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       Gimnazjaliści
    zwiedzają stolicę.

 Podążając śladami
królów-królewskie sale.

"Kiedy dotarliśmy do sali Sejmu
byłem zdumiony i zaskoczony
dużą, wyniosłą oraz dumną salą
obrad Sejmu naszego kraju." 

.

.

Warszawa to ruchliwe zatłoczone, tętniące
życiem miasto. Czasem jednak warto się
wyciszyć i posłuchać o kanonach piękna.
Jednym z owych miejsc jest Stara
Pomarańczarnia w malowniczych
Łazienkach Królewskich. Była ona
wykorzystywana do przechowywania
drzew pomarańczowych, które latem
zdobiły alejki parkowe.(...) 
Z chęcią powrócę do tego urokliwego
miejsca. Cieszę się, że mogliśmy wziąć
udział w warsztatach teatralnych oraz
zwiedzić niesamowite wnętrze urzekającej
pomarańczarni.
                    Roksana Kaczmarska 

Niebywale
interesujące
i jednocześnie
zadziwiające było
to, że podczas 
II Wojny Światowej
zamek uległ
całkowitemu
zniszczeniu, to
odbudowano go. 
Ludzie chcąc
uratować budowlę
przed całkowitym
zniszczeniem,
wynosili różne
drogocenne

obrazy, meble,
rzeźby oraz
fragmenty np.
skrawki materiałów,
by móc po wojnie je
zrekonstruować.
Była to operacja
bardzo ryzykowna,
ponieważ często
narażano swoje
życie, abyśmy my
mogli podziwiać
taką wspaniałą
budowlę.
M.Dolina

.
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Dzień Dziecka - atrakcje i miłe 
niespodzianki dla każdego.
Wspólna radosna zabawa w mieście. 

      Rowerowe 
eskapady II gim.

Uczniowie pod opieką
wychowawców spędzili aktywnie
czas w westernowym miasteczku.
Przenieśli się w świat 3D.

Klasa czwarta i piąta pod opieką M.Krzemińskiej- Kostorz, U.Karwath 
i L.Patałąg zwiedzali miasto nasze wojewódzkie. Komunikacją miejską 
(PKP) dotarli do  Katowic i zgodnie planem wyruszyli śladami historii 
i nauki. Niezwykłe wrażenie wywarła na wszystkich nowoczesna
biblioteka oraz panorama miasta obserwowana z wieży widokowej starego
szybu kopalnianego. Interaktywne Muzeum Śląskie oraz zabawy na
katowickim rynku uatrakcyjniły pobyt w stolicy Śląska.

.
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      Kolorowy zawrót głowy.
Nagrodą za ciężką pracę w roku
szkolnym 2015/2016 był wyjazd 
do Miasteczka westernowego Twin
Pigs w Żorach.

.

   Uczymy się jazdy    
           konnej!

W dniu 3 czerwca grupa "0" wraz
 z nauczycielami odwiedziła
gospodarstwo roku Państwa
Socha- rodziców jednego
 z naszych przedszkolaków.
Atrakcją była przejażdżka dzieci na
kucykach. Spędziliśmy miłe chwile
na świeżym powietrzu, poznając
życie zwierząt
 w gospodarstwie domowym oraz
prace z nim związane.
                      ~Iwona Janecka
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       Paraolimpiada
Kolorowe puszki, instrumenty oraz żółte 
i zielone koszulki... 
Te atrybuty symbolizowały naszą szkołę na
tegorocznej  Olimpiadzie
Niepełnosprawnych, która odbyła się 8
czerwca na stadionie MKSu w Lędzinach. 

Jak co roku zgromadziło się tam blisko 300
uczestników, których dopingowało wiele 
szkół nie tylko z Lędzin. Nasza szkoła 
została wyróżniona spośród nich w 
konkursie na aktywne zagrzewanie 
do walki. Po wyczerpującym dopingu,
dostaliśmy pożywienie, aby uzupełnić
utracone pokłady energii.
                                  ~ Julia Suszek

Promujemy zdrowy tryb życia-
wycieczki- tylko rowerowe!

Klasy gimnazjalne w tym sezonie zrobiły objazd
okolicy - sprawdzili trasy rowerowe w naszym
powiecie. Aby aktywnie i bezpiecznie spędzić czas, 
ich podstawowym środkiem komunikacji był jednoślad
napędzany własnymi siłami. Czegóż się bowiem nie
robi dla zdobycia dobrej sylwetki, czy samopoczucia.
A jakie jest zadowolenie jeśli osiągniemy cel. 
Rower, to jest to! Życzymy udanych eskapad!!

.
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Dnia 8-9.06.2016r byliśmy na wyjeździe komersowym w Rycerce Dolnej. Na wycieczkę postanowiliśmy
pojechać pociągiem. Była to długa, nużąca podróż o której nigdy nie zapomnimy ze względu na wielki tłok 
i dużo śmiesznych sytuacji z nim związanych. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Rycerkę oraz Rajczę. Wieczorem
gospodarze domu wypoczynkowego przygotowali dla nas ognisko podczas którego mieliśmy piękny widok na
malowniczy krajobraz górski.Podczas zielonej nocy doświadczyliśmy żartu ze strony paru kolegów
i obudziliśmy się z pastą na twarzach, a po czasie na rękach, ponieważ wszystkie klamki były nią
usmarowane.Drugiego dnia wycieczki panie bezlitośnie wymęczyły nas wspinaczką na górę Huterów. Mimo
wielkiego zmęczenia weszliśmy szybko na szczyt, chcąc mieć to już za sobą. Pomimo początkowych
sprzeciwów nie żałowaliśmy, ponieważ rozciągnięty widok na szczyty górskie zaparł nam dech w piersiach. 
Po całym dniu chodzenia wróciliśmy do centrum na obiad i wymęczeni, lecz szczęśliwi wróciliśmy do domu. 
Wiola Młocek
 Ze wspomnień uczniów : " Za niektóre żarty naszych kolegów trochę się wstydziliśmy"; " Dyskoteka udała się
wyjątkowo, na parkiecie Dominika i chłopcy"; " Pokoje trzyosobowe zmieniły swój status"; " Szafa w pokoju
Patrycji  okazała się Narnią"; " Nocny mecz koszykówki był wspaniałym przeżyciem".

.

              Wspólne wyjazdy na zakończenie szkoły.
           Klasa III g- Rycerka. Klasa VI- Międzybrodzie.

.

Wspólnie spędzamy czas.

  KOMERS W MIĘDZYBRODZIU
Dnia 13.06.2016 roku wyruszyliśmy z całą klasą oraz opiekunkami -
naszą wychowawczynią panią Barbarą Borutą i panią pedagog Magdaleną
Krzemińską -Kostorz na trzydniową wycieczkę - komers.
W czasie wypadu z trudem zdobyliśmy Górę Żar.Lecz regenerujemy
się bardzo szybko - zastrzyk energii w postaci słońca i dobrej zabawy 
na torze saneczkowym uczynił cuda. Słoneczna pogoda pozwoliła nam
skorzystać z basenu i cieszyć się wspaniałymi promieniami górskiego
słońca. Ognisko, dyskoteka, wspólne zabawy i gry, to czas, który
będziemy wspominać z rozrzewnieniem. Wszyscy z bólem serca
pożegnaliśmy się z pięknym krajobrazem Góry Żar i Jeziora
Międzybrodzkiego, który towarzyszył nam przez cały  "komers". 
Jedno wiadomo - "Trzeba tam wrócić!".
                                                                  Karolina Hermyt

..

.
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    Zielona szkoła
Wspomnienia uczniów z zielonej
szkoły.Co roku uczniowie trzeciej
klasy podstawówki wyjeżdżają na 
edukacyjną - zieloną szkołę. 
Tym razem przez dwa tygodnie
zwiedzali piękne miasto Łebę oraz
okolice. Dzieci opowiadały
atrakcjach: Dinoparku, fokarium,
rowerkach wodnych oraz pieszych
wycieczkach na plażę.  Wrażenia:
-Było bardzo fajnie, podobało mi się
atrakcje, trochę tęskniłem za
rodzicami,ale zostałbym dłużej
gdybym tylko mógł. - Odpowiada
uczeń trzeciej klasy - Marcin. 

.

Stopka Redakcyjna:
U.Karwath, 
N.Filipczuk
J.Suszek, 
P.Czarnynoga

Uczniowie pracują nad projektem  już od września. Tym razem obecna
klasa II gimnazjum sumiennie przyłożyła się do realizacji projektu.
Uroczysta  prezentacja nastąpiła 16 czerwca  2016r.  Tematem projektu
to  "Atrakcyjność turystyczna sąsiadujących z Polską państw".
Przedstawiono ją w formie konkursu „Masterchef”.
O tytuł masterchefa rywalizowało 7 państw, Białorusi niestety nie udało się
dotrzeć. Zwycięstwo odniosła Polska, która mimo spóźnienia podbiła kubki
smakowe jurorów. Zaproszeni goście przyznali, że projekt został
zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami, tym samym rozwijając
umiejętności komunikacyjne oraz manualne uczniów.    P. Ochojska

  Co roku, wraz z końcem szkolnych zmagań, uczniowie
          gimnazjum prezentują projekty edukacyjne.

.

.

      Dzień  Dziecka w mieście.
Z okazji Dnia Dziecka klasa 2b
zwiedzała najbliższą okolicę. Mając
na względzie zasadę "Cudze
chwalicie, swego nie znacie....,
zrobili rekonesans po swojej
miejscowości. Niesamowita historia
kościółka na Górce Klemensowej,
spotkanie w remizie strażackiej 
obfitowało w szereg niespodzianek
- wiadomo: "Każdy chłopak chce
zostać strażakiem". A  lody na
Placu Farskim smakowały
wyśmienicie..
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Słoneczną sobotę spędzamy na boisku lędzińskim
promując szkołę i prezentując umiejętności . 

Dążymy do celu - strzał w
dziesiątkę?

.

Z roku na rok uczniowie naszej szkoły zdobywają coraz to
nowsze umiejętności sportowe.  W tym roku uczennice klasy
II i III gimnazjum postanowiły spróbować swoich sił w
strzelectwie. 
W listopadzie 2015r. odbył się pierwszy z czterech etapów
turnieju. 
Podczas zawodów uczestniczki musiały zmierzyć się z
zasadami 
i nauczyć się: odpowiedniej pozycji leżącej, wymieniania naboi i
celnego strzelania.  Początki zawsze są trudne i wymagają od
nas wiele pracy. Jednak było warto, gdyż w finałowej rozgrywce
(10 maja)dziewczyny w składzie: Julia Suszek, Paulina
Czarnynoga, Natalia Filipczuk, Patrycja Karkoszka zajęły II
miejsce, pokonując tym samym 4 pozostałe gimnazja naszego
powiatu.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Dni Lędzin
18 czerwca na stadionie w Lędzinach prezentowaliśmy
nasze talenty i umiejętności. Uczniowie szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych pod opieką p.
Barbary Boruty występowali jako support przed
występem Michała Szpaka.

Każda szkoła przygotowała także stoisko promujące.
Na naszym dominowały elementy regionalne- plakaty,
na tle których można było sobie zrobić zdjęcia w
strojach z naszej okolicy przygotowane przez panią
U.Karwath; ozdoby materiałowe uszyte przez panią
Patałąg- koty, sowy, poduszeczki chmurki; smaczna,
zdrowa lemoniada wykonana prze p. M.Krzemińską-
Kostorz. Małe dzieci mogły dokonać zmian na swoim
obliczu, gdyż uczennice I gimnazjum dokonywały
kolorowej metamorfozy (malowały twarze). Na
naszym szkolnym stoisku nie mogło zabraknąć
tegorocznego symbolu - statku, którym odbywaliśmy
rejs 2015/2016.
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