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Wakacje czas zacząć !!!!

"Wakacje to czas, w którym przeszłość należy utopić w promieniach słońca." 

Dlatego do zobaczenia już za 2 miesiące ;D

Wstępniak od Oliwii z 5a:

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Oceny już wystawione, więc już dość tej nauki.
Wiele się działo w tym roku, co tez zobaczycie w naszej gazetce, ale rok następny

zapowiada się jeszcze ciekawiej. Zmiany zmiany i jeszcze raz zmiany nas
czekają...ciekawe m.in. jacy w przyszłym roku będą nowi nauczyciele? 

O szczegółach zmian przeczytacie w artykule na kolejnej stronie. 

   Mamy dla Was dziś słowa piosenki Haliny Kunickiej:
Lato, lato, lato czeka

Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeką czeka las
A tam ciągle nie ma nas

Lato, lato, nie płacz czasem
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem

W lesie schowaj dla nas chłodny cień
Przyjedziemy lada dzień.

Życzymy wszystkim radosnych i gorących, a przede
wszystkim bezpiecznych wakacji!

Wakacyjne gazetki KL
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Co to u nas
będzie...czyli kilka
słów o reformie!

przyg. Wiktoria
Malurdy

W naszej szkole
zachodzą zmiany w
związku z nową
reformą oświaty.
Szkoły podstawowe
będą miały teraz aż 8
klas !!

Ale to nie jedyna
rzecz, o której chcemy
Was poinformować.

Może i niektórzy już o
tym
słyszeli, ale w naszej
szkole mają zajść
SPOREEEEE zmiany.

W starszych klasach
dojdą nowe przedmioty
takie jak: fizyka,
biologia, chemia,
geografia, wychowanie
do bezpieczeństwa i
język niemiecki.
Przygotujmy się do
tego!!!

Wiedzę z chemii i
fizyki będziemy
poznawać od klasy VI,
a biologie i geografie
już od klasy V.

Więcej przedmiotów to
także większa ilość
nauczycieli w naszej
szkole. Ich sylwetki
postaramy się Wam
przybliżyć już z
początkiem nowego
roku.

A co o nowych
zasadach myślą nasi
uczniowie?

Mateusz z kl. 6: 
,,Niezbyt cieszę się,
że nie pójdę do
gimnazjum. Miałem
nadzieję że gdy
gimnazja nie zostaną
zlikwidowane poznam
więcej nowych osób''.

A Wy jakie macie
zdanie na temat tych
zmian?

Gdzieś na szkolnych
korytarzach czekamy
na Wasze
spostrzeżenia i
opinie!

Okazjonalnie:)

          Nasza szkolna codzienność

Nasze podróże i szkolne spotkania:
- 2a i 2b odwiedziły Chlebowa Chatę, gdzie zobaczyły, jak ludzie wytwarzali
jedzenie w dawnych czasach. Mieli także okazję zrobić i spróbować
prawdziwego masła, podpłomyków, serwatki czy białego sera.

- 5a, korzystając z pogody, udała się na rajd rowerowy - byli. min. na
Rybaczówce i w Leśnym Pogotowiu, a 5a i 4a wygrały się też na wycieczkę
w góry - tym razem zdobyli Hale Miziową! Zazdrościmy kondycji i
wytrwałości!

- 2d i 2c odwiedziły Żarki, gdzie tworzyli piękne sowy na warsztatach w
EtnoJurze, czy robili własne lizaki w fabryce słodyczy!

- 16.05 mieliśmy Dzień Zielonego Jabłka, w trakcie którego uczniowie jedli
zdrowe pyszności i robili piękne pouczające plakaty.

- 1a, 2a, 2b i 2c zobaczyły piękne przystawienie "O Krasnoludkach i Sierotce
Marysi" w zabrzańskim Teatrze Nowym

- 2c i 2d udały się na pielgrzymkę po Komunii Świętej. Odwiedziły w drodze
m.in grób naszego patrona!

- 2c i uczniowie klas 4 odwiedzili Podlesice 

- 13.06 ze swoimi zwierzakami ponownie zawitał p. Andrzej Pająk...takie
lekcje przyrody lubimy najbardziej!

- 13.05. odbył się apel poświęcony świętom majowym, a były to Święto
Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 maja i Święto Europy

FSAC
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W Osikowej Dolinie z klasami 4:
10 maja klasy czwarte pojechały na wycieczkę do Osikowej Doliny w miejscowości Koziegłowy. Po
przyjeździe zostaliśmy poczęstowaliśmy pysznymi ciasteczkami. Pani opowiadała nam o rekordzie
Guinessa, który został pobity przez pracowników Osikowej Doliny. Zrobili słomiany kapelusz, który miał
dwa i pół metra wysokości i 22 metry w obwodzie. Później poszliśmy do sali, gdzie odbyły się
warsztaty. Robiliśmy piękne serca z płatków drzewa osikowego. Przyozdabialiśmy je brokatem i
styropianowymi kuleczkami. Po wykonaniu tych dzieł zabraliśmy się do zdobienia drewnianych
koszyczków. W czasie przerwy mieliśmy czas na kupowanie pamiątek. Wspaniałą atrakcją było
heblowanie. To co wystrugaliśmy mogliśmy zabrać ze sobą do domu. Zrobione przez nas arcydzieła
będą dla naszych mam z okazji Dnia Matki.Wycieczka była wspaniała!

Wycieczka do Bochnii:

29 marca klasy 5b, 4b i 4c były w Kopalni Soli w
Bochnii. Po wyjściu z autokaru, wraz z
przewodnikami, zjechaliśmy szybem do kopalni.
Zaczęliśmy od przejażdżki kolejką „Kuba 2”, która
została tak nazwana na cześć ostatniego konia,
który pracował w tej kopalni. 

Następnie płynęliśmy łódkami po podziemnej
rzece - każdy mógł tam spróbować słonej wody!
Po tej przeprawie wędrowaliśmy różnymi
korytarzami kopalni i poznaliśmy jej historię.
Widzieliśmy m.in. jak dawniej pracowali górnicy
oraz byliśmy w kaplicy św. Kingi. Na koniec
odwiedziliśmy podziemną restaurację i boisko,
gdzie mogliśmy trochę odpocząć, ale i pograć w
różne gry.

Kupiliśmy sobie wiele pamiątek, po czym
przyszedł czas na wyjazd na powierzchnię.W
szkole otrzymaliśmy certyfikaty pobytu w kopalni.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni.Rekolekcji czas:

3 marca podczas szkolnych rekolekcji odbyło się
przedstawienie pt.: „Przydrożna kapliczka”.

Opowiadało ono o historii biednych ludzi.
Staruszek codziennie przychodził do przydrożnej
kapliczki i prosił Jezusa, aby go odwiedził.
Pewnego wieczoru staruszkowie oczekiwali
Jezusa, lecz w ich drzwiach stanął biedny
podróżnik. Małżeństwo ugościło gościa, a
następnego dnia w swojej chatce
odnaleźli skrzynie złota. Gdy znajomy młynarz
dowiedział się o tym, również zaprosił Jezusa do
siebie. Cztery razy przychodzili ubodzy do
pięknego domu młynarza, lecz on ich nie przyjął.
Okazało się, że nic nie dostał, a rodzinie
staruszków nigdy już niczego nie zabrakło. 

Przestawienie było piękne, ale też bardzo
pouczające.

Zielona Szkoła - przyg. Wiktoria z 5a:
W tym roku uczniowie klas trzecich pojechali
na Zieloną Szkołę do miejscowości
Pogorzelica, do ośrodka Dziejba  Leśna.
Spędzili tam beztroskie 2 tygodnie!
Z relacji wiemy, że pogoda dopisywała, dzięki
czemu znaczną część czasu mogli spędzić na
zabawach na plaży - szczególnie upodobali
sobie budowanie zamków z piasku i
zakopywanie w nim innych osób ;) Wieczorami
odbywały się dyskoteki!
Były też wycieczki - zobaczyli m.in. Jezioro
Turkusowe, czy pozwiedzali Kołobrzeg.
Świeże powietrze na pewno dobrze im zrobiło;)

Zazdrościmy!

    Nasze podróże...małe i duże :D

wycieczki

wiele wycieczek było ;)

Żarkach z klasą 6a i 6b:
To już ostatnie dni roku szkolnego, a klasy 6
zdążyły pojechać na upragnioną wycieczkę.

Odwiedzili miejscowość Żarki, w której czekało
na nich wiele atrakcji. Na początku trochę

adrenaliny czyli przejechaliśmy się gazikami po
pobliskich polnych drogach - każda nierówność

terenu wszystkich bardzo cieszyła! Potem już na
spokojnie bawiliśmy się sianem, z którego każdy

wyczarował jakieś zwierzę -  był nawet
piękny....dziobak od  Przemka! Potem mogliśmy
zobaczyć jak wyglądało życie w średniowieczu.
Czas jednak minął niepostrzeżenie...aż szkoda,

że tak krótko!
AC

FS
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KĄCIK RECENZENTA GRY:

przyg. Michał Bąk i Wiktor Kołodziej 

Overwatch to gra typu Hero's shooter.
Overwatch jest grą, w której jest aż 24 postaci i
każda z nich ma swoją własną historię - kilka z
nich przedstawi Wam poniżej Wiktor. 

Każda postać posiada też ulta, czyli specjalny
cios. Poza tym ma też ma kilka pobocznych
ruchów, które np. leczą, dezorientują przeciwnika,
teleportują, czy nawet zabijają.

Podsumowując Overwatch jest jak dla mnie
najlepszą grą komputerową, a moimi ulubionymi
bohaterami są Reinhard, MCree i D.Va.

Czas na nasz opis postaci z Overwatch:
Hanzo- to mistrz łucznictwa. Pochodzi on z klanu, który ma wielowiekową
przestępczą tradycję. Ostatecznie odwrócił się od swojej rodziny i wyrzekł
wszystkiego, na co tyle lat pracował. Teraz podróżuje po świecie,
doskonaląc umiejętności wojownika, pragnąc zmazać plamę na honorze.
Jego umiejętności to: Łuk Burzy, Strzała Soniczna, Strzała Rozpryskowa, a
jego superzdolnością jest Smoczy Strzał.

Genji - to brat Hanzo. Jest najmłodszym synem mistrza klanu wojowników
ninja Shimada,  Wielu członków jego klanu uważało, że jest on
niebezpiecznym ciężarem dla rodziny, a ojciec za bardzo mu pobłażał i
niepotrzebnie go chronił. Po śmierci ojca oczekiwano, że zaangażuje się on
w kierowanie imperium - on jednak odmówił.  Jego umiejętności to: Shuriken,
Odbicie, Szybkie cięcie, a jego superzdolnością jest Smoczy miecz

McCree - to postać rodem z westernu. Jest on wspaniałym strzelcem.
Posiada rewolwer zwany Rozjemca, który może zostać błyskawicznie
przeładowany, aby szybko wystrzelać nawet cały bębenek. Kiedy sprawy
przybiorą niekorzystny obrót, potrafi się umiejętnie wycofać. Jego
umiejętności  to: Przewrót Bojowy, Granat Błyskowy, a jego superzdolnością
jest Przycelowanie.

D.Va - to była zawodowa graczka, która korzysta obecnie ze swych
zdolności, broniąc ojczyzny za sterami najnowocześniejszego Mecha.
Podczas walki na krótki dystans, korzysta ona z działek fuzyjnych. Może
ona  również wykorzystać dopalacze Mecha, by przelatywać nad
przeciwnikami i przeszkodami, a także zestrzelić pociski przy pomocy
matrycy obronnej. Jej umiejętności to: Działka Fuzyjne, Pistolet Świetlny,
Dopalacze, Matryca Obronna, Wezwanie Mecha, a jej superzdolność to
Samozniszczenie.

Recencja filmu - przyg KasiaLewandowska:

W 2017 roku wyszła do kin nowa animowana komedia wytwórni Dream
Works „Dzieciak rządzi”. 

Tytułowy bohater to mały Szef Bobas noszący garnitur i aktówkę. Przysłany
z „Korporacji Bobas” ze specjalną misją trafia do rodziny siedmioletniego
Tima. Zazdrosny o młodszego braciszka Tim śledzi go, gdyż boi się o swoją
posadę w domu i chce, aby rodzice okazywali mu tyle miłości, co dawniej
oraz poświęcali mu więcej czasu. Dowiaduje się, że mały biznesmen potrafi
mówić. Wkrótce Bobas opowiada mu o misji, którą musi podjąć, ponieważ
ludzie okazują więcej miłości szczeniakom niż dzieciom. 

Bobas potrzebuje dowiedzieć się jakiego szczeniaka rozprowadzi po świecie
„Firma Szczeniaczek”, w której pracują rodzice Tima. Siedmiolatek
postanawia pomóc braciszkowi, który po wypełnieniu zadania opuści jego
dom, a rodzice zapomną o maluchu. Pewnego dnia rodzice zabierają swoje
dzieci do pracy. Chłopiec wraz z Bobasem wykorzystują okazję i zakradają
się do tajnych dokumentów. Napotykają wiele trudności – muszą uwolnić
rodziców Tima. 

Film jest bardzo poruszający. Pozwala również zrozumieć wartość rodziny
i rodzeństwa. Pokazuje, że w kochającej się rodzinie nikomu nie zabraknie
miłości. Na uwagę zwraca również potrzeba współpracy, dzięki której można
osiągnąć cel. 

Ponadto bardzo wiele scen jest pełnych humoru i zabawy.

Polecam ten film zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

Kącik recenzenta

Recenzja gryDzieciak Rządzi MBAC
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  Nasze szkolne różności!

Działalność naszej biblioteki:
Pasowanie na czytelnika zostało
zorganizowane przez klasę 5a i 5b oraz p.
Lisiak i p.Twardecką. Przedstawienie
opowiadało o krainie  Bajlandii, w której
głównymi bohaterami były krasnoludki.
Odbyło się tam wiele ciekawych zabaw i
można było też pośpiewać. Widać było, że
dzieci fajnie się bawiły. 

zorganizowana wyjścia dla klas 5 do
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, a
klasy 6 odwiedziły Centrum Informacji
Naukowej i Bibliotekę Akademicką

zorganizowano konkurs na ilustrację
ulubionego kociego bohatera - wygrała
Patrycja Proske (4c), II miejsce zajęła
Salome Tomaszewska z 2b , a III miejsce
należy do Martyny Widery z 3c

KONKURSY SZKOLNE:
- Konkurs piosenki angielskiej:
1-3 
1.Łucja Sroka 2c 
2. Wiktoria Siekacz 2c 
3.Iza Lewandowska 2d 
4-6 
1.Wiktoria Malurdy 5a 
2.Aleksandra Morawiec 5a 
3.Kasia Lewandowska 4b i Ania Matynia 4a 
- Dyktando – etap szkolny 
1.Wiktoria Kuś 5a 
2. Kasia Lewandowska 4b
- Wierszowane podróże małe i duże 
1.Iza Lewandowska 2d 
2.Wiktoria Góra 2a

Dzień Dziecka / Dzień Sportu - relacja Natalii i Klaudia z 5a:
W naszej szkole na w Dzień Dziecka nauczyciele w-fu zorganizowali dla nas Dzień Sportu! Pogoda

dopisała, więc  mogliśmy rywalizować i wykazać się wielu ciekawych konkurencjach. Klasy 1-3
uczestniczyły w wyścigach rzędów, a klasy starsze sprawdzały się w takich konkurencjach jak biegi na
60m, skok w dal, przeciąganie liny, piłka nożna, rzut piłką lekarską i koszykówka W młodszych klasach

rywalizację zdominowała 2c. Natomiast w klasach 4-6 Laureatami konkurencji sportowych byli :
Biegi –Patryk Jaskólski; Skok w dal –Denis Frystacki; Przeciąganie liny – klasa 5a; Piłka nożna –Antoni

Staszowski; Koszykówka –Szymon Kwiatkowski
Gratulujemy i czekamy na następny rok!

MIĘDZYSZKOLNE 
- Najpiękniejsza pisanka wielkanocna
1.Patrycja Szołtysik 5b,Franek Syzdół 4a 
2.Szymon Podżorski Weronika Puzik 6a, Bartosz
Podżorski 2a  3.Karolina Janik 6b
- Konkurs wiedzy o Rudzie Śląskiej 
3. miejsce Wiktoria Malurdy 5a , Lemoni Cebula
5a , Maja Copik 5a 
- Festiwal małych ojczyzn lokalnych 
konkurs na najpiękniejszy album „Śląscy patroni
rudzkich ulic”
1, Klaudia Broda 5a 2. Katarzyna Lewandowska
4b 3. Natalia Kozubowska 5a
konkurs fotograficzny „Śląskie selfie”
1. Julia Kapuściok, 3. Katarzyna Lewandowska
4b; Natalia Matlak 4a
prezentacja „Ruda Śląska dawniej i dziś”
3 miejsce Jakub Rasała 6a
konkurs plastyczny
3 miejsce Wiktoria Plachetka, 
konkurs gwary śląskiej
2 miejsce Mateusz Rudek 5a
- Konkurs "Spacerkiem po moim mieście"
1. Katarzyna Lewandowska 4b 3. Jakub Rasała
6a; Karolina Koźbiał 4b

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),
Oliwia Kucz (5a), Klasia Broda (5a), Wiktor
Kołodziej (5a), Michał Bąk (5a), Patryk Letkiewicz
(5a)

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

Swat.

Chętnych do tworzenia gazetki razem z nami -
Zapraszamy na piątkowe spotkania!Nasza biblioteka

Konkursowo

AC

AC
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