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Rozpoczynamy kolejny rok nauki. Przed nami nowe
wyzwania. Nauka i zabawa, to nasza dewiza na 2017 r. 

Witaj szkoło!

Cała Polska czyta dzieciom –to kampania
społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez
Fundację „ABCXXI.
Cała Polska czyta dzieciom” propaguje codzienne
czytanie dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną
metodę wspomagania  wszechstronnego rozwoju.

Czytamy głośno

Kampania „Cała
Polska czyta
dzieciom”  zachęca
wszystkich, do
codziennego, 
co najmniej 20-
minutowego
czytania dzieciom. 
Jednocześnie, 
przypominamy

o potrzebie
kontrolowania
korzystania 
z telewizji oraz 
gier
komputerowych,
które w życiu 
dzieci zajmują
więcej czasu niż

szkoła. Zachęcamy
wszystkich do
głośnego
czytania.Młodzież
czyta młodszym.
Takie spotkanie to
wspaniała zabawa.
Polecamy!

.

 Dzień rozpoczęcia roku szkolnego to
radosne spotkanie z koleżankami
i kolegami po wakacyjnym wypoczynku.
Rozpoczynamy kolejny rok nauki.
Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak
go malują i że każdy poradzi sobie ze
słabostkami. Początki na pewno nie będą
łatwe, ale wierzymy,  że nauka będzie dla
was owocna  przyjemna. Mamy nadzieję,
że  uczniowie  nie spoczną na laurach i
będą brać aktywny udział w życiu szkoły,
w konkursach. Wszystkich nas rozpiera
powakacyjna energia, którą chcemy
wyładować. Pamiętajmy, że w szkole
obowiązują konkretne reguły i przepisy
ustanowione   dla naszego dobra i
bezpieczeństwa. Niech nasza szkoła
będzie miejscem przyjaznym dla ucznia.

.

.

.

http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/historia/a/niezlomny-plk-jerzy-szewello-w-stanie-wojennym-zatrzymal-czolgi-i-ratowal-gornikow-kopalni-ziemowit,11421453/
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Czas spędzony w szkole może być bardzo atrakcyjny.
Kreatywne zabawy pobudzają wyobraźnię uczniów. 

Przedstawiciele naszej szkoły na 
konkursie ekologicznym 

   Wycieczki     
krajoznawcze

.

.

.

.

Holendrzy
wizytują naszą
placówkę.
Spotkanie z
naszymi
sponsorami z
funacji
EDUCARE.
Chwalimy się
naszymi
osiągnięciami-
świetlica jest
naprawdę
wspaniała. 
Dzieci czują 
się w niej

wspaniale. Czas
spędzony 
w przyjemnej
atmosferze
dobrze wpływa
uczestników.
Atrakcyjne
zabawki,  
zajęcia,
swoboda
pozwalają na
"domowy"
wypoczynek.
Mamy nadzieję,
że gościom się
podobało.  

Uczniowie klasy
piątej,szóstej
szkoły
podstawowej
oraz pierwszej
gimnazjum
skorzystały ze
sprzyjającej
aury i pojechały
na wycieczkę
rowerową do
Ośrodka
Rekreacyjnego
SOLEC
 w Bieruniu.
Wykorzystując

wiedzę
o zasadach
ruchu
drogowego 
przebyli
bezpiecznie
trasę ze szkoły
do celu.
Tam aktywnie
spędzili czas 
na grach
 i zabawach na
świeżym
powietrzu. 

.

.

.
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Święto polskiej szkoły, święto uczniów,
nauczycieli, pracowników obsługi.

Pragniemy, aby nie
zabrakło Wam zapału 

Spotkanie w Lędzinach z autorką książki "Niezłomny" 
poetką z Białegostoku. Rzecz o pułkowniku Szewełło.

Ciepłe słowa i promienny
uśmiech dla pedagogów.

.

.

14 października Dzień Edukacji Narodowej
To szczególny dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi
i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. W tym dniu uczniowie Zespołu Szkół w Lędzinach- Goławcu i ich rodzice
mieli okazję złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony
w kształtowanie serc i umysłów.
Podziękowaniem za wszystkie starania był program artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski.
Wiersze, piosenki, scenki humorystyczne z szkolnego życia oraz nominacje „Prawie Oskarowe” dla nauczycieli
uświetniły ten szczególny czas.

. .

Aleksandara Nowacka przy
znaczącym udziale Alojzego Lysko
(pisarz , publicysta i były dyrektor
lędzińskiej szkoły górniczej) oraz
Antoniego Piszczka (były dyrektor
KWK „Ziemowit” w Lędzinach)
napisała biografię swego brata,
którą poznaliśmy na spotkaniu
 w Kinie Piast. To oni byli  gośćmi
piątkowego spotkania.  My też tam
byliśmy. Przypadł nam zaszczyt
podziękowania gościom. .

. . .
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Tydzień języków obcych

.

.

Podsumowanie tygodniowych   
działań w naszej szkole
Dzień po Europejskim Dniu Języków czyli 27 września został
rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Uczniowie klas szkoły podstawowej
mieli za zadanie wykonać flagę kraju europejskiego, 
a uczniowie klas gimnazjalnych – plakat zachęcający do nauki języków
obcych.
 W kategorii klas 1 – 3 szkoły podstawowej I miejsce zajęła Karolina
Bednorz, II miejsce – Zofia Lamik, III miejsce – Sonia Kubarek.
 W kategorii klas 4 – 6 I miejsce zajęła Nikola Parusel, II miejsce – Bartosz
Kowalczyk, III miejsce – Marcin Majda.
 W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Roksana Kaczmarska, II miejsce
– Karolina Hermyt, III miejsce – Andżelika Stolarczyk.
 Nagrodzeni zostali także uczniowie tworzący drużyny Anglii i Niemiec,
którzy rozegrali mecze piłki nożnej i siatkówki. Wszystkim gratulujemy!
Przed wręczeniem nagród uczniowie klasy II gimnazjum Weronika
Młoczek i Dawid Grzybek przedstawili krótko ideę obchodów 
Europejskiego Dnia Języków.
Uczniowie całej szkoły śpiewali piosenki w języku angielskim
i niemieckim, a uczniowie klasy 4 przedstawili uproszczoną wersję bajki
Alladyn w języku angielskim. 
Organizatorami całego przedsięwzięcia były nauczycielki języków Lucyna
Patałąg i Bożena Szczepańska oraz nauczyciel wychowania fizycznego
Damian Parusel.
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