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Miesięcznik ZSP nr 11 w Gliwicach wydawany przez
bibliotekę szkolną

Walentynki tuż...
tuż...

Zapraszam
wszystkich uczniów
do udziału w
poczcie
walentynkowej. Co
należy zrobić?
Kupić lub wykonać
samodzielnie
walentynkę i
dostarczyć ją w
otwartej kopercie do
biblioteki szkolnej.
Kartki

można dostarczać
do 13 lutego. 14
lutego walentynkowi
listonosze rozdadzą
Wasze listy!
Pamiętajcie o
napisaniu adresata
wiadomości - imię i
nazwisko oraz
klasę. Nadawca nie
musi być
podpisany! ;)

Konkurs szopek, c.d. s. 4

O imprezach, które
odbyły się w
bibliotece już sporo
pisaliśmy w
poprzednim
numerze. Dziś
jednak skupię się
na Waszych
wynikach w
czytelnictwie.
Najlepiej czytającą
klasą w całej szkole
została kl. 3b

prowadzona przez
p. Jolantę Willner. 
Notowanie wśród
czytelników
indywidualnych
odbywa się
następująco: 
klasy młodsze: 
1 miejsce Lena
Myślak
2 miejsce Milena 
Jamrozińska

3 miejsce Bartosz
Jeniec i Paweł
Ciupa. 
W klasach
starszych:
1 miejsce Oliwia
Słota
2 miejsce Julia
Tasior i Oskar
Tarka
3 miejsce Ewelina
Olszewska. 

JL



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 30 01/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGazeta Szkolnego Małolata

Wywiad z panią Moniką Najdą - najsympatyczniejszą
nauczycielką w naszej szkole

Czytam - polecam. Kącik recenzenta naszych uczniów

Seria książek "Dziennik
Cwaniaczka" J. Kinney.

Uważam, że seria książek J.
Kinney „Dziennik Cwaniaczka” jest
bardzo fajna. Dzięki niej zaczęłam
czytać książki, gdyż wszystkie
inne były nudne. Jest to idealna
książka dla tych, którzy nie lubią
czytać. Polecam tę książkę, bo jest
bardzo ciekawa i zabawna. Jest to
książka o przygodach Grega
Heffleya – niezdarnym chłopcu,
któremu przydarzają się różne
przygody.
                                       

Seria książek o Tomku Łebskim
autorstwa Liz Pichon.

Uważam, że ta książka jest warta
przeczytania, ponieważ:
- Jest śmieszna
- Ciekawa
- Gruba! (dużo czytania!)
- Jest napisana w ciekawym stylu
- Jest wiele ilustracji do tekstu
- Ma formę dziennika.
                                    Alicja Jaruk
 
Obie serie można wypożyczyć w
naszej bibliotece. Cieszą się one od
lat bardzo dużą popularnością.

1.  Jak Pani zareagowała na wiadomość, że jest Pani
najsympatyczniejszą nauczycielką w naszej szkole?
Byłam bardzo zaskoczona i szczęśliwa, że jestem
lubiana przez dzieci.
2.  Czy ma Pani jakieś zwierzątko? Jeśli tak, to jakie?
Mam pieska maltańczyka. Wabi się Drako.
3.  Jakie najlepsze chwile zapamiętała Pani z
dzieciństwa?
Zabawy na dworze z kolegami i koleżankami, np.
grę w gumę.
4.  Jakie jest Pani hobby?
Czytanie książek i pieczenie ciast.
5.  Jakie jest Pani największe marzenie?
Podróże po świecie.
6.  Jak Pani spędzi ferie zimowe, gdzie Pani by
najchętniej pojechała?
Najchętniej pojechałabym nad morze, mimo że jest
zimno, ponieważ jest tam cicho i spokojnie.
7.  Jak Pani obchodziła Święta Bożego Narodzenia?
Bardzo rodzinnie i tradycyjnie.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu!

Jedna z książek serii

Drako

JL
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Gra w squasha 

Ekspres szkolny... czyli co w szkole piszczy

Wycieczka do House of air
Gliwicach

„Śląsk czarny, 
Śląsk zielony” 

W dniu 17.01.2018 klasa 4B
wybrała się na squasha do klubu
Squashmania w Gliwicach.
Graliśmy na kortach czyli w małych
pomieszczeniach. Kortów było aż
siedem. W squasha gra się w dwie
osoby. Odbija się na przemian piłkę
od ściany. Byliśmy tam dwie
godziny. Wyjście bardzo nam się
podobało.
                                   Julia, Magda

W środę 13 grudnia klasy 6a i 6s pojechały do parku
trampolin House of air w Europie Centralnej.
Ten park składał się z trampolin, było można skakać
ile się chciało. Przy wejściu dostaliśmy obowiązkowo
skarpetki antypoślizgowe,  później weszliśmy do parku
zapoznaliśmy się z zasadami BHP i zrobiliśmy
indywidualnie rozgrzewkę☺
Później każdy poszedł do innej strefy robił co chciał:
niektóre dziewczyny robiły figury akrobatyczne typu
gwiazda, a byli też tacy, którzy potrafili zrobić salto. Po
upływie 2 godzin  musieliśmy wracać wszyscy byli
bardzo zmęczeni i zadowoleni.

Wyjście
odbyło się w
ramach lekcji
wychowania
fizycznego.
Uczniowie
naszej szkoły
mają wiele
okazji do
poznawania 
wielu
ciekawych
metod
aktywnego
spędzania
czasu.

Wycieczka się odbyła w Młodzieżowym Domu Kultury
w Gliwicach. Opowiedziano nam tam o historii Śląska.
Były dwie części tej wycieczki. Pierwsza część była o
Śląsku czarnym, natomiast druga o Śląsku zielonym.
Śląsk nazywamy czarnym, ponieważ wydobywany
jest tu węgiel kamienny. W kopalniach pracują górnicy.
Czwartego grudnia  jest święto górników czyli
Barbórka. Patronką górników jest św. Barbara. Przed
kopalnią jest figura św. Barbary przy której się modlą.
Oni mają bardzo trudną pracę, ponieważ w każdej
chwili w kopalni może się coś zawalić lub wybuchnąć.
Dawniej nie było czegoś, co mogło ich ostrzec przed
zapadnięciem kopalni, więc górnicy patrzyli jak
zachowują się zwierzęta np. czy uciekają szczury.
Każdy górnik ma swój mundur. Strój górnika jest
czarny i na głowie mają czako, czyli czapkę z piórami.
Śląskiem zielonym nazywamy góry. Najbliżej nas są
Beskidy, na których są hodowane owce. Dzięki nim
pasterze mieli pożywienie i odzież. Gospodarz w
górach nazywają się Gazda. Wszystkimi pasterzami
kierował baca. Jemu pomagali juhasi. O owce trzeba
dbać czyli je strzyc i karmić. Każdy kto ma owce
powinien mieć psa pasterskiego po to, żeby chronić
swoje owce przed drapieżnymi zwierzętami.
Większość pasterzy ma  fujarki lub flety. Uważamy, że
wycieczka była fantastyczna.
Julia,  Nicola, Magdalena 4BMundur górniczy Julia T.
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XV Miejski Konkurs Szopek Rodzinnych

Noc filmowa w szkole

W piątek 1 grudnia klasy 4c i 6a uczestniczyły w
mikołajkowej nocce w szkole. Nocka rozpoczęła się o
godzinie 19.00, ale kilka osób przyszło wcześniej, żeby
pomóc ogarnąć salę. Gdy sala była już wypełniona
materacami, to przebraliśmy się w piżamy i w kapcie, i
zeszliśmy do sali gimnastycznej na dyskotekę.
Potem  klasy 6a i 4c razem oglądały film ,,Potop’’. Film
był ciekawy i spodobał mi się. O godzinie 22.00
jedliśmy pizzę (były 3 rodzaje, dla każdego coś
dobrego!). O północy poszliśmy grać w dwa ognie. Ja
liczyłam punkty. Po skończonej grze mieliśmy kilka
minut przerwy. Po przerwie czekała nas
niespodzianka! Niespodzianką było strzelanie z
wiatrówki laserowej, a następnie graliśmy w swoje gry.
Poszliśmy spać o 2.00. Pobudkę mieliśmy o 6.30, bo
musieliśmy posprzątać salę. Noc filmowa  zakończyła
się o godzinie 7.00. Bardzo podobała się nam ta
impreza!            Michalina                                                
                   

Dyskoteka

Część prac uczniów

18 stycznia w SP nr 38 w Gliwicach uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia
nagród w XV Miejskim Konkursie Szopek Rodzinnych.
Założeniem konkursu jest wykonanie szopki przy
współpracy z innymi członkami rodziny. I tym razem
nasi uczniowie odnieśli tu wiele sukcesów – do naszej
szkoły należało 1 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia! Na
laureatów czekał słodki poczęstunek oraz
przedstawienie jasełkowe przygotowane przez
uczniów klasy trzeciej gospodarza konkursu.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

MN

JL
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Ważne informacje dla rodziców i opiekunów. W nowym
cyklu w naszej gazetce będziemy prezentować porady
i cenne informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w
Internecie.

Silna potrzeba
lub poczucie
przymusu
korzystania z
Internetu.
Dziecko może
mieć problem z
oderwaniem się
od komputera
lub nie radzić
sobie z
ograniczeniem
czasu
spędzanego w
sieci.
Rozdrażnienie
spowodowane
przerwaniem
korzystania z
sieci.

Może pojawić
się również
rozgoryczenie
lub gorsze
samopoczucie,
objawy te
ustępują z
chwilą powrotu
do Internetu.
8Brak przerw w
korzystaniu z
Internetu, który
wiąże się z
zaniedbywa-
niem
podstawowych
potrzeb
fizjologicznych.
Brak kontroli
nad czasem
spędzanym w
sieci

– dziecko nie
jest w stanie
powiedzieć, ile
czasu spędziło
przed
komputerem.
Zaniedbywanie
dotychczasowych
zainteresowań
oraz kontaktów
z ludźmi na
rzecz Internetu
(np. unikanie
znajomych lub
rezygnacja z
zajęć
sportowych).

Spędzanie
coraz więcej
czasu w
Internecie celem
uzyskania
zadowolenia,
dobrego
samopoczucia,
które poprzednio
były osiągane
znacznie
szybciej.
Korzystanie z
sieci nawet
wtedy, gdy nie
jest to już
interesujące.
8Korzystanie z
Internetu,
pomimo że
odbija się to
szkodliwie na
innych sferach
życia (kosztem
snu, spóźniania
się do szkoły

lub
nieprzygotowywania
się do lekcji).
Kłótnie z innymi
członkami
rodziny
związane z
nadużywaniem
Internetu.
Nie tylko
korzystanie z
Internetu jest dla
dzieci
niebezpieczne.
Nie można
zapomnieć tutaj
o zagrożeniach
związanych z
grami
kompute-
rowymi. Należy
pamiętać, że
mają one wiele
zalet

np.
wypracowanie
zdolności
samodzielnego
podejmowania
decyzji,
poprawiają nasz
refleks, logiczne
myślenie,
doskonalą
sprawność
manualną,
rozwijają
umiejętność
postrzegania ,
ale również
stanowią
zagrożenie dla
prawidłowego
rozwoju
psychicznego
młodego
człowieka.
Wiele 

współczesnych
gier posiada
dużo przemocy i
okrucieństwa
oddaje dość
realnie co dzieje
się na polu
walki. Grając w
brutalne gry
dziecko może
sobie wyrobić
nawyk, że
będąc
agresywnym i
stosując
przemoc
przetrwa w
realnym
świecie.

Oddziaływanie
gier na psychikę
dziecka jest o
wiele silniejsze
niż oglądanie
przemocy w
telewizji. 
Pamiętajmy o
tym! 
(www.erainformatyki.pl)

Materiały
przygotowały
panie:
Magdalena
Rudnica -
pedagog
szkolny

oraz Jolanata
Cyboń -
Turowska
nauczyciel
informatyki. 

Co powinno zwrócić uwagę rodziców w trakcie korzystania z Internetu przez

dziecko? (www.fdds.pl)

http://clipart-library.com/internet-cliparts.htmlXYZ
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Serdecznie zapraszamy do udziału w Miejskim
konkursie plastycznym!

Zaproszenie

Prace
należy
dostarczyć
do siedziby
ZSP nr 11
w Gliwicach
do 23
lutego.
Ogłoszenie
wyników
nastąpi 6
marca 2018
r. na stronie
www.sp7.
gliwice.pl.

Adresatami
konkursu są
uczniowie klas
od 3 do 7 szkół
podstawowych
z terenu Gliwic.
Tematem
pracy są
korzyści i
zagrożenia
płynące z
wykorzystywania
Internetu.
Uczniowie
przedstawiają

swoje
przemyślenia
na pytanie
zawarte w
tytule konkursu.
Plakat musi
zawierać hasło
mówiące o
dobrych i/lub
złych stronach
płynących z
wykorzystywania
Internetu.
1. Uczniowie
indywidualnie

przygotowują
plakat w
formacie A3.
2. Plakat
wykonać
należy dowolną
techniką
plastyczną.
3. Prace o
formacie innym
niż A3 oraz
wykonane w
formie
przestrzennej
nie będą brane
pod uwagę.

6. Każda
szkoła może
zgłosić dowolną
liczbę
uczestników.
Każdy uczeń
może zgłosić
jedną pracę.
8. Prace nie
będą zwracane.
Po
zakończeniu
konkursu
plakaty zostaną
wyeksponowane

w formie
wystawy
pokonkursowej
w filii nr 20
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej w
Gliwicach.

Organizatorki
J. Noras, M.
Rudnicka, J.
Libor, K.
Jurczuk.

Serdecznie
zapraszamy!

JL


