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Ostatki...

Zielona szkoła

Zielona szkoła

                                                          Cześć wszystkim!

                             Wiemy, że długo czekaliście, ale wreszcie jesteśmy!!

To będzie ostatnia gazetka w tym roku szkolnym.

Jest już prawie koniec i dlatego większość z Was pewnie już myśli o plażach, górach,
słońcu i odpoczynku...

Jednak w tym numerze, specjalnie dla Was podsumujemy ostatnie kilka miesięcy różnych
wydarzeń, wyjazdów i imprez.

W ostatnim okresie wiele się działo, więc życzymy Wam przyjemnej lektury i mamy
nadzieję, że miło będzie powspominać minione wydarzenia..:)
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Julia, Natalia, Michalina prezentują:

W dniu 25 stycznia tego roku nasza szkoła podpisała wyjątkową umowę o
współpracy z Politechniką Śląską, z  Wydziałem  Inżynierii Materiałowej i
Metalurgii oraz Transportu w Katowicach. Nasza  szkoła jako jedyna w

Rudzie Śląskiej bierze udział w projekcie "Inżynier od dziecka" i jest
to pierwsza tego typu umowa Politechniki ze szkołą podstawową.

W dniu inauguracji odwiedził nas dr hab. inż. Grzegorz Moskal.  Na
pierwszym spotkaniu w naszej szkole inżynier zaprezentował referat pt. 

"Od gałęzi, błota i skóry po drukowanie 3D, czyli z czego wybudować
własny dom". 

Na pierwsze spotkanie na Politechnice Śląskiej, 12 kwietnia, pojechali
uczniowie klas 6. Poznali oni fascynujący mikroświat oraz właściwości

kompozytów polimerowych. W laboratorium zobaczyli produkcję i
właściwości materiałów ceramicznych. Byli także w piecowni,

laboratorium produkcyjnym i laboratorium obróbki cieplnej oraz mieli
okazję spawać...ale wirtualnie. 

8 maja przyszła kolej na klasy 7, które brały udział. m.in w zajęciach w
laboratorium chemicznym, gdzie oglądali reakcje endo i egzotermiczne

oraz „krwawiący gwóźdź”. W laboratorium technologii lotniczych
zapoznali się z budową silników lotniczych, a w laboratorium elektronowej
mikroskopii skaningowej oglądali budowę swoich włosów oraz kleszcza w

650-krotnym powiększeniu. 

W czerwcu mogliśmy podziwiać niesamowity pokaz dronów!

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Dnia 14 grudnia 2017 roku odbyły się wybory VIII Kadencji Młodzieżowej
Rady Miasta Ruda Śląska. Działa ona już ponad 15 lat! Rada ta zajmuje
się organizacją różnych akcji charytatywnych i imprez na terenie naszego
miasta. Poza tym może opiniować niektóre projekty "dorosłej" Rady. 
Z naszej szkoły zgłoszonymi kandydatami w wyborach byli:
Kamil Bąk z klasy 7c, , Karolina Ciba z klasy 7a, Natalia Jurochnik z
klasy 7b i Przemysław Loll z klasy 7c.

Uczniowie naszej szkoły wybrali  Natalię Jurochnik.
Poniżej wywiad z Natalią Jurochnik:
 
1.Jak dostałaś się do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska?
 - Zostałam wybrana przez uczniów w głosowaniu.

2. Co omawiacie na spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta?
 - Omawiamy zmiany zachodzące w Rudzie Śląskiej. Poza tym w naszej
Radzie jest kilka komisji - ja działam w komisji edukacji. Inni członkowie
uczestniczą też w różnych spotkaniach z lokalnymi politykami, gdzie
można rozwinąć swoją wiedzę z zakresu samorządności. Więcej
inicjatyw pojawi się zapewne w najbliższej przyszłości. Czytajcie
ogłoszenia!

3. Jak często odbywają się spotkania Młodzieżowej Rady Miasta?
 - Spotkania są mniej więcej raz w miesiącu. Jednak czasami spotykamy
się z członkami rady poza oficjalnymi terminami.

Relacja Wiktorii, Mateusza i Kasi:

13 kwietnia odbył się jubileuszowy, bo 5 Dzień
Talentów. Uroczystość odbyła się w Liceum
Ogólnokształcącym numer 3. Na scenie
zaprezentowali się utalentowani uczniowie
naszej szkoły, którzy: śpiewali, tańczyli,
recytowali, grali na instrumentach, a nawet
zaprezentowali sztuczki z jojo! Bardzo
zaskakującym występem było przedstawienie
przygotowane przez naszych nauczycieli.
Wszyscy zaproszeni goście oraz cała
widownia zachwyciła się pokazami w tym
szczególnym dla nas dniu. 

Oprócz pokazów była także loteria fantowa
oraz wypieki. Odbyła się też licytacja, z której 
pieniądze zostały przeznaczone „Fundacji
Świętego Mikołaja”, na ratowanie Pana Mirka,
chorego na glejaka mózgu. 

To była bardzo udana impreza!

Ważne wieści !

Na poważnie AC
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Relacjonuje Wiktoria:
W tym roku pojawiła się ciekawa nowość w
naszej szkole - Escape Room. Uczniowie klas
4-7 mogli uczestniczyć w zabawie
zorganizowanej przez nasze nauczycielki
angielskiego: p.Martę Oleksy oraz p.Anię
Ćwik. 
Tematem przewodnim naszych
„ucieczkowych” pokoi były: „Lost in the
Universe”, „Lost in the Jungle”, „Lost in
Disney”. Zadaniem było wydostać się z pokoju,
rozwiązując różne zagadki, krzyżówki oraz
zadania. 
Pod uwagę przy wynikach brano nie tylko czy
ktoś wyszedł, ale w jaki sposób grał: czy
uczciwie rozwiązywaliśmy zagadki lub czy
drużyny brały podpowiedzi. 

W nagrodę zwycięzcy mieli okazję spędzić
ciekawy długi wieczór w szkole na wesołej

zabawie!!!

Relacjonują Klaudia i Julia:

Z okazji pierwszego Dnia Wiosny klasy młodsze udały się do kina na film pt."Gnomeo i Julia", a
klasy 6 były w teatrze na "Ani z Zielonego Wzgórza". 

W samym teatrze siedzieliśmy w pierwszych rzędach, gdzie była bardzo dobra widoczność i
mogliśmy dojrzeć nawet najmniejszy szczegół.
Bardzo nam  się podobało i uważamy, że aktorzy profesjonalnie odegrali swoje role. Piosenki także 
w ciekawy sposób wpasowały się w historię Ani. Polecamy gorąco!

REKOLECJE - relacjonuje Klaudia:

Tegoroczne rekolekcje trwały w dniach 19-21
marca. Prowadzącym rekolekcje był ksiądz 
Dariusz Kamiński. 

Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał,,Rejs z
Jezusem”. Jeśli rejs, to nie mogło
zabraknąć kapitana - oczywiście był nim
ksiądz Darek, który sterował naszymi
rekolekcjami przez 3 dni. Każdy z nas
otrzymał bilet na statek, tak aby w pełni móc
uczestniczyć w rejsie.
Przez pierwsze dwa dni rekolekcje odbywały
się w szkole i w kościele. Trzeci dzień
rekolekcji zakończył się Mszą Świętą.

Ferie w szkole - opisuje je Kasia:

Podczas ferii zimowych w naszej szkole
odbyły się półkolonie. Przez cały tydzień było
wiele atrakcji. 

Oprócz ciekawych zajęć i zabaw w budynku
szkoły, mieliśmy również organizowane
wyjścia i wycieczki. 

Byliśmy na wycieczce w Bielsku Białej.
Zwiedziliśmy tam Muzeum Tkactwa i Muzeum
Włókiennictwa. Dowiedzieliśmy się bardzo
wielu informacji. Uczestniczyliśmy również w
warsztatach, gdzie próbowaliśmy sami tkać. W
innym dniu byliśmy w teatrze na spektaklu
„Idziemy po skarb”. Podczas półkolonii
pojechaliśmy również na kręgle. 
Cały nasz pobyt był bardzo udany.

Działalność Samorządu Szkolnego:

Karnawał w naszej szkole
Dnia 18 stycznia w naszej szkole odbyła się
dyskoteka oraz balik dla klas 1–3.

Walentynki
Z okazji Walentynek, jak co roku odbyła się
poczta walentynkowa, podczas której
rozdaliśmy starannie wykonane walentynki
przez uczniów naszej szkoły. 

Dzień Kobiet
W tym roku odbyło się głosowanie w klasach
4-7. Każdy chłopak miał prawo oddać głos
m.in. na najmądrzejszą, czy najbardziej
wysportowaną dziewczynę. Wybory te,
wywołały uśmiech na twarzach wielu
dziewczyn. Poza tym każda dziewczyna
otrzymała słodką niespodziankę.

Różności...różnorodności...

Zabawa

Góra Grosza
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Pretty Little Liars

Serial PRETTY LITTLE LIARS przedstawiają Michalina i Klaudia

W języku polskim tytuł serialu to: ,,Słodkie kłamstewka”. Serial ukazuje przyjaźń pięciu dziewczyn ze
szkoły średniej, z których jedna zginęła w nieznanych okolicznościach. Rozwiązanie tej zagadki zajmie
5 sezonów, sami sprawdźcie jak potoczą się losy bohaterów..:)

Głównymi bohaterkami są Hanna Marin (grana przez Ashley Benson), Spencer Hastings (grana przez
Troian Bellisario), Emily Fields (grana przez Shay Mitchell), Aria Montgomery (grana przez Lucy
Hale), Alison DiLaurentis (grana przez Sashę Pietrese).

Serdecznie zachęcam do obejrzenia eżeli lubicie skomplikowane zagadkowe historie, ciągłe napięcie
oraz niespodziewane zwroty akcji!

Chwila przerwy na recenzję...
Lektura klas młodszych "Cukierku. ty łobuzie"

Książka Waldemara Cichonia to opowieści o różnych wydarzeniach tytułowego "Cukierka", którym jest
kotek o bardzo psotnym stylu życia. Pewnego dnia kot zostaje pełnoprawnym członkiem rodziny
Marcela. Słodkie imię zwierzaka daje mylne złudzenie. Kot ten przewraca życie pewnej rodziny do góry
nogami. Futrzane stworzenie ceni sobie swobodę i dobrą zabawę. Jednak ta zabawa i swoboda dość
często prowadzi do pewnych kłopotów.. a jakie to kłopoty i czy rodzina Marcela sobie z nimi poradzi
przeczytajcie sami... :) 

"Cukierku, ty łobuzie" to lektura klas 1 Szkoły Podstawowej, lecz według oceny nauczycieli naszych
pierwszaczków wciąga także tych nieco starszych czytelników... ;) 

Gorąco polecamy!

Autor książki odwiedził naszą szkołę dzięki zaproszeniu pani Anety Rajcy. Młodsi uczniowie mieli
okazję spotkać się z autorem i zadać mu wiele szczegółowych pytań. Najmłodsi dowiedzieli się m.in.
jak wygląda proces twórczy pisarza i skąd wziął się pomysł na takiego psotliwego bohatera. 

Po spotkaniu uczniowie mieli okazję zakupić książki oraz zdobyć autograf z dedykacją autora.

p. Cichoń

 Counter-Strike: Global Offensive - recenzja Mateusza:

Gra CS:GO (w skrócie) jest niezwykle znaną grą produkcji firmy Valve. Jest to klasyczna strzelanka
sieciowa, która jest podstawą współczesnego e-sportu. 

W grze jest 5 trybów gry. Można w niej pobrać dodatkowo mapy z warsztatu, bądź mapę do gry z
kolegą typu 1vs1 (jeden na jednego) czy deathmatch. Różne tryby gry są tworzone przez daną 
społeczność. 

Gra niestety traci na popularności, gdyż od sierpnia 2012 roku, w którym miała premierę, nie było
żadnych większych aktualizacji. Były dodawane nowe skrzynki (otwieranie i zdobywanie skórek do
broni), 2 do 3 map dodanych i tylko drobne odświeżenia map.

Mimo wszystko polecam tę grę fanom strzelanek!
Counter-Strike

AC
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Relacja Kasi z Wigilii na plantach:

16 grudnia na kochłowickich plantach odbyła się pierwsza wigilia
kochłowicka, organizowana przez stowarzyszenie Lepsze Kochłowice
Lepsza Ruda, na czele z panem Rafałem Wypiórem.
Ludziom siedzącym przy wigilijnym stole czas umilały występy artystyczne
dzieci i młodzieży. 

Na scenie zaprezentowali się również uczniowie naszej szkoły, w tym Zosia
Sułecka, Kasia Lewandowska, Magda Jędrusik, Wiktoria Malurdy, Maja
Copik, Mateusz Rudek i Ola Morawiec. Wszystkie występy były
zdumiewające, a atmosfera im towarzysząca była ciepła i rodzinna.

                                   Gazetkę tworzą dla Was:
                                             Uczniowie:
Kasia Lewandowska (5b), Natalia Kozubowska (6a), Julia Tukaj (6a), Sara
Sułecka (5a), Zosia Sułecka (7a), Wiktoria Malurdy (6a), Klaudia Broda (6a),
Mateusz Rudek (6a), Michał Bąk (6a), Mateusz Grygiel (6a), Michalina
Skudlik (4b)
                                           Opiekunowie:
          p. Anna Ćwik (redaktor naczelny), p. Aleksandra Filipowicz

Chętnych do tworzenia gazetki zapraszamy w przyszłym roku
szkolnym !!

A na koniec...

wycieczkowo

                                    Newsy z naszej szkoły 

7 marca, w naszej szkole odbył się XVI Miejski Konkurs Wiedzy dla klas III
„OMNIBUS”. W konkursie wzięło udział 44 uczniów ze szkół podstawowych
z całej Rudy Śląskiej. W ciągu godziny, uczestnicy rozwiązywali zadania z
zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.
Kamil Sawielewicz - uczeń klasy 3c zdobył II miejsce.
Filip Sporek - uczeń klasy 3d zdobył wyróżnienie.

19 marca, szkolny teatrzyk "Chochliki" na specjalne zaproszenie Zespołu
Szkół Gastronomicznych w Rudzie Śląskiej wystąpił z przedstawieniem
"Królewna Śnieżka po Śląsku". 

22 marca, w naszej szkole został zorganizowany kiermasz wielkanocny.
Cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na ratowanie serduszka
Bartusia.

W pracowni biologicznej zamieszkały patyczaki.

28 lutego w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Bezpiecznego
Internetu, na którym mieliśmy okazję zobaczyć edukacyjny film i prezentacje
klasy 5a.

W kwietniu nasz chór szkolny pojechał do szkoły podstawowej dla
dorosłych, gdzie odbył się konkurs piosenki patriotycznej .Chór zaśpiewał
pieśń ,,Niepodlegla niepokorna”.

Flesz - wycieczki i wydarzenia pod koniec
roku:

- klasowe ogniska 4 i 5 odziałów w Chudowie 
- klasy 6a i 5b sprawdziły się w rajdzie
rowerowym
- najmłodsi - 1c i 1a bawili się w AKUKU
- dla odmiany klasy 7 wybrały się do czeskiej
Ostrawy
- w maju 5b i 5c pojechały do  Parku Ogrodzieniec
- klasy 4 postanowiły odwiedzić Bielsko-Białą i
podjechać na Szyndzielnię
-klasy 6a i 5a postanowiły w połowie maja
odwiedzić Kotlinę Kłodzką
- klasy 1c i 2a zawitali w Osikowej Dolinie
- klasa 3a i 3b odwiedziła Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Natomiast wszyscy razem wspaniale bawili się na
Dniu Sportu oraz zdrowo pojedli świętując Dzień
Zielonego Jabłka.

Koniec flesza...uff...działo się...oj działo...:D
AC
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