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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcie odbyło się 3 września 2018r. na dworze przy nowym boisku.W naszej szkole pojawiło się kilku na
kilku nowych nauczycieli i uczniów. Jak co roku wszyscy byli ubrani na galowo. Wszyscy zwrócili uwagę na
nowego wicedyrektora Pana Krzysztofa Kałuckiego. Po wystąpieniu Pani dyrektor uczniowie wraz z
nauczycielami udali się do sal, w których rozmawiali ze swoimi wychowawcami. Do niektórych klas doszli nowi
uczniowie. Niektóre klasy objęli nowi wychowawcy... Ten dzień był wyjątkowo udany. Po krótkich rozmowach z
nauczycielami uczniowie    udali się do swoich domów.                                                           Julia Palka

29 września w naszej szkole  odbył się I Bieg z Sercem, którego
celem było zebranie pieniędzy na budowę ogrodu dla
podopiecznych Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach. Impreza
trwała od godziny 9:00 do 16:00.  Trasa biegów dziecięcych
znajdowała się na terenie naszej szkoły a biegu głównego na
Sublach. Uczestników dowoził tam trolejbus. Każdy uczestnik
biegu otrzymał medal zrobiony przez pacjentów i przyjaciół
Hospicjum oraz torbę z drobnym upominkiem. Wolontariusze
wspierali wszystkich dzielnych biegaczy, żywo im kibicując. Na
koniec głównego biegu każdy uczestnik otrzymał czerwony balon
w kształcie serca, który puścił w niebo. Widok był niesamowity.
Wydarzenie wspierało wielu sponsorów. Atrakcjami były:
dmuchaniec, stoisko z ciastami, kawą i smoothie. Głodne osoby
mogły posilić się ciepłym żurkiem lub grillowaną kiełbaską. W
świetlicy odbywały się zajęcia z elektroniki: między innymi
nadawanie alfabetem Morse’a. Jedną z atrakcji było również
wejście do wozu strażackiego i rozmowa ze strażakami. Było
bardzo wesoło i sympatycznie. Zarówno dzieci jak i dorośli
wspaniale się bawili. Dobra zabawa została połączona ze
szczytnym celem. Bardzo podobała nam się impreza i mamy
nadzieję na kolejne edycje.          Maja Kłeczek, Zofia Niećko

Jak wygląda Dzień Edukacji w
niemieckiej szkole?
Uroczystość jest świętowana 5
października, czyli o 9 dni wcześniej niż
w Polsce. Święto nie różni się zbytnio
od naszego święta. W Polsce obchody
mają oficjalną nazwę Dzień Edukacji
Narodowej, natomiast w Niemczech to
Dzień Nauczyciela.

szkoła-Schule,
nauczyciel-Lehrer
uczeń- Schüler
klasa-Klasse,
tablica-Plaque,
dziennik-Journal,
zeszyt-Notebook,
książka-Buch,
piórnik-Mäppchen,
kolega z ławki-Kollege von der Bank.

Kinga Zaborowska
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Aktualności z naszej szkoły

Dzień Ziemniaka
2 października uczniowie klasy 2a wraz z
wychowawczynią Aliną Cichocką i panią Pauliną
Botor, dostali zaproszenie na Dzień Ziemniaka w
Domu Pomocy Społecznej świętej Anny w Tychach.
Organizatorkami tego wydarzenia były panie Anna
Radwańska-Bula i Małgorzata Dział. Dzieci oraz
chętni  pensjonariusze  ośrodka wzięli udział 
w wielu konkurencjach z ziemniakiem w roli głównej.
Było obieranie  ziemniaków na czas, konkurs na
najdłuższą obierkę, rzuty ziemniakiem do celu oraz
slalom z ziemniakiem. 

Julia Dziewońska, Karolina Krawieczek

Osobliwości świata fizyki
Uczniowie klas siódmych mieli okazję uczestniczyć
w wycieczce do Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Doświadczali niezwykłych
eksperymentów związanych z ciśnieniem. Drugim
tematem były fale grawitacyjne, sejsmiczne,
radiowe i wiele innych. Uczniowie pilnie przyglądali
się, magicznym sztuczkom fizyków i dzięki czemu
poszerzyli swoją wiedzę o fizyce.

Laura Palka

Karate z pasją
12 września gościliśmy w naszej szkole kobietę
niezwykłą, energiczną, zarażającą pasją i
aktywnością. Nasi uczniowie w ramach lekcji
wychowania fizycznego mieli niebywałą okazję
poćwiczenia z Panią  Danutą Fyda-Granek,
instruktorką prowadzącą treningi Oyama Karate w
Tychach z ramienia Śląskiego Klubu Karate "Goliat".
Wielokrotna Mistrzyni Polski w kata i kumite,
zdobywczyni  tytułu Mistrzyni Świata Oyama Karate
w kumite w kategorii otwartej kobiet w Nowym Jorku,
okazała się osobą otwartą i serdeczną. Warto
zapamiętać, że jako pierwsza kobieta w Polsce w
Oyama Karate zdobyła 4 dan. Uczniowie byli
zachwyceni pomysłowością i profesjonalnym
podejściem do prowadzonych zajęć.
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Krzyżówka na Dzień Edukacji
Oliwia Korzonek

Hasła do krzyżówki
1.  Dzień tygodnia, w którym w bieżącym roku
przypada Dzień Edukacji Narodowej.

2.  W szkole z okazji Święta Nauczycieli.

3.  Dzień Edukacji Narodowej to potocznie Dzień …….

4.  Nazwisko obecnego Ministra Edukacji Narodowej.

5.  Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej.

6.  Miesiąc, w którym po raz pierwszy ustanowiono
Dzień Nauczyciela.

7.  Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie
……. Edukacji Narodowej.

8.  Nazwisko króla, z inicjatywy którego utworzono
Komisję Edukacji Narodowej.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto?, ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i pyta:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. 
- To kwas siarkowy...

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...

- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła
nauczycielka
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać
dwadzieścia jeden komputerów?...



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 58 10/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMatmomania

Karate to sport, ale także sztuka i filozofia walki.
Sport ten jest nie tylko dla chłopców, ale również dla
dziewczyn. Ja zaczęłam chodzić na karate w 1.
klasie a teraz chodzę do 6. Na początku traktowałam
ten sport jako zabawę, ale teraz wiem, że to ciężka
praca. Na karate uczymy się komend po japońsku,
walczymy między sobą, ćwiczymy z kijami i
nunczako, poznajemy kata i dobrze się bawimy.
Czasami jest ciężko, treningi są męczące, ale nie
zniechęcam się, ponieważ karate jest moją pasją,
wiec zamierzam ją kontynuować i zdobywać kolejne
kyu (czyli stopnie, każdemu kyu odpowiada inny
kolor pasa i belki). Obecnie mam niebieski pas z 2
żółtymi belkami i przede mną kolejne egzaminy.

Anna Czarnasiak

I Charytatywny Bieg z Sercem

Organizatorzy biegu wraz z ambasadorem Podczas biegu

Rozgrzewka Jedna z wielu atrakcji: balony
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