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Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa w naszej szkole

Miesięcznik wydawany przez bibliotekę szkolną.

Najlepiej czytające klasy w okresie
od września do października:
podsumowanie.

1 miejsce kl. 3b
2 miejsce kl. 4d 
3 miejsce kl. 4c!

Gratulujemy!

Przypominam, że cały rok szkolny trwa
konkurs na najlepiej czytającą klasę oraz
najlepszego czytelnika naszej szkoły!
Zapraszam wszystkich chętnych do
tworzenia naszej gazetki. Szczegóły 
w bibliotece.

Przyłapani na czytaniu - to jedna z wielu akcji prowadzonych w naszej szkole.

Z radością
informujemy, że
Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
pozyskał
dofinansowanie
Ministra Edukacji
Narodowej o
łącznej wysokości
15 000 zł. Pieniądze
przeznaczone
zostały na zakup

lektur szkolnych i
wielu nowości
wydawniczych.
Organizowanych
jest wiele imprez
czytelniczych,
także przy
współpracy z
Miejską Biblioteką
Publiczną w
Gliwicach. 
 Podczas zakupów
książek zostały

wzięte pod uwagę
także potrzeby
uczniów 
niepełnosprawnych. 
Serdecznie
zapraszam do
zapoznawania się z
nowościami
wydawniczymi w
naszej bibliotece!

JL
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Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

Od kilku tygodni klasy 6a i 5a przygotowywały się do
specjalnej uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zawody

Przełajowe

Tuż przed dniem nauczyciela była
próba generalna i ozdabianie sali
gimnastycznej.
Akademia z okazji dnia nauczyciela
odbyła się 13 października. Tego
dnia przybyli do szkoły wszyscy
nauczyciele, obecni i emerytowani
pracownicy szkoły.
Na początku wystąpiły
przedszkolaki, a po ich występie
odbyła się scenka z pokoju
nauczycielskiego, przygotowana
przez klasę 6a i 5a.

Przedstawienie przygotowały panie:
Jolanta Cyboń Turowska, Grażyna
Kozub oraz Beata Piotrowska.
Pod koniec występu poznaliśmy
wyniki corocznego głosowania
uczniów w plebiscycie na
najlepszych nauczycieli. 
Najlepiej uczącym nauczycielem
została pani Sylwia Lidecka!

Najsympatyczniejszym
nauczycielem jest pani Monika
Najda!

Gratulujemy!
Michalina

Występ Przedszkolaków podbił serca widowni

W dniu 11.10.2017r. odbyły się
sztafetowe regionalne zawody
przełajowe  w gliwickim lesie 
o nazwie ,,Żorek”.
Dziewczęta musiały pokonać
600m, a chłopcy 1000m. Biegnie 
w sumie 6 osób w drużynie.
Biegły klasy piąte i szóste. W
kategorii dziewcząt było dwanaście
szkół, a nasza szkoła zajęła trzecie
miejsce, a w kategorii chłopców
brało udział jedenaście szkół, a
nasza szkoła zajęła również trzecie
miejsce!

Justyna i Alicja

MN
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Wycieczka szkolna do
Kopalni Srebra

Coś na poprawę humoru :o)

Dnia 2 października klasy 6a i 6s pojechały do Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach. 

Na początku wycieczki poszliśmy do sali kinowej w
której obejrzeliśmy film o historii kopalni.
Następnie poszliśmy po kaski, a potem zjechaliśmy na
dół windą. Tam zobaczyliśmy jak woda kapie z góry.
Potem zobaczyliśmy źródełko czystej wody,
przewodnik mówił, że jak pokropimy sobie czoło to
będziemy piękni, a jak na policzek to będziemy
mądrzy. Następnie wsiedliśmy do łódek i
przepłynęliśmy 270 m. Następnie poszliśmy na
spotkanie ze Skarbnikiem (duchem kopalni).     

Na koniec wycieczki można było kupić pamiątki.
Wycieczka do kopalni srebra bardzo nam się
spodobała, najbardziej zapamiętamy przepływ łódkami
i zjazd pod ziemię.

Wiktoria, Monika, Michalina

Spotyka się dwóch znajomych:
- Widzisz, i wygrałem tę sprawę o
przekroczenie prędkości.
- Ale jak?
- Mój adwokat udowodnił, że przy
200 km/h nie widać znaku
ograniczenia do czterdziestu.

Tato, to prawda, że prawdziwy
mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć.
Mój dzienniczek, czy rachunek za
nowe futro mamy?

Jaś woła zza drzwi łazienki:
- Mamo, jaką koszulę mam dziś
włożyć do szkoły? Z długim, czy
krótkim rękawem?
- Z krótkim. A czemu pytasz?
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć
ręce...

Ośmiolatek przychodzi do ojca z
pracą domową z przyrody:
- Tatusiu, od czego robi się burza?
Ojciec wzdycha i odpowiada:
- Synku, czasami od jednej
skarpetki...

flickr.com

Wizyta piłkarzy Piasta
Gliwice

Dnia 25.10.2017 w naszej szkole byli piłkarze z
drużyny Piast Gliwice. Spotkanie odbyło się na sali
gimnastycznej. Zawodnicy naszej gliwickiej drużyny
dawali autografy i można było sobie zrobić z nimi
zdjęcia. Spotkanie przebiegło w świetnej atmosferze.

Alicja i Justyna

Z dniem 1 września 2017 roku, w naszej
szkole zaszły niemałe zmiany! 
Nasza szkoła stała się  Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach. Powstał
on z połączenia Szkoły Podstawowej nr 7
oraz Przedszkola Miejskiego nr 3 w
Gliwicach.
Dyrektorem Zespołu została p. Beata
Oparczyk, natomiast wicedyrektorami
placówki są panie: Joanna Król oraz
Gabriela Sobczyk.

John Campbell
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Wywiad z przewodniczącym szkoły - Szymonem
Klosiem 

Z pająkami za pan brat,
czyli żywa lekcja przyrody

1.  Szymon jakie masz plany na rok szkolny
2017/2018? Co byś zrobił dla naszej szkoły?
Chciałbym wprowadzić kilka swoich pomysłów:
przerwy międzylekcyjne na dworze, brak
zadawania przez nauczycieli zadań domowych na
weekendy. Myślę, że przydałby się też automat na
słodycze i na wodę. 

2. Dlaczego chciałbyś, żeby w czasie przerw można
wychodzić na dwór?
Żeby dzieci mogły by się dotlenić. 

3. Jakie zmiany chciałbyś wprowadzić w naszej
szkole?
Chciałbym, aby można było używać telefony
komórkowe w szkole. Inna zmiana to usuwanie
minusowych punktów z zachowania, np. jeśli ktoś
ma nie więcej niż -50 punktów, można by sprawić,
że będzie ich mniej poprzez np. posprzątanie
boiska szkolnego.

4. Jaki sprzęt według Ciebie powinno się kupić dla
naszej szkoły? (sportowo-rekreacyjny)
Nowe siatki do gry badmintona i nowa siatka na
dworze do siatkówki.

5. Szymon co lubisz robić w wolnym czasie?
Lubię bawić się w ratownika medycznego.

6. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
Moim ulubionym przedmiotem jest religia.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu!

                                              

Rozmawiała Michalina.

Jeden z gości w naszej szkole

Głównym tematem żywej lekcji przyrody były pająki.
Zajęcia prowadził pan Andrzej Pająk - hodowca
pająków. Pan Andrzej bardzo ciekawie opowiedział
nam o tych zwierzętach. Dowiedzieliśmy się jak pająki
łapią pożywienie, jak tworzy się pajęczą sieć, a także,
że wszystkie pająki ściągają (chitynowy pancerz)
"ubranko", gdy rosną. Następnie można było oglądać
żywe pająki i robić sobie z nimi zdjęcia na pamiątkę. W
spotkaniu uczestniczyły klasy 1-3 oraz 4-7 naszej
szkoły.

Justyna

XYZ
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Uczniowie w czasie spotkania

Jeden z podopiecznych pana Pająka

BK

BK


