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        Już się szkoła nam zaczęła :D

JT

"Miły uczniu zapamiętaj!
Pilna nauka i praca są drogą do

SUKCESU"

Relacja Mai Tukaj z rozpoczęcia roku szkolnego:

Po wakacjach wróciliśmy szczęśliwi. uśmiechnięci i
wypoczęci do naszej szkoły. Nowy rok szkolny
rozpoczęliśmy Mszą Świętą, po której żwawo wróciliśmy do
szkoły na uroczystą Akademię.

Pani Dyrektor serdecznie nas przywitała i oficjalnie otwarła
nasz nowy Rok Szkolny 2016/2017. Obejrzeliśmy też
wspaniałą akademię przygotowaną przez młodsze klasy.

POWODZENIA dla wszystkich!!!

Pomysł, zgrana ekipa uczniów i rejs statkiem w stronę 1 września...Kiedy wszyscy
uczniowie wokół wraz z rodzicami ostatnie dni sierpnia spędzają na przygotowywaniu się
do szkolnej ławki, my nauczyciele tworzymy Rozpoczęcie Roku Szkolnego, aby dobrze
wejść w ten kolejny etap edukacji. Telefony rozbrzmiewają, by zgrać ekipę dzieciaków do
stworzenia uroczystości szkolnej. Następnie jest próba, próba i jeszcze raz próba...

Tworzenie dekoracji, uśmiech oraz mnóstwo energii, która oczywiście towarzyszy nam
po tak długim odpoczynku. Kiedy już wszystko jest dopięte na ostatni guzik zaczynamy
próbę generalną, na której wszystkim doskwiera stres… Światła, sala gimnastyczna
pełna nauczycieli, uczniów, zaproszonych gości i START „Z pokładu statku słychać
rozlegający się gong”. Statek dopłynął na szkolną scenę. 

Kiedy akademia dobiega końca i cała NASZA (uczniów oraz nauczycieli) praca
nagrodzona jest brawami, możemy odetchnąć i spokojnie ukłonić się w stronę
publiczności. Tegoroczne Rozpoczęcie Roku Szkolnego mieliśmy okazję przygotować
MY- świeżo upieczeni nauczyciele kontraktowi.

p. Ola Swat
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OGŁOSZENIA:

Obecnie trwa konkurs związany z DEN na
rozpoznanie naszych nauczycieli i pracowników
szkoły ze zdjęć z dzieciństwa. 

Swoje odpowiedzi (minimum 10 znalezionych
osób) prosimy oddawać przewodniczącym klas,
którzy potem przekażą je Radzie Samorządu
Uczniowskiego.

Od 17.10 obowiązuje obuwie zmienne - będą
przeprowadzane niezapowiedziane kontrole.

Prosimy o aktualizację gazetek w klasach - będą
przeprowadzane niezapowiedziane kontrole.

Samorządowe początki
i porządki

Obecne akcje charytatywne naszej szkoły:

- "Starszy brat, starsza siostra" - program polega na pomocy w nauce i
odrabianiu zadań domowych młodszym uczniom - zachęcamy do
zgłaszania się uczniów klas 4-6!! Akcja trwa cały rok.

- Zbiórka karmy, koców, pojemników na żywność i zabawek dla zwierząt dla
Schroniska "Fauna" w Rudzie Śląskiej - organizatorem jest p. Łukasz
Jarosz - zachęcamy do udziału!! Zbiórka trwa do 25.11.2016

Na cel charytatywny zostaną przekazane także pieniądze zebrane na
zbliżającej się dyskotece - już 22 listopada!
                             Pamiętajcie, że warto pomagać!!

Relacja z wyborów - Julia Jasny:

Wybory szkolne odbyły się, jak co  roku, w pierwszych dniach września i
brały w nich udział dzieci z klas 4-6.Okazało się, że do wyborów zgłosiły się
tylko dziewczyny :) 

Walka o głosy wyborców trwała cały tydzień. Startujący uczniowie
prześcigali się w pomysłach na program - w szkole wisiało mnóstwo
plakatów, a kandydaci rozdawali ulotki, czy nawet przekupywali wyborców
słodyczami!

Ostatecznie zacięty bój wygrały: Maja Tukaj (5a), Karolina Ciba (6a) i
Wiktoria Malurdy (5a) - to one tworzą teraz naszą nową Radę Samorządu
Uczniowskiego!

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy i
wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!

Maja Tukaj: "Jestem wzruszona, że ponownie zostałam wybrana przez
uczniów. Dziękuję wszystkim za głosy. Gratuluję też Wiktorii i Karolinie.
Mam nadzieje, że będzie nam się fajnie współpracować."

Wiktoria Malurdy:"Nie wiem co powiedzieć, tak się wzruszyłam. To było
moje marzenie. Dziękuję za głosy".

Karolina Ciba:"Byłam zaskoczona, że dostałam tyle głosów. Chciałam
podziękować za te głosy. Postaram się, by szkoła zmieniała się na lepsze."
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Świętujemy - Dzień Nauczyciela

Dzień Chłopaka - relacja Zosi Sułeckiej:

Dnia 30 września był u nas Dzień Chłopaka  - w ten dzień i u nas
wszyscy chłopcy świętowali. W naszej szkole odbyło się
m.in. głosowanie na chłopaków w różnych kategoriach, m.in: na
najładniejszego chłopaka (tu wygrał Dawid
Śmietana), najśmieszniejszego, najspokojniejszego, najgrzeczniejszego i
najniegrzeczniejszego, ale też na najbardziej gadatliwego
(bezkonkurencyjny okazał się Patryk Jaskólski).
W ten dzień wszyscy chłopcy w swoich klasach dostali pomysłowe
upominki od dziewczyn.

Ciekawostka!!! Dzień Chłopaka na Białorusi, Ukrainie i w Rosji jest
obchodzony 23 lutego; w Wielkiej Brytanii i Irlandii - 5 kwietnia; w Japonii -
5 maja, w Brazylii - 15 lipca, w Norwegi 7 października, w Indiach i
Meksyku - 19 listopada, a w Kanadzie 25 listopada.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla naszych chłopaków!!!

Świętujemy !!!!!!!
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Relacja Sary Sułeckiej i Natalii Kozubowskiej:
13 października dzieci już rozpoczęły 
świętowanie tego ważnego dnia - rozdawały
laurki, mówiły wierszyki i przekazywały liczne
życzenia! Pani dyrektor np. dostała niesamowite
malinki nadziane na wykałaczki!!

W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się
uroczysta akademia, podczas której nauczyciele
mieli okazję obejrzeć przedstawienie
przygotowane przez dzieci nt. pracy nauczyciela.
Mogliśmy też posłuchać wielu fajnych piosenek w
wykonaniu naszego niezawodnego chóru
szkolnego. Wszyscy byli uśmiechnięci i
zadowoleni!!

Święto Szkoły - relacja Julii Jasny i Mai Tukaj:

17 października obchodziliśmy Święto Szkoły. Najpierw poszliśmy do
kościoła na Mszę Świętą. 
Po powrocie odbył się uroczysty apel przedstawiający historię szkoły
oraz naszego patrona ks. K. Damrota. Następnie odbyła się część
artystyczna, prezentująca uzdolnienia naszych uczniów. Przed p.
Dyrektor zaproszonymi gośćmi, nauczycielami wiersze prezentowali
uczniowie klas 4a, 5a i 6a, którzy z dumą opowiadali o nauce różnych
przedmiotów. Swoje zdolności taneczne prezentowały m.in Fasolki oraz
Marcelina Bogacz, a swoje talenty wokalne zaprezentowały m.in Ania
Matynia, Wiktoria Kuś czy Kasia i Iza Lewandowskie. 

Pomimo małych problemów technicznych wszyscy świetnie się bawili, a
dzięki Fasolkom mogliśmy się nawet nieźle poruszać do super układu
tanecznego!
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Gazetkę stworzyli dla Was redaktorzy:

Maja Tukaj (5a), Julia Tukaj (5a), Natalia
Kozubowska (5a), Julia Jasny (4c), Kasia
Lewandowska (4b), Sara Sułecka (4a), Zosia
Sułecka (6b)

Opiekunowie: p. Anna Ćwik i p. Aleksandra
Swat

Jeśli chcecie do nas dołączyć...zachęcamy
serdecznie!!

AC

WYWIAD NUMERU!

Z p. Łukaszem Jaroszem i p. Mają Sajdak-Jarosz rozmawiała Maja Tukaj:

1. Czy są Państwo zadowoleni z pracy w naszej szkole?
Tak. Jesteśmy absolwentami.
2. Czy planują Państwo jakieś konkursy w świetlicy lub ciekawe zajęcia?
Oczywiście, że tak. Będą m.in konkursy taneczne, plastyczne, techniczne. Organizowane będą też
dni filmów, czy tworzenia gier. Poza tym czytamy ciekawe książki cały rok.
3. Mają Państwo jakieś zwierzątka?
Mamy królika, a w przyszłości będziemy mieli także psa.

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ

Nasze osiągnięcia:
- dziewczyny z naszej szkoły zajęły 3
miejsce w zawodach lekkoatletycznych w
kategorii klas 4-6

- Dawid Malik z 4a po raz kolejny zdobywał
medale na zawodach pływackich - tym razem
w
III Zawodach Pływackich o Puchar Rosomaka
zdobył 2 srebrne i 2 brązowe medale, a w
Cieszynie medal złoty i srebrny

Zbliżające się konkursy:

- w listopadzie pierwsze etapy konkursów z j.
polskiego i matematyki
- konkurs biblioteki na Zakładkę w klasach 1-3
- konkurs biblioteki na plakat o znanym pisarzu
lub poecie w klasach 4-6
- konkurs biblioteki o zasadach savoir-vivre

Dzieje się u nas wiele ciekawych rzeczy i każdy z nas ma okazję nie tylko zdobywać wiedzę w
szkole, ale także dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na klasowych podróżach i
szkolnych spotkaniach...oto niektóre z nich!:

Lekcja w kinie - klasy 4-6 poznały tajniki sztuki filmowej i obejrzały film 'Przygody Tomka
Sawyera", a klasy 3a i 3b poznały tajniki tworzenia filmów animowanych i obejrzały pięknego
"Małego Księcia"
uczniowie mieli okazję zobaczyć zajęcia pokazowe Klubu Robotyki i Programowania -
 uczniowie tworzyli robota zwiadowce!!
4a i 4b były na rajdzie górskim w Szczyrku, gdzie przeszli aż 17 km, docierając do  Klimczoka i
Szyndzielnii i Chaty Wuja Toma!
5b świetnie bawiła się na kręglach obok kina Cinema City
uczniowie z 2a i 2b byli na wycieczce w AKUKU, gdzie poznali tajniki ziemniaka
uczniowie 2d pojechali na wycieczkę do Podlesic, gdzie zwiedzili Jaskinię Głęboką i brali udział
w wielu grach terenowych np. zbieranie leśnych skarbów, czy rozpoznawanie drzew
11 października odbył się pokaz Iluzji w naszej szkole
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Nasze szkolne i pozaszkolne      
wyprawy !
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