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Tyle się wydarzyło...

Samorząd Szkolny 
- Gimnazjum

Pod koniec września po przeprowadzonej
kampanii wyborczej wybraliśmy Samorząd
Szkolny. Wybory miały charakter
demokratyczny, czyli były wolne, równe,
bezpośrednie i tajne. I tak: przewodniczącą
została Wiktoria Jaskuła, jej zastępcą
Klaudia Żak, skarbnikiem Leon Ogrodzki.
Członkami Samorządu są też Krzysztof
Sirek i Jakub Staszko. Życzymy im
skutecznego działania na rzecz wszystkich
uczniów.

Samorząd Szkolny 
-Szkoła Podstawowa

Pod koniec września, po przeprowadzonej kampanii wyborczej,
wybraliśmy samorząd szkolny. W wyborach brali udział uczniowie
klas IV, V i VI. Wybory miały charakter demokratyczny, czyli były
wolne, równe, bezpośrednie i tajne. Przewodniczącą została Oliwia
Furgała z klasy V a , jej zastępcą Dominika Ziora z klasy VI a,
skarbnikiem Marcin Sztekliński z klasy V. Sekretarzem i
organizatorem imprez została Maria Kopietz z klasy IV. Członkami
samorządu są też Karolina Solowska z klasy V oraz Paulina
Solowska i Oliwia Pazio z klasy IVa. Życzymy im skutecznego
działania na rzecz wszystkich uczniów
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WRZEŚNIOWA WYCIECZKA KLASY 4A
We wtorek 13.09.20016 r.  klasa IV A wraz z opiekunami  wybrała
się na historyczną wycieczkę do Pszczyny. Już na bielskim dworcu PKP
pierwsza lekcja samodzielności - zakup biletu do Pszczyny.
Podróż pociągiem upłynęła błyskawicznie. Pierwszym punktem wycieczki
była Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Skansen zwiedziliśmy w towarzystwie
przemiłej przewodniczki: pani Ireny. Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie przepięknego zamku oraz kompleksu parkowego. Po spacerze
w parku poszliśmy zwiedzić pszczyński zamek, który jest perłą śląskiej
architektury. Następnie zeszliśmy do zbrojowni pełnej średniowiecznego
ekwipunku . Nieco już zmęczeni, ale pełni wrażeń, zakupiliśmy pamiątki
związane z ziemią pszczyńską. Po smacznym posiłku na rynku udaliśmy
się w drogę powrotną. Chociaż upał dawał nam mocno się we znaki
z uśmiechami na twarzach wróciliśmy do szkoły.

Wycieczka do Pszczyny

Wycieczka do PszczynyWycieczka do Pszczyny

5a w Cieszynie
Czwartek, 22 września, klasa 5a spędziła w Cieszynie na 
wycieczce historycznej. Dzieci uczestniczyły w bardzo 
ciekawych warsztatach drukarskich połączonych ze 
zwiedzaniem Muzeum Drukarstwa. Pozostałą cześć dnia 
wypełniło zwiedzanie zabytków związanych z początkami 
państwa polskiego, stylem gotyckim i romańskim. ... To  
ciekawe, choć niewielu o tym pamięta, że znajdująca się na 
Wzgórzu Zamkowym Wieża Piastowska widnieje na 
banknocie dwudziestozłotowym, a Rotunda św. Mikołaja i 
św. Wacława jest najstarszym na Śląsku obiektem 
murowanym. Nie zabrakło oczywiście chwili odpoczynku w 
stylowej kawiarni zamkowej i pizzerii.

Wycieczka do Cieszyna

Wycieczka do Cieszyna

Klasa IV

Klasa IVKlasa IVKlasa V

Klasa V
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WYCIECZKA
INTEGRACYJNA

Zgodnie z tradycją i w tym roku
szkolnym nasze Żaki wybrały się na
wycieczkę integracyjną.. 8 września
klasy 1-3 wyruszyły na Błonia, aby
tam spędzić czas na wspólnej
zabawie. Wśród licznych atrakcji na
ogromnym placu zabaw nie
zabrakło również elementu
rywalizacji podczas
międzyklasowych zawodów
sportowych.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

W trosce o bezpieczeństwo swoich
uczniów "Akademia Żaków", jak co
roku, zaprosiła do szkoły
przedstawicieli Straży Miejskiej.
Goście przeprowadzili z dziećmi
wszystkich klas pogadankę oraz
praktyczne ćwiczenia bezpiecznego
zachowania się na ulicy. Na
zajęciach edukacyjnych uczniowie
zwiększyli swoją świadomość o
zagrożeniach, na jakie są narażeni
na ulicach.

LEKCJA W
PSZCZYNIE 

Dnia 15.09.2016 odbyła się
wycieczka historyczna do
Pszczyny, w której uczestniczyła
klasa 4b a przewodziła mgr Maria
Pluta. Zdjęcia nie oddają
wspaniałych przeżyć i cudownej
atmosfery. Każdy, kto zwiedził
piękny pałac, staje się kimś
zupełnie nowym.

Wycieczka Integracyjna Wycieczka Itegracyjna

Bezpieczeństwo na drodze Bezpieczeństwo na drodze

Pszczyna Pszczyna

- -

- -

- -
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
I PASOWANIE KLASY 1

Dnia 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta
Edukacji Narodowej. Wesoły program artystyczny przedstawiający
szkolne ziółka przygotowało kółko teatralne klas VI oraz I i II
gimnazjum. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego w ciepłych
słowach podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za naukę,
opiekę, cierpliwość, wyrozumiałość. Następnie nasi najmłodsi
koledzy i koleżanki z wielkim przejęciem ślubowali, że będą zawsze
z dumą udowadniać, że są godni miana żaka. W nagrodę dostali
dyplomy oraz wielkie rogi obfitości wypełnione słodkościami.

Ślubowanie

Dzień Nauczyciela i ŚlubowanieDzień Nauczyciela i ŚlubowanieDzień Nauczyciela i Ślubowanie

DZIKIE PTAKI W AKADEMII
W środę 12.10 nasi uczniowie mieli świetną
okazję usłyszeć, jaką rolę w przyrodzie
spełniają ptaki drapieżne i czym się różnią
od siebie. W czasie interesującego pokazu
zaprezentowane zostały: sowy, jastrząb i
sokół.
Każdy uczeń mógł na własne oczy parę
centymetrów od siebie doświadczyć
obecności tych ptaków. Na koniec wszyscy
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z sową
Fioną.

Pokaz ptaków
Pokaz ptaków

Pokaz ptaków

Pokaz ptaków

Pokaz ptaków

Klasa 1

---

Fiona
Sokół

Sowa Puchacz

`Jastrząb

Zdjęcia z Fioną



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 5 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Żak and GO!

TYDZIEŃ KODOWANIA W NASZEJ SZKOLE
19 października w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania nasi
uczniowie oswajali się z tematem programowania. Klasy starsze
w języku programowania Scratch tworzyli pianino, które oczywiście
grało. Młodsi programowali siebie nawzajem i doświadczyli jak trudna,
ale i przyjemna jest praca programisty. W ramach zajęć dodatkowych
„Mistrzowie Kodowania” uczniowie klasy trzeciej ożywiali obiekty
np.: Scratch-owy kot łapał mysz.

Mistrzowie Kodowania

Mistrzowie KodowaniaMistrzowie KodowaniaMistrzowie Kodowania

Wycieczka Pętlą Beskidzką
We wrześniu udaliśmy się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę dookoła Beskidu
Śląskiego. Trasa Pętli Beskidzkiej obejmowała m.in.: Rychwałd, Żywiec, Węgierską Górkę i Wisłę.
Mimo tego, że miejscowości te są nam znane i niejednokrotnie już tam byliśmy, o każdej z nich
dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Pan przewodnik opowiadał bardzo ciekawie.Skąd wzięła się
nazwa największej wsi w Polsce – Kozy? Skąd „przywędrował” kościół w Rychwałdzie? Jak są
oznaczone szlaki papieskie? Dlaczego Papieża Jana Pawła II nazywano „wujkiem”? Skąd nazwa
„Góra Ochodzita”? Wiecie? My tak! I dodamy, że to tylko garstka naszych wycieczkowych
ciekawostek. Oprócz zdobywania wiedzy znaleźliśmy również czas na krótki spacer po
przepięknym parku w Żywcu, zjedliśmy pyszne ciacha w tamtejszej kawiarni, uśmialiśmy się do
łez, słuchając prelekcji wyjątkowego pana w Chacie Kawuloka i zwiedziliśmy fort w Węgierskiej
Górce. 
To była bardzo udana wycieczka!

Pętla Beskidzka

Pętla Beskidzka Pętla Beskidzka Pętla Beskidzka

Pani Fryś

Pani FryśPani FryśPani Fryś

Zuzia S.

Zuzia S. Zuzia S. Zuzia S.
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ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
11 LISTOPADA

Dni 10 listopada, podzieleni na 3 grupy wiekowe, radośnie świętowaliśmy 
odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
Śpiewaliśmy pieśni legionowe oraz żołnierskie. Wysłuchaliśmy krótkiej
prelekcji pani od historii, na temat dróg Polski do niepodległości.
Następnie uczniowie klas I – III rozwiązywali zagadki, wzięli
udział w multimedialnym quizie oraz konkursie wiedzy o hymnie
narodowym. Natomiast uczniowie klas IV – VI oraz I i II gimnazjum
wzięli udział w zajęciach warsztatowo- konkursowych podczas, których
musieli się popisać wiedzą  o Polsce z różnych dziedzin. Emocji było
co niemiara. Zwycięscy nagrodzeni zostali wpisaniem 6 do dziennika.
Rozstrzygnięte zostały też ogłoszone wcześniej przez Samorząd Szkolny
konkursy plastyczne.  Najładniejsze gazetki klasowe miały klasa
III b i IV a. W dziedzinie gadżetów patriotycznych zwyciężyło rodzeństwo
Marta (klasa I) i Piotr ( klasa III b) Bartków. Najlepszy plakat namalowały 
Oliwia Furgała i Marta Rożek z klasy V a. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

11 Listopada

11 Listopada 11 Listopada 11 Listopada

11 Listopada 11 Listopada 11 Listopada

-

- - -

- - -
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PIERWSZA POMOC

Uczniowie klasy IIIa ćwiczyli umiejętność
udzielania pierwszej pomocy. W tym roku
szkolnym, pod kierunkiem mgr Alicji
Fodczuk uczniowie przypomnieli sobie o
wszystkich zasadach udzielania
pierwszej pomocy ofiarom nieszczęśliwych
zdarzeń.Dotyczyły one  informowania służb
ratowniczych, zachowania się na miejscu
wypadku oraz udzielenia bezpośredniej
pomocy ofiarom.

Lekcja na żywo

Klasa 3b brała udział w lekcji muzealno-
warsztatowej, która odbyła się w Muzeum
Drukarstwa w Cieszynie. Zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział
w warsztatach byli pod wielkim wrażeniem
informacji, jakie przekazała im sympatyczna
przewodnik muzeum. Zajęcia praktyczne,
które odbyły się na końcu spotkania, długo
pozostaną w pamięci uczniów.

Pierwsza Pomoc Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

Warsztaty Warsztaty

Warsztaty Warsztaty Warsztaty

Pani Krystyna Siemińska Pani Krystyna Siemińska

Pani Krystyna Siemińska

Pani Krystyna Siemińska

Pani Krystyna Siemińska

- -

- - -
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NOC W SZKOLE
W piątek, 18 listopada, uczniowie klasy III B przyszli do
szkoły o godzinie 19.00 by pod hasłem "Maraton filmowy
oraz warsztaty biblioteczne" spędzić wspólnie noc w
szkole. Uczniowie wieczór rozpoczęli od wyboru miejsca na
nocleg, następnie w świetlicy rozpoczęły się warsztaty,
gdzie wspólnie odkrywaliśmy osobiste stracho-demony ,
które jak się okazało wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z
klasy da się okiełznać. Około godziny 21 zajadaliśmy na
kolację pyszną pizzę. Następnie szybka toaleta i skok do
śpiwora  … po odśpiewaniu klasowej piosenki pierwszy z
pięciu zaplanowanych seansów filmowych rozpoczął
się. Rano z wielkim apetytem uczniowie zjedli samodzielnie
przygotowane śniadanie. Przez cały czas pobytu w szkole
wszystkim dopisywał humor.
Ta noc była wspaniałym wydarzeniem :)

Noc w szkole

Noc w szkole

Noc w szkole

Noc w szkole

Gazetkę wykonała
Wiktoria Jaskuła

z klasy 2 Europejskiego
Gimnazjum Akademii

Żaków.

:)

Noc w szkoleNoc w szkole

Noc w szkole

-

-

-

-

--

-
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	W piątek, 18 listopada, uczniowie klasy III B przyszli do szkoły o godzinie 19.00 by pod hasłem "Maraton filmowy oraz warsztaty biblioteczne" spędzić wspólnie noc w szkole. Uczniowie wieczór rozpoczęli od wyboru miejsca na nocleg, następnie w świetlicy rozpoczęły się warsztaty, gdzie wspólnie odkrywaliśmy osobiste stracho-demony , które jak się okazało wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z klasy da się okiełznać. Około godziny 21 zajadaliśmy na kolację pyszną pizzę. Następnie szybka toaleta i skok do śpiwora  … po odśpiewaniu klasowej piosenki pierwszy z pięciu zaplanowanych seansów filmowych rozpoczął się. Rano z wielkim apetytem uczniowie zjedli samodzielnie przygotowane śniadanie. Przez cały czas pobytu w szkole wszystkim dopisywał humor. Ta noc była wspaniałym wydarzeniem :)

	Wiktoria Jaskuła
	z klasy 2 Europejskiego Gimnazjum Akademii Żaków.


