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Żegnajcie Wakacje! Witaj Szkoło!

W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 wszystkim uczniom
naszej szkoły życzymy wielu sukcesów, wytrwałości oraz

nawiązywania przyjaznych kontaktów z rówieśnikami.

Sprzątanie Świata 2015/2016
Otrzęsiny klasy I
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Konkursy w szkole
Zbiórka żołędzi
Zbiórka surowców
Wiadomości z biblioteki
Warto czytać książki 
Zuchy i Harcerze

W tym numerze:



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 10/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW szkolnych murach.

Sprzątanie Świata 2015/2016 za nami!

 
Akcja Sprzątania Świata, w naszej szkole, co roku cieszy się
niegasnącym zainteresowaniem.  22 września 2016 roku uczniowie klas
4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej oraz 1 i 2 Gimnazjum uzbrojeni w rękawice  
 i worki wyruszyli na przydzielone wcześniej obszary zlokalizowane na
terenie gminy Zbrosławice.

Klasa 3 Gimnazjum w tym roku szkolnym w ramach akcji Sprzątania
Świata sprzątała Las Górniki – Ptakowice wspólnie z Kołem Łowieckim
„Żubr Księży Las”.

Zapewniono nam transport, wraz z osprzętem potrzebnym do pracy.
Grupa licząca 17 osób, uporządkowała duży obszar lasu i miejsca wzdłuż
ulicy. Nazbieranych zostało aż 6 pełnych worków, plus wielkogabarytowe
odpady. 

W zamian za pomoc zorganizowano nam miłą niespodziankę, klasowe
ognisko ze smacznymi kiełbaskami, soczkami i ciastem. Po zakończeniu
pracy zdaliśmy worki organizatorom i wróciliśmy na lekcje. 

red. Klaudiusz Luks

Jesteśmy przekonani, że tego typu akcje, przeprowadzane co roku w
naszej szkole, owocują chęcią dbania o środowisko i udowadniają, że są
bardzo istotnym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.
Wszystkie klasy brały aktywny udział w tym przedsięwzięciu i za rok
zamierzamy ten sukces powtórzyć.
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Składamy serdeczne podziękowania:

Kołu Łowieckiemu „Żubr Księży Las”, 

Panu Fryderykowi Hatlapa, Panu Markowi Kuś,
Panu Andrzejowi Kornatowskiemu, Panu Grzegorzowi Białas,

Panu Edwardowi Piotrowskiemu

oraz
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Zbrosławicach.
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Otrzęsiny w klasie pierwszej.

Dnia 30.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy 1 gimnazjum. Impreza zwana popularnie „dniem kota” została zorganizowana przez
Samorząd Szkolny. Zgodnie z coroczną tradycją, impreza miała na celu wprowadzić pierwszoklasistów do grona gimnazjalistów.
Pierwszoklasiści byli zobowiązani sprostać wielu śmiesznym i oryginalnym konkurencjom.
Przystąpili do konkurencji sportowych i zręcznościowych. Rysowali z zamkniętymi oczami swoją podobiznę kota, ubierali kolegów w papier toaletowy,
karmili się kocim specjałem (również z zamkniętymi oczami), jedli mashamallowsy bez użycia rąk, pili smaczne mleczko, ubijali pianę, przeszli kocią
metamorfozę oraz tworzyli ogromnego gimburgera. Żeby tego było mało, kociaki miały także za zadanie wykazać się wiedzą zdobytą na temat szkoły.
Tradycyjnie, jak co roku, zabawę zakończyło przeciąganie lin . Ostatecznie całą imprezę wygrały 1 punktem  „koty”.  Rywalizacja była zacięta ale
najważniejsze, że wszyscy uczniowie w tym dniu się dobrze bawili. „Koty” po uroczystym wręczeniu dyplomów, na koniec imprezy, dołączyli do
zaszczytnego grona uczniów starszych. Po zakończeniu udanych otrzęsin wszyscy rozeszli się do klas w doskonałych nastrojach.

red. Szymon Stańkowski
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Z życia Szkoły!

HALLOWEEN ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI!!!!

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas 4-6 naszej Szkoły Podstawowej do
wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą dynię Halloween’ową.
Technika i format pracy dowolny. Prace składamy do 19 października .
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane w kolejnym
numerze gazetki „w Szkolnych Murach”

red. Łukasz Dworniczek

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH - KLASY 1-3 SP.

Najmłodszych uczniów naszej szkoły (klasy 1-3 Szkoły Podstawowej)
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „SEGREGUJ RAZEM Z
NAMI”

Dla tych , którzy przez cały rok szkolny będą bardzo aktywnie
uczestniczyć w akcji, Samorząd Uczniowski pod koniec roku szkolnego
przewiduje ciekawe nagrody.

SPORT W NASZEJ SZKOLE:
Dnia 24 września 2016 roku o godz.10:00 odbył się mecz: 
UKS Sokół Zbrosławice vs Orzeł Miedary.
Po zaciętej walce Zbrosławice pokonały Orła Miedary 5:0. 
Bramki dla Zbrosławic zdobyli:
Gabriel Dziewięcki (2 razy),
Mateusz Kępka (2 razy),
Krystian Chodak (1 raz).

red. Gabriel Dziewięcki i Krzysztof Bankiel

KONKURS CZYTELNICZY W NASZEJ SZKOLE

Zapraszamy do konkursu czytelniczego, który będzie w naszej szkole 
trwał od 12.09.2016.do 30.05.2017 roku. W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy uczniowie. Na czym on polega? Wypożyczacie i czytacie
książki, lektury i inne czasopisma. Pod koniec roku robimy
podsumowanie i wyłaniamy „mole książkowe" - osoby, które przeczytały
najwięcej książek. Dla najlepszych czytelników przewidziane są nagrody
rzeczowe z funduszu Rady Rodziców. 
Czytajmy !!!!  Warto !!!

red. Łukasz Dworniczek 



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 10/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW szkolnych murach.

Zbiórki Harcerskie i Zbiórki
Zuchowe w naszej szkole.

Pomagamy zwierzętom 
przetrwać zimę.

W naszej szkole już od wielu lat prowadzone są zbiórki harcerskie.
Poznajemy na nich wiele ciekawych rzeczy np. uczymy się szyfrować
wiadomości, poznajemy symbolikę harcerską oraz elementy
umundurowania.

Ale oprócz rzeczy typowo związanych z harcerstwem można także
nabyć wiele przydatnych w życiu umiejętności takich jak udzielenie
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej  czy umiejętne rozpalanie
ogniska.

Co jakiś czas bierzemy udział w wyjazdach, rajdach weekendowych.
Śpimy wtedy w szkołach lub w ,,Ośrodku Harcerskim Borowiany”.
Zdobywamy również różne sprawności, które mogą być związane z
naszym hobby.

Oprócz drużyny harcerskiej są w naszej szkole także zbiórki zuchowe.
Zbiórki zuchów różnią się od zbiórek harcerzy gdyż na zbiórkach
zuchowych jest więcej zabaw, gier oraz innych rzeczy dostosowanych do
wieku zuchów.

Serdecznie zapraszamy na zbiórki harcerskie 10 Tarnogórskiej Drużyny
Harcerskiej ,,Grom” im. Andrzeja Małkowskiego osoby od 4 klasy
wzwyż.
Zbiórki odbywają się w  poniedziałki  w godzinach 17-19 w sali 27.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1,2,3 Szkoły Podstawowej  na
zbiórki zuchowe 10 Gromady  Zuchowej ,,Małe Włóczykije”
Zbiórki odbywają się w piątki w godzinach 16-17 w sali nr 2

red. Małgorzata Jonda

Drodzy uczniowie!

W naszej szkole Samorząd Uczniowski wraz z Ligą Ochrony Przyrody
prowadzi zbiórkę kasztanów i żołędzi. Zbiory możecie przynosić do sali nr
7.

Kasztany i żołędzie są przysmakiem dzików, saren, jeleni, danieli, a także
ptaków: sójek i bażantów. Są bogate w witaminy i substancje odżywcze,
dlatego wykorzystywane są do dokarmiania zwierzyny leśnej. Wiele
zwierząt otrzymuje dzięki temu  w okresie zimy niezbędny pokarm,
którego normalnie nie mogłoby samodzielnie znaleźć ze względu na
trudne warunki pogodowe w trakcie tej pory roku. 

Owoce marnują się, gnijąc na trawnikach i zaśmiecając parkowe alejki.
Zbiórka daje obopólne korzyści: z jednej strony to dobry sposób
promowania nawyków ekologicznych wśród młodych osób, nauki
wrażliwości wobec zwierząt i oszczędnego gospodarowania zasobami
przyrody; z drugiej strony mamy oczywiście dobro zwierząt – pomoc w
przetrwaniu w trudnych, zimowych warunkach, w których mogłyby sobie
nie poradzić bez wsparcia człowieka. 

Za wszelką pomoc dziękujemy.

red. Łukasz Dworniczek
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Samorząd Szkolny na rok 2016/2017 wybrany!
W ostatnim tygodniu  września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Wybory poprzedzone zostały zakrojoną na szeroką skalę kampanią wyborczą, trwającą od  14 do 21 września. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi
propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Powszechne i tajne wybory przeprowadzono 23 września. Wyborcy mogli
oddawać po 2 głosy na karcie do głosowania, następnie wrzucali ją do specjalnie do tego przeznaczonej urny wyborczej. Wybraliśmy w sumie 10 osób
które godnie będą reprezentować nasze interesy, organizować w szkole różne przedsięwzięcia: akcje charytatywne, szkolne imprezy, dyskoteki i
konkursy. 

red. Krystian Chodak

Przyjaźń w życiu człowieka jest wartością bezcenną…
22 września 2016 r. klasy 1-3 Szkoły Podstawowej  świetną okazję obejrzeć pouczającą bajkę pt:„ Bezcenna przyjaźń”. Piękne stroje lalek, muzyka,
odpowiednia scenografia przykuwały uwagę dzieci. Bajka ukazała nam, czym jest przyjaźń i jak warto o nią dbać.

Przedstawienie bardzo się naszym uczniom podobało, o czym świadczyły emocje podczas trwania spektaklu.
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Konkurs gazetkowy w naszej szkole!!

Samorząd już działa i to bardzo sprawnie. Właśnie
zakończył się 1 etap konkursu gazetowego. W
konkursie biorą udział klasy 4,5,6 Szkoły
Podstawowej oraz  1,2,3 Gimnazjum.

Gazetki sprawdzone, punkty wpisane, a efekty?
Oceńcie sami…
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Warto czytać książki - W tym wydaniu słów kilka o książce "CZAS ŻNIW"

Książkę przeczytałam z polecania rówieśnika, dwa lata po jej premierze
w Polsce i żałuje do teraz...że tak późno spotkałam się z tą
autorką.
Opowiada ona o życiu 19- letniej Paige Mahoney pozornie zwykłej nastolatce,
która jeszcze w latach dzieciństwa przeprowadziła się z Irlandii
do Cytadeliw Londynie. Skrywa śmiertelny sekret chroniąc tym samym
swojego ojca. Twierdzi on, że jego córka jest najzwyklejszą
dziewczyną, pracującą w barze jak typowa nastolatka w 2056 roku.
Prawda jednak prezentuje się nieco inaczej : Należy ona do
kryminalnego podziemia Sajonu Londyn. Pewnego dnia stanie się jednak
coś, czego żaden wróg by jej nie życzył. Czy uda jej się uniknąć konsekwencji ?
Podda się bez walki, czy zjednoczy siły i wraz z innymi pokona przeciwności losu ?
Książkawywołała na mnie olbrzymie wrażenie. Jedyną odpychającą rzeczą
dla osób "nieczytających" może być ilość stron, lecz gdy tylko zaczniesz czytać wciągnie jak wir.
Trzyma w napięciu do ostatniej strony, ostatniego zdania kończy się w niespodziewany sposób.
"Rok 2059. Dziewiętnastoletnia Paige Mahoney pracuje w kryminalnym
podziemiu Sajonu Londyn. Jej szefem jest Jaxon Hall, na którego
zlecenie pozyskuje informacje włamując się do ludzkich umysłów.
Paige jest sennym wędrowcem i w świecie, w którym żyje zdradą
jest już sam fakt że oddycha.
Pewnego dnia jej życie zmienia się na zawsze. Na skutek fatalnego splotu
okoliczności zostaje przetransportowana do Oksfordu - tajemniczej
kolonii karnej, której istnienie od dwustu lat utrzymywane jest w
tajemnicy. Kontrolę nad nią sprawuje potężna, pochodząca z
innego świata rasa Refaitów. Paige trafia pod protektorat
tajemniczegoNaczelnika - staje się on jej panem i trenerem. Jej
naturalnym wrogiem. Jeśli Paige chce odzyskać wolność, musi
poddać się zasadom panującym w miejscu, w którym została
przeznaczona na śmierć"
Książka
"Czas żniw" liczy 29 rozdziałów (497 stron) i kosztuje
około 35 zł. Książka ta jest dziełem wyjątkowym. Samantha
Shannon to młoda pisarka o ogromnych ambicjach  i imponującej
wyobraźni, która w swej debiutanckiej powieści stworzyła
niezwykle sugestywną i inteligentnie skonstruowaną wizję świata.
Zachęcamy gorąco do lektury !!!!! Nie pożałujecie ;) 

red. Karolina Czubasiewicz
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