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SZKOLNE KOŁO CARITAS
WARTO POMAGAĆ

Święta to czas miłości i radości. Cała rodzina zasiada
do jednego stołu i cieszy się wspólnie spędzonym
czasem. Razem delektuje się każdą potrawą, łamie
opłatkiem, rozdaje prezenty. Jednak są osoby, które
nie mogą poczuć tej wspaniałej atmosfery z różnych
powodów życiowych. Aby choć trochę umilić czas
takim ludziom, wolontariusze z całej Polski zbierają w
sklepach żywność, by potem móc z nich zrobić
świąteczne paczki. Wielu z nich też przychodzi z
wizytą do osób, które są samotne. Pomagać tak
naprawdę można w różny sposób. Warto jest czynić
dobro dla drugiego człowieka, ponieważ jego uśmiech
jest tego wart. Pomagajmy innym przez cały rok, a
dobro to powróci do nas z podwojoną mocą!

Karolina Flak

POMAGAĆ KAŻDY MOŻE
Jak co roku wolontariusze z naszej szkoły włączyli się
do ogólnopolskiej XXIII Zbiórki Żywności Caritas Tak,
Pomagam! Dwa dni: 8 i 9 grudnia uczniowie pod opieką
nauczycieli zbierali produkty spożywcze w Biedronce.
Dzięki dobrym ludziom udało się zgromadzić masę
jedzenia! Dzięki wsparciu zacnych osób udało się
zrobić około 100 paczek. Nad wszystkim czuwała
opiekunka Szkolnego Koła Caritas p. B. Dudyńska. 

Karolina

Pamiętajcie, że każdy może pomagać potrzebującym i
zostać wolontariuszem. Jeżeli chcesz dołączyć do
tego grona, zrób to jak najszybciej! To co dajemy od
siebie, zawsze do nas wraca. Nieważne ile mamy lat,
skąd jesteśmy, czy jak wyglądamy. Ważne jest to, aby
móc uczynić czyjeś życie piękniejszym. Pomoc innym
może być niesiona poprzez małe, ale jednak wielkie
czyny. Nawet podarowanie komuś batonika wywołuje
ogromny uśmiech na twarzy!

Karolina

Karolina
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OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

foto

foto

foto

SCROOGE. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
Świątecznie było nie tylko w szkole. Uczniowie klasy
VII c obejrzeli Opowieść wigilijną na deskach Teatru
Nowego w Zabrzu. W ubiegłym roku szkolnym na tym
przedstawieniu byli gimnazjaliści i VII a. 
To super spektakl opowiadający o tym, co w życiu jest
najważniejsze. Świetna scenografia, rewelacyjne
kostiumy, znakomita muzyka i lektura, której nie trzeba
czytać... cóż jeszcze dodać?

Dziękujemy pracownikom Teatru Nowego 
w Zabrzu za udostępnienie nam zdjęć 

z przedstawienia.
Redakcja

 Reżyserem spektaklu jest H. Adamek

 

Najbardziej podobała nam się scenografia - miasto na
ruchomej platformie oraz bardzo wysoki duch
przyszłości. Ola i Oliwia 
Klimat londyńskich ulic, dym, z którego wychodziły
duchy. Niesamowite wrażenia. Buzia i Wiktoria

  

Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu
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ŚWIĄTECZNE DRZWI

VI C III B GIMNAZJUM V B

IV E III C GIMNAZJUM

III A GIMNAZJUM VII A

ŚWIĄTECZNY KLIMAT
Samorząd uczniowski jak co roku
zorganizował wiele atrakcji z okazji
świąt. Jedną z nich był konkurs na
udekorowanie drzwi klasy,
oczywiście w świątecznym
klimacie. Uczniowie wykazali się
ogromnym talentem i wyobraźnią.
Samorząd uczniowski starał się
nagrodzić jak najwięcej
udekorowanych drzwi. 

Karolina Flak

GIMNAZJUM I VII KLASY
Pierwsze miejsce zajęły dwie
klasy, a mianowicie: III A i III B .
Drugie miejsce: VII A.
Trzecie miejsce: III C

PODSTAWÓWKA
Pierwsze miejsce: V B
Drugie miejsce: IV E
Trzecie miejsce: VI C
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! Mamy nadzieję, że
następnym razem również
wykażecie się ogromną
kreatywnością. Wasze dekoracje
na drzwi były bardzo pomysłowe.

Karolina Karolina
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EKOLOGICZNE CHOINKI

Zwycięzcy wygrali dla swoich klas
dzień niepytania, a sami dostali
oceny celujące z przyrody lub
biologii. Może nie wszystkim, ale
niektórym 6 pomogą w średniej, bo
koniec semestru tuż, tuż. 

 CHOINKI NADZIEI
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy
eko - konkurs CHOINKI NADZIEI. Uczestnikami były
klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadaniem
uczniów było przygotowanie choinki z materiałów
wielokrotnego użytku, tj. papier, drewno, szkoło,
puszki, plastik. Zdobić drzewko miały życzenia
dotyczące poprawy stanu środowiska.
Do konkursu zgłosiło się wiele klas z bardzo
ciekawymi pomysłami.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
W kategorii małych choinek najciekawszą wykonali
uczniowie klasy 7B: Oskar Zawierucha i Kamil Zasuń.
Wykazali się kreatywnością i zdolnościami
manualnymi. Jednym słowem brawo!!! Liderami
dużych choinek byli uczniowie klasy 4B: Wojciech
Dzwonek, Bartek Sikorski, Mateusz Adamczyk.
Drzewko, które zaprojektowali i wykonali z butelek
plastikowych, wielkością górowało nad innymi.

Wiktoria Nanek

eko laureaci

Wszystkim uczestnikom
dziękujemy. 

Jesteście super ekologami.

Sztuczne choinki powstają w
większość z PCV lub Polietylenu.
Teoretycznie możemy je poddać
recyklingowi, jednak ze względu na
połączenie plastiku i metalu, nie
zawsze jest to możliwe. 
Te nasze są na pewno eko...

Paweł

Paweł

Paweł Wiktoria Paweł
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ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
PRZEDSTAWIENIE

POMYSŁOWE JASEŁKA
Ostatni dzień szkoły w 2017 roku.
Sala gimnastyczna wypełniona po
brzegi przez klasy VII i
gimnazjalistów. Ostatnia, trzeci
grupa za chwilę obejrzy
przedstawienie przygotowane
przez najmłodszych uczniów
naszej szkoły. 
Na scenie tłum przebranych
dzieciaków. Jest ich bardzo dużo.
Ubierają choinkę, sprzątają, tańczą
i śpiewają. Są aniołki, w role
których wcielili się chłopcy. Są
diabełki, takie małe i płci żeńskiej.
Biegają różne zwierzątka. Tańczą
dzieci w białych i błękitnych
strojach. Oczywiście swoją kwestię
ma też Maria i św. Józef. Radość
łączy się z magią świąt.      

To super przedstawienie przygotowali najmłodsi uczniowie naszej szkoły,
oczywiście pod opieką nauczycieli. Najmłodsi, czyli grupa Smerfów z
zerówki i klasa I a.
Wprowadzili całą szkołę w wesoły świąteczny nastrój. Tak też było na
wigiliach klasowych. I rozstaliśmy się po raz pierwszy w tym roku
szkolnym na dwa tygodnie, życząc wszystkim wesołych świąt i
szczęśliwego nowego roku.

Matylda Maciejewska 

MIKOŁAJKOWA
GALERIA

W 15 numerze - mikołajkowym
ogłosiliśmy konkurs na
rozpoznanie swojej twarzy na
zdjęciu. Miło nam ogłosić, że
czworo uczniów zgłosiło się do
redakcji, odpowiedziało na
pytanie, co dokleiliśmy do fotki
i otrzymało nagrodę - wybrany
przez siebie breloczek.
Oto zwycięzcy:
Maja S. z V a 
Maksymilian M. z VII a
Wiktoria N. z VII a
Mateusz G. z VII b

Red. 
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