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ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

              2 kwietnia POLSKA NA NIEBIESKO - w naszej szkole 4 kwietnia 2016 r.
                                ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Świecimy, żeby stworzyć lepszy świat dla dzieci z autyzmem. nasz szkoła
przyłączyła się do akcji: "Polska na niebiesko". Światowy Dzień Autyzmu
obchodziliśmy 4 kwietnia - w poniedziałek. Pani pedagog przygotowała ulotki
informacyjne dla rodziców i dzieci na temat obchodów oraz na temat zaburzeń
autystycznych. Udekorowano szkołę na niebiesko. W oknach i na drzwiach
wisiały przygotowane przez uczniów niebieskie żarówki, a w salach i na
ścianach korytarzy szkolnych umieszczono plakaty pt. "Świecimy na
niebiesko", "2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu").
 

W poniedziałek 4 kwietnia uczniowie, nauczyciele, a nawet rodzice przyszli do
szkoły ubrani na niebiesko według własnego pomysłu. Tym strojem wszyscy
solidaryzowali się z dziećmi autystycznymi. O 8.30  "niebiescy", czyli
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie chętne osoby wzięły udział 
w przemarszu ulicami miasta spod Kina "Centrum" do Urzędu Miasta, gdzie
ustawili się w taki sposób, aby tworzyć serce. każdy uczestnik przemarszu
otrzymał niebieski balonik.

Ponadto w klasach I - VI zostały przeprowadzone warsztaty pt. "Autyzm -
jesteśmy tolerancyjni".
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DNI OTWARTE W GIMNAZJUM NR 6

int

W piątek 22 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 klasy VI a i VI b naszej szkoły udały
się do Gimnazjum nr 6  Jastrzębiu- Zdroju na Dni Otwarte Szkoły. Impreza
rozpoczęła się od konferencji, podczas której licealiści zaprezentowali zalety
szkoły. Dowiedzieliśmy się, że tu można się uczyć języka hiszpańskiego,
włoskiego, niemieckiego i francuskiego, oprócz oczywiście angielskiego.
Ponadto w szkole dostępne jest darmowe wi - fi. Można również korzystać 
z wielu boisk przeznaczonych do różnych konkurencji sportowych. 

Po szkole oprowadzały nas Ania i Klaudia. Ta pierwsza była kiedyś uczennicą
naszej szkoły podstawowej. Na samym początku poszliśmy na pokaz "Eco
mody". Można było obejrzeć suknie zaprojektowane przez gimnazjalistów.
Następnie poznaliśmy panią uczącą matematyki i oglądaliśmy różne fizyczne i
chemiczne eksperymenty. Później Ania zaprowadziła nas do stołówki, a
następnie do sali chemicznej na quiz i na przedstawienie do sali języka
polskiego. Obejrzeliśmy także boiska, bibliotekę, czytelnię oraz salę do nauki
języków obcych.

Szkoła bardzo mi się podobała. Poznałam wielu interesujących ludzi i
dowiedziałam się ciekawych rzeczy. Pod względem organizacyjnym wszystko
było bardzo dobrze przygotowane. Uczniowie i nauczyciele włożyli dużo pracy
i wysiłku, żeby zaprezentować szkołę z jak najlepszej strony i zachęcić nas -
szóstoklasistów, do jej wyboru.

Emilia Pająk, VI a

W piątek 22 kwietnia 2016 r odbyły się
Miejskie Zawody Dziewcząt w
Minipiłce Nożnej. Rywalizacja

rozpoczęła się 
o godzinie 9.30 na boisku

Moszczenica. Brało w niej udział aż
dziewięć zespołów, w tym

reprezentantki naszej szkoły -
dziewczyny z klas czwartych, piątych i

szóstych. Ja byłam kapitanem
drużyny z naszej szkoły.

Pierwszy mecz, który rozgrywałyśmy
przeciwko drużynie ze Szkoły

Podstawowej nr 10, okazał się dla nas
przegrany. Drugi mecz wygrałyśmy

dzięki uwagom trenera, pana Leszka
Taruca, który wspierał nas

właściwymi uwagami i kibicowaniem.

Niestety, podczas jednego meczu
zdarzył się wypadek. Nasza koleżanka

Paulina ucierpiała
 i nie mogła już grać w ostatnim

meczu.
Podsumowując nasza szkoła zajęła

szóste miejsce, ale nie tracimy nadziei
na miejsce szóste. Szansę na jego

zdobycie będziemy miały w dogrywce 
z reprezentacją 

Szkoły Podstawowej nr 6.

Myślę, że zawody były udane.
Wszystkie drużyny nie tylko dały z

siebie wszystko, ale jeszcze świetnie
się przy tym bawiły, jak na dobra

imprezę sportową przystało.
ja jestem dumna z mojego zespołu,

który zachował zimną krew pomimo
trudności i grał do końca. 

Zuzanna Kołodziejczyk, VI a

Miejskie Zawody
w Minipiłce Nożnej

Dziewcząt
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22 kwietnia 2016 r.
klasy czwarte i piąte
naszej szkoły udały
się do jastrzębskiego
Kina "Centrum" na
lekcję multimedialną
oraz film.

 Lekcja dotyczyła
głownie języka filmu -
planów, światła,
koloru, kompozycji.
Była prowadzona
przez panią w formie
miniwykładu,
popartego

przykładami z
różnych filmów,
których fragmenty
wyświetlano na
dużym, kinowym
ekranie poprzez
rzutnik.

Dowiedziałam się, co
to jest kadr filmowy i
czym różni się on od
ujęcia. Wiem również,
jak szczególną rolę
spełnia w filmie
oświetlenie. po
wprowadzeniu

nowych pojęć
następowało
podsumowanie oraz
quiz, co nie tylko
porządkowało wiedzę,
ale również ją
utrwalało. Uczniowie
chętnie i prawidłowo
odpowiadali na
pytania.

Po lekcji była krótka
przerwa, a następnie
wyświetlono nam film
pt. "Łapcie tę 
dziewczynę".

Film był interesujący,
opowiadał o miłości 
córki do ojca, która
jest gotowa na
wszystko. by pomóc
ojcu w odzyskaniu
zdrowia - nawet na
kradzież pieniędzy z
banku. Wszystko
dobrze się kończy,
fundusze na operację
zostają zdobyte w
legalny sposób, a
ojciec odzyskuje
zdrowie. 

Czas spędzony w
kinie był nie tylko
przyjemny, ale
również pożyteczny.

Anna Skwira, V a
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POLONIADA - Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny

ak

7 kwietnia 2016 r. odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny – POLONIADA, czyli Zabawy z Języka Polskiego. 

Zorganizowany został w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu - Zdroju. Wzięło w nim udział dwoje uczniów
naszej szkoły: Filip Rentfleisz oraz Sara Kajdas z klasy VI b. Głównymi celami konkursu było: krzewienie wiedzy o
języku ojczystym, wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzanie wiedzy z zakresy języka
polskiego, rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, umożliwianie zdolnym
dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą szkołą. Zakres materiału, jaki obowiązywał
uczestników konkursu, to głównie gramatyka języka polskiego, frazeologia, ortografia, wiedza o literaturze, czytanie ze
zrozumieniem. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część to test pisemny badający znajomość oraz
zrozumienie wybranych pojęć teoretycznoliterackich oraz umiejętność analizy utworu literackiego lub epickiego.
Częścią drugą tej rywalizacji były drużynowe zawody, sprawdzające wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego,
frazeologii, ortografii. 
Był to konkurs trudny. Należało wykazać się nie tylko wiedzą polonistyczną, ale również umiejętnością pracy
drużynowej. Nasi uczniowie okazali się niepokonani w obu dziedzinach, co doceniła komisja konkursowa przyznając im
zwycięskie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Aleksandra Cichoń, V b

Nasi uczniowie zdobywają laury!

Agnieszka Kwiecień, również uczennica 
klasy VI b, reprezentowała nasza szkołę w:

IV Miejskim Konkursie Ortograficznym 
dla klas IV - VI o tytuł 

Mistrza Ortografii. 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że
zajęła II miejsce w tym konkursie. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w dziedzinie ortografii.

MISTRZ ORTOGRAFII 
Międzyszkolny Konkurs

Ortograficzny

Agnieszka Kwiecień
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28 kwietnia 2016 r.
w murach naszej
szkoły gościli
uczniowie
reprezentujący
dziewięć
jastrzębskich szkół
podstawowych, aby
zaprezentować
swoje zdolności
recytatorskie 
w dwóch miejskich
konkursach –
„Poezja i proza w
języku
Shakespeare'a"
oraz "Tajemniczy
ogród poezji i prozy
angielskiej". 
Kto nie wie, z
łatwością domyśli
się, że do
"Tajemniczego
ogrodu"
zapraszamy

uczniów klas 1- 3,
którzy recytują
wiersze w języku
angielskim.
Przygotowanie
utworu poetyckiego
i fragmentu prozy
(obowiązkowe jest
wykonanie jednego
utworu w języku
angielskim, a
drugiego w języku
polskim) to zadanie
dla uczniów klas 4-
6.

Wysłuchaliśmy
trzydziestu
czterech świetnie
przygotowanych
recytacji, które
oceniała komisja
konkursowa pod
przewodnictwem
pani Katarzyny
Kondziołki,

nauczycielki języka
angielskiego z
Zespołu Szkół w
Zebrzydowicach.
Kolejnymi jurorami
były: pani Anna
Wodecka, doradca
metodyczny ds.
języków obcych w
naszym mieście i
pani Ewa
Abramowicz -
Stępień
reprezentująca
jastrzębski MOK.
Wyrazy uznania
należą 
się uczniom i
nauczycielom,
którzy włożyli wiele
wysiłku 
w przygotowanie
do konkursu. 
Cieszy bardzo to,
że w dobie

cyfryzacji naszego
życia, wciąż udaje
się zachęcać dzieci
do poznawania
literatury
anglojęzycznej i
doskonalenia
umiejętności
językowych. Mamy
nadzieję, że w
dalszym ciągu
będzie wielu
chętnych do
odkrywania piękna
języka Szekspira i
poznawania
zakątków
"tajemniczego
ogrodu poezji i prozy".
Gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy do udziału w
przyszłorocznych konkursach,
szczególnie jubileuszowej, XV
edycji konkursu „Poezja i
proza w języku
Shakespeare'a",  która
zostanie rozszerzona 
o kategorię GIMNAZJA.
i zapraszamy do udziału w
przyszłorocznych konkursach,

szczególnie jubileuszowej, XV
edycji konkursu „Poezja i
proza w języku
Shakespeare'a",  która
zostanie rozszerzona
o kategorię GIMNAZJA.

Dziękujemy
sponsorom - Pani
Annie Wodeckiej,
Panu Bartłomiejowi
Żegarskiemu z FHU
KARTA oraz Radzie
Rodziców SP 5,
którzy uświetnili
konkurs
atrakcyjnymi
nagrodami dla
laureatów oraz
uczestników.

Renata Adamczuk,
nauczyciel języka
angielskiego

Miejski Konkurs Recytatorski 
"Poezja i proza w języku Szekspira" 

oraz "Tajemniczy  ogród poezji i prozy angielskiej"

j
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Wyniki XIV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego "Poezja i proza w języku
Shakespeare'a"
 1 miejsce -    Weronika Cichoń,  uczennica klasy 4 SP 18.
2 miejsce -   Aleksandra Mandat, uczennica klasy 6 SP 5.
3 miejsce -    Magdalena Dobrowolska, uczennica klasy 6 SP 19.
Wyróżnienie -  Emilia Sierota uczennica, klasy 4 SP 10.
Laureaci konkursu będą reprezentować nasze miasto w konkursie
wojewódzkim w Zabrzu, 
8 czerwca br.

Wyniki XII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego "Tajemniczy ogród poezji
i prozy angielskiej"
1 miejsce - Amelia Koralewska, uczennica klasy 3 SP 21.
2 miejsce - Katarzyna Adamczyk, uczennica klasy 3 SP 1.
                Daniel Adamski, uczeń klasy 2 SP 6.
3 miejsce - Maria Pałasz, uczennica klasy 1 SP 1.
                Zuzanna Kaszuba, uczennica klasy 2 SP 21.
                Mikołaj Kanik, uczeń klasy 2 SP 20.
Wyróżnienie - Klaudia Nastaszyc, uczennica klasy 3 SP 20.
                   Zuzanna Zygmańska, uczennica klasy 3 SP 10.
                   Antonina Golasik, uczennica klasy 3 SP 18.
                   Julia Onik, uczennica klasy 3  SP 9.
                   Szymon Mysłowski, uczeń klasy 3 SP 9.
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	ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
	2 kwietnia POLSKA NA NIEBIESKO - w naszej szkole 4 kwietnia 2016 r.                                 ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
	Świecimy, żeby stworzyć lepszy świat dla dzieci z autyzmem. nasz szkoła przyłączyła się do akcji: "Polska na niebiesko". Światowy Dzień Autyzmu obchodziliśmy 4 kwietnia - w poniedziałek. Pani pedagog przygotowała ulotki informacyjne dla rodziców i dzieci na temat obchodów oraz na temat zaburzeń autystycznych. Udekorowano szkołę na niebiesko. W oknach i na drzwiach wisiały przygotowane przez uczniów niebieskie żarówki, a w salach i na ścianach korytarzy szkolnych umieszczono plakaty pt. "Świecimy na niebiesko", "2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu").
	W poniedziałek 4 kwietnia uczniowie, nauczyciele, a nawet rodzice przyszli do szkoły ubrani na niebiesko według własnego pomysłu. Tym strojem wszyscy solidaryzowali się z dziećmi autystycznymi. O 8.30  "niebiescy", czyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie chętne osoby wzięły udział  w przemarszu ulicami miasta spod Kina "Centrum" do Urzędu Miasta, gdzie ustawili się w taki sposób, aby tworzyć serce. każdy uczestnik przemarszu otrzymał niebieski balonik.
	Ponadto w klasach I - VI zostały przeprowadzone warsztaty pt. "Autyzm - jesteśmy tolerancyjni".

	DNI OTWARTE W GIMNAZJUM NR 6
	Miejskie Zawody w Minipiłce Nożnej Dziewcząt
	W piątek 22 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 klasy VI a i VI b naszej szkoły udały się do Gimnazjum nr 6  Jastrzębiu- Zdroju na Dni Otwarte Szkoły. Impreza rozpoczęła się od konferencji, podczas której licealiści zaprezentowali zalety szkoły. Dowiedzieliśmy się, że tu można się uczyć języka hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego i francuskiego, oprócz oczywiście angielskiego. Ponadto w szkole dostępne jest darmowe wi - fi. Można również korzystać  z wielu boisk przeznaczonych do różnych konkurencji sportowych.
	W piątek 22 kwietnia 2016 r odbyły się Miejskie Zawody Dziewcząt w Minipiłce Nożnej. Rywalizacja rozpoczęła się  o godzinie 9.30 na boisku Moszczenica. Brało w niej udział aż dziewięć zespołów, w tym reprezentantki naszej szkoły - dziewczyny z klas czwartych, piątych i szóstych. Ja byłam kapitanem drużyny z naszej szkoły.
	Po szkole oprowadzały nas Ania i Klaudia. Ta pierwsza była kiedyś uczennicą naszej szkoły podstawowej. Na samym początku poszliśmy na pokaz "Eco mody". Można było obejrzeć suknie zaprojektowane przez gimnazjalistów. Następnie poznaliśmy panią uczącą matematyki i oglądaliśmy różne fizyczne i chemiczne eksperymenty. Później Ania zaprowadziła nas do stołówki, a następnie do sali chemicznej na quiz i na przedstawienie do sali języka polskiego. Obejrzeliśmy także boiska, bibliotekę, czytelnię oraz salę do nauki języków obcych.
	Pierwszy mecz, który rozgrywałyśmy przeciwko drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 10, okazał się dla nas przegrany. Drugi mecz wygrałyśmy dzięki uwagom trenera, pana Leszka Taruca, który wspierał nas właściwymi uwagami i kibicowaniem.
	Szkoła bardzo mi się podobała. Poznałam wielu interesujących ludzi i dowiedziałam się ciekawych rzeczy. Pod względem organizacyjnym wszystko było bardzo dobrze przygotowane. Uczniowie i nauczyciele włożyli dużo pracy i wysiłku, żeby zaprezentować szkołę z jak najlepszej strony i zachęcić nas - szóstoklasistów, do jej wyboru.
	Niestety, podczas jednego meczu zdarzył się wypadek. Nasza koleżanka Paulina ucierpiała  i nie mogła już grać w ostatnim meczu. Podsumowując nasza szkoła zajęła szóste miejsce, ale nie tracimy nadziei na miejsce szóste. Szansę na jego zdobycie będziemy miały w dogrywce  z reprezentacją  Szkoły Podstawowej nr 6.
	Emilia Pająk, VI a
	Myślę, że zawody były udane. Wszystkie drużyny nie tylko dały z siebie wszystko, ale jeszcze świetnie się przy tym bawiły, jak na dobra imprezę sportową przystało. ja jestem dumna z mojego zespołu, który zachował zimną krew pomimo trudności i grał do końca.
	Zuzanna Kołodziejczyk, VI a


	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
	Nasi uczniowie zdobywają laury!
	POLONIADA - Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny
	7 kwietnia 2016 r. odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny – POLONIADA, czyli Zabawy z Języka Polskiego.
	Zorganizowany został w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu - Zdroju. Wzięło w nim udział dwoje uczniów naszej szkoły: Filip Rentfleisz oraz Sara Kajdas z klasy VI b. Głównymi celami konkursu było: krzewienie wiedzy o języku ojczystym, wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzanie wiedzy z zakresy języka polskiego, rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, umożliwianie zdolnym dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą szkołą. Zakres materiału, jaki obowiązywał uczestników konkursu, to głównie gramatyka języka polskiego, frazeologia, ortografia, wiedza o literaturze, czytanie ze zrozumieniem. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część to test pisemny badający znajomość oraz zrozumienie wybranych pojęć teoretycznoliterackich oraz umiejętność analizy utworu literackiego lub epickiego. Częścią drugą tej rywalizacji były drużynowe zawody, sprawdzające wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego, frazeologii, ortografii.  Był to konkurs trudny. Należało wykazać się nie tylko wiedzą polonistyczną, ale również umiejętnością pracy drużynowej. Nasi uczniowie okazali się niepokonani w obu dziedzinach, co doceniła komisja konkursowa przyznając im zwycięskie miejsce. Serdecznie gratulujemy!
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