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Numer 3 01/17

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Zebrane dary.

W tym numerze:

Domestosy nasze!

- Szkolne Jasełka
- Santa Claus is coming to town
- Zimowa akcja pomocy dla zwierząt
- Konkurs żołędziowy
- Szkoła Strażników Sieci
- We did it! Wzorowa łazienka.
- Merry Christmas
- Szlachetna paczka, Góra Grosza
- Lego everywhere
- Bomb(k)owa wycieczka
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Szkolne Jasełka
22 grudnia uczniowie naszej szkoły wprowadzili nas w klimat Świąt Bożego
Narodzenia poprzez odegranie pięknego przedstawienia
bożonarodzeniowego. 

Młodych aktorów przygotowywali: siostra Ariela, ks. Romuald Kokoszka i p.
Agnieszka Bilińska. 

Przedstawienie przeplatane kolędami zakończyło się wielkimi brawami dla
wszystkich, którzy włożyli trud w przygotowanie jasełek, 
następnie Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom i pracownikom szkoły
świąteczne życzenia. 

Po zakończonym przedstawieniu każda klasa udała się z wychowawcą na
swoją klasową wigilię. 

red. Agnieszka Potysz

c
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HO ! HO! HO!

6 grudnia to magiczny i wspaniały dzień dla najmłodszych. Dzieci w tym dniu, jakim jest 6 grudnia
oczekują na prezenty w zaniepokojeniu. Nasi uczniowie czekali na prezent od Świętego Mikołaja, nie
wiedzieli czy dostaną prezent czy też rózgę.

Dlatego też, 6 grudnia 2016 roku, po raz kolejny przybył do naszej szkoły Święty Mikołaj. 
Jak co roku, wspólnie z Mikołajem pojawiły się szkole renifery, aniołek oraz elf. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami, ponieważ przez cały rok zachowywały
się wzorowo i zasłużyły na prezenty. 

Obchody Mikołajek zorganizował Samorząd Uczniowski, a drobne słodkości ufundowała Rada
Rodziców.

Łukasz Dworniczek 

A.P.

A.P.

A.P. A.P. A.P.
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Konkurs Żołędziowy.
Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w konkursie żołędziowym. 

Zebraliśmy: 
• 110 kg żołędzi 
• 366 kg kasztanów!!! 

Jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w
tegoroczną akcję. 
Organizatorzy: p. Joanna Mrowiec, p. Agnieszka Potysz

Zimowa akcja pomocy dla zwierząt!

W trakcie trwania akcji (od 9 XII do13 I )
udało nam się zebrać:
208kg 305g suchej karmy dla psów
21kg 095g mokrej karmy dla psów
34kg 710g suchej karmy dla kotów
12kg 983g mokrej karmy dla kotów
7kg 150g makaronu
1kg kaszy
2kg 400g ryżu
w sumie 287kg 643g
karmy dla zwierząt!
a ponadto:
5 l żwirku dla kotów, 11 obroży, 8 smyczy i 1 parę szelek,1 kaganiec,1
zabawkę i 4 „gryzaki”,3 koce, 66 sztuk worków na śmieci,2 szufelki z
miotłami.
Wszystkie dary odwieziono do Schroniska w sobotę 14 stycznia 2017r.
Serdecznie dziękujemy!!!                       Red. Karolina Drzyzga 
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WE DID IT !
Lubimy konkursy. A jak!
 W tym roku sporym wyzwaniem dla naszej szkoły okazał się konkurs  "Wzorowa Łazienka", ale
daliśmy radę.
O co walczyliśmy? O remont szkolnych łazienek i o domestosy.
Na czym polegał konkurs? Codziennie każdy z nas oddawał głos na naszą szkołę głosując na
stronie www.wzorowalazienka.pl lub przez facebooka.

Głosować można było raz dziennie do 30 listopada 2016r.Wytrzymaliśmy;)

Na początku wyniki były słabe po klika głosów dziennie, z czasem liczba ta znacznie wzrosła.
Opiekunem akcji była nasza wychowawczyni, codziennie przypominała nam żebyśmy nie
zapomnieli zagłosować. Udało się !
Nasza szkoła zebrała 3558 głosów co dało nam 112 miejsce w kraju, wynik bardzo dobry bo w
konkursie udział brało aż 1140 szkół z całej Polski.
O remont szkoły powalczymy w przyszłym roku, w tym roku zostaliśmy nagrodzeni  płynami
domestos do naszych szkolnych łazienek.
Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Pod koniec ferii kurier przywiózł do szkoły tak długo
wyczekiwane Domestosy. Otrzymaliśmy łącznie aż 108 sztuk

Jeszcze raz gorąco i serdecznie wszystkim, którzy głosowali na naszą szkołę dziękujemy!

red. Jacek Bartnicki

Ziarnko do ziarnka
Lubimy się włączać w akcje charytatywne, szczególnie takie, które dotyczą dzieci.
Dlatego w tym roku postanowiliśmy wsiąść udział w akcji Góra Grosza.
Cel akcji bardzo fajny i szczytny. Zbieraliśmy na dzieci z domów dziecka lub innych dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły się wychowywać we
własnym domu. Każdy przynosił tyle ile mógł. Każda klasa miała swoją puszkę klasową, do której uczniowie mogli wrzucać różne nominały i monety.
Górowały 1 groszówki, były również 2groszówki , złotówki a nawet papierki.
Jesteśmy zadowoleni z wyniku akcji gdyż w tym roku jej wynik był imponujący.
Udało nam się zebrać 1190,90 złotych.
red. Agata Senk

A.P. A.P.

http://www.wzorowalazienka.pl/
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SZKOŁA STRAŻNIKÓW SIECI.
W tym roku nasi uczniowie brali udział w bardzo fajnym konkursie  ''Stażnicy w Sieci''.
Na czym on polega? Co to jest za konkurs?
Jest to ogólnopolski konkurs plastyczny, dla uczniów w wieku 8-12 lat oraz dla szkół. Jest to super
projekt, który edukuje i porusza tematykę różnych zagrożeń internetowych takich jak m.in.:
cyberbulling, hacking, dostęp do nieodpowiednich treści w necie czy udostępniania swoich danych.
Z naszej szkoły udział w konkursie wzięło udział 5 uczniów.
-Nicola Koba
-Sandra Antoszczyk
-Maria Jońca
-Filip Kasprzak
-Nicola Starzyk

Dzięki nim zdobyliśmy certyfikat i tytuł Szkoły Strażników Sieci 2016.
A poniżej prezentujemy ich prace.
Mnie się bardzo podobają i są mega dobre. Zobaczcie i oceńcie sami.

red. Krzysztof Bankiel
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Święta
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy w tym artykule napisać o
Bożym Narodzeniu i o tradycjach Świątecznych. Święta to wyjątkowy czas
spędzony w dobrej i wesołej atmosferze wśród rodziny.

Podczas przygotowywania kolacji i nakrywania do stołu nie można
zapomnieć o nakryciu jednego wolnego miejsca dla nieznajomej osoby, która
może zapukać do naszych drzwi. Pozostawiając jedno miejsce wolne przy
stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą być z
nami w te święta.

Kiedyś kolacje wigilijną rozpoczynało się, gdy na niebie pojawiła się pierwsza
gwiazdka, czyniono tak na znak Gwiazdy Betlejemskiej, którą według
ewangelisty Świętego Mateusza ujrzeli Mędrcy, gdy narodził się Pan Jezus.

Bardzo ważnym elementem wigilijnej kolacji jest łamanie się opłatkiem po
przeczytaniu ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Podczas składania życzeń
powinniśmy wybaczyć sobie wszystkie urazy i życzyć sobie jak najlepiej. 

Według tradycji na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw, na cześć
12 apostołów. Wskazane nawet było, że każdej potrawy trzeba skosztować,
aby nigdy jej nie zabrakło na wigilijnym stole.
Wigilię otwiera jedna z tradycyjnych zup barszcz z uszkami, oprócz dań
rybnych podaje się kapustę z grochem, potrawy z grzybów suszonych,
kompoty z suszonych owoców, a także łamańce z maku.

Po kolacji tradycją jest, że każdy szuka po choinką swojego prezentu i dla
każdego się tam prezent znajduje, niekiedy jest on mały, taki  symboliczny,
ale liczy się pamięć o drugiej osobie. Po odpakowaniu prezentów siedzimy i
rozmawiamy w rodzinnym gronie czekając wspólnie, aby wybrać się na
pasterkę.

Pasterka jest to msza odbywająca się o północy w kościele, upamiętnia ona
przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo
narodzonemu Mesjaszowi.

To tyle o Świętach Bożego Narodzenia i jego tradycjach.

Jak to wyglądało w naszej szkole?
Bardzo podobnie. Bardzo swojsko i bardzo rodzinnie. Wszystkie klasy
zasiadły do wigilii szkolnych ze swoimi wychowawcami i zaproszonym
gościem. Nie zabrakło łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń
świątecznych, tradycyjnych wigilijnych potraw, odpakowywania prezentów,
śpiewania kolęd oraz wspólnych rozmów. Aż żal było rozchodzić się do
domów….

red. Paulina Konopka  i Dawid Kozłowski
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Bomb(k)owa wycieczka
Dnia 7 grudnia klasy 3a i 3b Szkoły Podstawowej pojechały na wycieczkę
do fabryki bombek. Na początku pani oprowadziła dzieci po fabryce
zdradzając im ciekawostki na temat produkcji ozdób choinkowych. Dzieci
zobaczyły również ręczną produkcję bombek, z tego, co słyszałam z
relacji siostry, produkcja ta była naprawdę niesamowita. 
Po skończonej prezentacji dzieci udały się do osobnej sali gdzie zajęły
miejsca przy stołach pełnych kolorowych misek z brokatami.
Na ozdobienie bombki miały 30 min, ale efekty były bardzo ciekawe.
Nawet nauczyciele i opiekunowie poczuli magię świąt i zaczęli ozdabiać
bombki. Po zajęciach była chwila wolnego czasu gdzie dzieci mogły zjeść
śniadanie oraz zajrzeć do sklepiku z ręczne robionymi ozdobami. 
Około godziny 15 dzieci pożegnały się z paniami i udały się do autokaru.
Po powrocie do szkoły dostały swoje bombki i pojechały z rodzicami do
domu.

red. Karolina Czubasiewicz

Lego Everywhere
Pewien czas temu odbyła się wycieczka klas drugich do Europy
Centralnej w Gliwicach. Uczestnicy tej wycieczki mieli okazję oglądać
wspaniałą wystawę klocków Lego. Mogli podziwiać wiele fascynujących
budowli zbudowanych tylko i wyłącznie z klocków, których była
zadziwiająca ilość. 

Na wystawie znajdował się m. in. ,,Titanic’’. Statek ten liczył sobie 11-
metrów i był zbudowany z ponad pół miliona elementów Lego. Znajdowały
się tam także: obrazy, Statua Wolności z Nowego Jorku, dużo
przeróżnych pojazdów a także miniaturowe miasto i wiele innych
obiektów. Zwiedzający powracali z wycieczki zadowoleni i przepełnieni
cudownymi wrażeniami. 
 

red. Małgorzata Jonda 
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JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!!!!

W sobotę 10. grudnia, osobiście dostarczyliśmy szlachetną paczkę
rodzinie. Rano po godzinie 10 spotkaliśmy się w szkole aby załadować
nasze paczki, było ich tak wiele, że przeniesienie ich z klasy do
samochodów zajęło nam dobrych kilka minut. 

Wyjechaliśmy spod szkoły w Zbrosławicach trzema załadowanymi autami.
Towarzyszyli nam uczniowie klasy 6 SP oraz ich rodzice. Paczkę
dostarczyliśmy rodzinie w sobotę około godz 11. Po dojechaniu do celu
podróży paczki zaczęły wędrować do mieszkania. 
Pudełka nosił, kto mógł. Pomagali nam również wolontariusze. 

W mieszkaniu, miłe zaskoczenie, czekała na nas cała rodzina. Po
wniesieniu wszystkich paczek do domu nadszedł czas rozpakowania.
Ogromna ilość paczek bardzo pozytywnie zaskoczyła rodzinę. Mama nie
mogła uwierzyć, że tego było tak wiele. Nie wszystkie paczki zmieściły się w
jednym pokoju. Część została w kuchni, a część na korytarzu. 

Najwięcej radości przyniosły rodzinie 4 zakupione materace, nowe
prześcieradła i pościele dla każdego dziecka. W paczkach oprócz artykułów
spożywczych i środków czystości znalazły się rzeczy dla każdego członka
rodziny. Dzieci otrzymały wymarzone prezenty: chłopcy Lego Ninjago, karty
z piłkarzami (największe marzenie chłopców), zabawka z narzędziami,
jeździk autko a dziewczynka długo wyczekiwaną lalkę Barbie
syrenkę. Drobne prezenty dostali także mama i tata. 

Na koniec my również zostaliśmy mile zaskoczeni, dzieci podarowały nam
własnoręcznie wykonane laurki a rodzice wręczyli nam kwiaty. 

Cieszymy się, że w tym roku nasza szkoła postanowiła wziąć udział w
SZLACHETNEJ PACZCE. Była to dla nas lekcja empatii i wrażliwości na
potrzeby drugiego człowieka. Większość z nas odrobiła tę lekcję na
„szóstkę” 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom,
nauczycielom, pracownikom szkoły oraz pozostałym osobom, które w tym
roku bardzo aktywnie włączyły się do Akcji SZLACHETNA PACZKA. 

red  Agnieszka Potysz
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Bezpieczeństwo w czasie ferii!
W dniach od 16 do 29 stycznia 2016 roku szkoła w Zbrosławicach
opustoszała. Dzieci i młodzież poszli na przysługujące im ferie zimowe. Z
uwagi na niebezpieczeństwa kryjące się pod tą beztroską nazwą,
postanowiłem nakreślić, co to jest bezpieczeństwo w ferie. Ferie zimowe
to czas, kiedy lubimy się bawić w śniegu. Trzeba jednak pamiętać, że pod
warstwą śniegu może kryć się lód. Co gorsza może to być zamarznięte
jezioro albo staw.

Pamiętajmy, żeby nigdy nie wchodzić na taflę. Nie wiemy jak gruba jest
pokrywa lodowa. Przy brzegu może wydawać się gruba, ale kilka metrów
dalej może się załamać pod byle ciężarem.
Jeśli chcemy pojeździć na łyżwach to tylko w przeznaczonych do tego
miejscach (lodowiska). Sprawdźmy czy w pobliżu miejsca naszej zabawy
nie znajdują się ulica, tory albo mosty. Są to bardzo niebezpieczne
miejsca do zabaw w ułamek sekundy może stać się wypadek.
Pozostając przy temacie ulic; jeśli zjeżdżamy z górek na sankach, bądź
nartach sprawdźmy, czy trasa zjazdu nie biegnie właśnie przez ulicę.

Dla spokoju rodziców poinformujmy ich gdzie idziemy. W razie kłopotów
będą wiedzieli gdzie nas szukać. A najlepiej bawić się pod ich czujnym
okiem. Jeśli ktoś organizuje kulig zadbajmy, żeby trasa nie biegła po
miejskich ulicach. Jeśli kulig ma napęd mechaniczny (samochód, motor)
nie korzystajmy z niego. Jest to zbyt niebezpieczne. Ubierajmy się
stosownie do panującej na dworze pogody. Zły ubiór to główna przyczyna
zamarznięć.
Na koniec życzę wszystkim wspaniałych ferii.

red. Klaudiusz Luks

III. Miejsce dla dziewczyn z kl. I gimnazjum.

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Kolejna, 98
rocznica tego wydarzenia została uczczona w Ekonomiku w tradycyjny
sposób. 14 listopada w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im.
Karola Goduli w Tarnowskich Górach odbył się Przegląd Pieśni
Patriotycznych i Żołnierskich. Z kl.1 gim zespołu szkół w zbrosławicach
wystąpiły uczennice Julia Strzelczyk� - skrzypce, Maria Boczarowska-
Jarek� - gitara i vocal, Anna Konopka� - vocal. Zajęły one III miejsce� za
pieśń pieśń pt. "Biały Krzyż". Uczestniczkom konkursu serdecznie
gratulujemy.

red. Szymon Stańkowski
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