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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

CO NAS CZEKA 
W NOWYM ROKU

Minęło 60 lat od czasu pierwszego rozpoczęcia roku
szkolnego w naszej szkole. Tym razem rok szkolny
rozpoczęliśmy 4 września oprócz uroczystego
rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów odbyła się
również jego miejska inauguracja. W szkole
zgromadzili się przedstawiciele władz miasta,
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz
nauczyciele i uczniowie. Nie zabrakło występów
artystycznych i pokazów umiejętności sportowych,
przygotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej
placówki.Na zakończenie uroczystości 45 nauczycieli
złożyło ślubowanie i odebrało awans na stopień
nauczyciela mianowanego. 
Wszystkim nauczycielom, rodzicom praz uczniom
życzymy udanego roku szkolnego, wytrwałości w
realizowaniu zamierzonych celów oraz mnóstwa
ciekawych przygód. spokojnej i satysfakcjonującej
pracy, wytrwałości, wyrozumiałości, oraz radości w
każdym dniu pracy.
REDAKCJA "ŻACZKA"

195 dni nauki
89 dni wolnych od szkoły
184 dni wolnych razem z

weekendami, feriami i wakacjami
Ferie zimowe 15-28 stycznia

Koniec roku szkolnego 
22 czerwca 2018
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
2017

W ramach Finału Akcji w piątek 22 września nasza
szkoła przeprowadziła Sprzątanie Świata pod

hasłem: "Nie ma śmieci są surowce!". W tej akcji
wzięło udział około 300 uczniów z klas 3b, 3d,4b,
4e, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6d wraz z wychowawcami.

Celem tej akcji było zwrócenie uwagi, na to że
przedmioty, które potocznie wszyscy nazywamy
śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie

mogą one kończyć jako "śmieci" - na składowisku,
w lesie czy w stawie, poprzez segregację odpadów

powinny z powrotem trafić do wykorzystania,
funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu
Zamkniętym lub jako rzeczy "drugiej ręki" służyć

innym.

klasa 6a

klasa 6d

klasa 6a

klasa 3d

DZIEŃ CHOŁOPAKA
Dzień Chłopaka nie ma długiej tradycji,
a jego historia i geneza nie są do końca jasne.
Najprawdopodobniej obchody zapoczątkowano na
wyspach Trinidad
 i Tobago. Tam też 19 listopada 1999 roku po raz
pierwszy obchodzono święto mężczyzn
Święto szybko rozpowszechniło się
w innych krajach, ale obchodzone jest
w różnych terminach. Na Malcie 7 lutego, 
w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października,
 a w Kanadzie 25 listopada.
W Polsce w odpowiedzi na Dzień Kobiet
8 marca, dwa dni po nim 10 marca nieoficjalnie
świętujemy Dzień Mężczyzny. Ale bardziej przyjęła
się tradycja śobchodów Dnia Chłopaka – 30
września.

WSZYSTKIM CHŁOPCOM ŻYCZYMY
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

SPEŁNIENIA MARZEŃ I MNÓSTWA
UŚMIECHU
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COŚ NA JESIENNE
WIECZORY, CZYLI

RECENZJA KSIĄŻKI

JESIENNE SPACERY
Bez wątpienia nadeszła jesień.
Korzystając z ostatnich ciepłych dni w
tym roku proponujemy aktywnie
spędzanie czasu.  

  Zamek Chojnik to zamek umiejscowiony w
Sobieszowie na szczycie góry Chojnik, o wysokości
627 metrów n.p.m.

  Zamek został zbudowany w latach 50. XIV wieku. W
pierwszej połowie XVI wieku najprawdopodobniej z
powodu trwogi tureckiej dokonano modernizacji
budowli. Zamek został otoczony murami, w których
wydrążono dziury dostosowane do użycia broni palnej.
Powstała kuchnia z wysokim kominem. W 1675 roku
w zamek trafił piorun. Część zamku spłonęła (
zwieńczenie wieży, zamek górny). Zamek składa się z
ufortyfikowanego zamku dolnego, wieży i baszty.
Wzdłuż murów usytuowane są budynki gospodarcze i
mieszkalne. Na zamku średnim kiedyś znajdowała się
kuchnia i Sala sądowa, z kolei na zamku górnym
znajdowała się kaplica i pałac. Z zamkiem Chojnik
związana jest legenda o księżniczce Kunegundzie. O
jej rękę starało się wielu zacnych rycerzy
przybywających na zamek, jednakże księżniczka
postawiła śmiałkom jeden warunek. Zostanie żoną
tego, kto w pełnej zbroi objedzie na swoim
wierzchowcu wokół murów zamkowych. Zadanie to
było prawie niewykonalne, lecz wielu podjęło
wyzwanie. Wszyscy ginęli, ponieważ wpadali w
przepaść. Pewnego dnia na zamku zjawił się rycerz,
który od razu wpadł w oko Kunegundzie. Podjął
wyzwanie i dał radę. Księżniczka przybiegła go
przywitać. Jednak rycerz odmówił związania się z
Kunegundą, ponieważ zginęło przez nią wiele
niewinnych ludzi. Odjechał pozostawiając ją samą.
Księżniczka, nie mogąc znieść upokorzenia rzuciła się
w górską przepaść. Jeden z rycerzy - ofiar okrutnej
księżniczki nawiedza ponoć zamek pod postacią
ducha jeźdźca konnego.
 
 Zamek Chojnik przeszedł z powodzeniem wiele
różnych prób, udowadniając że jest nie do zdobycia.
Na Chojniku byłem trzy razy i dalej nie mogę sobie
wyobrazić, jaki wielki był kiedyś ten zamek.
  

Szukaliście fajnej książki fantasy która
was pochłonie całkowicie? Jeśli tak to
mam dla was idealną propozycję i to nie
jest jedna książka ale cała seria! „Percy
Jackson i bogowie olimpijscy” to
zdecydowanie strzał w dziesiątkę dla
miłośników gatunku fantasy. Historia
została napisana z perspektywy 13-
letniego Percy’ego, który nigdy nie był
normalnym chłopakiem. Miał ADHD,
chorował na dysleksje i przede wszystkim
widział rzeczy, których nie widział nikt
inny jak np.; wielkie psy, walki na miecze,
stwory z jednym okiem. Najlepiej czuł się
w wodzie i nigdy się nie podtopił mimo że
potrafił spędzić pod pod wodą nawet 15
min. 
Jagoda Żukowska klasa 5a

fot. DKR
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