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Popieramy

Witamy po feriach !

Relacja Natalii Kozubowskiej i Kasi Lewandowskiej - nasze feriowiczki:

W czasie ferii zimowych w naszej szkole odbywały się półkolonie.
Na pierwszym turnusie w czwartek pojechaliśmy do Teatru Współczesnego w Krakowie.
Oglądaliśmy spektakl pt. "W Krainie Narnii". Mieliśmy tam także warsztaty aktorskie.
Spacerowaliśmy również po Krakowie. We wtorek natomiast byliśmy w kinie na
filmie "Vaiana. Skarb oceanu".

Na drugim turnusie w czwartek pojechaliśmy do Chlebowej Chaty. Robiliśmy tam
podpłomyki, masło, śmietanę, czy nawet ser. Oglądaliśmy także traktory i inne maszyny do
pracy. Spacerowaliśmy też po Brennej. We wtorek pojechaliśmy do kina na film "Sing".

Podczas każdego turnusu mieliśmy zabawy w szkole i na śniegu, wiele konkursów, czy
dzień sportu. Gotowaliśmy także w AKUKU oraz robiliśmy wiele innych ciekawych rzeczy.

Ale się działo!
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Zakątek wyjazdowo-imprezowy

Relacja p. Beaty Prędki:

18 listopada 2016 r. uczniowie klasy II c i d
wyjechali na wycieczkę do Krakowa.
Najpierw w
podkrakowskim Bęble odwiedzili Pracownię
Artystyczną ARMAR, gdzie zapoznali się z
procesem technologicznym wytwarzania
bombek a potem samodzielnie je
dekorowali. Każdy swoje artystyczne dzieło
zabrał do domu. 

Następnie już w
Krakowie zwiedzili Muzeum
Archeologiczne, a w szczególności
wystawę poświęconą starożytnym mumiom
egipski.  Wzięli udział w ciekawych
warsztatach na temat znaczenia plemion
celtyckich w naszej kulturze. Na
zakończenie udali się wraz z
przewodnikiem zobaczyć najcenniejsze
zabytki architektury, o których uczą się w
szkole: Sukiennice, Wawel, Kościół
Mariacki. Odwiedzili też Smoczą Jamę i
wysłuchali kilku krakowskich legend. 

Wycieczka dostarczyła wielu  wrażeń i
nowych doświadczeń. Wszyscy wrócili
zadowoleni.

Walentynki - relacjonuje Wiktoria Malurdy:

Wtorek…14 luty…serca...miłość…z jakim
świętem Ci się to kojarzy? Właśnie -

 Walentynki! 
Jak pewnie wiecie gdy w ten dzień choć jeden
ciuch, w którym przyszliście do szkoły był w

kolorze czerwonym nie byliście pytani z
żadnego przedmiotu!

  W naszej szkole organizowana była również
Poczta Walentynkowa, która została

dostarczona odbiorcom do rąk własnych.
Mamy nadzieję, że byliście zadowoleni ;)

Podczas rozdawania walentynek, w skrzyńce
znalazły się nawet zagubione walentynki z
poprzednich lat. Wspomnienia wróciły :) 

Zabawy szkolne - oczami Zosi Sułeckiej i
Kasi Lewandowskiej:

Z okazji Walentynek i kończącego się
karnawału w naszej szkole zorganizowana

została dyskoteka. O 16:30 na sali
gimnastycznej zebrało się sporo uczniów z

klas 4-6, którzy świetnie się bawili do muzyki
serwowanej przez p. Łukasza! Parkiet był

wciąż pełny!
Wcześniej ten dzień należał do młodszych

uczniów z klas 1-3 i ich balu przebierańców.
Tematem przewodnim były taneczne podróże
po różnych krajach. Pan Łukasz przygotował

wiele zabaw i dobrej muzyki. 
Odbył się również konkurs na przebranie za

postać z bajki! Wszystkim atrakcje bardzo się
podobały. 

Freestyle Park z 5a - relacja Natalii Kozubowskiej i Julii Tukaj:
16 grudnia pojechałyśmy z naszą klasą 5a do Freestyle Parku w Chorzowie. Na miejscu mogliśmy
korzystać z wielu  trampolin, basenów z gąbkami, zjeżdżalni, a nawet pojeździć na deskorolce, czy
rowerze. Bawiliśmy się doskonale, wykonując różne akrobacje, a nawet pograliśmy w chowanego z
naszym wychowawca -  panem Sebastianem!  Świetnie się wymęczyliśmy!
Lodowe szaleństwa z klasą 5a i 4a - relacja Zuzi Dymarz i Mai Tukaj:
Nasze wrażenia z lodowiska w Rudzie Śląskiej - było po prostu super!  Część osób świetnie radziła
sobie na lodzie, a inne, z małą pomocą, mogły się czegoś nowego nauczyć. Niektórzy zaliczyli też
kilka upadków, ale to nie przeszkodziło w świetnej zabawie.  Polecamy!

Ale wspomnienia!

Była super zabawa!
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Świątecznie i na galowo

MARATON PISANIA LISTÓW 
                   Relacja Marysi Szarek:     
   
Dnia 1 grudnia 2016 r. w świetlicy naszej szkoły
rozpoczął Maraton Pisania Listów, który trwał
 do 12 grudnia. Został on zorganizowany przez
pana Łukasza Jarosza. Uczniowie pisali listy

popierające uwolnienie Annie Alfred (z
Malawi) i Ilhamie Tohtima (z Chin).

Najwięcej listów z klas 1-3 napisała klasa 3c z
imponującym wynikiem 110 listów! Natomiast z

klas 4-6 dominatorem okazała się klasa 6b z
rewelacyjnym wynikiem 348 listów! 

   Łącznie cała szkoła napisała 709
listów! Wszyscy bardzo się postarali i cieszymy
się, że dzięki naszym listom mogliśmy komuś

pomóc! Taką mamy na pewno nadzieję!

Dzień Niepodległości - relacja Marysi Szarek:

Dnia 10 listopada 2016 roku odbył się apel o Święcie Niepodległości. W
tym dniu cała szkoła zgromadziła się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć

wspaniałą akademię przygotowaną przez uczniówklasy 6b i ich
wychowawczynię - p. Ewę Malich. 

Apel był bardzo interesujący, ponieważ przedstawił on lekcję historii, na
której dzieci uważnie słuchały nauczyciela, który opowiadał o czasach, kiedy

Polska została rozebrana przez Austrię, Prusy i Rosję oraz ten okres, gdy
nasz kraj odzyskał wielką Niepodległość. 

Była to pouczająca "lekcja historii", która wszystkim bardzo przypadła do
gustu.

Jasełka - relacja Kasi Lewandowskiej:

22 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka i Wigilie klasowe. Wszyscy
byli uroczyście ubrani. Występy pięknie przygotowały pani Maria Strokol i
pani Magda Bartnik. Jasełka nawiązywały do 1050 rocznicy chrztu Polski  i
300 rocznicy  ukoronowania  obrazu na  Jasnej  Górze dlatego w
przestawieniu występowały dzieci w rolach osób związanych  z tymi
 wydarzeniami Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II oraz pastuszkowie i
Trzej Królowie. Wśród dialogów i wierszy były śpiewane kolędy i pastorałki
wykonane przez chór. Inscenizacja wszystkim się podobała. Przed i po
występach odbywały się Wigilie klasowe. Składaliśmy sobie życzenia,
dzieliliśmy się opłatkiem, dawaliśmy prezenty, śpiewaliśmy i graliśmy kolędy
oraz częstowaliśmy się pysznościami z wigilijnego stołu.

Raport Kasi Lewandowskiej:

4 listopada obchodziliśmy "Dzień Papieski". Z tej okazji uczniowie wraz z
panią Marią Strokol i panią Jolantą Jagielską przygotowali apel papieski. 

Dowiedzieliśmy się wielu informacji o życiu św. Jana Pawła II. Występy
nawiązywały także do kończącego się Roku Miłosierdzia - dlatego na scenie
pojawiały się osoby czyniące miłosierdzie: Św. Faustyna, św. Matka Teresa
z Kalkuty, św. Franciszek, św. Brat Albert Chmielowski, św. Jan Paweł
II oraz św. Królowa Jadwiga. Podczas całej uroczystości towarzyszył nasz
niezastąpiony szkolny chór.
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konkursy pozaszkolne:
- konkurs plastyczny Anioł 2017 - nagroda
dla Marceliny Bogacz (4a)
- konkurs Ewangelii wg św. Mateusza- 1
miejsce Grzegorz Borys; 2 miejsce Kasia
Lewandowska
- Szopka - 1 miejsce - Klaudia Broda, Magda
Prędki i Mateusz Rudek (5a)
- konkurs ogólnopolski tańca polskiego - 6
miejsce - Weronika Wojtal (4b) i Szymon
Podżorski (4a)
- plastyczny "dobry wybór, dla siebie, dla rodziny i
dla planety" - 3 miejsce Kasia Lewandowska (4b)
- klub Manta - 3 miejsce w rudzkich zawodach
sportowych
- Bezpieczny Internet - 2 miejsce - Kasia
Lewandowska (4b)
konkursy szkolne: 
- Savior Vivre - Julia Lisok (5b)
- Najładniejsza okładka - Magda Komor(3b)
- Najbardziej życzliwi: król - Grzegorz Borys (6b),
królowa - Oliwia Kucz (5a)

Konkursy i ciekawostki

Działalność Samorządu Uczniowskiego - podsumowuje Maja Tukaj:

Nasza szkoła brała udział w akcji Góra Grosza. Najwięcej pieniędzy
zebrała klasa 3b, która uzbierała zawrotną kwotę 108,89 zł. Łącznie
nasza szkoła zebrała 457,83 zł. Dziękujemy i gratulujemy!
Samorząd szkolny zrealizował także Akcje Bombka - choinka w holu
była ozdobiona pięknymi bombkami i innymi ozdobami wykonanymi
przez uczniów naszej szkoły. Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Przyznacie, że choinka prezentowała się wspaniale!
Rozwiązaliśmy tez konkurs z Dnia Nauczyciela - najwięcej zdjęć
rozpoznała Paulina Bańczyk z klasy 6b - Gratulujemy
spostrzegawczości!

CIEKAWOSTKI  -   RAPORT   NASZYCH   REDAKTORÓW:

- 08.11.2016 odbyło się "Śniadanie daje moc". Tego dnia dzieci robiły
zdrowe kanapki. Przynosiły takie rzeczy jak: paprykę, ciemne pieczywo,
pomidory, rzodkiewki, ogórki, cebulkę i szczypiorek.Ten dzień polega na
tym, aby ludzie się dobrze odżywiali.

- 6.12.2016 -  w tym dniu obchodziliśmy Mikołajki. W holu naszej szkoły
powitał nas św. Mikołaj,aniołek, renifer oraz diabeł, w których poprzebierali
się rodzice dzieci z młodszych klas. Wszyscy dostaliśmy cukierki. Poza
tym uroczyście zapalono nasza szkolną choinkę! W naszych klasach
dostawaliśmy także prezenty. 

- 02.2017 - pod sekretariatem można było oglądać piękne prace projektowe
przedstawiające Układ Słoneczny. Na lekcje przyrody przygotowali je
uczniowie klas szóstych. Wystawa była zdumiewająca!

- 13.12.2016 - odbyło się interesujące spotkanie z Martinem
Konczkowskim, piłkarzem Ruchu Chorzów

- akcja "Karma dla Schroniska 'Fauna" - zebrano 54,5 kg suchej karmy dla
psów, 25,5 kg karmy mokrej dla psów. 8,6 kg karmy suchej dla kotów, 5 kg
karmy mokrej dla kotów, 32 koce i ręczniki, 8 przysmaków, 3,1 kg
makaronów, 2,4 kg ryżu i kaszy, 5 misek, 1 wyprawkę dla pieska, zabawki,
obroże i kagańce - DZIĘKUJEMY!!

Gazetkę tworzą dla Was:
Uczniowie:

Kasia Lewandowska (4b), Natalia
Kozubowska (5a), Julia Tukaj (5a), Sara
Sułecka (4a), Zosia Sułecka (6a), Maja
Tukaj (5a), Marysia Szarek (4a), Franek

Syzdół (4a), Wiktoria Malurdy (5a), Zuzia Dymarz
(4a)

Opiekunowie:
p. Anna Ćwik (redaktor naczelny), p. Aleksandra

Swat.
Chętnych do tworzenia gazetki razem z nami

- Zapraszamy na piątkowe spotkania!

Konkursowiczom - Gratulujemy!

Zbliżające się
konkursy:
- 24.02. - konkurs
ortograficzny dla klas
4-6
- 28.02. - konkurs FOX
z j. angielskiego
- do 01.04 - konkurs na
najładniejszą pisankę
- do 01.04 - prace
plastyczne
"Spacerkiem po moim
mieście"
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