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Dla babci i dziadka z najlepszymi
życzeniami od wszystkich wnucząt.
       Babcie bywają różne,
        lecz każda pamięta,
        że jednakowo zawsze
        kochają wnuczęta.
       To samo je cieszy,
        to samo raduje:
        nasz pocałunek, uśmiech
        i słowo... Dziękuję! 

WYBIERAMY  PATRONA  

Jakie imię może mieć moja szkoła?
To pytanie nurtowało nas bardzo długo. Każda grupa społeczna
wyszła z różnymi propozycjami.
 Rada Rodziców zaproponowała na patrona Kawalerów Orderu
Uśmiechu, Społeczny Komitet Budowy Szkoły przedstawił kilka
propozycji m.in : Mowy ślaskiej, Powstańców Śląskich. 
Aby zapoznać wszystkich z licznymi propozycjami
zorganizowano spotkania informacyjne dla uczniów oraz
rodziców. Zajęcia przeprowadził pan Alojzy Lysko, który
przedstawił kilka propozycji związanych z naszym regionem oraz
pani A.Jaworska, która przybliżyła wszystkim słuchaczom
Kawalerów Orderu Uśmiechu. 
Zajęcia odbyły się we wszystkich klasach.Uczniowie mieli
możliwość poznania i poszerzenia wiedzy dotyczącej ważnych
postaci naszego regionu oraz zorientować się jacy ludzie zostali
wyróżnieni przez dzieci .Ludzie, którzy swoją postawą życiową
 i ideologią sprawili, że dziecięcy świat staje się piękniejszy.

 W ramach podejmowania demokratycznych decyzji
zorganizowane zostały społeczne wybory. Powstał Komitet
wyborczy w skład którego wchodzili przedstawiciele: Komitetu
Społecznego, Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów.Każdy z
mieszkaniec naszej okolicy, uczeń,, pracownik szkoły mógł
wyrazić swoje poparcie dla określonej propozycji.

WYBORY

Przeprowadzenie i udział w wyborach  to niesamowite
 przeżycie i nowe doświadczenie dla wielu z nas.
 Mogliśmy brać udział w zorganizowaniu kampanii wyborczej oraz
przeprowadzić wybory obywatelskie. 
Uczymy się zatem odpowiedzialności za to, co jest nam
najbliższe. Poznajemy zasady przygotowania i przeprowadzenia
tak wielkiego przedsięwzięcia jakim są wybory. 
Sprawdziliśmy także postawę obywatelską naszych kolegów
 i nas samych. To nasze pierwsze  poważne wybory, bo to od
naszych decyzji będzie zależał wybór. 
Mamy świadomość, że każdy głos się liczy i każdy ma wpływ 
 na wydarzenia w których bierze udział. 

                                   WYBORY

Przeprowadzenie i udział w wyborach  to niesamowite przeżycie i
nowe doświadczenie dla wielu z nas.
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"Szosa blisko, zjazd po śniegu 
Może się zakończyć źle! 
Trudno sanki wstrzymać w biegu
 A samochód szybko mknie." 

Zagrożenia na śniegu i lodzie:
1. Zjeżdżanie sankami na drogę.
2. Zaczepianie  sanek do samochodu.
3. Jazda po nieznanym oblodzonym jeziorze na
łyżwach.
4. Rzucanie śnieżka zrobionymi z śniegu i lodu.
5. Gra w hokeja na ulicy.
6.  Źle zabezpieczone konstrukcje igloo.
 Unikajcie tych zagrożeń dla zachowania       
bezpieczeństwa!

Na drogach dochodzi do coraz większej liczby wypadków dlatego ze kierowcy nie patrzą na znaki i  nie
uważają   na drogach. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych jest to, że  kierowcy w dzisiejszych
czasach ignorują  znaki drogowe, nie przestrzegają ograniczeń prędkości, nie zapinają pasów
bezpieczeństwa,prowadzą samochód pod wpływem alkoholu i rozprasza ich telefon komórkowy. 
Rosnąca liczba potrąceń pieszych jest spowodowana roztargnieniem i nieuwagą kierowców  oraz pieszych.
Kierowcy często nie zwalniają przed przejściem dla pieszych i ignorują czerwone światło, a piesi przechodzą
przez jezdnie w miejscach niedozwolonych.

    UWAGA ZAGROŻENIE!
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Wywiad z przedstawicielami GOPR‘u                                                    
                                      – Pawełem Klemczakiem i Martą Skórzak

Jak pracują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, co nimi kieruje i  z jakimi
spotykają się wyzwaniami dowiemy się od dwóch przedsytawicieli , którzy odwiedzili nasza szkołe
 i przeprowadzili u nas szkolenie. 

Andżelika: Dzień Dobry, chciałabym zadać państwu parę pytań.
      Ile państwo pracują w tym zawodzie? I jaka była wasza najtrudniejsza akcja ratownicza?
Marta Skórzak: Tutaj ciężko powiedzieć, ponieważ służba GOPR’u jest w większości ochotnicza.
    My jesteśmy ochotnikami, także tutaj to co robimy poświęcamy na to nasz czas wolny.
Paweł Klemczah: Jeżeli chodzi o czas to w sumie ja od siedmiu lat, gdzie działam jako ratownik w grupie         
Beskidzkiej. Jeśli chodzi o najtrudniejszą akcję to taka najtrudniejsza akcja była jakoś około rok temu         
 szukaliśmy przybysza, który poszedł na grzyby to było w Beskidzie Żywieckim dokładnie w miejscowości   
 Glinka. Wyszedł na grzyby o godzinie 7:00 rano. Był umówiony z kolegą na godzinę 16:00 i do godziny 16:00 
 nie przyszedł. Praktycznie od godziny 19:00 szukaliśmy go całą noc do godziny 7:00. Jeżeli chodzi o moje 
 osobiste odczucia to o godzinie 7:00 pojechałem do domu zdrzemnąć się na dwie godziny i znowu wróciłem 
 na teren poszukiwań. Szukaliśmy tego pana do godziny 13:00, ale na szczęścia spędził noc w takim szałasie 
 pasterskim. Temperatura była bliska zeru. Bardzo się baliśmy o życie tego pana. To była taka najbardziej 
 wyczerpująca aczkolwiek może nie najcięższa, ale jeżeli chodzi o ciężkie akcje gdy musieliśmy 
 zainwestować  swoje umiejętności to są akcje poszukiwawcze w zimie. Musimy cały sprzęt wywieść jeżeli 
 chodzi o akcje ratunkowe. Jeżeli mamy kogoś znaleźć używamy lekkiego sprzętu, a jeśli wiemy, że 
 poszkodowany ma jakieś urazy to musimy te nosze i wszystkie sprzęty medyczne powinniśmy wynieść do 
 góry i to chyba angażuje najwięcej naszego wysiłku.
M. S: Zwłaszcza, że tego sprzętu jest dużo i jest ciężki, a często trzeba go nosić na plecach.
P.K: Dokładnie tak.
A:  Dlaczego państwo zdecydowali się akurat na to, a nie na coś innego?
M. S: Góry dla mnie zawsze były bliskie, a jako uczennica w szkole czytałam dużo książek związanych
  z tematyką górską oraz ratownictwem i zawsze z tyłu głowy miałam żeby też coś takiego robić. Zwłaszcza,
 że lubię pomagać ludziom, a jednocześnie łączenie mojej pasji do gór i pomagania łączy się w GOP.
P.K: Dla mnie początki były ciężkie i trudne, bo dużo razy zdawałem do GOPR. Aż 4 razy, bo egzamin jest 
 teraz w roku jest z topografii, pierwszej pomocy i narciarstwa. Wtedy kiedy ja zdawałem nie było żadnych 
 poprawek. Po prostu jeżeli nie zdałem na przykład nart to nie zdałem do następnego etapu i czekałem kolejne l
ata. Także byłbym wcześniej w GOPR tylko, że przez 4 lata zdawałem i nie mogłem zdać. Może po prostu 
 miałem zbyt słabe umiejętności, ale po kolei je doskonaliłem i w końcu się udało, więc od dziecka chciałem 
 zostać ratownikiem górskim. Od dziecka chodzę po górach. Także i pamiętam jak miałem chyba dwa lata r 
 odzice ze mną też już chodzili, więc chyba z tego wszystko się wzięło.
A: Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi na moje pytania i dziękuję także za cały wywiad.
   Życzę  spokojnej pracy  i samych rozważnych turystów.

. .
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Z karnawałem na Świecie wiążą się różne tradycje. W  Polsce
organizowane są  imprezy taneczne. Wiele z tych imprez to bale
przebierańców, dyskoteki, bale maskowe. W Wenecji natomiast
karnawał zaczyna się paradą na placu Św. Marka. Ludzie bawią się
w kolorowych strojach. Co roku bardzo wielu turystów  odwiedza
Belgię aby zobaczyć nietypowe stroje karnawałowe jakimi są np.
tubka pasty do zębów, pomidor czy kosz na śmieci. Najbardziej
hucznie i kolorowo jednak obchodzony jest karnawał w Brazylii,
gdzie jest on największym świętem ludowym obchodzonym na
cztery dni przed Popielcem.  Jedną z największych atrakcji
jest parada szkół samby. Na ulicach bawią się miliony ludzi. Autor:
Karolina Łuczak

         CZAS KARNAWAŁU

Znany w dzisiejszych czasach
karnawał zapoczątkowany został
w połowie X wieku.
Rozpoczynał się zazwyczaj        
26 XII, a kończył w środę
popielcową. 
W karnawale mógł wziąć udział
każdy bez względu na płeć czy
wiarę. 

                     Karolina Żak 

W dniu 19 stycznia odbył się bal
karnawałowy dla klas 1-3 i
przedszkola. Wszystkie dzieci
były przepięknie poprzebierane
w najróżniejsze stroje. Ich
radości i zabawom nie było
końca. Każdy z małych tancerzy
na pewno będzie mieć dobre
wspomnienia z tego dnia.

              Bawmy się!

.
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Podczas jazdy
kuligiem śpiew:

Zaproszenie do udziału 
w zimowym wyjeździe rodzinnym
do Istebnej.
Spędzajmy czas wspólnie na
świeżym powietrzu. Zachęcajmy
całe rodziny do  aktywnego
wypoczynku i poznawania walorów
naszych gór.

Kulig to jedna z ulubionych
rozrywek zimowych.
Dawniej organizowano w naszej
szkole kuligi z 
sankami, które ciągnął traktor.
Obecnie można skorzystać z takiej
rozrywki jedynie w górach,
jednakże tam sanki zastąpiono
wozami z zaprzęgiem konnym.
Podczas jazdy można np.
podziwiać górskie widoki 
i ośnieżone stoki. Tę formę
rozrywki organizuje dla całych
rodzin Rada Rodziców.

Autor: Sonia Kubarek

Pa pa pa pa pa pa pa ....
Ciągną, ciągną sanie, góralskie
koniki,
Hej, jadą w saniach panny, przy
nich janosiki. / x 2
Pa pa pa pa pa pa pa ....
Coraz który krzyknie nie wiadomo
na co,  
Hej, echo odpowiada, bo mu za to
płacą.

k

  Zimowa sanna.

   Dawno, dawno temu w pewnej wsi - Goławiec mieszkał koń o imieniu
Kulig. Pewnej zimowej nocy uciekł z zagrody. Kiedy zrobiło się ciemno
zauważył dziewczynkę, która zgubiła się.  Była bardzo zziębnięta 
i przestraszona. Zabrał ją na swój grzbiet
i pogalopował do wsi. Nagle dziewczynka zsunęła się z jego grzbietu. 
Na szczęście niesamowity zwierzak zauważył to niepokojące
zachowanie i szybko zareagował. Koc zahaczył  o siodło i bezpiecznie
dowiózł dziewczynkę do domu. 
Małą  Anielkę, bo tak miała na imię dziewczynka już szukała cała okolica.
Ludzie z pochodniami wyruszyli w las i głośno nawoływali.
- Hej, gdzie jesteś Anielko! 
I nagle, pojawiła  się w wiosce zguba na grzbiecie konia. Kulig został
okrzyknięty bohaterem. Od tamtej pory na pamiątkę tego wydarzenia
ludzie zaczęli używać koni do ciągnięcia sań - tak powstał kulig.

Autor: Natalia Łuczak.

Lamik

Ferie zimowe rozpoczęliśmy
jako ostatnia grupa.
Rozpoczęliśmy je 11 lutego
 i trwały do 25 lutego 2019 r. 
 To czas odpoczynku i zbierania 
 siły na drugi semesr.
 Wielu z nas wyjechało w góry,
 aby uprawiać ulubione sporty 
 zimowe.
 Niestety sporo osób zostało w 
 pieleszach domowych. Dla nich 
 też nie zabrakło atrakcji. 
 Uczniowie pozostający w mieście 
 mieli możliwość skorzystania 
 z darmowego basenu oraz zajęć 
 sportowych na hali.

          Co piszczy w śniegu?
                     Na wesoło
+30°C Polacy śpią bez żadnego nakrycia. Amerykanie zakładają swetry.
Mieszkańcy Miami włączają ogrzewanie.
+10°C Mieszkańcy domów komunalnych w Helsinkach zamykaja okna.
Lapończycy sadzą kwiatki w oknach.
+5°C Lapończycy opalają się na balkonie, jeżeli słonce jest jeszcze nad
horyzontem...
+2°C Włoskie samochody nie zapalają.
0°C Woda zamarza.
-1°C Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować urlop nad morzem
śródziemnym. Lapończycy jedzą lody popijąjac zimnym piwem.
-4°C Kot wchodzi pod kołdrę.
-10°C Czas zaplanować urlop w Afryce.. Lapończycy idą popływać.
-12°C Zbyt zimno na śnieg.
-15°C Amerykańskie auta nie zapalają.
-18°C Właściciele domów w Helsinkach włączają ogrzewanie.
-20°C Oddech staje się słyszalny.
-22°C Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na jazdę na łyżwach.
-23°C Politycy zaczynają współczuć bezdomnym.
-24°C Niemieckie auta nie zapalają.
-26°C Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę igloo.
-29°C Kot wchodzi pod pidżamę.

k

Zosia
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   3 ŚLĄSKI FESTIWAL   
     NAUKI KATOWICE

Kolejna, trzecia już, odsłona śląskiego święta
nauki odbyła się od 12 do 14 stycznia 2019 roku.
Organizatorzy wydarzenia, ośmieleni sukcesem
poprzedniej edycji, zdecydowali się poszerzyć

formułę tych punktów programu, które świetnie
sprawdziły się przed rokiem, jak i zaproponować
publiczności Festiwalu zupełnie nowe elementy,
wśród nich m.in. hasło przewodnie – ENERGIA.

Wycieczka miała bardzo bogaty program i każdy z uczestników mógł tam znaleźć coś dla siebie.W pierwszej
kolejności odwiedziliśmy laboratorium chemiczne, gdzie doświadczeni naukowcy odkrywali przed nami świat
eksperymentów z siarką i ciekłym azotem. Doświadczenia te były bardzo interesujące i wymagały wielkiej
ostrożności.Kolejnym punktem naszej wycieczki było planetarium, gdzie mogliśmy podziwiać gwiazdy, planety i
gwiazdozbiory. Po wycieczce w gwiazdy udaliśmy się do działu nowinek technologicznych, gdzie mogliśmy
zobaczyć jak działają m.in. okulary VR. Kolejnym krokiem były zajęcia takie  jak komponowanie własnej
herbaty, wykonywanie tatuaży henną czy malowanie obrazu na płótnie. Zajęcia te dały nam dużo frajdy
 i pozwolił zachować część wspomnień w postaci malowideł czy aromatycznej herbaty. Amatorzy
skamieniałości też znaleźli coś ciekawego, gdyż mogliśmy zobaczyć również szczątki dinozaurów oraz
kamienie o różnych kolorach. Wycieczkę uważam za udaną, pozwoliła nam poszerzyć naszą wiedzę, poznać
otaczający nas  świat, a przede wszystkim dała nam mnóstwo miłych wspomnień. Autor: Natalia Gałeczka

       Nasze podróże by zdobywać
                                         wi ększą wiedzę..

.

         ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
Po raz pierwszy bralismy udział w tak niezwykłym
przedsięwzięciu. Sala kongresowa w Katowicach
wypełniła się tłumem. Mnóstwo atrakcji czekało na
dociekliwych młodych ludzi, którzy poszukują w
swoim życiu nowych bodźców do realizacji oraz
pomysłów na życie. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, różnorodność tematyczna, bogata oferta
warsztatowa, liczne wykłady, pokazy, doświadczenia
prezentowane podczas ŚFN spowodowały, że czas
spędzony w tym miejscu bardzo szybko minął.Oprócz
atrakcji jakie czekały na wszystkich uczniów( bo
nawet przedszkolaki znalazły coś dl siebie i się
świetnie bawiły). Uczniowie mieli również możliwość
zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych.  

.

.
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