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   Święto w kolorze sepii      Dzień Babci i Dziadka
                               21 i 22 stycznia

Przedszkolaki oraz dzieci z zerówki

Bal karnawałowy

                       

                              Super zabawa -  
                            bal przebieranców 
                przedszkolaków  i  klas "0", I i III
                                   24.02.2018r

W naszej szkole
24.02.2018 r.   
odbył się bal
karnawałowy dla
przedszkolaków   
i  klas I i III. Dzieci
były przebrane w
kolorowe,
bajkowe, ale
przede wszystkim

różnorodne stoje.
Organizatorzy
balu przenieśli
uczestników do
magicznych
miejsc. Cała sala
wypełniona
balonami i szaloną
muzyką zachęcała
do tańców

i     zabaw, ale co
najważniejsze że
uśmiech nie znikał
z twarzy dzieci. 

Weronika
Chrostek

 
26 stycznia 2018 nasi mali uczniowie
zaprosili do naszej szkoły swoje babcie i
dziadków aby upamiętnić ich święto.
Przygotowania trwały ponad miesiąc.
Dzieci wytrwale uczyły się wierszyków,
piosenek, tańców alby jak najlepiej
wypaść na tej uroczystości. Wykonały
one również kolorowe laurki 
i prezenciki. To były urocze występy,
wszyscy zaprezentowali sie najlepiej jak
tylko umieli. Wszystkim dziadkom
zakręciła się łezka w oku na widok
występów swoich wnuków. Na sam
koniec wszyscy zaśpiwali "sto lat"
i podarowali własnoręcznie zrobione
prezenty. 
                            Natalia Pastuszka
                           Weronika Chrostek

www.zsgolawiec.pl

www.zsgolawiec.pl
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Oferta zajęć na zimowy czas dla
wszystkich dzieci z Lędzin: basen,
lodowisko, zajęcia na hali sportowej.

Jak można było
spędzić ferie?

       SZKOLNY
   MAM TALENT

Korzystaj z czasu
      wolnego

 Na terenie ośrodka znajdują się: pełnowymiarowa hala sportowa
z mieszczącą około 180 osób galerią dla widowni, nowoczesna kryta
pływalnia, brodzik, sauny, jacuzzi, siłownia, sala do tenisa stołowego,
pomieszczenia klubu szachowego, sale do zajęć muzycznych
oraz szatnie z natryskami. W czasie ferii zimowych odbywały się na
terenie tego ośrodka zajęcia dla dzieci i młodzieży. Można było skorzystać
z różnych atrakcji: angielski w wodzie, piłka siatkowa, piłka nożna, tańce,
szachy, tenis stołowy. Dla każdego coś miłego. 

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK – 13.00-21.45 
WTOREK-13.00-21.45 
ŚRODA-13.00-21.45 
CZWARTEK -13.00-21.45 
PIĄTEK-13.00-21.45 
SOBOTA-9.00-21.45 
NIEDZIELA- 9.00-21.45

ZAPRASZAMY!!

Paweł Niezgoda, Bartek Myalski

Facebook
Już po raz
kolejny 
w naszej szkole
odbyły się
eliminacje do
miejskiego
konkursu.
Chętnych nie
brakowało.
Uczniowie 

z dużym
zaangażowaniem
podzielili się
swoimi
umiejętnościami
i talentami.
Kolejny etap, to
miejski półfinał.
Życzymy
sukcesów!!!! 

.

. .

www.lędziny.pl

facebook.com

.

. .
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    Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy w naszej szkole

                Niesamowity pokaz             
                ludzkich umiejętności

     
Dnia 20 lutego 2018r. do naszej szkoły przyjechała para tancerzy.
W niecodziennych strojach dali fantastyczny popis. W jednym z
najlepszych strojów kończyny rozciągają się  i wyginają, a wszystko 
w dość oryginalnym tańcu. Momentami aż ciężko uwierzyć, że w środku
jest człowiek. A jednak artysta ani na chwilę nie opuszcza stroju
plątającego się w różne dziwne figury.
Oczarowani nie codziennym występem uczniowie zażądali bisu, lecz
niestety pokaz dobiegł końca. Uczucia jakie uczniowie doznali są nie do
opisania. To trzeba zobaczyć na żywo. Wielką wdzięcznością
pozdrawiamy tę parę gości która odwiedziła naszą szkołę.

 Maja Rogowska, Paweł Prause, Krzysztof Mrowiec

WOŚp

Dzięki hojności uczniów naszej
szkoły udało się zebrać prawie
850zl! Trzeba gorąco
podziękować uczniom, którzy
reprezentowali naszą szkołę w
czasie 26 finału WOŚP.
Podziękować należy także
rodzicom, którzy poświęcili swój
wolny czas aby być tu razem z
Nami.
Każdy kto wpłacił pieniądze na
finale WOŚP-u przyczynił się do 
pomocy innym osobom, gdyż
liczyła się każda kwota.

Dziękujemy :D

Tancerka

Rosjanka
Sp 4 w Lędzinach

K. Mrowiec

K.M.
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                                       Ferie zimowe
zimowa sanna, lepienie bałwana, aktywny wypoczynek.

Filip Morkisz

Filip Morkisz

Uczniowie klas 4-6 odwiedzili
Miejskie Muzeum w Tychach, aby
tam zgłębiać wiedzę na
temat...szkoły. Oczywiście nie tej
współczesnej, a swoich dziadków
 i pradziadków. Mieli okazję
dowiedzieć się, czym była
dyscyplina i po co uczniowie nosili
fartuszki. Ponadto mogli zapoznać
się z wystawą pt. "Wielcy Ślązacy"
- p.Pluty. Następnie udali się do
Multikina na niezwykła lekcję,
rodem z planu filmowego. Nie tylko
byli widzanie, ale także
uczestnikami całego
przedsięwzięcia.

.

W ferie zimowe 2018 odbył się rodzinny wyjazd do Wisły.
Organizatorem wyjazdu była Rada Rodziców - z panem Michałem Majdą
na czele - świetnym organizatorem!

Narciarze mieli okazję pojeździć na stoku, a najmłodsi szaleli na zimowym
placu zabaw. W godzinach popołudniowych wszyscy wzięli udział w
kuligu, który jak na porę roku przystało, odbył się na saniach a następnie
rodzinnie biesiadowano przy ognisku. Dodatkową atrakcją był
kulig. Uczestnicy wyjazdu zgodnie stwierdzili, że wycieczka była jak
najbardziej udana i czekają na kolejny wyjazd.

   Zimowa sanna.
"Zasypane pola,
w śniegu cały świat.
Biała droga hen, przed nami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, .."

Śnieg dookoła, mrozik szczypie 
w  uszy, ale nikt nie zwraca na to
uwagi. Dobra zabawa i wspólnie
spędzony czas mają swój urok.
Na kolejny wyjazd także jedziemy
!!! 

.

Filip Morkisz

Filip Morkisz

.

.
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Szachy 

W kategorii „Open” wygrał Bogdan Radoń, zaś na
podium stanęli jeszcze Szymon Gondzik i Dawid
Wybraniec.Wśród młodzieżowców najlepsi byli:
Sebastian Smolec, Rafał Wojtala i Paweł Palka. 

Stworzono także klasyfikację młodzieżową 
kobiet: Anna Arendarska, Magdalena Tam, Anna
Michalec i Amelia Samek. Łącznie wystąpiło około 20
zawodników, grano po 7 rund, z czasem 10 minut na
zawodnika.

Już po raz szesnasty spotkali się szachiści z Lędzin i
Altrip w Nadrenii, by stoczyć ze sobą pojedynek
szachowy o puchar Burmistrza Miasta Lędziny. 30
lipca po raz pierwszy w historii tych pojedynków... padł
remis. Dziesięcioosobowe drużyny osiągnęły rezultat
5:5.
Po lędzińskiej stronie zapunktowali: Radosław
Dzierżak i Jarosław Dzierżak (wygrane) oraz Rafał
Król, Paweł Kwaśniewski, Marek Lizak, Aneta
Gumińska, Józef Kaleta i Jakub Wanot (remisy).
Swoje partie tym razem przegrali Bogusław Dierżak i
Jan Skutela. Dwójka z niemieckich szachistów do
Lędzin dojechała bardzo nietypowo, pokonawszy
dystans 1000 kilometrów... na rowerach.

Sebastian Smoleń, Paweł Palka

Sebastian Smoleń

www.naszemiasto.pl

www.naszemiasto.pl

Zachęcamy
do rozwoju 
umiejętności
logicznego
myślenia,
taktyki i
przewidywa-
nia . 
W naszej
szkole
rozpoczęło

działalność
Koło
szachowe,
które
prowadzi
Pan
Dzierżak. 

Zajęcia
odbywają
się 
w czwartek
od godz.
14.00 do
15.30.

.

.

.
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    Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

               21 lutego

           Rekordzista Guinnesa -
            Dariusz Kołodziejczyk

 

 W styczniu naszą szkołę odwiedził Pan Dariusz Kołodziejczyk –
Mistrz Polski i Europy w podbijaniu piłki, rekordzista Księgi
Guinnessa a na co dzień mieszkaniec Knurowa. Prawdziwą sławę
zdobył 22 lipca 2017 roku, kiedy to ustanowił rekord Polski w
podbijaniu piłki. Mistrz przyjechał do naszej szkoły, aby dać krótki
pokaz swoich umiejętności sportowych i przekonać dzieci, że warto
mieć swoją pasję. Opowiedział więc szczegółowo o swoim hobby,
które wymagała wielkiego poświęcenia, regularnych ćwiczeń i
treningów,a także wielu wyrzeczeń. Mogliśmy usłyszeć o jego
ciężkich i systematycznych przygotowaniach do bicia rekordu i o
codziennych treningach. Uczniowie mieli również okazję – pod okiem
mistrza – poćwiczy podbijanie piłki.

Uczniowie mieli
okazję ćwiczyć
poprawność
językową z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technik
informatyczn - 
ych. Były także
ciekawostki o 
słowotwórstwie,
językoznaws - 
twie i ortografii.
    zsgolawiec.pl

21 lutego
nauczyciele
zorganizowali
nam lekcje na
temat Między - 
narodowego
języka
ojczystego.
Wysłuchaliśmy
wykładu prof.
Jana Miodka
oraz Jerzego
Bralczyka
         E. Mrozek

.

Międzynarodowy
Dzień Języka
Ojczystego to
coroczne święto
obchodzone 21
lutego, które
zostało
ustanowione
przez UNESCO
17 listopada
1999 roku.

        Wikipedia

.

.

.
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www.zsgolawiec.pl

                                 Walentynki
        Święto dające radość nie tylko zakochanym

.

.

  Ostatki. 

To ostatni dzień przed Wielkim Postem, w którym 
można bawić. Samorząd szkolny zorganizował
dyskotekę
 - biletem wstępu było atrakcyjne nakrycie głowy.

  POCZTA  WALENTYNKOWA

Wyznania, słowa sympatii, słowa,
które sprawiają, że każdemu kto
otrzyma walentynkę na sercu robi
się cieplej. Ten zwyczaj
przeniesiony ze Stanów
Zjednoczonych przyjął się u nas 
i  zakorzeniał. Każdy stara się
pamiętać o ludziach, którzy są
bliscy. W ramach obchodów tego
święta, Samorząd Szkolny
zorganizował konkursy, pocztę
walentynkową oraz wybór
najsympatyczniejszych uczniów
w szkole.

.

Walentynki

.

.
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