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Nasze jesienne dekoracje

Relacjonują Patryk i Dawid:
Boiska otwarte!

02.10.2017 - to właśnie w tym dniu, po 3 długich miesiącach 
odzyskaliśmy nasze boiska!

Ich remont był możliwy dzięki inwestycji z funduszu
obywatelskiego.

Uroczyste otwarcie, na którym pojawiła pani Prezydent
Grażyna Dziedzic, odbyło się 10.10.2017r.

Na otwarciu uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić
nową nawierzchnię - z opowiadań wiemy, że grało się

znakomicie!

Mamy nadzieje, że nowa inwestycja zostanie przez
wszystkich doceniona i we właściwy sposób

wykorzystywana. Postarajmy się o to!

Witamy Was czytelnicy, w tym jesiennym czasie. Zapraszamy do przeczytania naszego
najnowszego wydania gazetki LUZZZ. 

   W tym numerze czeka na Was wiele niespodzianek. Dowiecie się o wielu imprezach i
uroczystościach szkolnych, które niedawno przeżywaliśmy. Będziecie mogli przeczytać

recenzje filmów, gier i seriali napisanych przez uczniów naszej szkoły. W gazetce
znajdziecie również wiele ciekawostek oraz... krzyżówkę! 

Życzymy miłej lektury i wspaniałej zabawy!

Kasia Lewandowska wraz z redakcją.

Jesienne korniszonki
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Wiktoria i Klaudia - Nowości z murów naszej szkoły!
W naszej szkole jest fajnie, uczą w niej nauczyciele nadzwyczajni! Pewnie zastawiacie się 
dlaczego? Otóż każdy z tych nauczycieli potrafi uczyć przedmiotów wielu! 

Dobra - przejdźmy do konkretów!

Mamy w tym roku wielu nowych nauczycieli, oto oni:
p. Marta Oleksy - nauczycielka języka angielskiego,

p. Bartosz Dębski  - trener basenu,
p. Halina Strycharczyk - nauczycielka chemii,

ks. Dariusz Kamiński  – katecheta,
p. Krzysztof Waloszczyk  –  nauczyciel języka niemieckiego,

p. Wioletta Osmelak  – nauczycielka języka polskiego oraz wychowawca świetlicy,

p. Aneta Rajca - bibliotekarka,
p. Grzegorz Wilk - nauczyciel geografii,

p. Ewa Front - nauczycielka matematyki,
p. Bogumiła Jonczewska – Wdowik -  nauczycielka języka polskiego,

p. Wioletta Krzykowska - wychowawca świetlicy,
p. Magdalena Osiecka  - nowa wychowawczyni klasy 2.

Są także nauczyciele, którzy dostali trochę więcej obowiązków na swoją mądrą  głowę i uczą
dodatkowych przedmiotów - oto oni:

p. Łukasz Jarosz - nauczyciel zajęć komputerowych,
p. Kornelia Kiecak -  nauczycielka fizyki,

p. Justyna Gładysz -  nauczycielka biologii,
p. Izabela Lisiak -  nauczycielka zajęć komputerowych,

p. Agata Fałek -  nauczycielka techniki.

Obok koniecznie przeczytajcie nasze wywiady!

Wywiad Klaudii z p. Martą Oleksy:
1. Czym Się Pani zajmuje ?
Jestem nauczycielką języka angielskiego oraz
języka włoskiego w SP nr 18.
 2. Ile lat pracuje Pani w swoim zawodzie?
W swoim zawodzie pracuję 3 lata.

3. Czy ma Pani jakieś zwierzę?
Nie, nie posiadam.
4. Czy lubi Pani swoją pracę?
Tak.

5. Jakie ma Pani hobby?
Podróże małe i duże! Czytanie książek, Gra na
pianinie i praca z młodzieżą.
6. Jakie lubi Pani zwierzęta?
Lubię psy i delfiny.

7.  Jakie jest pani największe marzenie?
Pojechać do Nowej Zelandii, skoczyć ze
spadochronem, zobaczyć Zorzę Polarną, pływać
z delfinami, zobaczyć orkę.

WYWIAD Klaudii z p. Anetą Rajcą:

1. Czym się Pani zajmuje ?
Od września tego roku szkolnego jestem
nauczycielem bibliotekarzem w tej
szkole.

2. Czy lubi Pani swoją pracę ?
Tak bardzo lubię, daje mi ona wiele
satysfakcji.

3. Czy ma Pani jakieś zwierzątko ?
Teraz nie mam żadnego zwierzątka, ale
jak byłam w wieku szkolnym mieszkałam
jeszcze z rodzicami, to miałam psa.

4. Jak długo pracuje Pani jako
bibliotekarka ?
Jako nauczyciel bibliotekarz pracuję od
2006 roku wcześniej było to gimnazjum 
nr 13 w Rudzie Śląskiej, w tym roku
miałam przeniesienie i jestem tutaj         
w Szkole Podstawowej nr 18                  
w Kochłowicach.

Szkolne nowości!!

Nasza szkoła AF



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 15 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL LUZZZ

W drodze
Warszawa - relacja Zosi i Wiktorii:
25 października klasy 7 oraz ochotnicy z klas
szóstych, wczesnym rankiem wyruszyli stawić
czoła przygodzie z warszawskimi zabytkami i
architekturą. 
Przewodnik tych klas miał ogromne poczucie
humoru, by zwrócić na siebie uwagę
rozmarzonych uczniów wymyślił, a raczej
nauczył się od swoich kompanów onomatopei
wspólnej wycieczki, która brzmiała: TEEE (tylko
dla wtajemniczonych).
Zwiedzaliśmy mnóstwo pięknych budowli m.in.
Centrum Nauki Kopernik, PGE Narodowy, Pałace
Łazienkowskie, Zamek Królewski, Dach Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego, PKiN, Cmentarz
Powązki.

Zadowoleni uczniowie jak i nauczyciele wrócili po
trzech dniach zabawy, cali i zdrowi do domu.

Czekamy na więcej takich wyjazdów!

Kraków - relacja p. Magdy:
Dnia 13 listopada klasy 3a i 3b udały się na
wycieczkę do Krakowa.
Podczas pobytu w dawnej stolicy Polski
przenieśliśmy się w czasie odwiedzając Muzeum
Etnograficzne. Dzieci dowiedziały się, jak dawniej
mieszkało się i żyło na południu kraju. 
Jednak główną atrakcją wycieczki było malowanie
własnej bombki pod okiem profesjonalnych
dekoratorek! W fabryce bombek uczniowie mogli
zaobserwować jak wygląda proces powstawania
tej świątecznej ozdoby.  
Do domu każdy wrócił z wykonaną przez siebie
piękna ozdobą, która będzie najwspanialszą
dekoracją bożonarodzeniowego drzewka.

Wyjazdy

Wycieczka w góry - relacja Kasi i Sary:
19 października klasy piąte pojechały na
całodniową wycieczkę w góry. Najpierw
weszliśmy na Soszów. Podczas długiej wędrówki
podziwialiśmy piękne widoki. Z opowiadań
przewodnika dowiedzieliśmy się bardzo wielu
ciekawych informacji. 
Wreszcie po wielu trudach weszliśmy na szczyt
Wielki Stożek. Turlaliśmy się wesoło we
wspaniałych jesiennych,kolorowych liściach! 
Po zejściu z góry odwiedziliśmy muzeum Adama
Małysza w Wiśle. Oglądaliśmy puchary, medale
oraz rzeczy naszego znanego skoczka
narciarskiego. 
Na koniec odbył się bieg terenowy, w którym
wygrała klasa 5c na czele z p. Anią!
Po wspaniałej, lecz bardzo wyczerpującej i
intensywnej wycieczce szczęśliwi wróciliśmy pod
szkołę.

Spacer na cmentarz - relacja p.Oli:
Z okazji Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia
Zadusznego 2 listopada klasa 1d wybrała się na
cmentarz wraz z p.Olą oraz p. Patrycją. 
Dzieci miały okazję zapalić znicz oraz pomodlić
się za zmarłych. Spacer alejkami cmentarza był
dla nich ogromnym przeżyciem, szły skupione i
bardzo zaciekawione. 
W czasie spaceru, dzieci poznawały tradycje i
zwyczaje związane ze świętem zmarłych w
naszej kulturze i religii. Zrozumiały też jak należy
zachowywać się na cmentarzu, by uszanować
pamięć zmarłych i nie zakłócać spokoju osób
odwiedzających to miejsce.

Lekcja w kinie - Kasia i Sara:

9 października klasy 4-7 pojechały do kina Patria
w Nowym Bytomiu na "Lekcję w kinie - Jak oni to
zrobili? Czyli o efektach specjalnych".
Dowiedzieliśmy się, jak filmowcy tworzą różne
efekty specjalne. Po lekcji oglądaliśmy film ''Za
niebieskimi drzwiami''. Wszystkim dzieciom
bardzo podobał się seans. Film przedstawiał
czwórkę dzieci, które miały powstrzymać pana
krawca przed zawładnięciem świata.
Na końcu okazało się, że...a może lepiej sami
zobaczcie! Polecamy film w 100% ! :)

Młodzi w trasie

Tarnowskie Góry - relacja p. Ani:
14.10 wszystkie klasy 4 pojechały na pierwszą
wspólna wycieczkę. Celem była Zabytkowa
Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.
Najpierw uczniowie mieli okazje pokonać łodziami
600-metrowy odcinek podziemnej rzeki w Sztolni
Czarnego Pstrąga, słuchając wielu opowieści z
życia Gwarków. W drugiej części wycieczki
można było zobaczyć Skansen Maszyn
Parowych oraz już samą kopalnię, gdzie poza
długimi spacerami różnymi chodnikami, była też
krótka wyprawa łodziami pomiędzy Szybem
"Szczęść Boże" i "Szybem Żmija". 

Czekamy na kolejne, ciekawe wyprawy!

AC
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Święto Szkoły - relacja Sary:
Święto Naszej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks.
Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej odbyło
się 2 października.
Obchody zaczęliśmy od Mszy Świętej o godz.
9:00, gdy wróciliśmy do szkoły, odbył się był
bardzo interesujący i zaskakujący apel. Na
samym początku wybrani uczniowie
zaprezentowali życiorys naszego patrona szkoły.
Następnie odbyło się przedstawienie, ale tym
razem zamiast dzieci występowali...NASI
NAUCZYCIELE!
Przedstawienie opowiadało o pracowniku o
imieniu Baj, który zajmował się ważnymi
sprawami bajkowymi.Całą uroczystość szkolną
wraz ze scenariuszem przygotowały p.Patrycja i
p.Ola natomiast w roli aktorów wystąpili: p.Łukasz
p.Wiola, p. Ilona p.Ania p.Wiola, p.Iza, p.Aneta,
p.Beata, p.Agata p.Ania.

szkolnie

DEN

Pasowanie Pierwszaków - relacja p.Oli

4 października uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.
Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości
– pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować swoje umiejętności podczas programu
artystycznego. Zaprezentowane wierszyki i piosenki wykonywane przez dzieci zostały nagrodzone
gromkimi brawami. 
Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Grażyna Miliczek dokonała symbolicznego pasowania na
ucznia, życząc samych sukcesów w karierze szkolnej. Uroczystość została zakończona
pamiątkowymi zdjęciami, wręczeniem dyplomów, upominków oraz wspólną piosenką. 

11 listopada - relacja p. Marty:
Dnia 11 listopada reprezentacja naszej szkoły
wyruszyła na uroczyste obchody z okazji Święta
Niepodległości do Nowego Bytomia, gdzie
podjęliśmy próbę utworzenia największej żywej
kokardy narodowej z balonów. Po przemowie
Pani Prezydent Grażyny Dziedzic przyszedł czas
na pobicie rekordu i wypuszczenie wszystkich
balonów. Następnie odbyła się część artystyczna,
w której zagrała nam orkiestra dęta KWK "Pokój"
oraz wystąpił Amatorski Teatr "Pierro" z ZSO nr 2
w Rudzie Śląskiej. Było to wyjątkowe święto,
upamiętniające trud Polaków, którzy walczyli o
niepodległą Polskę.
"Pamiętajcie o wartościach, tj. jedność, równość,
szacunek do drugiego człowieka, Bóg, Honor,
Ojczyzna. Cieszmy się tym, że żyjemy w wolnym
kraju. Nie pozwólmy się podzielić, bo jest tylko
jedna Polska" Grażyna Dziedzic.

Odświętnie!

Nasze pierwszaki

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole!
Sara i Zosia:
Jak wiemy, Dzień Edukacji Narodowej  wypada 
14 października, jednak w tym roku ten dzień
wypadł w weekend. Uczniowie składali życzenia
swoim nauczycielkom już od piątku, ale główne
uroczystości miały u nas miejsce w poniedziałek 
16 października.

Na akademii nasz szkolny chór śpiewał wiele
tematycznych piosenek. Inne dzieci prezentowali
przedstawienie po śląsku pt. "Królewna
Śnieżka", a na zakończenie zaprezentował się
nasz taneczny zespół Fasolki. 

Po przedstawieniu nauczyciele oraz pracownicy
naszej szkoły poszli, już w swoim gronie, uczcić
to ważne Święto.

Za wszystko dziękujemy!

AC

AC
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Kącik Recenzenta

Nasze prace konkursowe

Serial - recenzja Norberta:

Rick and Morty jest to amerykański serial
animowany. Jest on bardzo popularny na całym

świecie.

Serial opowiada o najmądrzejszym człowieku na
świecie – Ricku, oraz o jego wnuku Morty'm.

Przeżywają oni najróżniejsze przygody w
kosmosie przy użyciu pistoletu portalowego

Ricka. 

Serial ma 3 sezony z czego każdy ma 12
odcinków po 20 min.

Według mojej opinii jest on bardzo zabawny i
przez całe 3 sezony uśmiech nie schodził mi z

twarzy. 

Po obejrzeniu wszystkich 3 sezonów mogę
przyznać serialowi mocne 8/10 punktów.TARAPATY

Recenzja filmu "Tarapaty" 

Kasia Lewandowska

Ostatnio byłam na filmie pt. "Tarapaty", który wyszedł we wrześniu tego
roku. Opowiada on o dwójce dzieci Julce i Olku. 

Rozwiązują oni zagadkę zaginionych planów cioci dziewczynki. Okazuje się,
że jeden z tych planów prowadzi do skarbu. Dzieci wspólnymi siłami próbują

odzyskać mapę, aby pomóc ciotce Julki i odnaleźć skarb - Syrenkę
Warszawską namalowaną przez Pablo Picassa. 

Narażają się przy tym na wiele niebezpieczeństw, lecz po trudach udaje im
się odnaleźć skarb. Pod koniec filmu dzieci

zostają prawdziwymi przyjaciółmi, a chciwi złodzieje trafiają do więzienia!

  Myślę, że film ten nie jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, gdyż
każdemu dorosłemu spodobałby się jego przekaz. Wątki są bardzo ciekawe,

a akcja często śmieszna, a w wielu momentach nawet przyprawia o
dreszcze. 

Jestem bardzo zadowolona, że miałam okazje go obejrzeć.  Jest to
wspaniała lekcja, ucząca przyjaźni, współpracy oraz zaufania. 

Polecam go każdemu kto lubi przygody!

Rick and Morty

EM
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Ostatki ;)

1.    Chodzi się do niej, aby się uczyć.                 2.  Miejsce, gdzie możemy wypożyczać książki.
3.    Nazwisko naszego patrona.                          4.  Pomaga Ci w problemach.
5.    Nazwisko p. Dyrektor.                                   6.   Uczy ją p. Malich.
7.    Numer naszej szkoły.                                     8.  Jest wybierany w wyborach.
9.    Nosimy w tym książki.                                  10.  Ulubiona część lekcji
11.  Co robimy na basenie?                                 12.  Nazwisko p. Wicedyrektor.

Hasło:.............................. Jakiego przedmiotu uczy nauczyciel z hasła?:   ….................................

Na odpowiedzi czekamy do końca semestru - proszę odpowiedzi dostarczać do osób z redakcji!

Krzyżówka

Gazetkę tworzą dla Was:
                           

Uczniowie:
Kasia Lewandowska (5b), Natalia

Kozubowska (6a), Julia Tukaj (6a), Sara
Sułecka (5a), Zosia Sułecka (7a), Wiktoria

Malurdy (6a), Klaudia Broda (6a), Norbert Brzózka
(6a), Michał Bąk (6a), Dawd Śmietana (6b),

Patryk Letkiewicz (6a)

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

Filipowicz, p. Marta Oleksy

Chętnych do tworzenia gazetki razem z nami
zapraszamy na wtorkowe spotkania!

Osiągnięcia sportowe - relacja
Norberta i Michała:

Nasza szkoła ma klasy sportowe, które
osiągają niemałe sukcesy na różnych
zawodach. W tym roku szkolnym
możemy się tez pochwalić wieloma
sukcesami.

W sztafetowych miejskich biegach
przełajowych nasze drużyny zajęły 3
miejsce w kategorii dziewcząt i
chłopców. Tym samym zapewniliśmy
sobie miejsce w rejonowych startach! 

11.09.2017 r. odbyły się XXIX Igrzyska
Lekkoatletyczne na wyremontowanym
stadionie lekkoatletycznym w Nowy
Bytomiu. Nasi uczniowie godnie nas
reprezentowali, zdobywając wyróżnienia
w konkurencjach indywidualnych i
drużynowych. Lista wyróżnionych: Denis
Frystacki- 2 miejsce skok w dal chłopcy
starsi; Szymon Podżorski- 2 miejsce w
biegu na 600 m chłopcy młodsi; Mateusz
Letkiewicz- 3 miejsce w biegu na 600 m
chłopcy starsi;  Szymon Kostelnik- 2
miejsce w pchnięciu kulą chłopcy starsi
Sztafeta mieszana 8x50m dzieci starsze-
2 miejsce.

Niedawno, odbyły się Zawody
przełajowe w szkole nr 15 - 3 miejsce
zdobyły nasze dziewczyny młodsze  na
800m oraz chłopcy młodsi na 1000m.  

Wydarzenia

      Ciekawostki i ogłoszenia z życia szkoły:
- 8 listopada klasy 1-3 po raz kolejny wzięły udział
w akcji "Śniadanie daje moc"
- 22 listopada klasa 6b odwiedziła Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.
Uczniowie mieli okazję poznać historię Grudnia
1981 roku od jej bezpośrednich uczestników.
- 21 listopada odbyła się dyskoteka
zorganizowana przez Samorząd Szkolny i p.
Łukasza Jarosza - to była świetna zabawa!

Samorząd ogłasza i przypomina:
- Zbiórka ozdób świątecznych w ramach Akcji

Bombka trwa do końca tego tygodnia!
- Na akcję Góra Gorsza na zebrane
fundusze czekamy do 20 grudnia!

- Pamiętajcie o obuwiu zmiennym i regularnych
gazetkach klasowych!

KL
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	Tarnowskie Góry - relacja p. Ani: 14.10 wszystkie klasy 4 pojechały na pierwszą wspólna wycieczkę. Celem była Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.

	Odświętnie!
	Kącik Recenzenta
	Recenzja filmu "Tarapaty"
	Ostatnio byłam na filmie pt. "Tarapaty", który wyszedł we wrześniu tego roku. Opowiada on o dwójce dzieci Julce i Olku.
	Rozwiązują oni zagadkę zaginionych planów cioci dziewczynki. Okazuje się, że jeden z tych planów prowadzi do skarbu. Dzieci wspólnymi siłami próbują odzyskać mapę, aby pomóc ciotce Julki i odnaleźć skarb - Syrenkę Warszawską namalowaną przez Pablo Picassa.
	Narażają się przy tym na wiele niebezpieczeństw, lecz po trudach udaje im się odnaleźć skarb. Pod koniec filmu dzieci zostają prawdziwymi przyjaciółmi, a chciwi złodzieje trafiają do więzienia!
	Myślę, że film ten nie jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, gdyż każdemu dorosłemu spodobałby się jego przekaz. Wątki są bardzo ciekawe, a akcja często śmieszna, a w wielu momentach nawet przyprawia o dreszcze.
	Jestem bardzo zadowolona, że miałam okazje go obejrzeć.  Jest to wspaniała lekcja, ucząca przyjaźni, współpracy oraz zaufania.
	Polecam go każdemu kto lubi przygody!

	Osiągnięcia sportowe - relacja Norberta i Michała:

	Ostatki ;)
	Nasza szkoła ma klasy sportowe, które osiągają niemałe sukcesy na różnych zawodach. W tym roku szkolnym możemy się tez pochwalić wieloma sukcesami.
	W sztafetowych miejskich biegach przełajowych nasze drużyny zajęły 3 miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców. Tym samym zapewniliśmy sobie miejsce w rejonowych startach!
	11.09.2017 r. odbyły się XXIX Igrzyska Lekkoatletyczne na wyremontowanym stadionie lekkoatletycznym w Nowy Bytomiu. Nasi uczniowie godnie nas reprezentowali, zdobywając wyróżnienia w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Lista wyróżnionych: Denis Frystacki- 2 miejsce skok w dal chłopcy starsi; Szymon Podżorski- 2 miejsce w biegu na 600 m chłopcy młodsi; Mateusz Letkiewicz- 3 miejsce w biegu na 600 m chłopcy starsi;  Szymon Kostelnik- 2 miejsce w pchnięciu kulą chłopcy starsi Sztafeta mieszana 8x50m dzieci starsze- 2 miejsce.
	Niedawno, odbyły się Zawody przełajowe w szkole nr 15 - 3 miejsce zdobyły nasze dziewczyny młodsze  na 800m oraz chłopcy młodsi na 1000m.


