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Nasza szkoła ma 120
lat! 

Kącik bibliotekarza.
Podsumowanie roku

Gazetka ZSP nr 11 w Gliwicach  wydawana przez bibliotekę szkolną

31 maja
obchodziliśmy
rocznicę powstania
naszej szkoły! 
Z tej okazji przybyli
do nas liczni
goście:
przedstawiciele
urzędu miasta,
wydziału edukacji, 
Rady Rodziców,
episkopatu,

dyrektorzy
gliwickich szkół,
emerytowani
pracownicy naszej
szkoły itd. Pani
Dyrektor
przedstawiła
historię i sukcesy
naszej szkoły, a
przybyli goście
otrzymali ręcznie
robione upominki. 

Przedstawienie pt.
"Dzień z życia
ucznia"
przygotowali
uczniowie naszej
szkoły . Uczniowie
tańczyli i śpiewali.
Program
artystyczny został
nagrodzony
gromkimi brawami! 

Po raz ostatni w
tym roku szkolnym
przedstawiam Wam
najlepiej czytające
klasy:
Klasy młodsze
I miejsce kl. Ia
I miejsce kl. IIc
Klasy starszeI
miejsce kl. IV b!
Gratulujemy i
życzymy

powodzenia w
kolejnym roku
szkolnym!
Już dziś zapraszam
wszystkich
chętnych do
dołączenia po
wakacjach do grona
redakcji naszej
gazetki!
JL
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Klasowa solidarność okazana w niezwykłej akcji w naszej
szkole!

Przy stoisku

Witajcie dziewczyny słyszałam o
akcji, którą zorganizowałyście dla
kolegi z Waszej klasy.
Czy możecie udzielić wywiadu do
szkolnej gazetki?
Tak, bardzo chętnie!
Dlaczego zorganizowałyście tę
akcję?
Niestety, ale osoba dla której to
zorganizowaliśmy prosiła o
anonimowość. Osobą tą jest
nasz kolega ze szkoły, który
traci wzrok. Aby w przyszłości
widzieć potrzebuje operacji za
100 tysięcy złotych.

Kto wymyślił akcję pieczenia ciast
na rzecz Waszego kolegi?
Pomysł na taką akcje dała
Gosia, jedna z wolontariuszek,
ale zaangażowała się cała nasza
klasa.
Kto upiekł te ciasta?
W akcje zaangażowała się cała
nasza klasa (8b). Podzieliliśmy
się na wszystkie dni, w których
dane osoby pieką wybrane
wypieki. W akcję zaangażowały
się też osoby trzecie, które z
własnej i niewymuszonej woli
przyniosły własnoręcznie
zrobione przysmaki. 

1.  Ile pieniędzy jest jeszcze
potrzebnych do zebrania?
Jak już wcześniej
powiedziałyśmy, na operację
potrzebne jest 100 złotych. Na tę
chwilę rodzice wraz z
darczyńcami zebrali ponad 10
tysięcy.
Ile pieniędzy udało się Wam
zebrać?
W ciągu dwóch tygodni
zebraliśmy ponad 6 000 złotych!

Rozmawiała Lena

W akcji pieczenia ciast wzięli udział także nasi nauczyciele. 13 czerwca w naszej szkole
odbył się dodatkowo koncert na rzecz Mikołaja. Wzięli w nim udział artyści, nauczyciele 
i uczniowie naszej szkoły. Był to piękny wieczór pełen cudownych występów.

były tłumy



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 41 06/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazeta Szkolnego Małolata

"Jak nie czytam, jak czytam" - nasza szkoła po raz trzeci
wzięła udział w akcji. Czytaliśmy na boiskach szkolnych!

Pomysły na prezenty dla mamy i taty

. .

Coś na poprawę
humoru

Przybiega dzieciak na stację
benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę
jakby przygasa. 

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
Na lekcji języka polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w
zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają
do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze! 

Zebrała Agata

1.  KWIATY.  Są może trochę
staroświeckie, ale nadal cieszą
oko. Możesz wybrać różę w
ulubionym kolorze Twojej mamy.
Jednak traktuj je, jako dodatek,
a nie sam prezent!
2.  PAPIER-MACHE. Na
„Youtubie” są całe masy
poradników na ciekawe kartki
orgami, wycinanki z kwiatkami,
ładne i ładniejsze cuda wianki.
Własnoręcznie zrobiona laurka jest
warta więcej, niż 1000 kupionych
prezentów.

3.  FOTO-GADŻETY. Nowoczesne
cuda technologii pozwalają na
wydrukowanie zdjęcia dosłownie
wszędzie. Jeśli twoja mama dużo
wyjeżdża, spraw jej poduszeczkę z
fotografią rodziny. Na pewno
będzie jej przyjemnie. Możesz
kupić jej kubek z ulubionym
napisem np. SUPER MAMA lub
Waszym zdjęciem. Możesz też dać
od siebie foto-książkę z
najlepszymi zdjęciami.

4.  WYCIECZKA. Kup bilet do
wesołego miasteczka, namów tatę
na kino we dwoje, pojedźcie nad
jezioro, do parku, albo do
wymarzonego miejsca mamy. 
Spędźcie po prostu ten dzień całą
Waszą rodziną.
5.  BOMBONIERKA. Oklepane,
stare dobre słodycze. Może się po
nich tyje, ale są zawsze na wszelki
wypadek. Na czarną godzinę. 
6. BĄDŹ
GRZECZNY. GWARANCJA
SATYSFAKCJI=100℅. 

JL JL
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ROZMOWA Z PANIĄ KAROLINĄ OBRYCKĄ, SZKOLNYM
PSYCHOLOGIEM

Żywa lekcja historii znów
zagościła w naszej szkole

1. Od kiedy pracuje Pani w zawodzie
szkolnego psychologa? 
Jako psycholog pracuję drugi rok.
2. Co najbardziej lubi Pani w swojej
pracy? 
Możliwość pomocy drugiej osobie oraz
wdzięczność i bezinteresowność. 
3. Co sądzi Pani o zachowaniu uczniów
naszej szkoły? 
Uczniowie naszej szkoły są kulturalni i
mają szacunek do innych.
4. W jakim najciekawszym miejscu Pani
była? 
Jednym z ciekawszych miejsc, w których
byłam (w którym widoczne są ślady
historii) to Sarajewo.
5. Co Pani lubi robić w wolnym czasie? 
Czytać książki, uprawiać sport i słuchać
muzyki.
6. Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Smażony ser (wszystkie sery jakie
istnieją, uwielbiam!)
7. Czy ma Pani jakieś zwierzątko?
Kota - brytyjczyk szary (kotka).
8. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Czarny i butelkowa zieleń.
9. Jaka była Pani ulubiona gra w
dzieciństwie?
Uwielbiałam bawić się w chowanego i
grać w dwa ognie. 
10. Jaka jest Pani ulubiona książka?
Wszystkie książki Dariusza Mroza, no i
Harry Potter :)

Dziękujemy za udzielenie wywiadu!

                             Rozmawiały Olga i
Oliwia

.

Na sali
gimnastycznej
odbyła się
ciekawie
opracowana
lekcja historii.
Nie było to
siedzenie w
klasie nad
datami.
Lekcja
dotyczyła
starożytnego
Rzymu i
mieszkania w
nim. Na
początku była
prezentacja
kolczugi, czyli

koszuli
wkładanej pod
zbroję, złożonej
z małych
metalowych
kółeczek. Potem
nasi koledzy
odgrywali role,
np. żołnierza,
niewolnika,
gladiatora itp.
Mnie się
podobało. Nie
wiedziałam, że
w starożytnym
Rzymie żołnierz
musiał wykonać
dziesięć wypraw
wojennych,

bo inaczej nie
mógł wrócić z
wojska. Ani, że
niewolnik nie
miał prawa
nawet się
odezwać, gdy
zostawał
sprzedawany.
Była to bardzo
cenna lekcja!

                  Olga

pixabay.com
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Koty świata

Odnajdź następujące słowa:
Syjamski, sfinks, lew, tygrys, puma, lampart, ryś,
pantera, dachowiec, pers.
                                                 Przygotowała Wiktoria

Wiktoria
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