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Uroczyście zaczął się nowy rok
szkolny 2019/20210! 

W naszej szkole rozpoczął się
akademią 2 września. 

Witamy nowych uczniów! 

Życzymy wszystkim owocnego
roku szkolnego!

Maja Kłeczek

Zapraszamy do współtworzenia szkolnej gazetki
"Matmomanii". Zajęcia odbywają się w każdy
piątek w godzinach 8:00-8:45 w sali numer 29.

Nauczyciel prowadzący: mgr Artur Biskup 

Zapraszamy: Iga Kłeczek klasa 4a, Maria Bula, Julia
Dziewońska, Dominka Góra klasa 6a oraz Maja Kłeczek, Zofia
Niećko klasa 6c
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939r. w godzinach porannych Niemcy
najechali na Polskę. Dzieci nie poszły wtedy do szkoły.
Dowódcą Niemiec był Adolf  Hitler (zdjęcie po prawej
stronie), który chciał wymordować wszystkich Żydów i
zawładnąć Europą. Działania wojenne ogarnęły niemal
całą Europę, wschodnią i południowo – wschodnią Azję,
Afrykę Północną, część Bliskiego Wschodu i oceany, a
także epizodycznie Amerykę Północną, a nawet Arktykę.
Poza większością państw europejskich i ich koloniami w
wojnie brały udział także państwa Ameryki Północnej i
Południowej oraz Azji. Według różnych szacunków
wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień. Trwała
do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945).

Maria Bula 

Dnia pierwszego września

Dnia pierwszego września, roku
pamiętnego,
Wróg napadł na Polskę z kraju
sąsiedniego. 
Najwięcej się uwziął na naszą
Warszawę,
Warszawo kochana tyś jest miasto
krwawe. 
Kiedyś byłaś piękna bogata
wspaniała,
Teraz tylko kupa gruzów pozostała.
Domy popalone, szpitale zburzone,
Gdzie się mają podziać ludzie
poranione. 
Lecą bomby z nieba brak jest
ludziom chleba,
Nie tylko od bomby umrzeć będzie
trzeba.
Gdy biedna Warszawa w gruzach
pozostała,
To biedna Warszawa poddać się
musiała.
I tak się broniła całe trzy tygodnie,
Jeszcze Pan Bóg pomści taką
straszną zbrodnie.

Tekst: Julia Ryczer
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Setna rocznica wybuchu powstania śląskiego

I powstanie śląskie wybuchło w
nocy z 16 na 17 sierpnia 1919
roku. Było wynikiem
niezadowolenia ludności z powodu
terroru i represji niemieckich.
Wybuchło po masakrze, do jakiej
doszło 15 sierpnia 1919 r. w
kopalni Mysłowice. Członkowie
Grenzschutzu strzelali tam do
tłumu górników domagających się
wypłat i zabili dziesięć osób. W
nocy z 16 na 17 sierpnia zaczęły
się walki w powiecie pszczyńskim,
walczono także w powiecie
katowickim i rybnickim, ale
działania nie były skoordynowane.
II powstanie śląskie wybuchło w
nocy z 19 na 20 Sierpnia w 1920
roku.W wyniku prób zbrojnego
opanowania terenu
plebiscytowego przez bojówki
niemieckie i napadów na polskie
lokale.
III powstanie śląskie. W nocy z 2
na 3 maja rozpoczęło się
powstanie. Na jego czele stanął
znany działacz społeczny, a
wcześniej komisarz plebiscytowy,
Wojciech Korfanty. „Zwycięstwo
osiągniemy za wszelka cenę i nie
ma takiego mocarza na świecie,
który by mógł nas okuć ponownie
w kajdany germańskie" - pisał 3
maja w odezwie do rodaków
Korfanty.
Walki trwały dwa miesiące -
powstańcy zdołali opanować
prawie cały obszar plebiscytowy,
później broniąc go przed siłami
niemieckimi. Najpoważniejsze
starcia miały miejsce w okolicach
Góry Świętej Anny.
Amelia Wiśniewska, Dominika
Góra
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Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12 września 2019r. 
Zebrania z rodzicami 
3 października 2019r.
Konsultacje dla rodziców
14 października 2019r.
Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas
pierwszych
7 listopada 2019r.
Konsultacje dla rodziców
12 listopada 2019r.
Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
6 grudnia 2019r.
Szkolne mikołajki
19 grudnia 2019r. 
Kiermasz bożonarodzeniowy, jasełka, zebrania z
rodzicami.
23-31 grudnia 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna
13-26 stycznia 2020r.
Ferie zimowe
7 lutego 2020r.
Zakończenie I okresu nauki. 
20 lutego 2020r.
Zebrania z rodzicami
2 kwietnia 2020r.
Konsultacje dla rodziców
9-14 kwietnia 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna
21,22,23 kwietnia 2020r.
Egzamin ósmoklasisty 
4 maja 2020r.
Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
7 maja 2020r.
Konsultacje dla rodziców 
4 czerwca 2020r.
Zebrania z rodzicami 
Maj, czerwiec 2020r.
Piknik szkolny i bieg charytatywny
26 czerwca 2020r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.
Ferie letnie

Terminy ferii zimowych
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