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CZAS REALIZOWAĆ 
        MARZENIA

Napad, czy egzamin?
Czas niezwykły....

.

.

W dniach 16.06- 17.06. 2020 w całym kraju odbyły się
 długo wyczekiwane egzaminy ósmoklasistów. 
  Z dwumiesięcznym opóźnieniem z powodu pandemii, 
w nietypowej sytuacji 16 uczniów naszej szkoły zmierzyło się
 z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka       
 angielskiego. 
     "Zamaskowani ",  dobrze przygotowani poddali się 
 procedurom bezpieczeństwa i przez trzy dni przelewali
 na papier swoją wiedzę.
       Emocje towarzyszyły wszystkim. Z języka polskiego
towarzyszył uczniom fragment H. Sienkiewicza "Quo vadis",
 a dłuższa forma wypowiedzi, którą musieli napisać, to
przemówienie lub opowiadanie. 
Królowa nauk - matematyka, też wymagała wysiłku umysłowego. 

         Wszystkim dzieciom 
- tym małym i dużym, w dniu ich   
    święta  składamy życzenia.

Konkurs szkolny "Żywe obrazy"             
                 zakończony.
Serdecznie gratuluję wszystkim
uczestnikom konkursu pomysłów 
i ich  realizacji.
Uczniowie biorący udział w konkursie
wykazali się niesamowitą kreatywnością
 i pomysłowością. 
Nadesłane prace są naprawdę znakomite.
Można je zobaczyć na szkolnej wystawie
oraz na internetowej stronie naszej szkoły
(tam została zamieszczona prezentacja).
Aby osiągnąć tak znakomite efekty, wiele
osób musiało przyczynić się do powstania
tych prac. Serdecznie wszystkim dziękuję. 
  Organizator  U.Karwath
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Tak realizowaliśmy zadanie domowe.
Dzień Dziecka - sprawiamy, aby ten
dzień był wyjątkowo przyjemny.

. Dzisiejsza lekcja z historii fotografii
i takie cudne zdjęcie 
w ramach zadania domowego.

Przypatrywanie się przyrodzie daje
ciekawe efekty.
Magdalena Krzemińska-Kostorz

.

LEKCJE, lekcje...
Rozwijamy swoje umiejętności
 i poznajemy nowe możliwości.
Lekcje naprawdę mogą być
ciekawe. Szkoda tylko, że musimy
spotykać się na platformach
internetowych. Bardzo brakuje
nam wzajemnych kontaktów, 
spotkań,rozmów, po prostu - bycia
w swoim towarzystwie. 
Zajęcia online dają nam także
wiele możliwości lecz nie zastąpią
spotkań w realu. 
Staramy się jednak jak najlepiej
realizować zadania. 

Zadania domowe, to zmora
wszystkich uczniów. Zwłaszcza 
w  czasie nauczania na odległość
przybrały one nieco inny wymiar.

Nie zawsze jednak muszą uczniom
sprawiać przykrość. 
Są zadania, które uczniowie
realizują z wyjątkową
przyjemnością.
 Do takich działań zaliczają się
zadania, które sprawiają
przyjemność, sami mogą sobie
 je wybrać  lub są pasją
wykonawców. 
Dzięki takim zadaniom poznajemy
lepiej młodych ludzi.
 Odkrywają bowiem  wtedy swoje
pasje i czasem nawet zaskakują. 

.
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Zagadka mitologiczna

          LEKCJE ONLINE - Z WIZYTĄ NA OLIMPIE
                          prezentacje uczniowskie 

Życzenia dla mamy.
Sprawienie przyjemności mamie,
to przywilej każdego dziecka.
W tym szczególnym dniu każde
dziecko, niezależnie od wieku
pragnie uprzyjemnić czas swojej
mamie. Pomysły  były różne. 
Wśród nich znalazły się:
przygotowania deserków,
upieczenie pierniczków, kupienie
kwiatów, wykonanie laurki.
Zapewne prezent przygotowany
samodzielnie, z serca sprawi
obdarowanej wielką radość. 
Dla wszystkich mam- STO LAT!
Nie zapominajmy o ojcach
 23  czerwca ich  święto!

Uczniowie klas piątych przygotowali spotkanie na
Olimpie. 
Mimo, że odbyło się u każdego w domu, to mieliśmy
namiastkę wspólnej pracy i możliwość
zaprezentowania swojego dzieła. Każdy przedstawił
swoją postać przed kamerą, wysłał do pani zdjęcie 
oraz tekst. Wyniki naszej pracy pani umieściła 
w prezentacji, która będzie niezwykłą pamiątką. 
Wrażenia uczniów:
- bardzo stresuję się przed występem,
- nie lubię występować przed kamerą,
- lepiej pracować w klasie. 
Opinia pani: wspaniała praca uczniów. 

Co to jest lapbook?
Lapbook to forma kreatywnego
zaprezentowania informacji na
dany temat. Przeważnie teczka,
większa kartka z możliwością
składania, w której w formie
rysunków, wykresów, otwieranych
okienek oraz ruchomych
elementów przekazuje się wybrane
treści. Wzbudza ciekawość i
motywuje do gromadzenia i
odkrywania ukrytych ciekawostek.

Lapbbok pozwala na zbieranie
informacji i nieskończone
rozszerzanie jego zawartości.
To wszystko umieszczone jest 
w kieszonkach, książeczkach 
o przeróżnych kształtach i na
karteczkach.
Lapbook jest więc czymś w rodzaju
teczki interaktywnej
przypominającej papierowy
teatrzyk mieszczący się na
naszych kolanach, stąd właśnie jej
nazwa".              M.K.K

.

.

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 26 06/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plDmuchawiec

.

Żywe obrazy. Konkurs dla uczniów. Podziwiajcie efekty
na https://zsgolawiec.edupage.org/

.

https://zsgolawiec.edupage.org/
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Przemówienie p. Dyrektor
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele
Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na
inauguracji roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami  kolejny wspólny rok, czas wielu
doświadczeń i przeżyć. Był to wyjątkowo trudny okres, rok w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym
trudnościom i wyzwaniom związanym między innymi z kształceniem na odległość. Po raz pierwszy nie
kończymy wspólnie, uroczyście roku szkolnego, nie spotkacie się z wszystkimi kolegami przy odbiorze
świadectw od wychowawców. Niestety, bezpieczeństwo w obecnej chwili jest najważniejsze.
Mijający rok szkolny był również rokiem wyjątkowym. W grudniu, w przeddzień górniczego święta nasza szkoła
otrzymała imię św. Barbary. Św. Barbara opiekuje się tymi, którzy podczas pełnienia swoich codziennych
obowiązków, w trakcie pracy, narażeni są na rozmaite niebezpieczeństwa. Zapewne w tym roku szkolnym
patronując szkole czuwała nad wszystkimi uczniami i nauczycielami, aby każdego dnia mogli wypełniać swoje
obowiązki

Drodzy Uczniowie

Na pewno czas, spędzony wspólnie w murach naszej szkoły oraz w domach podczas nauczania zdalnego
zostanie na długo w pamięci każdego z Was. Dziękuję Wam za solidną pracą, za zaangażowanie w szkolne
życie i godne reprezentowanie szkoły poza jej murami, w różnego rodzaju akcjach czy konkursach. Gratuluję
wszystkim osiągniętych sukcesów, jak pisał poeta Emil Oesch ,,Do sukcesu niema żadnej windy, trzeba
pokonać schody”. W tym roku szkolnym aż 36% uczniów ,,pokonało schody” z wyróżnieniem. 

Drodzy Absolwenci
Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadczenia zdobyte
w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne
ścieżki i starajcie się uczynić prawdę. Wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że
wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane 
i rozwijane w tej szkole, będą w przyszłości procentowały. Myślę, że będziemy mogli być 
z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie,
pokonując nadchodzące próby losu. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze
zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie 
i szacunek innych.
Życzymy Wam również, abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie
wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz - co również bardzo ważne - spotkali życzliwych a jednocześnie
wymagających nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele
Dziękuję wszystkim  Nauczycielom, którzy odkrywali u swoich uczniów niezliczone talenty, motywowali ich do
działania, zachęcali do wytężonej pracy, zwłaszcza w trudnym czasie nauki zdalnej, Serdecznie dziękuję za
wszelkie starania, dzięki którym nasi uczniowie są dobrze przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny
świat. Dziękuję za wzorową pracę i wspaniałą atmosferę.

Szanowni Rodzice.
Słowa podziękowania kieruję do Rad Rodziców oraz do wszystkich rodziców, którym zależy na dobru naszej
szkoły, na budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie. Serdeczne
podziękowania dla wszystkich rodziców, którzy zwłaszcza w ostatnich miesiącach stanowili wsparcie dla swoich
dzieci i nauczycieli na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy.
Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę  udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych,
wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim prawdziwych! Wypoczywajcie, gromadźcie siły na
następny rok szkolny.  Nigdy jednak nie zapomnijcie
o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący,
i ostrożni. Wszak wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi
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Drodzy Ósmoklasiści- słowa skierowane do uczniów przez P. Dyrektor M.Horst
Dzisiejszy dzień ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotkaliśmy się w takim małym gronie po
raz ostatni, niestety ze względu na pandemię nie mogą Wam towarzyszyć wszyscy nauczyciele, młodsi koledzy
i rodzice, z drugiej zaś - ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone w tej szkole, to
historia, a jednocześnie początek nowego czasu. Jako jedyni pisaliście swój pierwszy egzamin tydzień przed
zakończeniem roku szkolnego, w warunkach pandemii, z zakrytymi ustami i nosami. Przed Wami droga ku
indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć
sobie cel, który zamierzacie osiągnąć.

OLIWKA JĘDRZEJASZEK w imieniu wszystkich uczniów klasy ósmej
W imieniu wszystkich tegorocznych absolwentów mamy zaszczyt złożyć podziękowania całemu gronu
pedagogicznemu, mimo, że nie jest ono 
z nami teraz obecne. Pani Dyrektor, na Pani ręce przekazujemy te podziękowania. Pragniemy także
podziękować Pani za wsparcie i wysiłek włożony w uczenie nas matematyki – wiemy, że nie było łatwo.
 
Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam serdecznie za trud i serce, jakie nam okazaliście. Wiemy, iż często
sprawialiśmy kłopoty. Mamy nadzieję, że zapomnicie o naszych błędach i braku dobrych manier. Okazaliście
nam wiele cierpliwości, wyrozumiałości, otoczyliście opieką, z co najważniejsze nauczyliście nas pewnych
faktów i logicznego myślenia. Dzięki Wam poznaliśmy wartości przyjaźni, lojalności, miłości.
Cieszymy się, że w naszym życiu szkolnym był czas nie tylko na ciężką pracę, ale i na dobrą zabawę. Wspólnie
z naszymi rówieśnikami przeżywaliśmy radości i smutki tych ośmiu lat. Jesteśmy szczęśliwi,
 iż mogliśmy znaleźć oparcie w naszych cudownych koleżankach i kolegach.

Dzisiejszy dzień - tak radosny, a zarazem tak smutny - zakończy jeden z ważniejszych etapów naszego życia.
Teraz każdy z nas pójdzie w swoją stronę, lecz w naszych sercach zawsze pozostanie miejsce na
wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil.
Nauczyciele, będziemy o Was pamiętać i mamy nadzieję, że nie sprawimy zawodu Wam i tej szkole, w której
murach przez osiem lat pobieraliśmy naukę.

                                      Jako uczniowie , ostatni raz w murach tej szkoły. 
  Pożegnanie z wychowawcą  Magdaleną Krzemińską -Kostorz, panią dyrektor oraz koleżankami i kolegami.
    W tak okrojonym składzie, w odpowiednich odstępach, w maseczkach z zachowaniem zasad     
 bezpieczeństwa odbierali świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody za udział i konkursach. 
   Na wyniki z egzaminów trzeba jeszcze poczekać.


