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"Herody"- tekst Józefa Wadasa.
Zwyczaje kolędnicze na Śląsku.

    Kontynuujemy
zwyczaje przodków

.

.

Kolędowanie
z gwiazdą, szopką
czy turoniem to
popularny niegdyś
bożonarodzeniowy
zwyczaj. 
Polega on na
odwiedzaniu
domostw
z życzeniami
pomyślności 
w Nowym Roku.
Dziś jednak należy
do rzadkości,
ta tradycja zanika.

Szkoda trochę,
bo to piękny
i ciekawy obrzęd
o bogatej historii.
Uczniowie klasy
szóstej w izbie
regionalnej urządzili
kolędowanie dla
rodziców
i kolegów. 
W ciekawych
strojach  odtworzyli 
biblijną historię,
w które wplątane 
są ludowe wątki. 

Kolędnicy
przypomnieli
wszystkim
zapomniane
tradycje i zwyczaje
związane 
z naszym
regionem.
Przygoda
z kolędowaniem
uatrakcyjniła
zebranie rodziców,  
 a uczniom
dostarczyła sporo
zabawy.

.
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    "Dziś się dla Ciebie śnieg rozkrysztalił, oglądasz  
        zimę, której nie znałeś. Piękna jest zima,            
                         prawdziwa biała".

..

.

Zimowe zabawy na śniegu. Dobra zabawa, to czas spędzony 
z kolegami i koleżankami w szkole.
 I ty możesz miło spędzać czas!
Korzystając z wspaniałej zimowej aury dotleniamy nasze płuca
 i ładujemy akumulatory do aktywnej pracy na lekcjach.

Czy można się uczyć na śniegu?

Magia zimowego czasu to nie tylko
dobra zabawa, ale też nauka.
Uczniowie po ulepieniu bałwanów,
bitwie na śnieżki, mieli też czas na
tworzenie historii, których
bohaterami byli oni sami. Mroźna
atmosfera pozwoliła uczniom 
utożsamić się z bohaterami takimi
jak Kaj, Gera, Olaf czy Anaruk.
Takie lekcje języka polskiego,
godzin wychowawczych łączą ze
sobą pożyteczne i przyjemne cele. 
Nie tylko uczymy się bawiąc, ale
poprzez aktywny udział 
w ćwiczeniach rozwijamy swoje
umiejętności językowe 
i interpersonalne, które
w obecnym świecie są niezmiernie
istotne.

..
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     Dzień babci i dziadka.

       Wielka Orkiestra        
 Świątecznej pomocy.

.

.

Kochani, dziś okazja rzadka. Mamy Dzień Babci
oraz Dziadka. Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek do łóżka iść nie
chciała wcale. A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie.

.

Po raz kolejny  w naszej szkole zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki:
P.Hermyt i J. Suszek zbierały do puszek "dary serca"
w postaci datków. Uczniowie zgromadzili także sporo
fantów, które były przeznaczone na loterię. Swój wkład
w uatrakcyjnienie tego niezwykłego dnia włożyli także
nasi artyści, których   przygotowały  
B. Boruta, L.Patałąg cieszył oczy wszystkich widzów.
Nad całością czuwała M. Krzemińska-Kostorz.             

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole na stałe
wpisany jest w kalendarz imprez  i obchodzony jest co
roku bardzo hucznie. Przedszkolaki zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne,
a dumni dziadkowie ukradkiem ocierali łzy wzruszenia.
Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Następnie dzieci zaprosiły swoich gości do wspólnej
zabawy. Dziadkowie i babcie chętnie bawili się 
z dziećmi, tańczyli w rytm muzyki. Na koniec wszyscy
rozkoszowali się domowymi ciastami, upieczonymi
przez mamy. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej
i ciepłej atmosferze. Imprezę zorganizowała p. Barbara
Ziętek.

.
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Młode projektantki biżuteerii

.

Dekoracje i ozdoby           
handmade

Każdy z nas uwielbia otaczać się
pięknymi przedmiotami
 i chce, aby wnętrze jego domu było
wyjątkowe i oryginalne.  
Warto zdecydować się na wybór
dekoracji i ozdób handmade.
Pani L. Patałąg tworzy
niepowtarzalne dodatki, które
z pewnością zachwycą wszystkich
miłośników rękodzieła
artystycznego.
Dekoracje z materiału to pomysł na
hobby i ozdobę wnętrza. 
Jest to także znakomity pomysł na
uroczy prezent.

Świetlica naszym drugim domem.
Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie 
i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu
zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.
Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. 

Aby sprostać oczekiwaniom najmłodszych użytkowników tego
niezwykłego miejsca panie dbają cały czas o atrakcje,  z których mogą
korzystać wszyscy uczestnicy. Dzięki przedsiębiorczości p. L. Patałąg
zasoby świetlicy cały czas wzbogacają się. Dzieci mogą korzystać
z atrakcyjnych zabawek, które pobudzają wyobraźnię, rozwijają
kreatywność i doskonale zapełniają czas. Trudno się od nich oderwać.
Magnetyczne kulki, rzepy, kolorowe koraliki, gry planszowe to tylko 
nieliczne atrakcje z jakich korzystają dzieci. Ważna jest też atmosfera. 
Staramy się o to, aby  była miła i przyjazna.
W naszej świetlicy dbamy także o wdrażanie uczniów do przestrzegania
przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań.
Staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania
kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.

Najcenniejsze opinie uczniów: w świetlicy mogę liczyć na pomoc
koleżanek i pań przy odrabianiu zadań domowych, świetlica , to oaza
spokoju, kocham świetlicę.

Co mówią o świetlicy dzieci:
Julia: Tu czuję się jak w domu; Emilka:Chciałabym, aby mój pokój
wyglądał jak świetlica; Sonia: Tutaj jest bardzo spokojnie, ale nie nudno;
Kuba: Jest tutaj dużo zabawek, takich jakich nie mam w domu; 
Grzesiu: Najbardziej podobają mi się w świetlicy dekoracje.

.
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Spotkanie z aktorem Teatru
Polskiego z Bielska-Białej.
Kreatywne warsztaty  zachowania
na scenie.

Gimnazjum

Podstawówka.

. .

.

Dmuchawiec

"Miłość - to
dwie dusze 
w jednym ciele.
Przyjaźń - to
jedna dusza w
dwóch ciałach.
A gdy miłość
łączy się z
przyjaźnią,
powstaje
wówczas
jedność
podwójna 
i zupełna".

"Jak nie ja to kto? "
Spektakl profilaktyczny, który uczy
asertywnego zachowania
i przestrzega przed......złem.

Dzięki spektaklom:
promujemy zdrowy styl życia,
przez upowszechnienie
wzorów i postaw
prozdrowotnych,
inspirujemy do aktywności
twórczej, pracy nad sobą,
pogłębiania wiedzy,
przełamywania barier
psychicznych, samodzielnego
 i krytycznego myślenia oraz
uczymy odpowiedzialności      
i pracy w zespole,
pokazujemy autentyczne
problemy dostrzegane przez
młodzież i sposoby ich
konstruktywnego rozwiązania, 
ukazujemy korzyści, jakie
może dać akceptacja,
tolerancja, przyjaźń i miłość.

.
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Nasi uczniowie kultywują tradycje
gawędziarskie, regularnie, co 2
tygodnie snują niesamowite
historie...

Opowiadacze w krainie
Lajlonii, czyli historia o Memi,
Pigu i...różowym słoniu bez
ucha.

 TŁUSTY              
         CZWARTEK

8 lutego w Zespole Szkół
w Lędzinach -Goławcu odbyło się
spotkanie kolędniczo-
walentynkowe z podopiecznymi
Warsztatów Terapii Zajęciowej
im. Błogosławionej Karoliny
w Lędzinach. Pod opieką pani
Lucyny Patałag wolontariuszki
przygotowały spotkanie oraz
zajęcia artystyczne związane 
z tematyką zbliżających się
walentynek. Wszyscy ozdabiali
upieczone przez dziewczyny
ciasteczka w kształcie serduszek.
Te niezwykłe wyroby cieszyły nie
tylko oczy, ale także podniebienia. .

.

.

.

W szkolnej izbie regionalnej
uczniowie kl.6 przygotowani przez
U. Karwath przedstawili spektakl
kolędniczy "Herody".

Koło opowiadaczy nie tylko
poznaje nowe opowieści, ale też je
tworzy. Oto fragment historii, którą
stworzyli młodzi gawędziarze.
Wyjaśniają w niej, w jaki sposób
powstała magiczna Lajlonia, a było
to tak:
" Pewnego dnia mężczyzna 
o imieniu Laj spotkał dziewczynę,
która nazywała się Lonia (...)
Zobaczyła w oddali małą wyspę,
jak najszybciej popłynęła tam,
usiadła na brzegu, patrząc na
niebo, które było usłane milionem
gwiazd...Po 2000 latach wyspa
zaczęła nosić nazwę LAJLONIA na
ich cześć..."

Czy zabawki sa ważne dla dzieci? Dlaczego ich wybór jest trudną
kwestią? Na te i inne pytania odpowiada bajka filozoficzna Leszka
Kołakowskiego. Czy śliczna Memi potrafiła ubłagać swojego ojca - Pigu o
wymarzoną zabawkę, czyli globus naturalnej wielkości, tylko po to, aby go
podziurawić specjalnie do tego przeznaczonym przyrządem do
dziurawienia globusów? Jaki ta opowieść ma finał? Czego nas nauczyła?
Czy można skąpić pieniądze na zabawki dla dzieci? Odpowiedź poznacie
już wkrótce...a zapowiedzią tego są rysunki opowiadaczy ;-)
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