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Co u nas słychać ?
                 W tym numerze znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach
                 w naszej szkole: - lekcje niemieckiego inaczej,
               - co słychać u wolontariuszy,  
               - olimpiada pierwszaka,
               - andrzejkowe wróżby.

10. listopada w ramach projektu edukacyjnego
„Deutsche Bräuche zum St. Martinstag in Lendzin”

obchodziliśmy Dzień św. Marcina. Głównym celem projektu było
wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem niemieckim. 

Uczniowie mogli się przekonać, że języka można uczyć się również
podczas zabawy.
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11 listopada- Narodowe Święto
Niepodległości.

Wszystkim myśliwym z Koła
łowieckiego "Łabędź" w Bieruniu
 i sympatykom myślistwa,
składamy najlepsze życzenia 
z okazji dnia św. Huberta, Waszego
Patrona. Niech święty Hubert darzy
wszystkich myśliwych
pomyślnością w lesie, na łące 
i wodzie. Niech otacza Was swą
szczególną opieką. 
Niech Wam wszystkim Bóg, Wasz
Patron i Bór Darzy!

Święto Huberta

,

Dzięki współpracy z Kołem
Łowieckim "Łabędź" w Bieruniu
możemy w ich leśnej siedzibie 
organizować spotkania integracyjne
i lekcje w terenie. 
Pomagamy także zdobywać
pożywienie dla leśnych
mieszkańców. Mamy nadzieję, 
że nasze wspólne  działania
przyczynią się do świadomego
poszanowania   przyrody.

.

.

Leśne opowieści …
Gdyś jest myśliwym, wędrując po
kniejach,
wiele usłyszysz o minionych
dziejach,
bo nikt ci tego lepiej nie opowie,
jak owo w górze szumiące
listowie …

Spotkanie w "Błędówce" leśnej
siedzibie Koła Łowieckiego
 "Łabędź" w Bieruniu.
Uroczysta msza święta, chociaż
w strugach deszczu zgromadziła
wielu amatorów i sympatyków
łowów. 

dbałość o wspólne dobro jakim
jest otaczająca nas przyroda
jednoczy. 

Polska!
O, ileż
w jednym
słowie może
się zmieścić
wielkiej treści

Ile rozpaczy
i boleści,
Nikt nie wyliczy,
nikt nie powie,
Chyba że tylko
polskie serce,
Co wiek
przetrwało 
w poniewierce
I zniosło takich
mąk bezedno,..

11 listopada
1918 roku
Polska po 123
latach niewoli
stała się
samodzielnym
państwem.
Złączone ziemie
trzech zaborów 
na powrót
zrosły się 
w jedność. 

Marzenia
Polaków o
niepodległości
po latach walki
z zaborcą  się
ziściły.
"Polsko, nie
jesteś Ty już
niewolnicą!
Sto lat, swym
własnym
dźwignęłaś się
duchem."
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       " Przystań    
          Ocalenie” 

DYSKOTEKA
SZKOLNA-

ANDRZEJKOWA.

Wszystkim darczyńcom –
dziękujemy za dobre serce 
i zaangażowanie w akcję. Mamy
nadzieję na dalszą taką ofiarność.

POMAGAMY ZWIERZĘTOM
Współpraca ze schroniskiem w Cielmicach. Obdarowujemy
schronisko nie tylko materialnie ale także chętnie
poświęcamy czas na pomoc na terenie" Przystani".  
PAMIĘTAJMY !!!  Chore zwierzęta liczą na naszą pomoc.  

Uczniowie naszej szkoły kolejny
raz ochoczo przystąpili do akcji
charytatywnej na rzecz pomocy
mieszkańcom ćwiklickiego
schroniska dla zwierząt.
Zebraliśmy dużą ilość karmy dla
kotów i psów. Dary osobiście
odebrał p. Dominik Nawa –
właściciel schroniska, który
ciekawie opowiadał o losach
swoich podopiecznych.

Dnia 24.11.2016r. 
W naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa. 
Klasa I gimnazjum z tej okazji
przygotowała różnorakie wróżby,
które przedstawiła uczniom.
Podczas dyskoteki odbyły się
zabawy i tańce. Wszyscy
uczniowie bawili się świetnie.

.

.

                          SPOTKANIE NA OLIMPIE
KLASA 5A ODKRYWAŁA TAJNIKI MITOLOGICZNEJ KRAINY BOGÓW.
DZIĘKI TEMU, ŻE SAMI, NA CHWILĘ, WCIELILI SIĘ W ROLE POSTACI
Z OLIMPU MOGLI POCZUĆ MAGICZNĄ ATMOSFERĘ ANTYCZNEJ
GRECJI. SERCA WSZYSTKICH ZOSTAŁY PODBITE PRZEZ
PLUSZOWEGO CERBERA, Z KTÓRYM SAM HADES PRZYBYŁ NA
SPOTKANIE Z CZELUŚCI TARTARU.
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Gotowi...do biegu… start!
 
29 Listopada odbyła się w naszej szkole 3 edycja olimpiady pierwszaka!
W tym roku do rywalizacji stanęły tylko dwie szkoły podstawowe naszego
miasta: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 im. Karola Miarki i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Christiana
Ruberga. Łącznie 6 drużyn pierwszoklasistów. Dzieciaki świetnie się
bawiły podczas niesamowitych konkurencji wymyślonych specjalnie na tą
okazję przez Pana Damiana Parusela i Panią Katarzynę Cetnar.
Uczestnicy spisali się na medal! Podczas przerwy w zabawie, pierwszacy
mogli posilić się pysznymi kanapkami przygotowanymi przez uczniów 
i nauczycieli naszej szkoły.
                                                                            ~P.Czarnynoga

Odczucia zawodników!

Będąc wolontariuszką na Olimpiadzie Pierwszaka, miałam okazje
porozmawiać z jej uczestnikami. Zadawałam pytania czy się im podoba.
Większość z nich odpowiadała że „tak”. Jedna dziewczynka mi
zaimponowała, ponieważ na te samo pytanie nie odpowiedziała ze „tak”
tylko, że przed przyjazdem tutaj się bardzo stresowała, brzuch ją bolał i się
bała trochę. Ale jej emocje opadły po pierwszej konkurencji. Lecz jak
każdy pierwszoklasista nie mogła się doczekać wyników.
Po ogłoszeniu wyników przez panią Burmistrz, każde dziecko zaczęło
skakać z radości. Każda z sześciu drużyn otrzymała puchar oraz każdy 
z uczestników medal. Miło było zobaczyć uśmiech na twarzach dzieci
trzymających w rękach medal olimpijski.        
                                                                               ~D.Krawczyk

                    OLIMPIADA  PIERWSZAKA 2016
   Bajkowe zmagania na sali gimnastycznej w Lędzinach

.
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Stopka Redakcyjna:
U.Karwath
M.Krzemińska-Kostorz
L.Patałąg
N.Filipczuk
P.Czarnynoga
D.Krawczyk

Zapraszamy do publikowania
swojej twórczości na łamach
naszej gazetki.
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