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Święto Książki

Wystawa prac w filii nr 20

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji
podczas kolejnej akcji "Przyłapani na
czytaniu" rozdawaliśmy odznaki z różą,
która jest symbolem książki. 
Na korytarzu przygotowaliśmy akcję
bookcrossingu. Wszyscy chętni mogli
zabrać dla siebie książkę oraz przynieść z
domu własną, której dadzą "drugie życie"

poprzez uwolnienie jej. Zabawa
cieszyła się dużym
zainteresowaniem.

W filii nr 20
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w
Gliwicach można
było oglądać
pokonkursową
wystawę prac
uczniów, którzy
wzięli udział w
Miejskim Konkursie
Plastycznym pt.
"Internet. Przyjaciel
czy wróg?
Jesteśmy
bezpieczni w
Internecie",

który zorganizowały
panie: Karolina
Jurczuk, Joanna
Noras, Magdalena
Rudnicka i Justyna
Libor. 

Znamy już też
wyniki Miejskiego
Konkursu "Kości -
Opowieści. Odkryj
w sobie literata".
Zapraszamy na
naszą stronę
internetową
www.sp7gliwice.pl

Julia i Patrycja
reprezentowały
nasza szkołę w
Międzyszkolnym
Konkursie
Czytelniczym
"Super bohaterowie:
Felix, Net i Nika" w
SP w Gliwicach.
Dziewczyny
dumnie
reprezentowały
naszą szkołę!

Przyłapani na

Marcowe wyniki czytelnictwa:
1 miejsce klasa 5a!
2 miejsce klasa 3b!
3 miejsce klasa 4c!

Nagrody

Julia i Patrycja
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Wywiad z Panią Marią Orłowską, nauczycielką
matematyki

Coś na poprawę humoru
:o)

Nauczyciel pyta
się Jasia:
-Jakie kwiaty
najbardziej
lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz
to na tablicy.
- Chyba jednak
wolę maki -
mówi Jasio.

Przychodzi
Jasiu do sklepu i
mówi:
-poproszę
fafkulce
-przepraszamy,
ale nie

mamy czegoś
takiego.
Po czym Jasiu
przychodzi po
kilku dniach i
mówi:
-no poproszę
fafkulce!
-proszę wyjść
nie mamy
takiego czegoś.
-no to poproszę
fa w spreju.

Lekcja, pani
bierze Jasia do
odpowiedzi:
- Jasiu, jaką
literką na mapie

oznaczamy
wschód?
- Eee...
- Dobrze, siadaj,
piątka.

Jasiu mówi do
ojca:
- Tato, masz
dzisiaj takie
małe zebranie
rodziców w
szkole.
- Co masz na
myśli, mówiąc
"małe"?
- No, ja, ty,
wychowawczyni
i dyrektor...
          Michalina

.

M. G.: Dzień dobry Mam tu do Pani kilka pytań. Od ilu lat Pani uczy Matematyki?
M. O.: To jest mój jedenasty rok pracy w tym zawodzie .
M. G.: Czy jak pani była w podstawówce to lubiła Pani matematykę?
M. O.: Oczywiście, to był jeden z moich ulubionych przedmiotów.
M. G.: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
M. O.: Latem bardzo lubię spędzać czas na działce. Uwielbiam również jeżdzić na rowerze. W zimę łyżwy, no i
spacery przez cały rok.
M. G.: Czy może nam Pani przedstawić swoją rodzinę?
M. O.: Mój mąż ma na imię Tomasz, a dzieci to Ewa (już pełnoletnia) i mały Kacperek - skończył właśnie 6 lat.
M. G..: Co  Pani lubi, a czego nie w swoim zawodzie?
M. O.: Lubię kontakt z młodymi ludźmi, cieszy mnie to, że dzieci mogą się uczyć od mnie. Nie lubię wstawiać
jedynek.
M. G.: Gdzie ostatnio była Pani na wakacjach?
M. O.: W górach - Karkonosze. Polecam gorąco. Piękne widoki, wspaniałe szlaki ze Szklarskiej Poręby i
Karpacza.
M. G.: Czy ma Pani jakieś zwierzaki?
M. O.: Nie.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu!

                                                                                                                                            Rozmawiała Michalina

1. Ptaszek na W. 
2. Tatrzański gryzoń, zasypia na zimę. Ma swoje
święto 2 lutego w USA. 
3. Ptak, który przylatuje wiosną do Polski. 
4. Jest drzewem iglastym. 
5. Nie spotkasz go w Polsce, jest ptakiem
nielatającym. 
6. W nocy z 20 na 21 marca - równonoc...

                                                                      Michalina

MG
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Recytacja na medal! Kilka słów o
konkursie wojewódzkim...

Kącik Pedagogiczny. Porady dla rodziców uczniów,
którzy nadużywają Internetu

Niezwykła Trójka.
Recenzja

Umowa internetowa
Oto zasady, które ustaliliśmy wspólnie z rodzicami
odnośnie korzystania przez mnie z Internetu.

  Jeśli podczas korzystania z sieci coś mnie
zaniepokoi lub wystraszy, poinformuję o tym
rodziców.
Nie będę podawać w Internecie swoich danych
osobowych, czyli: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania i numeru telefonu, bez wiedzy oraz
zgody rodziców.
Nie będę ufać osobom poznanym w sieci.
Poinformuję rodziców, gdy ktoś poznany w
Internecie zaproponuje mi spotkanie.
Zastanowię się zanim odpowiem na hejterski
komentarz. Nie dam się ponieść emocjom. Moje
własne opinie będę wypowiadać kulturalnie.
Będę uważać, żeby nie spędzać zbyt dużo czasu
w Internecie. Nie będę zaniedbywać kontaktów ze
znajomymi i rodziną oraz obowiązków szkolnych i
domowych.

Data i miejsce ………………………….……..  
Mój podpis …………………………...............

Postaramy się zapewnić Ci stały dostęp Internetu.
Dołożymy wszelkich starań, aby korzystanie
przez Ciebie z sieci było bezpieczne.
Będziemy Cię wspierać w rozwijaniu Twoich
zainteresowań, pasji i aktywności także poza
siecią.
Jeśli podczas korzystania z Internetu coś Cię
zaniepokoi lub przestraszy, zawsze nam o tym
powiedz, abyśmy mogli wspólnie poszukać
rozwiązania nawet najtrudniejszego problemu.

Data i miejsce ………………………….……............ 
Podpisy rodziców ………………………….…………

Propozycja kontraktu zawartego między Dzieckiem
i Rodzicami dotycząca korzystania z
Internetu. (www. sieciaki.pl)
Przygotowały Magadlena Rudnicka - pedagog szkolny
Jolanta Cyboń Turowska - nauczyciel zajęć
komputerowych

„Felix, Net i Nika
oraz Gang
Niewidzialnych
Ludzi” Rafała
Kosika jest
lekturą w VI
klasie szkoły
podstawowej.
Dziś postaramy
się Wam trochę
przybliżyć tę
powieść. Troje
trzynastolatków
zaczyna naukę
w warszawskim
gimnazjum.

Duchy,
poszukiwanie
skarbu, rozbicie
gangu złodziei, a
nawet wizyta
św. Mikołaja –
wszystkie te
przygody 
sprawiają, że
przy tej lekturze
nie możecie się
nudzić!
Zapraszamy po
kolejne tomy tej
serii!

Pani Joanna i Pani Mariola -
organizatorki

Recytacja

Dnia 12 kwietnia w naszej szkole
odbył się Wojewódzki konkurs
plastyczno - recytatorski poezji i
prozy ks. Jana Twardowskiego.
Konkurs zorganizowały panie:
Joanna Noras, Mariola Polok,
Monika Najda, Marzena
Michaliszyn i Justyna Libor.
Przybyło 40 recytatorów z różnych
szkół podstawowych województwa
śląskiego. recytowali w trzech
kategoriach: poezja klas IV - V,
poezja klas VI -VII oraz proza V-VII.
Było to niesamowite wydarzenie.
Poziom był bardzo wyrównany.

MN

MN
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ZIELONA SZKOŁA TO...
(krótka fotorelacja)

Wspólne spędzanie czasu Zajęcia kreatywne

Liczne zajęcia sportowe Ciekawe wycieczki

. .

. .
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