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        " Ciekawe doświadczenia
Każda klasa przygotowała marzannę
 i choć przez złą pogodę musieliśmy
przełożyć pożegnanie zimy, każdy cieszył
się na palenie kukieł symbolizujących
zimową porę. Każda marzanna była inna.
Wszyscy uczniowie w kręgu przyglądali
się jak w tradycyjny sposób żegnaliśmy
zimę. Na stosie spłonęły marzanny
wykonane przez uczniów 
Oczywiście nad wszystkimi czuwali
strażacy. Do szkolnym wróciliśmy
 z symbolem wiosny gaikiem oraz Panią
Wiosną. Wydarzenie to było dla mnie
ciekawe i pouczające " 
                                 Patrycja Wołoch
                      ''  STOS
Pożegnanie zim rozpoczęło się 
od apelu i występów uczniów młodszych
klas.Pod czujnym okiem strażaków
spaliliśmy nasze marzanny. Było bardzo
ekscytująco. Spotkanie zakończyła
pogadanka na temat bezpieczeństwa. ''
                                         Filip Jawoski 

Wiosna to czas, na który z utęsknieniem czekają wszyscy –
zarówno dzieci, jak i dorośli. To czas, kiedy chowamy czapki,
rękawiczki i szaliki głęboko do szuflady i przygotowujemy się na
nadejście cieplejszych, przyjemniejszych dni. 21 marca każdego
roku obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym roku wiosna nie
do końca przegnała upartą zimę i przywitała nas nie najcieplejszą
aurą. Ale nie daliśmy się jej! Uroczyste powitanie wiosny i
jednoczesne pożegnanie zimy zorganizowaliśmy 26 marca. Z tej
okazji najmłodsi ozdobieni byli  w wiosenne emblematy: motylki,
biedronki, żonkile, żabki, bociany i jaskółki. Wszystkie klasy
zrobiły ekologiczne Marzanny, które następnie spaliliśmy pod
nadzorem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lędzinach. Spotkanie ze strażakami zaowocowało także
pogadanką na temat niebezpieczeństwa wypalania traw na
wiosnę. Uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt strażacki
wykorzystywany do akcji gaszenia pożarów. Wszyscy byli bardzo
zadowoleni. Dzieci w wiosennych nastrojach
 i z uśmiechami na twarzy wróciły do swoich codziennych zajęć
pełne nadziei, że cieplejsze dni już wkrótce pozwolą na wesołe
harce na szkolnym boisku
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Rekolekcje  2018
Szukając drogi w życiu

 Chwila zastanowienia ......  
 Tegoroczne rekolekcje były dla nas czasem
rozważań, przemyśleń i odnalezienia siebie.
Była to dla nas wspaniała nauka o tym co mamy
zrobić, by stać się dobrymi i wartościowymi ludźmi
 i chrześcijanami. 

 
 W dniach od 12 - 14 marca 2018r. uczniowie naszej
szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli 
w rekolekcjach wielkopostnych, które odbyły się
 w kościele Niebowzięcia N.M.P w Goławcu.
 O poprowadzenie ich ksiądz proboszcz Stanisław
Jaromin poprosił ojca salezjanina-Andrzeja Policha
 i jego zespół towarzyszący. Rekolekcje odbyły się pod
hasłem"Jesteśmy napełnieni Bogiem".
   Był to dla nas wszystkich wyjątkowy i szczególny
czas spędzony w towarzystwie Boga. Te kilka dni
minęło nam na wspólnej modlitwie,śpiewaniu
 i rozważaniu. Ojciec Andrzej tłumaczył nam na czym
polega bycie prawdziwym chrześcijaninem, czym jest
wiara i droga przez życie z Bogiem. Rozmawiał
 z nami o Jezusie i jego męce,dzięki czemu mogliśmy
lepiej zrozumieć sens cierpienia. Pomógł nam również
zajrzeć głęboko w siebie,zastanowić się nad własną
osobą, zrozumieć co robimy źle i jak możemy stać się
lepsi.
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PANTOMIMA PRZEKAZEM           
               RELIGIJNYM
Grupa towarzysząca ojcu podczas tych dni,wystawiła
piękne przedstawienia. Pierwsze miało na celu
pokazanie nam, że chrześcijaństwo nie polega tylko na
chodzeniu do kościoła, drugie natomiast przedstawiało
Drogę Krzyżową. 
Dobrą atmosferę w tych dniach wprowadzał muzyk
Pan Piotr, który dla nas grał i z nami śpiewał.
Rekolekcje zakończyły się Eucharystią, której
przewodził ksiądz Andrzej Polich.

W codziennym natłoku zajęć rzadko  mamy czas, by
głębiej zastanowić się nad celem i sensem życia, jak
naprawić mamy popełnione błędy - rekolekcje na
pewno nam w tym pomogły.

                           Tekst: Sergiusz Siemaszko  
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    Szkolny Konkurs Matematyczny

 Dnia 16 marca w naszej szkole odbył się konkurs
matematyczny dla szkoły podstawowej i oddziału
gimnazjalnego pt. " Matematyka od kuchni".
Konkurs organizowała Pani Dyrektor Maria Horst
 i Barbara Boruta. Pierwszą grupą była klasa 7, II i III
gimnazjum. Uczestnicy współpracowali w 3 osobowych
grupach. Konkurs składał się z dwóch konkurencji.
Pierwszą konkurencją była praca w grupie, a drugą
indywidualna. W pierwszej konkurencji trzy osobowe
zespoły odpowiadały na 20 pytań, za to w "1 z 9" każdy
grał osobno mając dwa tzw ,,życia".
Były również zadania z szacowania, które zadecydowały
wygraną klasy II gimazjum, miejsce 2 zajęła III gimazjum,
a ostatnie klasa 7.
W konkursie "1 z 9" zwycięzcą został Sebastian Smoleń
 z klasy 7, podczas tej gry osoby na widowni również
mogły odpowiadać za co dostawały cukierki jako ocenę.
Konkurs matematyczny upłynął w bardzo miłej
 i kulturalnej atmosferze pomimo ostrej rywalizacji. 
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę.
                                                   
                                       Karolina Urbańczyk, Zuzanna Kolny

Przeprowadziliśmy również krótki wywiad z jedną  z

organizatorek

 i prowadzących Panią Barbarą
Borutą.
- Ile trwały przygotowania?

- Przygotowania trwały od 6 marca
kiedy ukazały się zadania
konkursowe udostępnione przez
Stowarzyszenie Doskonalenia
 i Rozwoju 4improve. Wspólnie

 z Panią Dyrektor zaczęłyśmy
organizować zadania na
szacowanie do "1 z 9" i nagrody. 
- Jak ocenia Pani poziom przygotowania

uczniów?

- Uczniowie podstawówki jak 
i oddziału gimnazjalnego byli
świetnie przygotowani i poziom 
był bardzo wyrównany. 
O zwycięstwie zadecydowały
zadania na szacowanie.
- Czy planuje Pani jeszcze taki
konkurs?
- Planujemy co rok organizować
taki konkurs, ponjeważ okazuje się
on inną stroną matematyki, która
może przysporzyć wiele radośc
i i niesamowitych wrażeń. Po
prostu matematyka jest wszędzie. 
                           
                     Karolina Urbańczyk,
                          Zuzanna Kolny
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      Półfinał oraz finał Talent Show

.

  Półfinał miejskiego TALENT SHOW odbył się na Sali
widowiskowo - kinowej  Piast w Lędzinach. 
Swoje umiejętności na deskach zaprezentowali także
uczniowie z naszej szkoły, którzy według jurorów
w czasie szkolnej kwalifikacji zasłużyli by przejść
dalej. Każdy z uczestników tego konkursu świetnie się
spisał i pokazał na scenie swój talent m.in były to
talenty takie jak śpiew, recytacja, taniec. 
Jury wybrało 15 osób z kategorii szkolnej oraz parę
osób z starszej grupy - mieszkańców Lędzin. 
Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły taneczne 
przygotowywane przez p. B.Borutę. Na gali niestety nie
udało się zdobyć miejsca, ale przeżycia były
ogromne.  Dzięki firmie SBLnet , nasze koleżanki
zdobyły nagrodę internautów. Gratulujemy!!!

Uczestnicy szkolnego show: 
- śpiew: K.Żak i E.Grygierek, M.Parusel, P.Marszołek,
W. Młocek, A.Ścierska, O.Jędrzejaszk, A.Stolarczyk,
E.Mikunda, N.Czajowska, M.Kołodziej.
- taniec: Clover, Za kratami, Debeściaki
(O. Jędrzejaszek, N. Marszołek, K.Żak, M. Parusel, 
S. Kubarek, S.Mateja, O.Prause, K.Mikunda),
W.Walus, J.Jędrzejaszek

Do finału zakwalifikowały się: 
Za kratami: A.Grygierek, E.Grygierek K.Grygierek,
S. Kubarek
Clover: Z.Kolny, P.Marszołek, K.Hermyt, A. Kubica,
O. Jędrzejaszek

.
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     Wrażenia 3-gimnazjalistów
 ,,Ogólnie mogę przyznać, że egzaminy
 były całkiem proste. Najbardziej bałam się części
matematycznej, natomiast okazała się przyjazna tak
jak i język Polski. Jeśli miałabym dać radę przyszłym
3-gimnazjalistom to uważam, że cenną poradą jest
fakt, że warto notować wszystkie wskazówki jakie dają
nam nauczyciel, w moim przypadku przed egzaminem
one jak najbardziej się przydały i wszystko co
zaznaczali nauczyciele powtórzyło się na egzaminie. " 
                                                        Paulina Bisaga

 ,, Kiedy zakończyły się egzaminy gimnazjalne,
poczułem ulgę, że jest już po wszystkim. Radość na
twarzy sprawiło, że nie muszę już ubierać garnituru tak
jak przez te trzy dni, nie jestem zwolennikiem takiego
ubioru, więc byłem szczęśliwy "
                                                    Łukasz Młoczek

,, Był to dla mnie wielki stres jednakże szybko zdałam
sobie sprawę, że niepotrzebnie, bo zostaliśmy dobrze
przygotowani jako klasa i poszło nam dobrze. "
                                                  Wiktoria Wisiorek

,, Bardzo cieszę się, że egzaminy są już za nami,
ponieważ strasznie się przed nimi stresowałem. Nie
były jednak najtrudniejsze, najlepiej poradziłem sobie z
językiem Polskim i matematyką. Niektóre próbne były
nawet trudniejsze od właściwego egzaminu. Na
szczęście kolejny ważny egzamin jest już za nami. "
                                                          Dawid Grzybek

Egzaminy Gimnazjalne - 18, 19 i 20 kwietnia 2018            Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności.             
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      Stolica Śląska
19 kwietnia klasa czwarta wybrała się na wycieczkę do
Chorzowa. Uczniowie podróżowali pociągiem
 i tramwajem. Dla niektórych była to pierwsza
przejażdżka środkami komunikacji miejskiej.
Największe wrażenie na uczniach zrobił Stadion Śląski
i chorzowski park, którym spacerowali.
                                                            K.Cetnar

21 kwietnia 2018 roku nasza szkolna grupa PTTK
„Wagabundzi z Goławca” wzięła udział w swoim
pierwszym rajdzie. Celem Wiosennego Rajdu dla szkół
była Dolina Będkowska. Meta zlokalizowana była w
okolicach Jaskini Nietoperzowej, którą to zwiedziliśmy.
Na samej mecie wzięliśmy udział 
w konkursach: wiedzy o jurze krakowsko-
częstochowskiej, pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz sprawnościowym. Zajęliśmy 3 miejsce, co jest
wielkim sukcesem gdyż w rajdzie uczestniczyły 22
drużyny. Już przygotowujemy się do kolejnego rajdu.

             Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa
                       Ruchu Drogowego

10 kwietnia 2018 roku nasza szkoła reprezentowała
miasto Lędziny w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Walczyliśmy
zarówno w kategorii szkół gimnazjalnych jak
 i podstawowych. Zajęliśmy drużynowo II miejsce
 w kategorii gimnazjum (A.Hachuła, R.Rudnicki,
J.Kempiński) oraz I miejsce indywidualnie dla Adama
Hachuły - ucznia klasy III gimnazjum.Uczniów
przygotowała nauczycielka techniki - K.Cetnar.
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                       Konkurs gwarowy

Konkurs odbył się w Miejskim Domu Kultury
 w Szopienicach- Giszowcu. Naszą szkołę
reprezentowali Bartek Kowalczyk uczeń klasy piątej 
i Oliwka Jędrzejaszek uczennica klasy szóstej. 
Oboje recytowali teksty Alojzego Lysko. Bartek zdobył
III miejsce, a Oliwka II. Przygotowani zostali przez
nauczycielki języka polskiego Urszulę Karwath
 i Magdalenę Krzemińską-Kostorz.Podziękowania
kierujemy do pani Izabeli Kowalczyk,której pomoc 
w organizacji przejazdu była nieoceniona.  
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