy kurtki na
wieszakach i poszliśmy do sali
obok. Było tam pełno farb i
brokatów na stolikach, a jakaś pani
trzymała w ręce niepomalowaną
bombkę na patyku! I zaczęło się -
malowanie i zwiedzanie!

Bombka -
 ozdoba
choinkowa wykonana
zazwyczaj z
cienkiego
szkła. Bombki
często są
ręcznie
malowane i
posrebrzane
od wewnątrz!
 

Józef
Mehoffer (ur.
19.03.1869 -
8.10.1946 w
Wadowicach) –
polski malarz,
witrażysta,
grafik, jeden z
najbardziej
wyrazistych
przedstawicieli
Młodej Polski.

Relacjonuje -
Maja Tukaj   
 (kl.4a) ;-)

Najpierw odwiedziliśmy muzeum J.
Mehoffera. Oglądaliśmy jego dom,
dużo obrazów  i witraże. Na końcu
robiliśmy zakładki na drzwi w
kształcie kotów.Potem byliśmy w
Fabryce Czekolady, gdzie było
dużo różnych figurek. Mogliśmy też
zrobić zakupy dla rodziny. Kupiłam
buty piłkarskie dla taty i brata, a dla
mamy czekoladowe pieniążki. Było
cudownie i pysznie!

Potem jeszcze obeszliśmy
świąteczny krakowski Rynek !!!!

Czas na bombki czyli wizyta
    w miejscowosci Bębło

     
   Była stolica Polski czyli 
     odwiedzamy Kraków

p.AĆ

p.AĆ
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  Ciekawostki z naszej  
              szkoły
Najbliższe
wydarzenia:

- Walentynki
- listy zbierane
będą w klasach
do 11 lutego

- Dyskoteka
szkolna i baliki
dla klas 1-3 ju
ż 5 lutego

- od 13 do 28
lutego mamy
FERIEEEEE!

PS

Zbliżające się
konkursy:
-11.02.- II
międzyszkolny
konkurs Savoi-
vivre wobec
osób
niepełnosprawnych
-01.03 -
ogólnopolski
konkurs języka
angielskiego
 "FOX"

- w akcji Góra Grosza wzięło udział
15 klas naszej szkoły -
zebraliśmy 761,42 zł !

- dziękujemy za udział w Akcji
Bombka - zachęcamy do udziału w
przyszłym roku

- 20.10 odbyła się wycieczka klas
5 do Osikowej Doliny

- odbyła się także Lekcja w kinie dla
starszych klas, gdzie, poza
wykładem o filmie, można było
zobaczyć "Łapcie te dziewczynę"

Jeśli macie jakieś pomysły,
propozycje dotyczące naszej
szkoły zgłaszajcie
je do Samorządu Uczniowskiego:
Marty Ożóg (6b), Patryka
Saluka (6b) lub Mai Tukaj (4a)
Jeśli chcecie współtworzyć
gazetkę lub macie do niej
propozycje śmiało zgłaszajcie się
do naszej redakcji:
Patryk Saluk (6b), Kasia Kine (6b),
Magda Kalus (6b), Maja Tuklaj (4a),
Kasia Lewandowska (3b)
Nauczyciele: Anna Ćwik,
Aleksandra Swat

Zachęcamy do czynnego
udziału w wydarzeniach i
działaniach naszej szkoły.

       To co
       minęło...

-17.03-
ogólnopolski
konkurs
matematyczny
 "Kangur"
- do 16.05 -
 składnie prac
do wyszywanki
matematycznej
pt. "Mój
czworonożny
przyjaciel"

Patryk S.

PS

Patryk Saluk


