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,,Jest super :) Tyle emocji, że brakuje
słów!''    Dominika
,,Dzisiaj jest super dzień!''   Natalia
,,Radość, słońce i zabawa - piknik emocji
super sprawa!''    Daria
,,Jestem szczęśliwy i wesoły. Bardzo
długo czekałem na ten wspaniały piknik.''
 Kacper
,,Wspaniała zabawa. Bardzo dobre
samopoczucie. Miła atmosfera, wspaniali
organizatorzy i genialne pomysły :)''
  Krystyna Wróbel

„Niesamowity czas, dobre miejsce, pozytywne emocje, euforia,
świetna zabawa”….
To tylko nieliczne słowa, jakie uczestnicy Pikniku Emocji wyrazili
na łańcuchu jedności – kolorowym korowodzie tekturowych kół.
Impreza miała na celu stworzenie sytuacji, której człowiek może
spędzać beztrosko czas z drugim człowiekiem. Zatrzymać się w
pędzie dzisiejszej rzeczywistości i skupić uwagę na tym, co
najważniejsze, na kimś bliskim.  Ten event na długo pozostanie w
naszych sercach, bo emocje jakie wzbudził były
niezapomniane.           Magdalena Krzemińska - Kostorz
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Przyjechałem na piknik bo
zapowiadał się dobrze.
Pierwsze co się rzucało w oko, 
a raczej w ucho, to muzyka.
Bardzo mi się podobała.
Tańczyliśmy taniec zwany
"Bejgijką" wyszedł nam całkiem
dobrze.
Potem był mecz chłopcy vs
dziewczyny, później jeszcze mecz
gimnazjum vs rodzice.
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Międzynarodowy Dzień Dziecka  ma swoje początki w Światowej
Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie
(Szwajcaria) w 1925 r. W Polsce święto dzieci obchodzone jest  
1 czerwca począwszy od 1952 r.

.

 Życzenia dla każdego dziecka

Życzymy Ci, aby każdego dnia spotkało Cię coś zaskakującego.
Powinno to być coś, co wprawi Cię w zadumę.
Nie tylko wielkie sprawy wywołują zdumienie i zachwyt,
najczęściej wystarczą małe,
powszednie rzeczy i wydarzenia:
taniec motyla, rozkwitający pączek,
 śpiew słowika nad polami.
Tych małych, codziennych odkryć serdecznie Ci życzymy.
                                          Dyrekcja, Grono pedagogiczne
                                           i wszyscy pracownicy szkoły.

W tym dniu każda klasa wraz ze swoim wychowawcą spędziła aktywnie
czas na łonie przyrody. 

Klasy 0, II i IV uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym w Zabrzu.
Klasy:  pierwsza, trzecia, piąta, szósta szkoły podstawowej oraz pierwsza
gimnazjum korzystały z atrakcji szkolnego obiektu sportowego. Dobra
zabawa, rywalizacja, relaks na kocach oraz pyszne lody ufundowane
przez Radę Rodziców sprawiły, że ten czas był wyjątkowy.

Natomiast klasa druga i trzecia gimnazjum wyruszyły na rowerową
wycieczkę turystycznymi szlakami Lędzin i okolic. Wykorzystali mapę
ścieżek rowerowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego aby ciekawie spędzić
czas i realizować zadania i program edukacji regionalnej.  
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Konkurs Angmen
"Szekspiriada".

Konkurs regionalny
"Moja mała
ojczyzna".

Konkurs
ekologiczno-
biologiczny.

.

Konkurs regionalny "Moja mała ojczyzna"
W Zespole Szkół w Lędzinach - Goławcu 31 maja 2017 r. odbył się
konkurs wiedzy o Lędzinach i znajomości gwary. Organizatorkami tego
przedsięwzięcia były nauczycielki: Barbara Boruta i Urszula Karwath.
Każdą lędzińska szkołę reprezentowały dwie dwuosobowe drużyny.
Uczniowie musieli wykazać sięznajomością historii Lędzin, znajomością
topografii oraz wiedzą z zakresu gwary śląskiej.Wszystkie zadania
aktywizowały uczniów i pobudzały do działania. Zawodnicy 
w czasie potyczek drużyn mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także
spostrzegawczością, kreatywnością, pomysłowością i umiejętnością
kojarzenia.

25 maja 2017 r. na sali
gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Lędzinach odbył się szkolny
konkurs biologiczno-ekologiczny
skierowany do uczniów klas:
szóstej szkoły podstawowej, 
1-szej i  3- ciej gimnazjum,
przygotowany pod opieką pani
biolog Sylwii Wituła-Jedlińskiej.

12 maja 2017 r.odbyła się X edycja
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy w Języku Angielski
„Szekspiriada”. W tym roku w konkursie
wzięły udział dwie uczennice III klasy
gimnazjum Patrycja Ochojska i Natalia
Szczypiór. Patrycja zajęła III miejsce w
kategorii gimnazjów i szkół ponad
gimnazjalnych. Gratulujemy!

.

.

25 maja 2017 w Gimnazjum 
nr 1 im. Janusza Korczaka w
Lędzinach odbył się III Powiatowy
Konkurs Ortograficzny z Języka
Angielskiego A Spelling
Bee.Uczennica III klasy naszego
gimnazjum Patrycja Ochojska
zajęła I miejsce. Gratulujemy!!!

Konkurs "Miasto moich marzeń"
10 czerwca 2017r. na Dniach
Lędzin zostały ogłoszone wyniki
konkursu literackiego "Miasto
moich marzeń". Możemy się
pochwalić ogromnym sukcesem,
ponieważ wszystkie czołowe
miejsca zajęły uczennice naszej
szkoły. I miejsce Daria Ścierska, 
II miejsce Natalia Filipczuk, oraz 
III miejsce Roksana Kaczmarska. 
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Spotkanie z
sędzią.

     Niezwykłe spotkanie z  
         gośćmi z zagranicy.

Dnia 10 maja 2017 roku 
w Powiatowym Zespole Szkół
 w Lędzinach odbyło się spotkanie
z sędzią Anną Marią Wesołowską,
w którym brali udział uczniowie
klasy III gimnazjum naszej szkoły.
Tematyka spotkania była bardzo
ciekawa, ponieważ dotyczyła
problemów młodych ludzi,
pokazywała jak odpowiednio
zachować się w danej sytuacji,
oraz jakie są zagrożenia w
obecnych czasach. Naszym
uczniom podobało się to spotkanie,
byli zadowoleni.

.

.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Powiatowym
Zespołem Szkół w Lędzinach 1 czerwca 2017r.
mieliśmy możliwość gościć studentów z innych
krajów.W ramach realizacji Międzynarodowego
Projektu Edukacyjnego "International Education 
for Teenagers realizowanego we współpracy 
z organizacją AIESEC nasz kraj odwiedzili goście
z Indii (Siddharth) i Chin (Janet).

.

W Zespole Szkół w Lędzinach odbyły się przesłuchania do wyboru
kandydatów do Talent show, który odbył się w sali widowiskowo-kinowe
Piast. Z naszej szkoły do I etapu dostali się: Julia Suszek (III gimnazjum)
ze swoim wielkim talentem plastycznym, prezentując zapierające krew 
w żyłach prace, oraz Wojciech Dolina (IV klasa) z talentem muzycznym,
prezentując grę na keyboardzie. Jesteśmy dumni z talentów naszej
szkoły, życzymy dalszych sukcesów!

Dmuchawiec

.

Talent show Lędziny...
             

"Talent polega na połączeniu siły twórczej ze
zdolnością wykonawczą".
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http://ecytaty.pl/talent/talent-polega-na-polaczeniu.html
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    Noc w szkole. Dzień otwarty
co czeka najmłodszych w murach
naszej szkoły, panie dla maluchów
przygotowały różne atrakcje

XII Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych.
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Z 9/10 czerwca w naszej szkole
odbyła się niezapomniana noc 
w szkole. Młodsi uczniowie pod
opieką nauczycieli oraz starszych
kolegów mogli przeżyć to jak
szkoła wygląda nocą. Na uczniów
czekały niezapomniane atrakcje:
wieczorny spacer, pieczenie
kiełbasek, oglądanie filmów,
czytanie bajek i wiele innych równie
ciekawych rzeczy. Wszyscy byli
tak zafascynowani wszystkim ze
po całym męczącym dniu zasnęli
jak prawdziwe aniołki.

  Warsztaty taneczne-przygotowujemy się...
W ramach projektu "Piknik emocji,  odbył się kurs
tańca dla wszystkich uczniów naszej szkoły, oraz
niepełnosprawnych. Wszyscy efektownie uczestniczyli
w zajęciach.
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Spotkanie z aktorem- Jerzy Dziedzic.
Metamorfozy- przenieśmy się w styl
barokowym.

Konkurs regionalny- "Pozostańcie
wierni swojemu dziedzictwu.."

Dnia 7 czerwca 2017r. zespół złożony z uczniów klasy naszego
gimnazjum gościła w Koszęcinie, na wojewódzkim konkursie regionalnym
„Pozostańcie wierni swemu dziedzictwu...”. Uczniowie mieli za zadanie
zaprezentować symulację wyboru projektu dotyczącego budżetu
obywatelskiego, wykonać utwór dowolnej piosenki z tekstem dotyczącym
ich regionu oraz w „Biegu pałacowym” zaliczyć pięć stacji,
sprawdzających wiedzę ze Szlaku Zabytków Techniki województwa
Śląskiego.
Dzięki doskonałemu przygotowaniu przez Panią Urszulę Karwath, Barbarę
Borutę i Celinę Majcherczyk, zespół z naszej szkoły zdobył III miejsce.
Każdy uczestnik został obdarowany smartwatchem i bezprzewodowym
głośnikiem. Natomiast nagrodą dla szkoły był keyboard. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

.

..

9 czerwca do
naszej szkoły
zawitał aktor,
wraz ze swoją
charaktery-
zatorką p.Marią,
która 
w kilka minut
zdziałała 
z twarzami
naszych
uczniów coś
nieprawdo-
�podobnego.

"Maski się
zmieniają,
ale twarze 
pod
maskami
pozostają 
te same"

.
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Konkurs wiedzy o
przedsiębiorczości.

  Wolontariuszka z
Zespołu  Szkół w 

Lędzinach zatańczyła
solo..

20 czerwca 2017 roku podczas
„Biwaku  żeglarskiego dla osób
niepełnosprawnych”  nasza
uczennica Natalia Filipczuk 
z ogromnym wdziękiem zatańczyła
do utworu „Taniec Eleny”. Występ
uczennica przygotowała pod
kierunkiem opiekunki wolontariuszy
pani Lucyny Patałąg. Jej taniec
wywarł ogromne wrażenie na
uczestnikach biwaku, 
co odzwierciedliło się  w gromkich 
brawach. � .

20 czerwca odbył się "Konkurs
wiedzy o przedsiębiorczości", 
w którym udział wzięły uczennice
klasy III gimnazjum Natalia
Szczypiór, Patrycja Ochojska oraz
Roksana Kaczmarska, które zajęły
I miejsce. Wyróżniły się dużą
kreatywnością, oraz wiedzą
pokonując wszystkie inne drużyny.
Gratulujemy!
�

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można
jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie
biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać
lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z
kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby. Można
sobie leniuchować,nocą gwiazdy obserwować, można także długo
spać bo nie trzeba rano wstać".

.

.

Bezpieczne wakacje- spotkanie z
policją.
21 czerwca naszą szkołę odwiedzili
komisarze z Powiatowej komendy
w Bieruniu. Powodem było
przypomnienie jak bezpiecznie
zachowywać się w przerwie
wakacyjnej, oraz przestrzec nas
przed różnymi wypadkami,
żebyśmy sprawni wrócili do szkoły
po wakacjach.
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