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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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NASZA NIEPODLEGŁA

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach przygotowała
szereg działań, aby uczcić 100-lecie odzyskania
Niepodległości.

W listopadzie uczestniczyliśmy we
wspólnym śpiewaniu Hymnu Polski 9
listopada o godzinie 11:11 – „Rekord dla
Niepodległej”, a także
zorganizowaliśmy, m.in. takie
przedsięwzięcia jak: bieg dla
Niepodległej – 100 uczniów wspólnie
przebiegło 100 km  (gdzie każdy uczeń
po 1 km), wyklejanie orła z bibułkowych
kulek, zorganizowanie w bibliotece
szkolnej spotkania z grami planszowymi
o Polsce pod hasłem „Gramy z
Niepodległą”, „100 książek dla biblioteki
na 100-lecie niepodległości” (kto mógł
ofiarował bibliotece książkę, w sumie
udało się zebrać nawet 105 książek),
„Wieczornicę Patriotyczną” na którą
zostali zaproszeni mieszkańcy osiedla.
Z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości nasi uczniowie brali
również udział w Tyskich obchodach
miasta, jak również w obchodach święta
w Centrum Kultury w Katowicach.
Bardzo cieszymy się z tak licznych
inicjatyw!

Fot.

Temat numeru:
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Dwie wycieczki-
dwie relacje,
Ciekawe hobby
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DWIE WYCIECZKI-DWIE RELACJE

Wycieczka do kopalni soli.

Dnia 20 listopada 2018 roku klasy V c i V d  wraz  nauczycielkami  pojechały na wycieczkę do Kopalni Soli w
Wieliczce.
Na miejscu przywitał nas przewodnik kopalni, który poprowadził nas 62 metry w dół. To był nie lada wyczyn
pokonać tę ilość schodów. Schodząc w dół, odczuwaliśmy zmianę temperatury, robiło nam się coraz chłodniej,
ale nikomu to nie przeszkadzało.
Podczas wędrówki turystyczną trasą, pan przewodnik opowiadał o tradycjach i pracy wielickich górników, a my z
uwagą słuchaliśmy o historii kopalni.
Podczas wędrówki solnymi korytarzami spotkaliśmy Skarbnika, ducha pilnującego skarbu kopalni.  Zorganizował
nam konkursy wzorowane na dawnych pracach górniczych.
Następnie podziwialiśmy prawdziwe cuda wykonane w soli. Widzieliśmy komnaty, w których znajdowały się
rzeźby solne, żyrandole, podziemne jeziora.
Po raz kolejny Skarbnik wyszedł nam naprzeciw i znów zorganizował dla nas zabawę, w której musieliśmy
pokonać 2 metry, pchając drewniany wózek, na którym były poukładane klocki, które nie mogły z niego spaść.
Następnie usiedliśmy na miękkich kolorowych pufach, a Skarbnik przywołał ducha św. Kingi. Wskazał on osobę,
która miała ją zastąpić, była to nasza koleżanka, Hania. Na dwóch rycerzy zostali wytypowani koledzy z innej
klasy, którzy musieli odszukać pierścionek ukryty w soli i oddać go św. Kindze.
Na koniec udaliśmy się do sklepu po pamiątki i do restauracji na słodki poczęstunek . Windą udaliśmy się na
górę, dobrze że nie schodami, bo nie wiem, czy wszyscy daliby radę.
Najbardziej podobała mi się kaplica św. Kingi oraz jej historia. Ta sala była największa w całej kopalni, znajdował
się w niej ołtarz, przy którym ludzie mogli się pomodlić.
Bardzo polecam odwiedzenie tego miejsca w celu poznania historii i zwyczajów górników oraz obejrzenia
pięknych rzeźb wykutych z soli.
                                                                                                                                                             

Oliwia kl. 5
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CIEKAWE HOBBY NASZYCH UCZNIÓW

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

We wtorek, 27 listopada tego roku  wybrałem się z moją klasą IV c na wycieczkę do Kopalni
Soli w Bochni. Na miejsce przyjechaliśmy o godzinie 11:05 i wtedy zaczęliśmy zwiedzanie.
Najpierw zjechaliśmy szybem kopalnianym „Sutoris" na poziom 172 m pod powierzchnią
ziemi.
Mieliśmy okazję zobaczyć, na czym polegała ciężka praca koni, które pomagały górnikom
przy wydobywaniu soli. Pokazano nam też narzędzia górnicze, których używano w tamtych
czasach. Na ścianach korytarzy było wiele obrazów z postaciami historycznymi. Byliśmy w
kaplicy, w której górnicy modlili się do Pana Boga. Ogromne wrażenie na mnie zrobiła jazda
pociągiem górniczym. Po zwiedzaniu mieliśmy czas na posiłek i zakup pamiątek.

Pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, ciekawą lekcją historii oraz świetną zabawą.
Wycieczkę uważam za udaną, dostarczyła mi wielu wrażeń.

Łukasz kl. 4

Moje hobby - "Odgrywanie ról"

Zapewne każdy ma jakieś swoje hobby, spędza swój wolny czas inaczej niż inni. Jedni zbierają znaczki, drudzy
grają na różnorakich instrumentach, a pozostali uprawiają sport. Za to ja odgrywam role!
Odgrywanie roli, inaczej „Role-play,” jest to pewien rodzaj pisania opowieści poprzez odgrywanie ról wybranych
przez nas postaci.
Gdy już nasi bohaterowie zostali wybrani czy też stworzeni przez nas, należy umiejscowić nasze persony w
jakimś świecie. Otoczenie można zaczerpnąć z filmu, serialu czy gry komputerowej. Po utworzeniu uniwersum
należy się zabrać za fabułę, która rozpocznie opowiadanie. Mamy postacie, świat no i fabułę, więc zabieramy się
do pisania, ale jak zacząć? Już wyjaśniam!
Zazwyczaj na początku wypisuje się wymyśloną fabułę, która rozpoczyna opowieść, więc gdy już na początek
jest napisany to kolega A z postacią o imieniu Maciek pisze: 
''M (skrót imienia): Janek, oglądałeś może wczoraj ten film o mafii?,,
Teraz kolega B postacią o imieniu Janek pisze:
J: Chodzi Ci o ''Ojca Chrzestnego,,?
M: Tak to ten, Ja sądzę że....,,

Pisanie RP(skrót od ''Role-Play,,) tak właśnie wygląda, ale gdzie można  pisać?
Role można odgrywać na wiele sposobów np. pisać na kartce (jak ja powyżej), poprzez gry komputerowe albo
pisanie grupce SMS-owej, które moim zdaniem jest najwygodniejsze i najszybsze.
Właśnie w ten sposób spędzam część mojego wolnego czasu, sądzę że takie właśnie opowiadanie jest
naprawdę ciekawym zajęciem, dlatego iż historia, którą się tworzy nie zależy tylko od ciebie, ale i twoich
znajomych.

Kacper kl. 3 gimnazjum
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DOBRY PRZYJACIEL

Chodź  przyjacielu mój
i mnie się nie bój.

Ja nie skrzywdzę Cię,
bo o tym wiem,

że...
Przemoc to rzecz zła,

Która niszczy cały świat.

Autorzy:
Patrycja, Olivia, Antek, Martyna,

Agata
Kl.2

"Opis zimy"

  Moją ulubioną porą roku jest zima. Rozpoczyna się ona
dwudziestego drugiego grudnia, a kończy dwudziestego
pierwszego marca.
  O tej porze roku wcześniej zapada zmrok, drzewa pokryte
są białym puchem. Na szybach pojawiają się ciekawe wzory
namalowane przez mróz, a w powietrzu wirują płatki śniegu.
Zima to także pora magiczna, gdyż ludzie przygotowują się
do Świąt i ozdabiają swoje domy kolorowymi lampkami.
  Uwielbiam zimę, ponieważ można ulepić bałwana,
porzucać się śnieżkami, pozjeżdżać na nartach i sankach,
zamiast siedzieć przed komputerem.
  Zimowy krajobraz to także skute lodem rzeki i jeziora,
ludzie ubrani w grube kurtki i czapki oraz ślady różnych
zwierząt na śniegu. Jest to pora roku, podczas której
przyroda śpi.
  Uważam, że zima jest najładniejszą i najciekawszą porą
roku, gdyż świat pokrywa biała warstwa śniegu i obchodzi się
Święta.

Michał kl. 5 

Fot. Fot.

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Skład numeru: Marta Romańska, Fotografie: Katarzyna Wodniok

K.W. K.W.
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