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      WITAJ, SZKOŁO!

      ŚWIĘTUJEMY :)

Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło.
Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.
Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi.
Mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły.

   Z radością, nadzieją i lekką nutką obawy wracamy po
wakacjach w szkolne progi. Jaki będzie ten nowy rok?
Zobaczymy. Najważniejsze, że wreszcie w szkole i w
gronie przyjaciół - drugoklasiści pełni optymizmu i gotowi
na nowe wyzwania!
   Oczywiście pojawia się nowy element wyposażenia -
maseczka, którą trzeba nosić np. w sklepach czy innych
miejscach zgromadzeń. To chyba już taki znak naszych
czasów.
  Co czeka nas w tym nowym roku? Czy dotrwamy do
końca w murach szkoły, czy też może znowu wrócimy
przed ekrany komputerów? Oby nie...

  
   Ostatni dzień września to w naszej szkole święto
chłopaków. Z tej okazji dziewczyny przygotowują dla nich
różne  niespodzianki. W tym roku chłopcy zostali
obdarowani  np. pamiątkowymi długopisami z grawerem,
zabawnymi skarpetkami, kolorowymi saszetkami i
oczywiście dużą ilością artykułów do zjedzenia! 
  Klasowe świętowanie to znakomita okazja do integracji,
której pamiątką  są zdjęcia :)
  
 
Drodzy Chłopcy!
 Z okazji Waszego święta życzymy   wszystkiego
najlepszego, uśmiechów na twarzach, sukcesów w nauce
oraz, a nawet przede wszystkim, dużo zdrowia!
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    SONDA O SZKOLE      Szkoła w dobie koronawirusa

   Po prawie półrocznej nauce zdalnej wróciliśmy do szkoły. 
Chyba wszyscy się z tego ucieszyli. A jak to jest po kilku tygodniach?

Zrobiliśmy dla Was sondę.

   PLUSY:

 + nie mamy zaległości w nauce,
 + uczymy się systematycznie,
 + utrzymujemy kontakt z rówieśnikami,
 + nie nudzimy się w domach,
+ uczymy się nowych rzeczy.

   MINUSY:
 - musimy  zachowywać ostrożność w związku z zagrożeniem     
 epidemicznym, 
  - nie wolno nam przemieszczać się po szkole i kontaktować  z innymi
klasami, 
 - musimy budzić się wcześnie rano,
 - mamy więcej nauki,
 - spędzamy mniej czasu z rodziną.

                                    Tatiana Goławska
   Po powrocie do szkoły dowiedzieliśmy się o zaostrzeniach,

które nam (uczniom) się nie za bardzo spodobały, a tymi
wymaganiami były:
- niemieszanie się klas,
- niedzielenie się swoimi prywatnymi przedmiotami,
-  zakaz przemieszczania się po szkole na przerwach ,
- lekcje odbywają się w jednej sali, oprócz informatyki i
wychowania fizycznego,
- na jednym korytarzu mogą być tylko 2 klasy,
- w jednej toalecie mogą być tylko 2 osoby,
- niektóre prace domowe są zadawane elektronicznie'
- do szkoły możemy wejść dopiero 10 minut przed dzwonkiem
na lekcję.
      Większość uczniów raczej nie za bardzo lubi te zasady,
lecz niestety, są one wymagane. Jedna z moich koleżanek w
klasie jest skarbnikiem szkolnym i chodząc po klasach musiała
nosić maseczkę (oczywiście taką materiałową). Niestety, np.
nawet na zrobienie zdjęcia klasowego musimy mieć zgodę
rodzica :/   Lecz są też i  plusy. Np. z tego powodu, że mamy
lekcje w jednej sali, to możemy zostawić na wf plecak w sali, a
wziąć sam strój na wf i nie dźwigać kilku zbędnych (na
wychowanie fizyczne) kilogramów ;) 
  W ubiegłym roku był radiowęzeł i mogliśmy się
przemieszczać po szkole. Teraz przez Covid-19 nie możemy
się przemieszczać, więc przerwy są nudne. Ponieważ nie ma
radiowęzła, nie można nawet posłuchać muzyki. Może w
najbliższym czasie wystartuje? Kto wie? 
   W sali komputerowej po każdym użytku, dyżurni klasy muszą
dezynfekować laptopy, komputery i myszki.  
                        Wiktoria Matyjaszczyk                              

Oliwia Wietrzyk
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DZIAŁANIA CARITASU 

  Początek roku, a my już działamy!
7,8 i 18 września byliśmy w kościele.
7 września witaliśmy pielgrzymów z
Sosnowicy i przygotowaliśmy dla nich
bigos, gorącą herbatę, ciasta i
babeczki.
  8 września były dożynki gminne,
podczas których rozdawaliśmy wodę.
Msza odbyła się na dworze na scenie.
 18 września natomiast były imieniny
naszego nowego księdza proboszcza, 
Podarowaliśmy mu bukiet kwiatów.
Pod koniec mszy złożyliśmy księdzu
życzenia. Razem z nami ( członkami
Caritasu) byli również katecheci i
trzecia klasa, która śpiewała w chórku
( oni też mieli kwiaty). Po nas życzenia
składał pan organista wraz z chórem.
Ślicznie wyśpiewali życzenia. 
  Mamy mnóstwo pomysłów   na
kolejne działania!
                         Kaja Bartkowicz  
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        SPRZĄTANIE ŚWIATA24 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 27. Akcji
Sprzątania Świata organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” pod
hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.�
Kampania odbywa się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu
śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.
Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,
promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań,
dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ ludzkości na środowisko.��
Nasza szkoła corocznie bierze udział w akcji i tak też stało się w tym roku.
Uczniowie klas I-IV udali się z wychowawcami na sprzątanie najbliższej
okolicy, aby choć w niewielkim stopniu uporządkować świat dookoła siebie.
Przecież Ziemia to nasz wspólny dom, o który powinniśmy wszyscy bez
wyjątku dbać
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                     Narodowe Czytanie
  W sobotę 5 września czytaliśmy "Balladynę". Akcja odbywała się na
wolnym powietrzu przed Urzędem Gminy.
    Po wprowadzeniu pani Katarzyny Zalewskiej, dyrektora Samorządowej
Biblioteki Publicznej, jako pierwsi wystąpili przedstawiciele władz: pan
burmistrz Józef Gruszczyk oraz pan Janusz Szalast - radny. Wcielili się w
role Kirkora i Pustelnika. 
    Następnie mikrofony przejęli uczniowie naszej szkoły, prezentujący
wybrane sceny tragedii. Wzrok przechodniów przyciągały dziewczyny z
klasy VIII ucharakteryzowane na główne bohaterki - Balladynę, Alinę,
Goplanę i Wdowę.
  Pięknie prezentował się ustawiony przez panią Kasię symboliczny dzban
malin (podjadanych ukradkiem w trakcie czytania:).
   Wprawdzie słonko dogrzewało i dawało się we znaki czytającym, ale
daliśmy radę.
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      ZWIERZAKI SŁODZIAKI

   Przedstawiamy Wam dziś  zwierzątka naszej redaktorki Milenki Kwit z kl.
IVa. Oto co o nich napisała:

   Mam wiele zwierząt: pieska o imieniu Kora, rybki oraz koty. Bardzo je
kocham.
    Kora to pies rasy gończy polski. Są to psy myśliwskie o bardzo silnym
instynkcie łowczym. Posiadają cechy charakteru bardzo ważne w
przypadku psów polujących: są bardzo odważne, ale bywają też uparte i
mają duży temperament.
Kora ma 2 lata i ma czarną sierść.
    Jeden z moich kotów nazywa się Stefan, a drugi - Kotka. Kotka jest
szarego koloru, a Stefan wielokolorowy - czarny, biały, brązowy. Stefan ma
5 lat, a Kotka - 9 lat.
    Oprócz nich mam jeszcze rybki - dwie są kolorowe, jedna żółta, a jedna -
czerwona. Do tego mam jeszcze pięć glonów.
    Dzięki zwierzętom w moim domu jest kolorowo i wesoło.

   A Wy, jakie macie zwierzęta? Może chcecie się nimi pochwalić?
Zapraszamy! Milena Kwit
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              TO I OWO  RYSUNKOWO

Fabian Bancerz Oliwia Wietrzyk

Oliwia Wietrzyk

Fabian Bancerz
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