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Rozpoczęcie roku szkolnego
2017/2018

      Czas wrócić         
    w szkolne mury

 Poszerzać swoje   
horyzonty. 

Dnia 4 września wszyscy uczniowie i ich
rodzice wraz z pracownikami szkoły
zgromadzili się na apelu, który
rozpoczął rok szkolny 2017/2018.
Dyrektor Maria Horst powitała
wszystkich zgromadzonych na apelu
oraz przywitała nowy rok szkolny.
Na tą uroczystość przybyła nawet
pani Burmistrz, która zaszczyciła
wszystkich swoją obecnością.
Podczas apelu pojawiły się także
występy artystyczne uczniów naszej
szkoły. Powitano także pierwszaków dla
których był to ważny dzień, bo
rozpoczęli oni nowy etap edukacji w
swoim życiu. 

Andżelika Stolarczyk, Angelika Kubica

Przemowa Pani Burmistrz i Pani Dyrektor

Prowadzące

               
RELACJA 

,,Gdy
prowadziłyśmy apel

trochę się
denerwowałyśmy z
powodu obecności
tak bardzo licznej
publiczności, która
nas słuchała, ale

choć pierwszy raz
prowadziłem tak
bardzo ważną
uroczystość

sądzimy, że dobrze

sobie z tym
poradziłyśmy.

Ogólnie mówiąc
uważamy, że

akademia wypadła
w miarę dobrze.  " 

Angelika Kubica
oraz Andżelika

Stolarczyk 

W tym roku
szkolnym nowa
reforma oświaty

sprawiła też, że nie
ma już gimnazjów

i pozostały

tylko dwie ostatnie
klasy gimnazjalne. 
Reforma sprawiła,
że nasza szkoła
zmieniła nazwę

zamiast
-,,Zespół Szkół 

w Lędzinach" jest
,,Szkoła

Podstawowa numer
4 w Lędzinach".

Zuzanna Kolny

Zuzanna Kolny
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Przeprowadziłyśmy krótki wywiad z
pierwszoklasistką - Martyną Patalong:
- Od rozpoczęcia roku szkolnego minęły dwa miesiące, jak podoba ci się w tej szkole?
- Bardzo mi się tu podoba.

- A jakie zajęcia lubisz najbardziej?
- W-f oczywiście, bo są fajne ćwiczenia, Lubię też zajęcia komputerowe.

- Czy lubisz swoich nauczycieli?
- Tak bardzo ich lubię, są dla mnie mili i pomagają mi.

- Co byś zmieniła gdybyś mogła?
- Nic, ta szkoła jest dla mnie idealna.
 
- Czy koledzy i koleżanki są dla ciebie mili?
- Tak są, ale czasem  denerwują mnie, ale i tak lubimy się.

- A co najbardziej podoba ci się w byciu pierwszakiem?
- Tyta! Kocham jeść słodycze.

Klaudia Patalong

Pierwszaki wraz z dorosłymi Zuzanna Kolny
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Uczenie mnożenia

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje
początki w 1957 roku. Podczas Światowej
Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono,
że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym
Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Konferencja została zorganizowana przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego. W 1982 roku  zmienino
nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej.
Źródło: wikipdia.org

Naszym
zdaniem ten
dzień warto
zapamiętać
ponieważ był
on wspaniały. 
Nie mieliśmy
typowych zajęć
tylko zabawę
jakiej
najczęściej
nam brakuje w
szkole.

Cieszyliśmy się
z każdej chwili
jaką było dane
nam spędzić z
naszymi
starszymi
przyjaciółmi     
–  w roli
nauczycieli.
Mam nadzieję
że przyszły rok
i obchodzenie

tego
niesamowitego
dnia będzie
równie nie
zapomniany.
Autorzy: 
Robert Polko
Sebastian
Młocek
Michał Bryjok

uczennice 2g uczą zerówke

kartkówka z polskiego

    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

                                        16.10.2017

Dnia 16.10.2017 w naszej szkole odbyło się
obchodzenia światowego Dnia Edukacji
Narodowej.  Z okazji tego nadzwyczajnego święta
nauczyciele mogli odpocząć ponieważ lekcje były
prowadzone przez najstarszych uczniów klasy III
gimnazjum – co jest tradycją naszej szkoły. Każda
lekcja był nadzwyczajna, trochę zabawna, trochę
poważna. Podczas zajęć zostały przeprowadzone
quizy, gry sprawnościowe oraz konkursy wiedzy o
danym przedmiocie. W czasie lekcji odbyła się
także uroczysta akademia na której uczniowie klas
podstawowych i gimnazjum podziękowali
nauczycielom i pracownika szkoły za włożony trud 
  w wychowywaniu uczniów oraz utrzymywaniu
porządku w szkole. 
Autorzy:
Sebastian Młocek, Michał Bryjok, Robert Polko

Dominik Drewniak

Dominik Drewniak

Dominik Drewniak
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Wolontariat w szkole - Jak to u nas wygląda?

Wolontariat

    W naszej szkole organizowane są przeróżne akcje
charytatywne Opiekunem naszego wolontariatu jest
Pani Lucyna Patałąg. W ramach przedstawienia jak to
się zaczęło i jak to funkcjonuje zadaliśmy Pani kilka
pytań:
Skąd pomysł na wolontariat?
-Uczniowie ze szkoły, w której kiedyś rozpoczynałam
pracę jako nauczyciel, mieli mnóstwo  pomysłów
dotyczących niesienia pomocy innym. Z czasem
nazwałam te akcje wolontariatem i założyłam "Szkolne
kolo Wolontariatu". 
Jak wolontariusze zostają odbierani przez innych?
-Wolontariat zawsze było dobrze postrzegany,
w końcu to bezinteresowna i nieodpłatna forma
pomocy.
Czy dzieci w każdym wieku mogą pomagać, ?
-W każdym wieku można zostać wolontariuszem
 i brać udział w akcjach charytatywnych w zależności
od możliwości i zainteresowań.

Autorki: Karolina Hermyt, Faustyna Kania, Emilia
Uznańska oraz Patrycja Marszołek

Wyjazdy-co na nich robimy?
 Zazwyczaj odbywają się one po lekcjach jak np. wyjazdy do ośrodka Bł.

Karoliny Kózkówny. Podczas tych wyjazdów zwiedzamy ośrodek,
pomagamy podopiecznym w codziennych czynnościach ale przede

wszystkim nie zapominamy o uśmiechu przy tych wspaniałych ludziach.
 Kolejnym przykładem są wyjazdy do schroniska w Ćwiklicach. Zawsze
przywozimy ze sobą dary dla chorych zwierząt. Poza tym pomagamy

właścicielowi posprzątać obiekt.
 Warto również wspomnieć o ogniskach organizowanych w naszej szkole.

Zapraszamy na nie, wyżej wspomnianych podopiecznych i razem
świetnie się bawimy. 

 Jedną z najciekawszych akcji organizowanych w naszej szkole jest
"Dzień galaretki". Uczniowie chętnie kupują galaretki wspierając

wolontariat. 

                                                                      Karolina Hermyt      
Wolontariat

"To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić"~ Lawis Carroll

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, co m, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi"~ Jan Paweł II

Autor nieznany

Autor nieznany
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autorzy tekstu:  
Sergiusz, Kuba,
Patryk,Kacper

Siemaszko

SiemaszkoSiemaszko

Zadowolone przedszkolaki
 W naszej szkole od 1 września 2017 r. są dwie grupy
przedszkolne: "Motylki" i "Biedronki". Sale przedszkole zostały
zmodernizowane
i przystosowane dla dzieci w wieku 3-5 lat.
         Rodzice zostawiają tu swoje pociechy pod opieką przedszkolanek.
Dzieci bawią się tu i uczą. W przedszkolu nigdy się nie nudzą ich czas
wypełnia: zabawa, nauka,  spacery na świeżym powietrzu. Czasem
pojawiają się wolontariuszki, które chętnie wspomagają panie w opiece
nad maluchami. Dziewczyny najczęściej czytają ciekawe książki.
Duże zaangażowanie pań przekłada się na umiejętności milusińskich oraz
uśmiech coraz częściej goszczący na małych twarzyczkach.
Początki niestety dla wielu były bardzo trudne. Niejedna łza towarzyszyła
rozstaniu z rodzicami  Tym bardziej życzymy wszystkim powodzenia.

Do przedszkola
w naszej szkole
uczęszcza 50
dzieci.
Maluchy mają
do dyspozycji
piękną, dużą
salę, w której    
spędzają czas.
W
pomieszczeniu
znajduje się
mnóstwo
zabawek
 i przyrządów
do  efektywnej

nauki poprzez
zabawę. 
Najmłodsi mają
także
możliwość
leżakowania, co
czynią
niezwykle
chętnie.
 Z perspektywy
czasu
zazdrościmy im
trochę tego
leniuchowania.

Zapytaliśmy
dzieci jak
podoba się im w
przedszkolu:  -
Jest super, jest
dużo zabawek
i fajne dzieci-
odpowiedziały.  
-A Panie?         
-Najlepsze!
Wymyślają
ciekawe
zabawy.

SUPER PRZEDSZKOLE, 
NAJLEPSZE W POWIECIE!

Sergiusz

SergiuszSergiusz
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       W ramach wizytacji w naszej parafii 6 października 2017 r. naszą szkołę odwiedził Ks. Biskup Marek
Szkudło.
 Wizyta tak szanownego gościa była wielkim wydarzeniem dla naszej szkoły.   Uroczyste przywitanie Księdza
Biskupa rozpoczęło się śpiewem uczniów dla naszego gościa. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup przywitał  zabranych
gestem, słowem, uciskiem dłoni. Na początku tego niezwykłego spotkania, delegacja uczniów ubrana w stroje
śląskie powitała ks. Biskupa wierszami i kwiatami. Następnie słowa powitania wygłosiła pani dyrektor szkoły.
     Spotkanie  odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze - nie zabrakło rozmów Ks. Biskupa z uczniami.
Ksiądz Biskup skierował  do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Dziękując za
możliwość spotkania się w naszej szkole podziękował Pani Dyrektor oraz wszystkim nauczycielom i
pracownikom za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

Pani dyrektor nakreśliła wiele istotnych i ważnych spraw  z życia naszej Szkoły, a przede wszystkim podjęcia
działań dla dobra młodego pokolenia. W imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała Ks. Biskupowi za
przybycie, za poświęcony czas, za życzliwość i wyjątkową atmosferę, w której przebiegło całe spotkanie. 

Na zakończenie
wizyty Ks.
Biskup udzielił
wszystkim
zebranym
błogosławień-
stwa i dokonał
wpisu do kroniki
naszej szkoły
oraz odwiedził
izbę regionalną
naszej szkoły.
Autor: Paweł
Magosz

Wizyty takie są
atrakcją oraz
nowym
spojrzeniem na
naszą szkołę.
Możemy się
wtedy pochwalić
tym, co mamy
najlepsze.
Dbamy bowiem
nie tylko o
teraźniejszość,

ale także
chcemy
zachować w
pamięci okruchy
przeszłości. 
Przeszłe
zdarzenie jeśli
nie zostanie
zapomniane
stanie się
drogowskazem
w przyszłości .

Magosz

Magosz

       Wizyta Ks. Biskupa Marka Szkudło
                     w naszej szkole.

Paweł Magosz

Paweł Magosz
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