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             RÓG OBFITOŚCI
czyli TYTA  PIERWSZOKLASISTY
 słodkie niespodzianki dla najmłodszych
przygotowane przez rodziców.

Rozpoczęcie nauki w szkole to dla dziecka
jeden z najważniejszych momentów w
życiu. Już nie zabawa, ale nauka będą dla
niego najważniejsza. Rodzice także
przeżywają ten wyjątkowy czas. Każdy ma
wielkie nadzieje i oczekiwania zarówno
wobec nauczycieli jak i miejsca w którym
pociechy mają spędzać sporo czasu. Jak
to będzie...?

3 września 2018 roku ceremonią rozpoczęliśmy kolejny pracowity
rok szkolny.
 W uroczystej akademii uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Miasta w Lędzinach, przedstawiciele Komendy Powiatowej
 w Bieruniu, rodzice, uczniowie i nauczyciele.
 Pani Dyrektor Maria Horst przywitała uczniów i słowami Stefana
Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej
pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”, a uczniowie klasy siódmej
w programie artystycznym przypomnieli ważne wydarzenia z
historii Polski, pożegnali wakacje i piosenką przywitali rok szkolny.
 W szczególny sposób pierwszy dzień w szkole rozpoczęli
uczniowie klasy pierwszej, którzy dzisiaj w asyście rodziców
 i z ogromnymi rogami obfitości uczestniczyli w akademii.
 Pożegnaliśmy także katechetę księdza proboszcza R. Breguła,
który współpracował z naszą szkołą 13 lat.
 Przed nami wytężony czas nauki, ale nie należy zapomnieć
 o tym, że szkoła to też zabawa.
 Więc z uśmiechem na ustach i w dobrych humorach oraz
 z pozytywnym nastawieniem rozpoczynamy. Korzystajmy 
z okazji, że jesteśmy razem, inspirujmy się, cieszmy się wspólnie
spędzonym czasem i na każdym kroku okazujmy sobie
życzliwość. 
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 Warsztaty tematyczne 
- nauka przez doświadczenie.

.

  Narodowe Czytanie 
  „Przedwiośna” Stefana   
 Żeromskiego w naszej szkole"
 odbyła się  7 września 2018 roku. 

 Nasza placówka włączyła się
  w ogólnopolską akcję 
 Narodowego Czytania 
 organizowaną od 2012 roku
  przez Prezydenta RP. 
 Podstawowym celem była 
 popularyzacja czytelnictwa, 
 zwrócenie uwagi na bogactwo 
 literatury polskiej, potrzebę 
 dbałości o polszczyznę
 i wzmocnienie poczucia 
 tożsamości narodowej.
 Czytanie tej powieści odbyło się
  z klasami VI, VII i VIII szkoły 
 podstawowej.
 Akcję zorganizowały nauczycielki 
 języka polskiego: M.Krzemińska- 
 Kostorz oraz U. Karwath.
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W dniu 11 września klasy VII, VIII  i
III G odwiedziły Pszczynę.Był to
bardzo intensywny dzień.
Uczniowie uczestniczyli w
warsztatach pszczelarskich  w
Skansenie oraz w zajęciach 
z zakresu introligatorstwa,
drukarstwa i dziennikarstwa w
Muzeum Prasy Śląskiej.
Oczywiście nie została również
pominięta Starówka Pszczyńska,
Park Zamkowy, gdzie
spacerowaliśmy. Pełni wrażeń,
wiedzy i umiejętności po
dzisiejszych doświadczeniach,
przystępujemy do realizacji  projekt.
Organizacją tego przedsięwzięcia
były wychowawczynie klas VII i VIII
szkoły podstawowej oraz III
gimnazjum

 Konkurs recytatorski 
- „Z gwarą na Ty ” organizowany
przez MOK w Lędzinch miał na
celu: popularyzację zanikającej
śląskiej gwary,  rozwijanie
zdolności recytatorskich ,
zainteresowanie uczniów szkół
poezją , prozą, zachęcenie do
występu na scenie, prezentacja
umiejętności aktorskich, uczenie
rywalizacji w przyjaznej
atmosferze. Nasza uczennica
klasy czwartej Julia Szwajnoch
((lat) zdobyła I miejsce.
Zaprezentowała utwór pt."Stefek
burczymucha".
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SADZIMY DRZEWKA DLA UPAMIĘTNIENIA
 SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

.
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 ZADRZEWIAMY NAJBLIŻSZE OTOCZENIE  

  2 października 2018 roku odbyło się  niezwykłe     
 przedsięwzięcie patriotyczno - ekologiczne.
  Pani burmistrz Krystyna Wróbel wraz
  z najmłodszymi dziećmi uroczyście zasadziła 
 drzewko przy naszej szkole. W obecności 
 nauczycieli, wspólnie z Panią dyrektor Marią Horst, 
 wkopano tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie. 
 Drzewko -jarząb pospolity znalazł swoje miejsce
 na przyszkolnej rabacie, obok placu zabaw.
 Tabliczka zaś przypominać będzie , to niezwykłe 
 wydarzenie. 
  Akcja ma bowiem na celu uczczenie w sposób   
 szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę 
 niepodległości, a przy okazji także zwrócenie 
 uwagi wszystkich uczniów i całej społeczności 
 na potrzebę stałej dbałości o środowisko
 naturalne Ojczyzny, gdyż taka proekologiczna
postawa stanowi jedną z form nowoczesnego
patriotyzmu.

" Posadż swoje drzewko dla pokoju 
               i dla dobra środowiska"

 CZYTANIE GŁOŚNE WZBOGACA SŁOWNICTWO I BUDUJE WIĘZI

  28 września obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski  Dzień 
 Głośnego Czytania. Uczniowie klasy I i II pod okiem wychowawczyni 
pani Danuty Karkoszki i Doroty Żak mieli okazję wysłuchać kilku
opowiadań „Gangu Słodziaków” czytanych przez starszych uczniów.
Dzieci aktywnie włączyły się w zajęcia i z łatwością odgadywały
przygotowane pytania, które dotyczyły  tekstu. W drugiej części spotkania,
należało wykonać ilustrację do wybranego opowiadania.
Klasy młodsze biorą udział w konkursie edukacyjnym
 „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” dlatego  połączyliśmy te dwie
akcje, które miały na celu budowanie nawyku codziennego czytania wśród
uczniów klas I-III.
W Polsce Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony w 2001r.
 z inicjatywy Polskiej Izby Książki i stał się kolejną okazją do podkreślenia
licznych zalet głośnego czytania, tj. rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie
słownictwa oraz budowanie więzi między rodzicem 
i dzieckiem a zatem: CZYTAJMY DZIECIOM CODZIENNIE.
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PREORIENTACJA ZAWODOWA
Browar żywiecki założony w 1856
r. przez arcyksięcia Albrechta
Fryderyka Habsburga, to jeden z
najbardziej znanych browarów w
Europie. 150 lat później w jego
najstarszej, historycznej części
swe podwoje otworzyło
arcyciekawe muzeum…

    Wycieczka integracyjna 
          w okolice Żywca
 Klas 7 wraz z wychowawcą Magdaleną Krzemińką -Kostorz
 i Lucyną Patałąg od 1do 3. pażdziernika przebywała poza terenem
naszej szkoły. W to samo miejsce, czyli do Korbielowa ( od 3-
5.10.2018) udała się również  III G z wychowawcą Barbarą Borutą
 i Urszulą Karwath. 
 Oprócz pięknych polskich krajobrazów młodzi turyści mieli
możliwość poznać różne zawody i zwiedzić interesujące muzeum 
w Żywcu.Pogoda pozwoliła na zdobycie szczytu Pilsko (1550
m.n.p.m.) oraz na podziwianie górskich krajobrazów. Dzięki panu
Radosławowi Szczepankowi, który był przewodnikiem obu grup,
uczniowie mieli możliwość na poszerzenia swojej wiedzy
geograficzno-przyrodniczej na temat polskich gór, 
   Grupom towarzyszyła różnoraka aura od letniej po iście zimową. Po
ciężkich trudach wędrówki młodzież wypoczywała
 i regenerowała siły na basenie oraz saunie. Integracji sprzyjał czas
wspólnie spędzony przy ognisku. Takie wydarzenia zawsze
pozytywnie wpływają na zespoły klasowe, ten wspólnie spędzony
czas pozwala na poznanie siebie na nowo. 
  Aura odpoczynku, braku obowiązków szkolnych, luźna atmosfera
powodowała odkrywanie nowych talentów, w trakcie wieczornych
gier i zabaw towarzyskich. Niektórzy korzystali z siłowni, aby
pracować nad tężyzną fizyczną, a inni staczali pojedynki przy stole
ping-pongowym. Nie można zapomnieć o pysznym, bo prawie jak
 u mamy jedzonku, a czas spędzony przy wspólnym posiłku był
bezcenny. 
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26 września obchodzimy
Europejski Dzień Języków. 
W naszej szkole także uczciliśmy
go na swój sposób. Każda klasa
wraz  przygotowała „żywą flagę”
oraz zwroty powitania
 i pożegnania wybranego państwa.
Cała szkoła starała się odgadnąć
nazwę tegoż państwa. Większość
nazw odgadliśmy z łatwością.
Powtórzenie zwrotów powitań
 i pożegnań też sprawiło niemały
problem. Na koniec połączone siły
uczniów klasy 7 i 3 gimnazjum
przedstawiły scenkę
humorystyczną w języku
angielskim The bus
stop przygotowaną pod okiem
nauczycielki Bożeny
Szczepańskiej.

         EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
               -poznajemy kulturę innych państw

 SZKOLNE KOŁO                 
 TURYSTYCZNO-   
 KRAJOZNAWCZE

 Wielkim sukcesem dla drużyny Wagabundzi
 z naszej szkoły zakończył się XXI Rajd Jesienny   
 Oddziału PTTK Tychy. W klasyfikacji końcowej 
 uzyskali najwięcej punktów, zdobywając tym samym 
 I miejsce. 
 Rajd odbył się 6 października 2018 roku pod 
 patronatem Burmistrza Miasta Lędziny – pani 
 Krystyny Wróbel. Trasa, którą przebyli Wagabundzi 
 wiodła od Brennej Leśnicy do mety rajdu – Gościńca 
 Równica.
  Młodzi piechurzy przeszli ok 13 km. pod czujnym 
 okiem opiekunek: Iwony Janeckie i Katarzyny 
 Cetnar.
Serdecznie zachęcamy  wszystkich chętnych 
 do  aktywnego wypoczynku oraz  zapraszamy
 do naszego szkolnego koła WAGABUNDZI.
 Czas spędzony na łonie natury, wysiłek fizyczny 
 oraz  miłe towarzystwo, to proponujemy wszystkim 
 chętnym. 
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ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI
Dziś zaiste jest okazyja, iżby
wyrazić nasze podziękowanie za
uprawę tegoż ugoru,
jakim są uczniowskie czerepy.
Niech Waćpaństwu snuje się
żywot w pomyślności, a fortuna
niech nie mija Waszego
domostwa.
Ty zaś, szlachetne zdrowie,
ulubuj sobie naszych nauczycieli 
i wspieraj ich nadwątlone przez
nas siły. Tego Wam życzą
wdzięczne basałyki”
   Anno Domini 2018
Nauczyciel -to przecież
przewodnik, pośrednik, mistrz w
swojej profesji, powołany do
przekazywania swego
mistrzostwa innym -
wychowankom, uczniom, którzy
siedzą naprzeciw niego w
ławkach i którzy mu zawierzyli,
że dobrze przygotuje ich do
egzaminu.

     14 października obchodzimy Dzień Edukacji     
 Narodowej 
 W tym szczególnym dniu uczniowie 
  składają podziękowania, wyrażają wdzięczność
 i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy 
 wszystkich pedagogów.  
 Wierszem, skeczem i piosenką dziękują swoim   
 wychowawcom za pracę. 

W dniu 22 października odbyły się
w naszej szkole warsztaty
teatralne, których celem była praca
z intencją w grze aktorskiej. Jak
zawsze ciekawe pomysły
prowadzącego, zachęciły uczniów
do weryfikacji predyspozycji
aktorskich. Nie obyło się bez
improwizowanych scenek, które
pozostałych uczestników
jednocześnie uczyły bawiąc. 
Ta forma aktywności na długi czas
pozostanie w naszej pamięci, a kto
wie, może wśród nas narodził się
nowy talent sceniczny? 

NAUCZYCIEL CONTRA UCZEŃ
Nauczyciel i uczeń odbierają
zawsze na innych falach, to dwa
przeciwne bieguny, które się
wzajemnie przyciągają, które
każdego dnia się ścierają. W tym
jednym dniu następuje zamiana.
Młodzi ludzie przekonują się, że 
nauczyciel, to osoba, której
orientacja przebiega bezpośrednio
ku osobie drugiego człowieka,
obejmując jego życie psychiczne 
z całą tą nieuchwytną sferą
osobowości, duchowości, intelektu,
emocji, które są najistotniejszym
składnikiem człowieczeństwa.
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Pasowanie na ucznia to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego
pierwszaka i jego rodzica.  Uczniowie klasy I z niecierpliwością czekali na
ten dzień. Nasza społeczność szkolna przyjęła do swojego grona nowe
koleżanki i nowych kolegów. Uroczystość była bardzo wzruszająca i
radosna. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyła również pani
burmistrz miasta Lędziny - Krystyna Wróbel, wspierając świeżo
upieczonych żaków.

Lekcje aktywne w formie
warsztatów teatralnych - Kim
jestem? Gościnnie Jerzy Dziedzic
z bielskiego teatru. 

.

.


	Pora wrócić do szkoły - Nowy rok szkolny                                       2018/2019
	" Posadż swoje drzewko dla pokoju
	i dla dobra środowiska"

	Wycieczka integracyjna
	w okolice Żywca
	Klas 7 wraz z wychowawcą Magdaleną Krzemińką -Kostorz  i Lucyną Patałąg od 1do 3. pażdziernika przebywała poza terenem naszej szkoły. W to samo miejsce, czyli do Korbielowa ( od 3-5.10.2018) udała się również  III G z wychowawcą Barbarą Borutą  i Urszulą Karwath.   Oprócz pięknych polskich krajobrazów młodzi turyści mieli możliwość poznać różne zawody i zwiedzić interesujące muzeum  w Żywcu.Pogoda pozwoliła na zdobycie szczytu Pilsko (1550 m.n.p.m.) oraz na podziwianie górskich krajobrazów. Dzięki panu Radosławowi Szczepankowi, który był przewodnikiem obu grup, uczniowie mieli możliwość na poszerzenia swojej wiedzy geograficzno-przyrodniczej na temat polskich gór,     Grupom towarzyszyła różnoraka aura od letniej po iście zimową. Po ciężkich trudach wędrówki młodzież wypoczywała  i regenerowała siły na basenie oraz saunie. Integracji sprzyjał czas wspólnie spędzony przy ognisku. Takie wydarzenia zawsze pozytywnie wpływają na zespoły klasowe, ten wspólnie spędzony czas pozwala na poznanie siebie na nowo.    Aura odpoczynku, braku obowiązków szkolnych, luźna atmosfera powodowała odkrywanie nowych talentów, w trakcie wieczornych gier i zabaw towarzyskich. Niektórzy korzystali z siłowni, aby pracować nad tężyzną fizyczną, a inni staczali pojedynki przy stole ping-pongowym. Nie można zapomnieć o pysznym, bo prawie jak  u mamy jedzonku, a czas spędzony przy wspólnym posiłku był bezcenny.


