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KĄCIK BIBLIOTEKARZA

Gazetka ZSP nr 11 w Gliwicach wydawana przez
bibliotekę szkolną

Dzień otwarty 
w naszej szkole!

Witam Was w
kolejnym numerze
naszej szkolnej
gazetki.
Tradycyjnie
przedstawiam Wam
wyniki czytelnictwa
klas w marcu:
I miejsce kl. I b 
II miejsce kl. 3a
III miejsce kl. 2c
Gratulacje!
Marcowe

i kwietniowe
wydarzenia:

Szkolny
konkurs na
okładkę do
książki.
Najlepsze
prace zostaną
wysłane na
międzyszkolny
konkurs o tej
tematyce. 
Międzyszkolny

konkurs
recytatorski w
MBP Gliwice
dla klas III - VI
Dzień otwarty
w naszej
szkole
Spotkanie z
łącznikami klas

14 marca do naszej
szkoły zaprosiliśmy
uczniów przyszłych
klas pierwszych
wraz z rodzicami. 
W czasie dnia
otwartego pani
Beata Oparczyk,
dyrektor naszej
szkoły,
zaprezentowała
informacje o naszej

placówce i jej
ofercie dydaktyczno
- kulturalnej.
Uczniowie
przygotowali
występy, a
następnie
zaproszono
naszych gości do
spaceru po szkole.
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W marcu w naszej szkole był
prawdziwy magik, który
przyjechał z Chorwacji wraz
ze swoją asystentką. 

Magiczna i niezwykła wizyta
 w szkole!

Spotkanie 
z Policjantami

Nocowanie
 w szkole

Dnia z 7 na 8 marca odbyła się
nocka szkole. W imprezie
uczestniczyły 3 klasy: 4b, 7a oraz
8b. Zabawa rozpoczęła się około
godziny 20.00. W klasie 4b
zabawa zaczynała się od szukania
pałek które po zgięciu zaczynały
świecić. Gdy zabawa się skończyła
i wszystkie grupy znalazły pałki,
uczniowie rozdali słodycze. Później
rozpoczęły się seanse filmowe.
Oglądaliśmy między innymi:
„Opowieści z Narani. Lew,
czarownica i stara szafa”, „ Jumanji
przygoda w dżungli”, „Tajemniczy
las”.
Około godziny 02.00 w nocy klasa
poszła spać. Potem
posprzątaliśmy, pożegnaliśmy
naszą panią i poszliśmy do domu.
To była świetna zabawa!
                                               Lena

Każda klasa wybierała dwie osoby,
które brały udział w
przedstawieniu. Była sztuczka z
czytaniem w myślach, iluzjami
optycznymi i lewitowaniem. Nasz
czarodziej sprawił też, że jego
asystentka zniknęła w skrzyni!
Jeśli Cię zachęciłam, do
zapraszam do udziału za rok!
                                          Agata Z.

Występ

25 marca klasy 1a i 1b wraz z
paniami Karoliną Jurczuk, Jolantą
Willner i Justyną Libor
uczestniczyły w zajęciach w
Miejskiej Bibliotece Publicznej nr
17. Tematem spotkania były służby
ratownicze. Uczniowie
przypomnieli sobie numery
alarmowe, zapoznali się z lekturą
"Jak Wojtek został strażakiem",
omówili zawód strażaka z
Państwowej Straży Pożarnej i
Ochotniczej Straży Pożarnej, a
także poznali zawód policjata
dzięki przybyłym do biblioteki
gościom z II Komisariatu Policji -
st. asp. Zbigniewowi
Dworszczakowi i asp. Sławomirowi
Sobiechowi. Ogromną atrakcją dla
dzieci była możliwość
przymierzenia kajdanek i
obejrzenia radiowozu.

.

Nietypowe
święta w marcu:
8.03 dzień
rudych osób.
10.03 Światowy
dzień całowania
w czoło.
12.03 Światowy
dzień drzemki.
21.03 dzień
wagarowicza
23.03 Światowy
dzień windy.
25.03 dzień
gofra.
28.03 dzień
żelka
31.03 Światowy
dzień budyniu

                 Maja

J.L.

KJ
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I dzień wiosny, czyli savior vivre dla
uczniów klas IV - VI

ABC dobrego
wychowania to
konkurs
ogólnoklasowy,
polegający na
przekazaniu
innym zasad
kulturalnego
zachowania się
w różnych
sytuacjach.
Każda klasa
musiała
przygotować
temat z
zagadnień
związanych z
ubiorem w
szkole, dobrym
zachowaniem w
czasie
uprawiania
sportu i podczas

posiłków. Na
konkurs
przygotowaliśmy
plakat oraz
wiersz polegający
na pokazaniu
dobrych manier
na stołówce.
Inne klasy miały
podobne
zadania np.
wiersz,
przedstawienie,
piosenkę.
Wśród klas
wybrano
laureatów I, II i
III miejsca.
Maja K. 

.

. .

Międzynarodowy
Konkurs Kangur
Matematyczny

21 marca odbyła się kolejna edycja
tego konkursu. Uczestnicy z mojej
klasy spotykali się i robili zadania z
poprzednich lat. Pytania były za 3,
4 i 5 punktów.  Każdy uczestnik
dostał w nagrodę breloczek.           
   Agata      

11 marca klasy
4b, 8a i 8b
uczestniczyły w
spotkaniu i
prelekcji
historycznej z
panem
Danielem
Porębskim i
panem
Krystianem
Timmlerem.
Spotkanie
dotyczyło
Narodowego
Dnia Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych,
dzięki któremu
uczniowie mieli
okazję
wysłuchać
ciekawej lekcji

historii,
dowiedzieć się
nieco więcej o
Żołnierzach
Niezłomnych,
zobaczyć
zrekonstruowaną
sylwetkę
żołnierza
polskiego
podziemia
antykomunistycznego,
a także
zapoznać się na
żywo z
elementami jego
oporządzenia i
uzbrojenia.

                     Pierwszego marca obchodziliśmy 
          Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Żołnierze Wyklęci to bohaterowie
antykomunistycznego podziemia.
W Polsce odbywa się wiele imprez
w celu uczczenia ich pamięci np.
Bieg Tropem Wilczym.

.

BK BK
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Odnajdź następujące słowa:
koszyk, kurczaczek, zajączek, babka, prezent, rodzina,
bazie, baranek, jajka.

WYKREŚLANKA

. Lena
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