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ferie

W końcu się doczekaliśmy. Dotrwaliśmy :)
Podczas gdy większość szkół ma to już za sobą - wszystkie wyjazdy, wycieczki, obozy,
wolne chwile - te zorganizowane gdzieś poza domem i błogie "nicnierobienie" w domu - my
jesteśmy teraz tymi szczęśliwcami i śmiało mówimy: to wszystko przed nami! FERIE przed
nami! Czas wolny przed nami! Udajemy się na zasłużony odpoczynek. Będziemy się
relaksować i odpoczywać. Będziemy z premedytacją oddawać się lenistwu lub aktywnie
spędzać czas - jak kto woli :)

               Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy udanych i bezpiecznych ferii. 
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Drogi Czytelniku!
Nasza gazetka nie wspominała nic do tej pory o działalności Samorządu Uczniowskiego.
Postanowiliśmy więc w tym numerze nadrobić zaległości:) A ponieważ w Akademii Żaków i
Europejskim Gimnazjum dzieje się naprawdę dużo,postanowiliśmy podsumować semestr I i
podziękować prężnie działającemu SAMORZĄDOWI UCZNIOWSKIEMU oraz jego opiekunowi,
Pani Marii Plucie.
W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 w Akademii Żaków działał demokratycznie wybrany SU.
Był on organizatorem, współorganizatorem i inicjatorem wielu działań na terenie szkoły.
Najważniejsze to: 
1.  Duże imprezy szkolne :
a)  Rozpoczęcie roku szkolnego – prowadzenie imprezy, program artystyczny; 
b)  Dzień Nauczyciela – przygotowany, wspólnie z kółkiem teatralnym, program artystyczny;
c)  Ślubowanie klas I – prowadzenie imprezy, program artystyczny;
d)  Święto Niepodległości w konwencji harcerskiej: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych;
e)  Międzyklasowe Spotkanie Wigilijne: wspólne śpiewanie kolęd, czytanie pięknych tekstów
związanych ze świętami, prezentacja multimedialna;
f)  Betlejemskie Światełko Pokoju – otrzymaliśmy je od 11 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej;
g)  Kolędowanie z Akademią Żaków - koordynacja projektu, jasełka przygotowane wspólnie z
kółkiem teatralnym, prezentacja multimedialna, częstowanie gości piernikami oraz czekoladą;
2.  Akcje charytatywne:
a)  Udział w międzynarodowej akcji Pola Nadziei;
b)  Kiermasze: ciast, artykułów i ozdób świątecznych.  Zebraliśmy prawie 2800zł. Pieniądze
przekazaliśmy  na: * wyposażenie Stacjonarnego  Hospicjum w Bielsku – Białej, * wyposażenie
kuchni w Świetlicy Środowiskowej na ul. Lajkonika,  *  wsparcie akcji Szlachetna paczka;
c)  Przygotowanie paczek świątecznych dla ok 50 dzieci ze świetlic środowiskowych na terenie
naszego miasta.  Zabawki, gry, książki, filmy, przybory rysunkowe, pluszaki i słodycze ofiarowali
 uczniowie naszej szkoły.
d)  Impreza Mikołajkowa  dla dzieci ze świetlicy środowiskowej na ulicy Schodowej: bajka, prezenty,
wspólne zabawy.
3.  Konkursy :
a)  Zebranie jak największej ilości cebulek żonkili – symbolu akcji Pola Nadziei;
b)  Najładniejsza – najstraszniejsza dynia;
c)  Najładniejsza klasa szkolna;
4.  Projekt: opracowanie zasad projektu „ Poznajemy kraje niemieckojęzyczne”, czuwanie nad jego
realizacją, przygotowanie 2 imprez podsumowujących projekt.
5.  Rozrywka:
a)  Dyskoteka Andrzejkowa z wróżbami dla klas starszych oraz zabawy andrzejkowe dla klasy IIa;
b)  Wyjście do Teatru Banialuka na sztukę Mr Sgrooge ;
6.  Współpraca z dyrekcją i nauczycielami:
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                 RUDA ŚLĄSKA 
       I "FABRYKA CZEKOLADY"

19 stycznia 2016 w składzie - klasa pierwsza gimnazjum i klasa szósta -
wybraliśmy się na wycieczkę do Rudy Śląskiej. O godz. 8:15 przyjechał
po nas mały busik. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, w powietrzu unosił
się zapach kruchych ciasteczek. Przed wejściem do fabryki przywitała
nas pani "kierownik" i pokazała nam ogromny pojemnik, w którym
znajdowało się 5 ton czekolady! Wszyscy byli zachwyceni!

Przed wejściem na halę produkcyjną ubraliśmy białe fartuchy oraz
czepki na głowę i dokładnie umyliśmy ręce. Następnie podziwialiśmy
ogromne maszyny: piece, taśmy, roboty kuchenne. Patrzyliśmy na
taśmę pełną małych, równiutko ułożonych ciasteczek, które następnie
trafiały "pod prysznic" mlecznej czekolady i wiórek kokosowych. Na
końcu pracownicy układali gotowe ciastka w pojemnikach, odsyłali je
do maszyny i stamtąd ciastka wychodziły już zapakowane w pudełkach,
które my kupujemy w sklepach. 

Na pożegnanie każdy z nas otrzymał słodki poczęstunek - różnego
rodzaju ciasteczka :) Wszyscy byliśmy zadowoleni.
W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się w Pszczynie na
pamiątkowe zdjęcie - w fabryce był niestety zakaz fotografowania - i
zjedliśmy pyszną pizzę. To był bardzo fany dzień!
                                                      WIKTORIA RUSIN, kl. I gimnazjum

wycieczka

wycieczka
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                         ROZMAWIAMY
             wywiad z p. Marią Dutką-Plutą przeprowadziła Wiktoria Wyszyńska

Co pani najbardziej lubi w feriach?
To, że mogę dłużej pospać.
Czy ma pani plany na ferie?
Tak. Będę spacerować, spacerować i jeszcze raz spacerować. I
duuużo czytać.
Jak dawniej spędzano ferie?
Dawniej były bardzo mroźne zimy, więc spędzano je na górkach,
sankach, nartach i łyżwach.
Co podobało się pani w dawnych feriach?
To, że byłam młoda, pełna energii i siły
Czy jest coś, co pani zawsze robi w ferie?
Tak, urządzam przyjęcie dla rodziny.MP

MŚ

MŚ
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                     MAGICZNY KAMIEŃ

TRZYMAMY KCIUKI
!!!

Pamiętajcie o swoim
bezpieczeństwie!!!

Tegoroczne ferie zimowe spędziłam w Szklarskiej Porębie. Wyjechałam razem z
rodzicami i znajomymi na 10 dni. Pokoje wynajęliśmy w bardzo fajnym pensjonacie
w centrum miasta. Było super! Mieliśmy wspaniałą pogodę i bardzo dużo śniegu.
Codziennie jeździliśmy na nartach. Ja uczyłam się jazdy w Jakuszycach. Jednego
dnia, razem z rodzicami, wjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na najwyższy szczyt
Sudetów – Śnieżkę. Widoki były niesamowite! Na samej górze znajduje się
obserwatorium meteorologiczne, które udało nam się zwiedzić. Byłam zachwycona!
W innym dniu wszyscy udaliśmy się na bardzo piękny Wodospad Szklarki liczący
13m. Codziennie spacerowaliśmy po mieście. Mimo tego, że Szklarska Poręba jest
małym miasteczkiem, to jednak bardzo urokliwym. Nakupowałam dużo pamiątek dla
znajomych. Pewnego dnia, gdy uczyłam się jeździć na nartach, wywróciłam się i pod
śniegiem zauważyłam coś świecącego. Był to kamień o kolorze szmaragdowym, a
ponieważ był przepiękny, zdecydowałam, że zrobię z niego naszyjnik. Gdy
następnego dnia przyszłam na narty, wydarzyło się coś niesamowitego - śmigałam
na nartach jak orzeł! Byłam najlepsza na stoku! Mama oczywiście odwołała trenera.
Od tamtej pory szmaragdowy kamień przynosi mi szczęście…                                                            
                             MAJA BEDLIŃSKA, kl. V

góry
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Zima to cudowna pora roku, zwłaszcza dla
tych, którzy kochają jazdę na nartach.
Miłośniczką tego sportu jest Wiktoria
Goworowska, która w tym roku po raz

pierwszy ma okazję wziąć udział w
Pucharze Polski, w którym zajęła 19

miejsce. Póki to, chwalimy się podium - 2
miejscem w Beskidzkich Nadziejach!

           Wiktoria! 
Trzymamy kciuki i życzymy

dalszych sukcesów!!!   
WG

             uwaga! uwaga!
             uwaga! uwaga!

W nowym roku szkolnym
2015/2016 w Europejskim

Gimnazjum otwieramy klasę
o profilu sportowym:

narciarstwo alpejskie i
squash!

            podczas ferii zimowych
         ZDROWY ROZSĄDEK ZAWSZE  
                        GÓRĄ!!

MŚ

www

NN


