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Pełni energii, z uśmiechem zaczynamy drugie półrocze roku szkolnego
2017/2018!!!

PO FERIACH, Z NOWĄ ENERGIĄ 
WRACAMY DO SZKOŁY!

                           
        W TYM     

       
NUMERZE...
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    Kto się uczy najlepiej w
szkole? Kto miał najwyższą
średnią ocen w pierwszym
semestrze? Kto nie opuścił ani
jednego dnia nauki?
        Przedstawiamy TOP
LISTĘ najlepszych uczniów
naszej szkoły!
Uczniowie ze 100% frekwencją:
Grzegorzyca Michał;Flak
Nikola;Jakubczyk Aneta;
Kaczmarczyk Jakub; Marcol
Aleksander; Sklarek Alicja;
Zaik Aleksandra; Podbioł Julia
Zofia;Pustułka
Paweł;Wierzbicka
Julia;Bartoszek
Natalia;Kaczmarczyk
Justyna;Szeweluk
Oliwia;Dyrbuś
Sebastian;Steuer
Karolina;Szymura Krzysztof    
        oprac. na podstawie
prezentacji przygotowanej przez
dyrektora szkoły Krzysztofa
Kalinowskiego (red.)

     Uczniowie, którzy uzyskali
najwyższą średnią ocen:

1. Kinga Wąsiewska kl.4a,
średnia ocen:5,73
2. Oliwia Lipka, kl.6a, średnia
ocen: 5.64
3. Karmen Kaczmarczyk, kl.2bg,
średnia ocen: 5,57
3. Martyna Smakowska, kl.7b,
średnia ocen: 5,57
5. Oskar Pyszny, kl.4a, średnia
ocen: 5,55
6. Monika Jes kl. 2ag, średnia
ocen: 5,50
6. Emilia Kordyś, kl.7a, średnia
ocen:5,50
8.Alicja Płonka, kl.3bg, średnia
ocen; 5,47
9. Tomasz Mazur, kl.6, średnia
ocen; 5,45
9.Jakub Stochmiał, kl.4b,
średnia ocen; 5,45.

GRATULACJE!!!

                                                   
           Luty to najkrótszy
miesiąc w roku. Połowę tego
miesiąca spędziliśmy na
feriach zimowych, na które
każdy z niecierpliwością
czekał. Jak było? Co robiła w
czasie ferii Patrycja, Julka,
Karolinka, a co Igor, Łukasz,
Oliwier i inni koledzy ze
szkoły? O tym przeczytacie
na kolejnych stronach naszej
gazety.
Przed nami drugie półrocze…
chociaż nauka rozpoczęła się
 pełną parą i każdy stara się
zdobyć jak najlepsze stopnie, to
przecież samą nauką człowiek
nie żyje… W naszej szkole jest
też czas na zabawę.  W
Walentynki daliśmy upust
naszym dobrym emocjom i
pisaliśmy do swoich
najlepszych kolegów i
koleżanek sympatyczne liściki
z dobrymi słówkami, a czasem
z miłosnymi wyznaniami! W
tym dniu szkolna biblioteka
zaprosiła swoich czytelników na
randkę w ciemno z…. książką!
Nasze sukcesy w pierwszym
półroczu podsumowaliśmy na
szkolnym apelu, na którym pan
dyrektor Krzysztof Kalinowski
wyróżnił i nagrodził najlepszych
uczniów. Szczegółowe
informacje z tych wydarzeń
przeczytacie w bieżącym
numerze.                                     
                         Życzymy
ciekawej lektury!

  Redakcja
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 Redakcja: 
Jakub Bobrek, Jakub Muras, Natalia Peikert, Anna
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Kinga Wąsiewska

Redakcja

Najlepsi w szkole!

Michał Grzegorzyca
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Ach, te Walentynki!

Walentynkowa poczta

Przygotowujemy książki... ...na randkę w ciemno :)

    Nazwa tego szczególnego dnia w roku pochodzi od imienia świętego Walentego, żyjącego w III  wieku.
Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Jedna z legend głosi, że Walenty został wtrącony do więzienia, a tam
zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika, która pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Na wieść o
tym cesarz rozkazał stracić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty miał napisać list do swojej
ukochanej, podpisując go: „Od Twojego Walentego”.  Ile w tej legendzie prawdy? Trudno powiedzieć . Faktem
jest, że dzisiaj włoska Umbria, to jedyne miejsce na świecie, gdzie 14 lutego ludzie są zwolnieni z pracy, a do
miasteczka przyjeżdżają młode pary, które w miejscowej katedrze, przy grobie św. Walentego, ślubują, że do
końca roku wezmą ślub. My zaś w tym dniu wysyłamy walentynkowe kartki i obdarowujemy się
 upominkami…

źródło: http://www.brewiarz.pl
Czy wiecie że, najstarsza znana kartka Walentynowa powstała w Anglii w XVIw? Napisał ją książę Karol
Orleański do swojej żony!
Pocztówki z wyznaniem miłości warto jednak wysyłać nie tylko 14 lutego. Najlepszy dzień na
powiedzenie komuś „Kocham Cię” to… każdy dzień!!!

A jak wyglądały Walentynki w naszej szkole?

Zakochajcie się w książkach!!!

W Walentynki biblioteka szkolna zaproponowała swoim
czytelnikom ciekawą zabawę - randkę w ciemno z książką!
Tylko w tym dniu kandydatki  do randki z czytelnikiem czyli
książki, czekały ukryte na półkach, pięknie oprawione w papier z
walentynkową kartką. Wystarczyło je odnaleźć, wypożyczyć i
odpakować, ale ... dopiero w domu!
Przygotowaniem książek do tej walentynkowej zabawy zajęli
się uczniowie należący do koła bibliotecznego, którzy jak zwykle
perfekcyjnie się spisali, wspaniale opakowując książki i wypisując
walentynkowe kartki. red.

  13  lutego na naszym
szkolnym holu pojawiła się
skrzynka na „miłe słówka”.
Od tego dnia nasi uczniowie
mogli wrzucać listy
walentynkowe adresowane do
swoich sympatii i przyjaciół.
W dzień św. Walentego
samorząd szkolny pełnił rolę
kuriera-amora i dostarczał
listy uczniom. Okazało się, że
całkiem sporo uczniów ma
swoich tajemniczych
wielbicieli. 
                                            J.B

http://www.brewiarz.pl/
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         Ferie zimowe - czas nudy i lenistwa         
 czy wesołej, aktywnej zabawy?

Zimowe szaleństwa Oliwiera!

Kamil uwielbia śnieg!

MOJE FERIE ZIMOWE 
 
Tegoroczne ferie zimowe spędziłem w domu. W pierwszym tygodniu
ferii nie było śniegu na podwórku, więc pojechałem z rodzicami do
aqua parku, byłem w kinie, i w Mc'donalds, ale w drugim tygodniu
ferii było najlepiej, ponieważ spadł upragniony śnieg i wtedy mogłem
iść na podwórko i bawić się w moje ulubione zabawy na śniegu.
Najbardziej lubię jeździć na quadzie bo na śniegu to jest niezła frajda
!! Zjeżdżałem również na sankach, rzucałem się śnieżkami z moją
siostrą, robiłem orły na śniegu i w taki miły sposób spędziłem
tegoroczne ferie.  Kamil Pisulski

"Z górki na pazurki!"

SPOSÓB NA FERIE
  Ferie w tym roku spędziłem w górach Beskidu Żywieckiego niedaleko
Baraniej Góry mieszkając na wysokości 745 m n.p.m.
  Codziennie pokrywa śnieżna była coraz wieksza więc mogłem jeździć na
nartosankach, ulepić bałwana, podczas spacerów podziwiać widoki
ośnieżonych stoków górskich oraz rozpoznawać tropy pozostawione
przez zwierzęta na śniegu.
  Wieczorami czytałem lekturę Król Maciuś I, układałem puzzle,
rozmawiałem z kolegą i tak szybko minęły ferie, czas do szkoły.
Oliwier Dyka

    
        W poprzednim numerze naszej gazety wraz z  koordynatorami Szkoły Promującej Zdrowie p.
Joanną Patyrowską i p. Anną Steuer zaprosiliśmy Was do wzięcia udziału w konkursie "Aktywny
weekend, aktywne ferie" . Cieszymy się, że nadesłaliście sporo prac, w których opowiadacie o tym, jak
ciekawie i co najważniejsze -  aktywnie, spędziliście ten szczególny i beztroski czas w roku, jakim dla
wszystkich uczniów są ferie zimowe.
Najciekawsze prace publikujemy w naszej gazecie w bieżącym numerze oraz w lutowym numerze
specjalnym poświęconym zimowemu szaleństwu.
Dla wszystkich uczestników konkursu, którzy tak pięknie zechcieli opowiedzieć o swoich aktywnych
feriach zostały przygotowane nagrody. red.

Aktywny weekend, aktywne ferie zimowe!

    Każdy wolny czas staram się spędzać aktywnie. Ostatni weekend był
szczególnie aktywny, ponieważ byłem z rodzicami i siostrą w górach na
feriach. Większość dnia spędzałem na świeżym powietrzu – zjeżdżałem
na nartach, jeździłem na łyżwach, biegałem na nartach biegowych i
bawiłem się na zimowych placach zabaw. Najśmieszniejsze było jak
razem z siostrą i tatą zjeżdżałem z dużej górki na sankach!

Mateusz Szwan
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imię i nazwisko ucznia (lub grupy uczniów) miejsce nazwa konkursu/wydarzenia

Alicja Płonka, Julia Radecka, Karolina
Chećko

udział Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
Języka Polskiego

Mateusz Klimczak  I Szkolny Konkurs Matematyczny (edukacja
wczesnoszkolna)

Piotr Słupik  I Szkolny Konkurs Ortograficzny (edukacja
wczesnoszkolna)

Jakub Muras, Alicja Tokarczyk, Jakub
Bobrek, Natalia Peikert, Anna Sadowska

 9 “Junior Media” - ogólnopolski ranking
redakcji gazetek szkolnych w ramach
projektu edukacyjnego
dziennikówregionalnychPolskaPress.

Mateusz Dyrbuś I Szkolny Konkurs Matematyczny 

Mateusz Dyrbuś II Szkolny Konkurs Ortograficzny (

Joanna Klasik, Natalia Sobik, Agata Kania,
Anna Wzorek, Alicja Urbanowicz, Ola
Belkius, Agnieszka Stencel , Ola Wowra

I
GMINA

Turniej  siatkówki o puchar Dyrektora
Zespołu Szkół

Emilka Połednik, Nikola Wojewódka,
Karmen Kaczmarczyk, Joanna Klasik,
Natalia Sobik, Paulina Hanak

IGMINA
II
REJON

Sztafetowe biegi przełajowe

Piotr Kamiński, Piotr Gryglak, Michał Flis,
Dawid Bernard, Sebastian Franosz, Jakub
Barszcz, Jan Sedlaczek

I Gmina Turniej  siatkówki o puchar Dyrektora
Zespołu Szkół

Sebastian Srebrowski, Filip Wołowiec,
Jakub Dyrbuś, Dawid Bernard, Piotr
Gryglak, Bartosz Furgoł

II
Gmina

Sztafetowe biegi przełajowe

Emilia Sarna III etap Wojewódzki konkurs przedmiotowy z
matematyki

Emilia Kordyś finalista Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny
“O!BŁĘDNE DYKTANDO”

Emilia Kordyś II etap Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
Języka Polskiego

Sukcesy naszych uczniów!
Koniec pierwszego półrocza to czas różnorodnych podsumowań. Przedstawiamy uczniów, którzy godnie
reprezentowali naszą szkołę w konkursach i zawodach niejednokrotnie zdobywając najwyższe miejsca!
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Paulina Hanak, Emilia Ryszka, Anna Breguła,
Justyna Połednik, Monika Jes, Jesika Małek, Anna
Leśnik, Klaudia Pieczka

udział Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z Języka
Polskiego

Anna Breguła
Anna Leśnik, Marta Foit
Marianna Szustak, Klaudia Pieczka

I miejsce
II miejsce
III miejsce

Szkolny Konkurs
Czytelniczy

Lena RakHanna DługoszewskaJulia
PłonkaBartosz Szczęśniak

wyróżnienieudział Gminny Konkurs
Plastyczny “Jesteśmy

częścią przyrody”

Zofia Płoszyńska III Szkolny Konkurs
Ortograficzny 

Paulina Hanak,Joanna Klasik i
Justyna Połednik
Alicja Płonka, Agnieszka Stencel i Aleksandra
Belkius

I miejsce

II miejsce

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wilhelmie

Szewczyku

Emilia Sarna II etap Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z Języka
Polskiego

Filip Wojtakowski, Samira Szołtysek

Małgorzata Słowik
udział Gminny Konkurs

Plastyczny “Jesteśmy
częścią przyrody”

Magda Palarz udział Gminny Festiwal Młodych
Talentów

Paulina Hanak, Emilia Ryszka, Joanna Klasik,
Natalia Żemła, Kamila Sobczak, Klaudia Pieczka,
Justyna Połednik, Anna Breguła, Emilia Połednik,
Oliwi Staroń

II miejsce Wojewódzki Konkurs
Piosenki Śląskiej
“Karolinka 2017”

Michał Słupik wyróżnienie Wojewódzki Konkurs
PiosenkiŚląskiej“Karolinka"

Anna Sadowska

Zuzanna Nosiadek

I miejsce (etap
szkolny), udział w
II etapie
II miejsce (etap
szkolny)
udział  w II etapie

XXIII Konkurs Wiedzy
Biblijnej “Ty jesteś mój Syn
umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” (Mk1, 11)

Angelika Jeziorowska, Joanna Klasik, Aleksandra
Wowra

II miejsce -
międzynarodowy-
finał

Konkurs plastyczny
“Radość Europie” Serbia

Monika Jes  ogólnopolski finał konkurs plastyczny “Moje
spotkania z folklorem”

Alicja Tokarczyk, Oliwia Świderska wyróżnienia Konkurs plastyczny
“Pomniki przyrody”
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Filip Wojtakowski

Miłosz Mazur,Alex Wiśniewski

Lena Szaboń,Anna Lanuszny

Natalia Stasik,
Martyna Dobczynska,

Wiktoria Olborska,Milena Paliszewska,

Marta Sedlaczek,

Małgorzata Michalik,
Dorota Holewa,Michał Stajer

Nikola Gawliczek,Vanessa Kawalec

Sebastian Wiśniewski
Łukasz Klimczak,Dawid Kaczmarczyk

Bartosz Sujewicz,Natalia Peikert

Jakub Bobrek,
Bartosz Furgoł,Bartosz Korzeniowski

,Jakub Sprus

Kinga Wąsiewska,
Joanna Klasik

Jaśmina Kotwica,Emilia Peikert

Aleksandra Zaik
,Iwona Szewczyk,Magdalena Szewczyk

Emilia Ryszka,Paulina Hanak

Gloria Wiaterek,Agata Dziewior

Anna Leśnik,
Kinga Kołodziejczyk

Milena Kasperek,Patrycja Słowik

Oskar Pyszny,Oliwia Dyka

Alicja Potuszyńska,,Anna Breguła

Oliwia Staroń,,Klaudia Pieczka

Małgorzata Leśnik,Emilia Połednik

Karmen Kaczmarczyk
Justyna Połednik
Agata Sanecznik
Kacper Klos

Karmen Kaczmarczyk

Karmen Kaczmarczyk

Ciruk Szymon
Grzegorzyca Tomasz
Kubasa Szymon
Mazur Tomasz

II miejsce

Ietap 

II Etap

III ETAP

I m

XVII Powiatowa Parada Jasełek

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

Turniej międzyklasowy piłki nożnej
Najlepszy piłkarz Kubasa Szymon
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  Książka "Niedźwiadek Polarny" autorki Holly Web to opowieść o
cudownej przyjaźni Sary- małej dziewczynki o wielkim sercu i
niedźwiadka Piotrusia. Sara, która spędza święta Bożego
Narodzenia u dziadka jest bardzo zafascynowana jego
opowiadaniami z jego młodości, w których często wspomina o
małym niedźwiadku. Dziadek proponuje dziewczynce zbudowanie
igloo, przed którym znajduje się śnieżna postać Piotrusia. Ale gdy
Sara budzi się w nocy, zauważa coś bardzo dziwnego na dworze...
W tym momencie życie Sary mocno się zmienia i musi podołać
przeszkodom, które czekają na jej drodze. Książka ta od razu mi
się spodobała ponieważ ma wciągającą fabułę i zawarte w niej jest
wiele emocji. Jeżeli ktoś lubi książki o przyjaźni i zwierzętach to
powinien wybrać właśnie tą.                                           
                                                                      Natalia Peikert

      humor         zagadki   

                Książki, które warto przeczytać:)  

- Hej, co robisz 14 lutego?
- Walę w tynki!

Jaki jest ulubiony superbohater maszynisty?
- Thor.

- Jak świętujesz sukcesy?
- Dużo jem.
- Ale ty ciągle dużo jesz...
- Jestem urodzonym zwycięzcą.

Dlaczego blondynka siedzi na zegarze?
- Bo chce być na czasie.

Czym najłatwiej usunąć twarz z ciała?
- Odtwarzaczem.

W który dzień tygodnia nie możemy dzielić?
- W niedzielę.

                                                                           J.M

 Czy wiecie...

Ile waży słoń?
-Samiec około 6 ton, a samica około 3 tony.

Jak długa może być szyja żyrafy?
- Około od 5 do 6 metrów.

Jak nazywa się połączenie krowy i żubra?
-Żubroń.

Kiedy po raz pierwszy wylądowano na księżycu?
- 20 lipca 1969 r.

Jaki kot jest największy na świecie?
- Nazywa się Samson i jest rasy Maine Coon. Ma
on 13 kilogramów oraz 1,2 metra długości.

                                                                            J.M

N.P
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