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Prace uczniów klasy I

Październik był Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Z
tej okazji w naszej szkole przez cały miesiąc
odbywało się wiele ciekawych konkursów i
imprez, w których braliśmy udział. W konkursie
plastycznym dla pierwszej klasy szkoły
podstawowej pt.: „Ulubiony bohater z
książki”,pierwsze miejsce zajęli: Lena Adamczyk i
Bartosz Wilski. Na drugim miejscu uplasowali się:
Zuzia Pacia, Kacper Szlachta, Olivier Turley i
Oliwia Kowalczyk. Trzecie miejsce zajęli:
Dominika Grzesica, Aleksander Wałek, Julia
Bogatek i Alicja Frocisz. W czwartej klasie odbył
się konkurs: „ Stwórz oryginalną zakładkę do
książki”. Według komisji najlepsze prace należały
do Zuzanny Zygmunt i Amelki Binkiewicz. Tuż za
nimi znalazła się Ania Kułach. Konkurs
fotograficzny zorganizowany był dla klas VII
szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum.
Konkurs polegał na ułożeniu zdania z tytułów
książek i uwiecznienie go na zdjęciu. Zwyciężyła
Daria Malińska z klasy III d,drugie miejsce
przypadło Bartoszowi Pałędze z klasy III e.

Przez cały tydzień października w bibliotece miała
miejsce akcja WYMIEŃMY SIĘ KSIĄŻKAMI,
mogliśmy podczas przerw wymieniać się swoimi
książkami. Na początku listopada odbyło się
podsumowanie MBS. Nagrody za konkursy
wręczono 4 listopada, a nasi koledzy otrzymali:
książki, długopisy, koszulki, linijki i wiele innych
gadżetów. W głównym holu naszej szkoły została
zorganizowana wystawa nowości wydawniczych,
które z Targów Książki w Krakowie przywiozły
panie bibliotekarki. Znajdowały się tam katalogi
wydawnicze, zakładki , naklejki, foldery, plakaty,
które można było zabrać do domu. Nasze prace
konkursowe były pięknie wyeksponowane na
wystawach. Uczniowie naszej szkoły podarowali
bibliotece książki, które wzbogacą jej księgozbiór.

Mikołaj Matuszczyk
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Dwudziestego siódmego listopada odbyło się
spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem
Pałaszem. Miało ono miejsce w księgarni
Edukacyjnej i było przeznaczone przede
wszystkim dla czytelników serii książek o Elfie,
czyli dzieci od 7 do 11 roku życia. Na spotkanie z
pisarzem przybyła także młodzież i dorośli.
Autor ciekawie opowiadał o serii poświęconej
ośmioletniemu psu Elfowi, przygarniętemu ze
schroniska, a także o zabawnych sytuacjach z
jego udziałem. Okazało się, że pan Marcin Pałasz
napisał swoją pierwszą książkę dla swojego
krewniaka, który na samo słowo “książka” czy
“lektura” uciekał jak opętany. Cała impreza
przebiegała w miłej i wesołej atmosferze. Pan
Pałasz bardzo ciekawie opowiadał o swoich
książkach I przytaczał z nich bardzo śmieszne
historie.

Pod koniec spotkania rozstrzygnięto konkurs
plastyczny zorganizowany przez Księgarnię
Edukacyjną oraz rozdano zwycięzcom nagrody, a
samo spotkanie zakończyło się podpisywaniem
książek przez autora Marcina Pałasza.

Nasza koleżanka z klasy IVa Daria Szczygieł
zajęła w konkursie II miejsce - SERDECZNIE JEJ
GRATULUJEMY.

Osobiście sądzę, że takie spotkania i rozmowy z
pisarzem są dla nas dużym przeżyciem.
Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich
spotkaniach! Warto!

Agnieszka Klimek

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

Plakat Darii Szczygieł

SPOTKANIE AUTORSKIE
                          z MARCINEM PAŁASZEM
                                                                                                                             autorem książek dla dzieci

L.Kuszak
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www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 27 12/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGaGim - Gazetka Gimnazjalisty

14 października doszło do poważnego wypadku motocyklowego, w którym
ucierpiała nasza koleżanka Wiktoria  z klasy IIIb. W wyniku tego tragicznego
zdarzenia doznała poważnych urazów, w tym uszkodzenia kręgosłupa,
urazu nerek, płuc i wątroby. Przeszła dwie operacje. Lekarze dali jej nadzieję
powrotu do sprawności, jednakże nie obejdzie się bez kosztownej
rehabilitacji. Nasza szkolna społeczność bardzo chce pomóc Wiktorii,dlatego
przyłączyliśmy się do organizowanej dla niej zbiórki pieniędzy. Koncert
charytatywny odbył się 12 listopada w MOK-u i trwał cztery godziny.

Chętnych do pomocy nie brakowało. Z naszej szkoły zgłosiło się wielu
wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek, piekących ciasta na
sprzedaż czy liczących zebrane pieniądze. Odbyły się: występy, kiermasze,
aukcje charytatywne, fotobudka, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji.
Mogliśmy posłuchać koncertu z udziałem naszego szkolnego chóru.
Ciekawy był występ zespołu tańca, popisy raperów Azet&Pogo z Katowic i
wiele innych. Łącznie udało się zebrać 22866, 44 złotych.

Trzymamy kciuki za Wiktorię i życzymy skutecznej rehabilitacji.

Bartosz Pałęga

Występy Zespołu Ludowego

Występy chóru szkolnegoKoncert Marcina Czyżewskiego

KONCERT CHARYTATYWNY

DLA WIKTORII

A.S.

A.S.A.S.
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