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          ŚWIĘTA         
     NARODOWE
 Dnia 26 kwietnia odbyła się
 w naszej szkole akademia 
z okazji świąt majowych, czyli :
Święta pracy,  Święta Flagi, Święta
Konstytucji 3 maja i  Dnia 
Zwycięstwa. Prowadzący
akademię przedstawili
 w atrakcyjny multimedialny sposób
fakty i historię każdego
 z wymienionych wyżej dni. 
Nie obyło się także bez pieśni
patriotycznych w wykonaniu
starszych uczniów naszej szkoły.
Zaśpiewali oni m.in pieśni takie jak:
,, Wojenko, Wojenko ",
 ,, Żeby Polska.." i inne. 
A uczniowie klas młodszych
przedstawili własne występy, aby
uświetnić i uczcić święta
patriotyczne oraz wykazać się
postawą patriotyczną.
                             Andżelika Stolarczyk

  ,, Z głębi dziejów, z krain mrocznych, 
    Puszcz odwiecznych, pól i stepów, 
        Nasz rodowód, nasz początek, 
         Hen od Piasta, Kraka, Lecha. 
       Długi łańcuch ludzkich istnień 
         Połączonych myślą prostą. 
          Żeby Polska, żeby Polska! 
          Żeby Polska, była Polską! " 
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          Warsztaty artystyczne w naszej szkole           
                 Przygotowania do festynu
21 maja odbyły się zajęcia plastyczne z panią
Magdaleną Wisiorek. Uczennice klas starszych
 z zaangażowaniem wzięły udział w tych warsztatach.
Dziewczyny z wielką kreatywnością podeszły do
zadania i każda z nim wykonała dobrą robotę, a ich
prace było można podziwiać na wystawie, która
znajdowała się na festynie szkolnym.

Kilka dni przed imprezą w trakcie przygotowań
uczniowie uczyli się różnych grupowych tańców,
które przynosiły śmiech, ale też radosną zabawę gdy 
pomyłki i wpadki krzyżowały plany. Warsztaty
taneczne obejmowały tańce: belgijkę i taniec
kowbojski, zabawy relaksacyjne w kole, by w trakcie
festynu do tych tańców zaprosić gości. Wspólna
zabawa to część naszych działań. Choć i tak
większość dorosłych nie wiedziało jak to zatańczyć to 
bawili się tak samo dobrze  jak uczniowie. Może nawet
wspólny taniec sprawił im więcej radości niż się
spodziewaliśmy.

     „ Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
        A na tej fladze jest biel i czerwień.
     Czerwień to miłość, biel serce czyste.
        Piękne są nasze barwy ojczyste. ”

.

Dnia 11 maja do naszej szkoły
przyjechał dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Bieruniu p.
Romuald Kubiciel . Przedstawił on
uczniom naszej szkoły historię
symboli narodowych Polski.
Uczniowie mieli możliwość
prześledzić metamorfozę naszego
orła białego. Dowiedzieliśmy się, że
prawidłowo powinniśmy używać
zwrotu herb, a nie godło. Była to
bardzo interesująca lekcja historii. 
 Andżelika Stolarczyk

       Rocznica zakończenia II         
           wojny światowej

8 maja w Lędzinach uczniowie
klasy 3 gimnazjum godnie
reprezentowali naszą szkołę
podczas uroczystych obchodów
zakończenia II wojny światowej.
Złożyli kwiaty przy obelisku
ufundowanym ku czci
pomordowanych więźniów obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu
oraz pod pomnikiem Weteranów
Powstań Śląskich.
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      Europejski Rok Dziedzictwa           
           
 To wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii
Europejskiej,                 mająca na celu promowanie
zabytków.

.

.

   Zajęcia w izbie regionalnej

W związku z poruszanym tematem
na warsztatach i wykładzie
dotyczącym zasobów różnych
regionów oraz dziedzictwa
kulturowego jakim wszyscy
dysponują postanowiliśmy część
zajęć przeprowadzić w naszej izbie
regionalnej i pochwalić się naszymi
zasobami. 
Kultywujemy tradycje, gromadzimy
przedmioty codziennego użytku,
narzędzia rolnicze, ubrania,
przedmioty kultu religijnego
 i wykorzystujemy w czasie zajęć.

          Europejski Rok
Dziedzictwa  Kulturowego 
                     2018 
        Nasze dziedzictwo

Tu przeszłość spotyka     
  się z przyszłością.
Spotkanie prowadziła p. Sylwia Kępa przedstawiciel
poznaliśmy materialne ( przedmioty, książki, obrazy..) i
niematerialne ( język, wiedza, umiejętności) zasoby
naszego dziedzictwa kulturowego.
Zapoznaliśmy się z krajową listą niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Przypomnieliśmy sobie jakie
zabytki są na terenie naszego województwa
 i jakie warto zobaczyć.  Sprawdziliśmy także wiedzę
ze znajomości gwary i obrzędów w naszej okolicy.
Gościem i aktywnym słuchaczem wykładów była
także  p. H. Suska, która wspólnie z nami prowadziła
nas przez tajniki naszej kultury. Zwróciła nam uwagę
na bogactwa jakie posiadamy w domu, a których
często nie doceniamy.
Jako że rok 2018 w Europie  jest dedykowany kulturze
pani prowadząca spotkanie w swej prezentacji
przypominała zasoby innych państw
europejskich.Natomiast  my mogliśmy wykazać się
wiedzą o Unii Europejskiej w quizie.  
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Wycieczka do miasta Kraka. Śladami naszej historii.

.

.

4 czerwca kasy V_VII wyruszyły na wycieczkę edukacyjną
do dawnej stolicy Polski. Zwiedzali z przewodnikiem
Podziemia Krakowskiego Rynku, gdzie od 24 IX 2010 roku
można oglądać pierwsze w Polsce, unikatowe w skali
światowej podziemne muzeum. Wystawa nosząca tytuł
„Śladami europejskiej tożsamości Krakowa” jest
multimedialnym widowiskiem i niezwykłą podróżą w
czasie.Spacer po Krakowie, urzekający urok zabytków oraz
niesamowity rejs po Wiśle pozostawi niezapomniane
wrażenia. Dzień Dziecka

 - ustanowiony
w celu
upowszechnia-
nia             
ideałów i celów
dotyczących
praw dziecka.
Każdego roku
rodzice oraz
nauczyciele
starają się, aby 
ten wyjątkowy

dzień 
pierwszego
czerwca był
szczególny.
Wszyscy
uczniowie
otrzymują
drobne
niespodzianki. 
W tym roku były
to lody. 

"Dzięki temu
gestowi 

u każdego
 ucznia zagościł
na twarzy
uśmiech,bo jak
wiemy każdy
lubi lody. ''
Patryk
Komandera
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    Festyn Rodzinny ,, Serce dla mamy "

Dnia 26 maja w dzień matki w naszej szkolnej, na podwórku szkolnym odbył się festyn pt. ,, Serce dla matki ". Na imprezę przyszło bardzo dużo ludzi, którzy
świetnie się bawili. Odbyło się to na otwartym terenie, za szkołą obok boiska i placu zabaw. Na festynie było dużo atrakcji przygotowanych przez nauczycieli,
uczniów i rodziców. Cały czas była otwarta budka fotograficzna , gdzie każdy mógł się przebrać i zrobić zdjęcie. Mieliśmy kanapki, które zostały zrobione przez
pana Krzysztofa Hermyta oraz lemoniadę dla ochłodzenia organizmu, która została zrobiona przez uczennice naszej szkoły Paulinę Bisagę.Dla aktywnych
milusińskich było stoisko plastyczne, gdzie każdy mógł zrobić pracę dla swojej mamy. Na festynie największą popularnością cieszyła się jak zwykle loteria fantowa
- każdy los jest bowiem wygrany. Przyjechała również butka z lodami " Lodzio Miodzio",  każdy chciał spróbować najlepszych lodów w okolicy.  Wszyscy mogli
skosztować wyśmienitych domowych wypieków oraz  smakołyków z rusztu. Wspólna zabawa na boisku szkolnym to nieodłączna część naszych spotkań:gry,
tańce mecz. Mnóstwo atrakcji dodatkowych na szkolnej przestrzeni : szczudlarze, ogromne bańki, malowanie na dużych formach, dmuchańce, malowanie
twarzy. Dla każdego coś miłego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ogormny trud jaki włożyli w przygotowanie takiej wspaniałej imprezy środowiskowej.
Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie.                                          Zuzanna Kolny                           
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  Wycieczka II klasy gimnazjum do Energylandii

W parku rozrywki najbardziej podobała mi się atrakcja
,,Anaconda" gdzie wypływało się łódką na rzeczkę, a
później taśma wciągała nas do góry. Można było przez
chwilę podziwiać Energylandię od góry do doły, ale za
długo to nie trwało, ponieważ praktycznie od razu
zjeżdżało się szybko na dół. Był jeszcze jeden podjazd
do góry, który był większy niż ten pierwszy, na dół
zjeżdżało się bardzo szybko. ,,Spadając" na dół miało
się wrażenie, że się leci w powietrzu i spada na tory.
Na samym końcu była mała budka, która robiła
zdjęcia, można było zobaczyć je na ekranie przy
wyjściu. Mi się bardzo podobała wycieczka jak i
pogoda udały się pozytywnie.       Zuzanna Kolny

Strefa Bajkolandii oferuje wiele różnorodnych atrakcji.
Atrakacje głównie są przeznaczone dla dzieci, ale
także dorośli mogą znaleźć coś dla siebie. Kolejki i
karuzele są różnobarwne i ciekawe. Możemy tam
znaleźć np. mini rollercoster w kształcie gąsienicy,
kolejkę widokową lub huśtawki. Panuje tam bardzo
przyjazna atmosfera, miło się tam przebywa.               
                                                   Klaudia Patalong

Przed otwarciem Energylandii wszyscy zebrali się
przed budynkiem i zostały przedstawione atrakcje
artystów, które będą trwały cały dzień. Był też taniec
do piosenki Energylandii, która łatwo wpada w ucho.
Bardzo mi się spodobał taniec i piosenka.
                                                   Emilia Uznańska

W Energylandii
w strefie
ekstremalnej
było dużo
ciekawych
rollercoasterów,
które potrafiły
rozpędzić się do
ogromnych
prędkości.
Najciekawszym
a zarazem
najekstremalniejszym

jak dla mnie
rollercosterem
był ,,Majan" na
którym
przejechałam
się dwa razy, a
inni nawet po
pięć razy.
Kolejka
posiadała
rozmaite
zakręty i pętle, a
jej prędkość

osiągała do
około 100 km/h.
Nie dało się
obejść bez
krzyków
przerażenia
podczas
przejażdżki.
Angelika Kubica
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 Dzień przed zakończeniem nauki przez uczniów odbyła się akademia na której zostali nagrodzeni laureaci
rożnych konkursów, które odbyły się w naszej szkole i nie tylko, a 22 czerwca było zakończenia roku szkolnego.
Odbyła się z okazji tego coroczna akademia na którą zaproszono różnych gości m.in panią burmistrz Krystynę
Wróbel. Uroczystość została przeprowadzona przez uczniów naszej szkoły, a osoby, które zdobyły świadectwa
z wyróżnieniem zostały nagrodzone upominkiem w formie książki. Pożegnano także oprócz tego roku szkolnego
3 gimnazjum, która dostała upominki wraz z występem przygotowanym przez 2 gimnazjum. W tym roku
uczniem z najlepszą średnią w ostatniej klasie został Dawid Grzybek z średnią 5,53. Gratulujemy mu i innym
nagrodzonym oraz życzymy dalszych sukcesów. 

             Zakończenie roku szkolnego           
                             2017/2018

..

 Drodzy uczniowie!Przez 10 miesięcy dzielnie
przemierzaliście tajemnicze ścieżki wiedzy, w które
każdego dnia wprowadzali Was nauczyciele naszej
szkoły. Wędrowaliście w poszukiwaniu tajemnic
 i jako odkrywcy zdobywaliście wiedzę. Przed Wami
10 tygodni odpoczynku. Wszystkim życzę by
tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne,niezwykłe,
fantastyczne, pełne przygód , które pozwolą nabrać
wiatru w żagle i dodać energii do pracy w nowym roku
szkolnym. Bądźcie uważni i bezpieczni, zwłaszcza
podczas wakacyjnych wyjazdów. Życzę Wam samych
przyjemnych chwil oraz dużo, dużo słońca.   Dyrektor
Maria Horst

   Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas
zasłużonego                      odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej
pracy. 
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