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  Przerwany marsz

.

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przed nami dziesięć
miesięcy wytężonej pracy, zdobywania wiedzy, ciekawych lekcji,
utrwalania koleżeńskich więzi. Dla uczniów klas pierwszych
zaczęła się przygoda z edukacją, najmłodsi byli z tego powodu
bardzo podekscytowani.
W tym roku nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji
„Przerwany Marsz”, której celem było szczególne wspomnienie
wydarzeń historycznych z 1939 roku. Mieliśmy zaszczyt gościć
przedstawicielki tego pokolenia: p. Annę Nowak, p. Marię
Nowotny oraz p. Katarzynę Kudrę.
Dzieci Wojny to nasze Babcie i nasi Dziadkowie, osoby
urodzone przed zakończeniem II wojny światowej - ostatni
świadkowie tamtych tragicznych dni. Zapraszając naszych gości
na dzisiejszą uroczystość, chcieliśmy oddać im należyty hołd
i cześć oraz podziękować za ich życie, za to co zrobiły dla Polski.
Dzięki ich uczestnictwu młode pokolenie może być świadkiem
żywej lekcji historii, która uczy zarówno pokory, jak
i szacunku.
Swoją obecnością zaszczycili nas również Burmistrz Miasta
Lędziny – p. Krystyna Wróbel oraz Wiceminister Sprawiedliwości
– p. Michał Wójcik.

       Jak to było......
Nie każdy wrzesień w historii Polski był tak
barwny, radosny i pełen wakacyjnych
wspomnień. Nie zawsze też dzieci 
w pierwszych dniach września zdążały do
szkoły, aby się spotkać ze swymi
rówieśnikami i powitać nowy rok szkolny.
Był wrzesień – wrzesień 1939 roku jakże
różny od innych. Szary od niemieckich
samolotów przesłaniających błękit
polskiego nieba i mundurów niemieckich
wojsk zalewających naszą ojczyznę.
Gorący od płomieni zamieniających 
w zgliszcza domy naszych rodaków.
Mokry, bo lały się łzy matek i dzieci.
W tych dniach zamiast dźwięku szkolnego
dzwonka wzywającego do szkoły dzieci
usłyszały przeraźliwy dźwięk syreni
dzwonów bijących na alarm.
Taka jest historia naszej ojczyzny.
   Do dziś dnia czcimy pamięć wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do tego, aby nasze pokolenie mogło bawić
się, wypoczywać i uczyć. 

INFO   Dzieci uczęszczające do świetlicy
wspólnie z rodzicami i rodzeństwem bawili
się na ognisku integracyjnym
zorganizowanym w Rybaczówce. 
  Ognisko zapoczątkowało szereg imprez,
które będą nam towarzyszyły w nowym
roku szkolnym, a na które już dziś
serdecznie zapraszamy.
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Jeszcze niedawno słyszeliśmy dźwięk szkolnego
dzwonka, który życzył nam słonecznych wakacji, a już
dźwięczy on głośno, witając nas radośnie. 

Minął czas beztroski, radosny, obfitujący w słońce i niesione z nim uciechy. Czas powrócić do szkolnych ławek
ido nowych obowiązków. Czeka nas dziesięć miesięcy wytężonej pracy. 
Uczniowskie rzemiosło jest bardzo trudne i choć uczą nas sami mistrzowie, to jednak nie brakuje wśród
uczniowskiej czeladzi takich, którym wypełnianie uczniowskich obowiązków sprawia wiele trudności.
Dlatego wraz z wrześniem i szkolnym dzwonkiem ślemy wam życzenia.
"Chce wam życzyć na początek               Żeby pochwał było tyle,                Długopisy, wszystkie pióra,
  By nauka szła jak z płatka,                     Ile szyszek w gęstym borze            Niechaj piszą mądrze, ładnie,  
  Żeby tyle było piątek,                           Żeby w szkole było milej                I niech skrzypią tak jak żuraw,
Ile pszczół na polnych kwiatkach.           niż nad rzeką lub nad morzem.     Kiedy błąd się gdzieś zakradnie.    
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         Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
               Spotkanie z policjantem.

PAMIĘTAJ ! Poznając zasady bezpiecznego zachowania się na drodze – wygrywasz, 
                      gdyż dzięki temu unikniesz wielu niebezpieczeństw. 
Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze:

1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” przez miejsca nieznane oraz mało bezpieczne.
2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.
3. Przez jezdnie przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych sygnalizacja świetlną.

Pamiętaj zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej ustaw się przy krawędzi
chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni, następnie z prawej strony jezdni i
jeszcze raz upewni się czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny że nie
nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnie.

4. Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło jesteś na pasach.
5. Nie należy przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.
6. Ważne jest aby uczniowie nosili elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców np.

umieszczone na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego.
7. Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu.
8. Wybierając drogę do szkoły wybierz najbezpieczniejszą drogę unikając miejsc niebezpiecznych.

Jeśli  udajesz się do szkoły rowerem i  korzystasz z niego przez większość część roku, sprawdź czy
twój pojazd jest prawidłowo oznaczony i widoczny na drodze.
    Rower powinien mieć:

Z przodu światło białe lub żółte
Z tylu światło czerwone
Przynajmniej jeden sprawny hamulec
Elementy odblaskowe dodatkowe rozmieszczone na wysokości między 30 a 90 cm nad poziomem jezdni
Sprawny dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy
Bezwzględnie na głowie kask! Jeśli Twoje dziecko odmawia zakładania kasku, ty odmawiaj używania
roweru.
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    HISTORIA OŚWIATY
KEN została powołana w 1773 r. Na sejmie reatyfikującym pierwszy
rozbiór Polski. Przeprowadzono wówczas reformy wewnętrzne. Jako
odrębny organ kierujący szkolnictwem, sejm powołał KEN, która przejęła
majątek skasowanego przez papieża zakonu jezuitów. Komisja powstała
z inicjatywy grupy działaczy oświeceniowych związanych ze Stanisławem
Augustem Poniatowskim.
Komisja, słusznie nazwana pierwszym na świecie ministerstwem oświaty,
przeprowadziła trudne dzieło zeświedczenia szkolnictwa, zwłaszcza jeśli
chodzi o program nauczania. Położyła duży nacisk na nauki ścisłe, na
opanowanie języka, historii i geografii narodowej, ograniczając łacinę i
usuwając teologię.
 Stworzyła system edukacji, który nie ograniczał się do kształcenia
umysłu, lecz także miał służyć rozwojowi człowieka i obywatela.
KEN działała do 1794r. 
W rocznicę utworzenia KEN obchodzimy święto wszystkich
nauczycieli.

14 października 2019 roku odchodziliśmy po raz kolejny
Dzień Edukacji Narodowej. To chwila , która pozwala na
pochylenie czoła w kierunku wszystkich pedagogów
 i pracowników szkół.Wyrazy szacunku, życzenia, a czasem i
słowa szczerych przeprosin płyną z ust młodych ludzi. 
I my w tym dniu dziękowaliśmy naszym nauczycielom.

   Szkolny talent
          show -
       eliminacje

.

CHEMIA TO MAGIA
Przekonali się o tym uczestnicy
podczas uroczystego  otwarcia sali
chemicznej wykonanej z „Budżetu
obywatelskiego”. 
 Pani Burmistrz K. Wróbel, dyrektor
szkoły M. Horst, nauczyciel
opiekun i pomysłodawca projektu
A. Starzycka, przedstawiciel Rady
Rodziców A. Janiszewska oraz
uczniowie i nauczyciele SP 4
uroczyście dokonali otwarcia sali
chemicznej. A młodzi chemicy
wykonali ciekawe doświadczenia. 

W tym roku
nasza szkoła
także
uczestniczyła w
akcji "Narodowe
czytanie".
Poznaliśmy 8
lektur, które
para
prezydencka

wybrała do
wspólnego
przeczytania.
My skupiliśmy
się na
"Katarynce"
Bolesława
Prusa.     

 Szkolne eliminacje "Talent show"
odbyły się 14 października. Udział
zgłosiło osiem drużyn ze
wszystkich klas naszej szkoły.
Dominowały zespoły taneczne,
które zadziwiły publiczność swoimi
umiejętnościami. 
Przyjemnie było zobaczyć także
mini popis karate w wykonaniu
uczennic klasy trzeciej. 
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom przeglądu odwagi 
i pomysłowości.  
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Nasza mała ojczyzna- poznajemy stolicę województwa
śląskiego. Historia na wyciągnięcie ręki.

.

     Na szczyt w górach wspiąć się warto!
    Jak tam pięknie i wysoko!

5 października nasza szkolna drużyna PTTK
„WAGABUNDZI z GOŁAWCA” brała udział w XXII
Rajdzie Jesiennym.T
Tym razem podążaliśmy szlakami Beskidu Małego.
Naszym celem było Schronisko PTTK Leskowiec.
Pogoda nas nie rozpieszczała ale daliśmy radę!
Najważniejsza to pogoda ducha, a tej nam nie
zabrakło.
    Zajęliśmy
 I miejsce w konkursie Pierwszej Pomocy,
 II miejsce w konkursie sprawnościowym oraz
 IV miejsce w klasyfikacji ogólnej.
  Wartością dodaną naszej wędrówki były pełne 
  siatki owoców runa leśnego.

INFO W dniu 26.09.2019r. w naszej szkole odbyło się
spotkanie integracyjne wolontariuszy klasy 8 z
podopiecznymi Ośrodka Bł. Karolina w Lędzinach.
Celem spotkania było przede wszystkim kształtowanie
postaw akceptujących niepełnosprawność. Spotkanie
służyło także wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu
przesądów
 i stereotypów na temat osób niepełnosprawnych.
Podopieczni wraz z naszymi uczniami wykonali
ciekawe prace plastyczne o tematyce jesiennej. 

.

  Spacer po Katowicach, zwiedzanie Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, poznawanie historii oraz
nieco rozrywki, czyli film pt. "Wyprawa Magellana" 
to atrakcje z których skorzystali uczniowie
klas piątych. Pod opieką wychowawców A.Starzyckiej,
U.Karwath i D.Parusela uczestnicy skorzystali ze
środków komunikacji miejskiej i podróżowali
pociągiem (niektórzy po raz pierwszy).   
    Poznawanie naszej małej ojczyzny może być
fascynującym doświadczeniem.
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