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      Powitanie wiosny.
 Kultywujemy tradycje, pamiętamy
o zwyczajach i obrzędach ludowych
naszego regionu. Jednym ze zwyczajów
związanym z porami roku jest pożegnanie
zimy i powitanie wiosny. Żegnamy zimę-
palimy Marzannę i witamy wiosnę
przyozdobionym wstążkami gaikiem.
Zawsze towarzyszy nam Ochotnicza Straż
Pożarna z Lędzin,która czuwa nad
naszym bezpieczeństwem oraz tym razem
też przeprowadziła pogadankę
 o bezpiecznym zachowaniu się na łąkach
i terenie leśnym. Każda klasa
przygotowała symbol zimy w postaci
ekologicznej kukły, którą później 
w uroczysty sposób w odpowiednio
przygotowanym miejscu spalono.
 W tym roku dodatkowo wszyscy założyli
zielone koszulki, aby zachęcić wiosnę do
szybkiego przyjścia. Aby świat wokół nas
rozbłysł zielenią i nadzieją.

Preorientacja zawodowa.
 Rok 2019 to trudny rok. 
 Edukację w szkole podstawowej kończą ósmoklasiści i po
raz ostatni kończą swoją edukację uczniowie szkoły
gimnazjalnej. 
 
Dwa roczniki uczniów przed którymi są egzaminy oraz dokonanie
wyboru szkoły. Pierwsze ważne wybory życiowe, które będą
miały wpływ na ich przyszłość. 
Jaką szkołę wybrać? Co chcę robić w przyszłości? Co potrafię
najlepiej? Są to pytania, na które młody człowiek raczej nie
oczekuje odpowiedzi od nauczycieli, czy rodziców lecz pomocy w
wyborze nowej drogi życiowej. 
Młodzież jest przygotowana do podjęcia ważnych decyzji poprzez
zajęcia edukacyjne - doradztwo zawodowe.
Uczniowie uczestniczą także w spotkaniach z przedstawicielami
szkół naszego powiatu oraz ościennych miejscowości.
Młodzież bierze udział w "Dniach otwartych" organizowanych
przez wszystkie szkoły, aby poznać jej zasoby i samemu
sprawdzić jaka jest szkoła do której się wybiorą. Rozmawiają
z uczniami i nauczycielami. Aby pomóc także rodzicom
zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół, którzy przedstawili
swoją ofertę edukacyjną ich placówek
i możliwości jakie daje wykształcenie w konkretnym kierunku.
Czas podejmowania decyzji nadszedł! Życzymy wszystkim
uczniom dobrych wyborów życiowych
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      "Czego nie powie wam nauczyciel
             na lekcji języka polskiego?"

   Tym nietypowym hasłem , prawie jak sloganem
reklamowym rozpoczęło się spotkanie z panią Alicja
Zdziechiewicz wykładowcą na Uniwersytecie
Śląskim. Tematyka rzeczywiście znacząco odbiegała od lekturowej.
Wprawdzie punktem odniesienia dla nas był dwór w Soplicowie z którym
jesteśmy zapoznani poprzez lekturę Adama Mickiewicza
"Pan Tadeusz". Jednak jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się ,że nie
rozmawialiśmy o walorach epopei narodowej lecz skupiliśmy się na rzeczach
bardzo przyziemnych - fizjologii człowieka i jego potrzebach.

Nocniki, toalety lub ich brak, zachowanie higieny,
pranie, gotowanie to temat, który nas absorbował 
w czasie tego spotkania. I rzeczywiście, nigdy nie
skupialiśmy się na zajęciach na codzienności życia
człowieka. Zajmujemy się tematyką górnolotną,
wartościami jakie niesie ze sobą tekst. Zapominamy
lub nie zwracamy uwagi na to, że ludzie w
ówczesnych czasach żyli tak jak my. 
Ze zdziwieniem śledziliśmy zwyczaje naszych
przodków z XVIII i XIX wieku. 

 Nietypowa lekcja języka polskiego pozwoliła nam 
 spojrzeć na świat naszych przodków nieco inaczej.
 Dowiedzieliśmy się do czego potrzebne były urynały
 i nietypowe "sosjerki".
 Doceniamy zatem rozwój technologii i wygody jakie   
 posiadamy we współczesnym świecie.
 Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. 
 Może i o nas kiedyś będą pisać i  zastanawiać się 
 jak mogliśmy tak żyć.

.

Dzień
żołnierzy
wyklętych.
Jest to
polskie święto
państwowe
obchodzone
corocznie 1
marca,
poświęcone
upamiętnieniu
żołnierzy
antykomunisty 
cznego i
niepodległo

ściowego 
podziemia. I
właśnie dla
uczczenia ich
pamięci w
naszej szkole
odbyła się
akademia na
ich cześć.
Każdy z
uczniów mógł
dowiedzieć się
ciekawych
informacji na
ich temat,

a cała
akademia
wyglądała
bardzo
uroczyście.
Co się dziwić,
że była to tak
piękna
akademia jeśli
bez żołnierzy
niezłomnych
nie byliśmy w
takiej Polsce
jaka jest teraz,
czyli wolnej. 

Bez nich
Polska by była
prawdopodobnie
zniewolona, a
żaden
dzisiejszy
nastolatek czy
dziecko nie
mogło by
chodzić do
szkoły i uczyć
się naszego
pięknego
języka
ojczystego.

Chwała i cześć
.

      Czysty brud - nasi przodkowie
   unikali kąpieli. Skąd powiedzenie     
     "częste mycie skraca życie" ?

.
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         MIODODAJNE DRZEWKA W OKOLICY       
                             NASZEJ SZKOŁY

  Walczymy o pszczoły i ich środowisko.
 
  Wszystkie pszczoły żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym. Pyłkiem karmią też swoje larwy. 
  Jednocześnie zapylają, czyli przenoszą pyłek i umożliwiają roślinom zapłodnienie, a w rezultacie powstanie     
owocu. To właśnie pszczołom i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Dzięki temu, że jest ich tak   
dużo i są tak różnorodne, mogą zapylać całą masę roślin i działać w różnych warunkach.
  Wczesną wiosną cała armia pszczół rusza do pracy – zapyla kwitnące sady, łany rzepaku i większość roślin   
  będących surowcem do produkcji żywności. Według szacunków w naszej szerokości geograficznej rośliny       
owadopylne stanowią około 78 proc. gatunków. Bez udziału pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby się       
rozwijać lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony.
  Dlatego, Urząd Miasta Lędziny wspólnie z pszczelarzami postanowił wesprzeć te wspaniałe owady. 
  W wielu miejscach posadzono drzewka miododajne między innymi przy naszej szkole. 
  Efekt zapewne będzie dopiero za kilkanaście lat, ale jeśli nie  podjęłoby się tego działania teraz,
  to sytuacja w pszczelarstwie byłaby coraz trudniejsza. Drzewa miododajne często są wycinane
  i zastępowane innymi, często przypadkowymi. My postaramy się sadzić właśnie takie, które będą
  przyczyniać się do podtrzymania gatunku.

  Oprócz akcji sadzenia drzewek odbył się także w szkole konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów         
 "Pszczoła w przyrodzie". Najlepsze prace zostały nagrodzone, zwycięskim uczniom nagrody wręczyli     
 przedstawiciele Związku Pszczelarzy oraz pani burmistrz Krystyna Wróbel.

.

Nasza szkoła
zakwalifikowała
się do finału X
edycji
Wojewódzkiego
Konkursu -
Edukacja
regionalna w
szkole, w
kategorii
gimnazja i
szkoły
ponadgimnaz

jalne. Potyczki
finałowe odbędą
się 10 czerwca
w Koszęcinie. 
Gratulujemy
także SP nr 2 w
Lędzinach
dostania się
wraz z nami do
finału powyżej
wymienionego
konkursu

i życzymy
powodzenia w
kolejnym 
etapie!

--------->
--------->
--------->
Praca
konkursowa
naszej szkoły .
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      Wyjazd na Słowację

   EGZAMINY 

.

. .

W dniach 10-12
kwietnia klasa 3
gimnazjum
pisała ostatni w
historii egzamin
gimnazjalny z
zakresu 
humanistyczn

ego, przyrodni
czo-matema
tycznego oraz
języka nowoż
ytnego. A w
dniach 15-17
klasa 8 pisała

egzamin
ośmioklasisty z
języka
polskiego,
matematyki
oraz języka
obcego. 

Dla klas 8 i 3
gimnazjów z
miasta Lędziny 
została
zorganizowana
akcja
profilaktycz
no –
edukacyjna.
Nosiła ona
nazwę „W
młodość i
dorosłe życie

bez
uzależnień”, 
jej celem było
podniesienie
wśród
młodzieży
poziomu wiedzy
o konsekwen
cjach i
zagrożeniach
wynikających
z używania
substancji
psychoaktyw

nych – w tym
alkoholu. 
Uczestnicy
wzięli udział w
krótkim
wykładzie na
temat
uzależnień, a
później mogli
uczestniczyć w
różnych
atrakcjach. 

   Inne wydarzenia
                                 z ostatnich dni...

.

. .
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              Konkurs matematyczny . 
              Święto liczby PI.

.

KANGUR -
Ogólnopolski
konkurs 
matematyczny.

Dla wszystkich
chętnych
uczniów
każdego roku
organizowany
jest konkurs
matematyczny.

Uczniowie 
w całej Polsce
zmagali się 
z różnorodnymi
zadaniami. Do
konkursu
przystąpiło 23
uczniów z
różnych klas.  

Każdy mógł
sprawdzić swoje
umiejętności 
i otrzymać
nagrodę w
postaci kostki
logicznej.

                      TYDZIEŃ MATEMATYKI
    W dniach 11-15 marca 2019 wszystkie nasze klasy i oddziały przedszkolne brały udział w ciekawych   
 zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne, kształtujące wyobraźnię i logiczne myślenie. 
 W klasach I- VIII oraz III gimnazjum wybrano Mistrzów  Matematyki, których wyłoniono w czasie 
 matematycznych potyczek. Drużyny reprezentujące uczniów wszystkich klas, uczestniczyły w konkursie   
 matematycznym. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami nie tylko podczas rozwiązywania 
 typowych matematycznych działań, ale także podczas szacowania, mierzenia różnymi przedmiotami,
 układania figur, czy matematycznego domina. Zawodnicy wykazać mogli się umiejętnością współpracy 
 w grupie ale także wykazać musieli się wiedzą matematyczną podczas konkursu "Jeden z dziesięciu".
 Najmłodsi z kolei uczyli się matematyki w działaniu, manipulowaniu oraz  tworzeniu.

    Najważniejsze, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili, a publiczność również aktywnie mogła 
 uczestniczyć w zabawie. Imprezą towarzyszącą był także powiatowy konkurs fotograficzny.
 Nadesłane przez uczestników zdjęcia przedstawiały matematyczne spojrzenie na otaczający nasz świat.
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