
LUZZZ
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 18
im. ks. K. Damrota
ul.Łukasiewicza 7
41-707, Ruda Śląska

Numer 1 10/13

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Każdemu uczniowi 
radość się udziela,

gdy zbliża się 
Dzień Nauczyciela!

TY masz doświadczenie,
my młodość niewinną.

Ty masz wielką mądrość, 
my mowę dziecinną.
Tobie nie wystarcza,
nasza słów swoboda.

Chcesz byśmy przeżyli
życie jak przygodę.

Za twe wszystkie rady i uparte kroki
chcemy podziękować Nauczycielu

drogi.
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WSPOMINAMY WAKACJE

Mój najlepszy dzień wakacji

Moim najlepszym dniem wakacji był wyjazd do Movie Park Germany w Niemczech. Jest to niemiecki park
rozrywki gdzie jest pełno atrakcji takich jak karuzele. Podzielony jest na trzy części: strefę dziecięcą,
strefę strachów i na część filmowo – teatrzykową. Moją najlepszą kolejką była Jimmy Neutron, która jest
najszybsza w całym parku i filiżanki z Cosmem i Wandą. Bardzo dobrze bawiłem się na Dory, na której
spływało się łodziami z wodospadu. Inne atrakcje to : podniebna kolejka, spadająca winda, latawce
Avatara i straszne kolejki górskie, gdzie mogło się dostać zawału serca. Widziałem też pontony w strefie
strachów przypominające łódź Wikingów. Byłem także w łapaczach duchów. Ta kolejka z dołu
przypomina atrakcję dla dzieci, ale w trakcie jazdy zmieniłem zdanie, gdyż na zakrętach było strasznie. Na
strefie filmowej oglądaliśmy film pt. "Akademia Policyjna", ale nic nie zrozumiałem, bo był po niemiecku.
Na strefie strachów oglądaliśmy teatrzyk pt. " Herosi przeciw złu" i ten film też był po niemiecku. Chyba
50- krotnie byliśmy na filiżankach, ta atrakcja była najlepsza.
                                                                                                                             

 Wiktor Plewka , kl. VI a
Mój najlepszy dzień wakacji

Nie mogłem doczekać się wakacji. Po długiej podróży w końcu dotarliśmy nad morze. Kąty Rybackie
okazały się małą, ale fajna mieściną, w której było dla mnie mnóstwo atrakcji. Do morza z naszego
pensjonatu szedłem minutę. Następny dzień najbardziej utkwił mi w pamięci. Pamiętam, że wtedy morze
było wzburzone i fale sięgały 1 metra. Była super zabawa w morzu: razem z moim bratem, dwoma
kuzynami i dwiema kuzynkami. Fale przeskakiwało się wspaniale, ale kiedy nadciągała wielka fala prawie
zawsze mnie podtapiało. Do godziny 16.00 byliśmy na plaży. Później poszliśmy na obiad i zjadłem pyszną
pizzę. Po obiedzie odpocząłem w pokoju. Trochę pograłem na komputerze. Potem poszliśmy z bratem i
kuzynem pograć w ping ponga. Po chwili dołączyli się do nas rodzice i graliśmy mini turniej w ping
ponga. Razem z całą rodziną i znajomymi, którzy byli razem z nami na tych wczasach. Ten dzień był
niezapomniany: wielkie fale, pyszny obiad i mini turniej ping ponga.

Jakub Ciepły, kl.VI a

Pierwszy dzwonek
Gdy zabrzmiał pierwszy wrześniowy dzwonek, to bardzo się ucieszyłam, że znów zobaczę moje
koleżanki. Gdybym jednak miała wybierać, to chciałabym, żeby były jeszcze wakacje. 
Na wakacjach bardzo mi się podobało. Pojechałam do babci w góry i bawiłam się z kuzynem. W szkole też
mi się podoba. Mamy kilka nowych nauczycielek i doszedł nam jeden nowy przedmiot. 

Natalia Niediela,  kl. V a
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Wakacje R.J.
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WCZORAJ PRZEDSZKOLAKI 
DZISIAJ PIERWSZAKI

SamorządSamorząd

SZKOLNE WYBORY

24. 09. 2013 r. odbyły się
wybory do Rady Samorządu

Uczniowskiego.
Przewodniczącą została 

Julia Pająk z kl. VI a,
zastępcą Patrycja Bloch 

z kl. VI b
sekretarzem- Rafał Czyżak 

z kl. VI a. 
                     
Gratulujemy!

DZIEŃ CHŁOPCA

Dziewczyny z Naszej Szkoły
składają Chłopcom

serdeczne życzenia:
zdrowia, szczęścia,

pomyślności,
dużo radości, masy słodyczy,

wszystkiego dobrego
życzymy Wam z serca

całego.

Z tej okazji w szkole
dziewczyny przygotowały
klasowy Dzień Chłopca.

PASOWANIE

           02.10.2013 r. 
            odbyło się 
      pasowanie na ucznia 
 w sali gimnastycznej przy
 licznej obecności rodziców 
 i zaproszonych gości. 
   Pasowania dokonała 
         Pani Dyrektor 
      Grażyna Miliczek. 

Samorząd

Klasa I a liczy 
19 uczniów, 

wychowawcą jest 
Pani Beata Prędki.
Klasa I b liczy 
  20 uczniów,  

 wychowawcą jest 
 Pani Brygida Kaczmarczyk.

Klasa I c liczy 
20 uczniów, 

wychowawcą jest 
Pani Magdalena Bartnik.

A.B.A.B.

ŚWIĘTO SZKOŁY

A.B.
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WITAMY SZEŚCIOLATKI

Witamy Sześciolatki!!!

W bieżącym roku szkolnym do grona uczniów naszej Szkoły dołączyło troje sześciolatków – Martynka Bacińska,
Natalka Matlak i Szymek Skowron. Wszyscy uczęszczają do klasy I c. Luzzz zadał im parę pytań:
L.: Czy jesteście zadowoleni z tego, że ostaliście już uczniami?
M, N, Sz.: Tak. Bardzo!
L.: Czy podoba Wam się w naszej szkole?
M, N, Sz.: Tak, nasza szkoła jest bardzo fajna. Mamy miłe Panie i sympatycznych kolegów .
L.: Jakie zajęcia najbardziej lubicie?
M.: Najbardziej lubię bawić się w kąciku zabaw. Gra „Ser szwajcarski” wciąga mnie bardzo!
N.: Ja najbardziej lubię bibliotekę szkolną. Lubię czytać, a tam jest dużo książeczek, które mogę wypożyczać do
domu.
Sz.: Mnie się podoba w świetlicy, jest kolorowo i ładnie.
L.: Czy lubicie się uczyć?
M.: Tak. Lubię się uczyć. Najbardziej lubię rysować szlaczki.
N.: Ja też bardzo lubię szlaczki.
Sz.: Lubię, kiedy na lekcji nasza Pani opowiada nam o serduszku – jak ono pracuje. Chcę w przyszłości być
lekarzem.
L.: Dziękuję za rozmowę. Życzę Wam w imieniu redakcji Luzzzu samych sukcesów w nauce i miłych chwil
spędzonych w naszej szkole!
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NASZE WĘDRÓWKI

Błatnia, nazywana również Błotny, to szczyt w grupie
Klimczoka o wys. 917 m.n.p.m.
Schronisko pod szczytem Błatniej wybudowane
zostało w latach 1925-1926. Rozbudowane zostało w
latach 1965-1968. Z hali na szczycie Błatniej
rozpościera się widok na znaczną część Beskidu
Śląskiego i Bielsko-Białą.

W sobotę 28 września uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i
opiekunami wzięli udział w XXVII RAJDZIE SOBOTNIE WĘDRÓWKI
zorganizowanym we współpracy z PTTK Oddział Miejski w Rudzie
Śląskiej. Rajd odbywał się na terenie Beskidu Śląskiego, 
z metą w schronisku PTTK na Błatniej. Pogoda dopisała, kondycja i
dobry humor uczestników również.
Dzieci wzięły udział w zorganizowanych konkursach, grach i zabawach
ruchowych.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek, a dla szkolnej drużyny
przygotowano dyplom. Zdobyliśmy pierwsze punkty do GOT BZ. Już
czekamy na następne rajdy!
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Kociak Pieski

Burek

4 października przypadają
imieniny Św. Franciszka z Asyżu –
patrona zwierząt i tego dnia
obchodzony jest Światowy Dzień
Ochrony Zwierząt.
Od 4 do 11 października trwa
Tydzień Zwierząt, a cały miesiąc
został ustanowiony MIESIĄCEM
DOBROCI DLA ZWIERZĄT.
Prosimy w imieniu Samorządu
Uczniowskiego, abyście przynosili
do biblioteki dary dla
czworonożnych podopiecznych
Schroniska dla Zwierząt w Rudzie
Śląskiej:  koce, poduszki, miski,
karmę dla psów i kotów, zabawki
dla zwierząt, smycze, kagańce.
Na dary czekamy do 30
października br.

5 października 2013 r. Marta Skudlik z kl. VI a zajęła II miejsce 
w konkurencji 25 M HOLOWANIE MANEKINA z czasem 25:74
w klasyfikacji MŁODZIKÓW GRAND PRIX POLSKI  w Ratownictwie
Wodnym.

Gratulujemy!

ŚWIATOWY DZIEŃ 
OCHRONY ZWIERZĄT

SUKCES NASZEJ 
SZKOLNEJ KOLEŻANKI

M.C. F.F.

F.F.
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Piękne są nasze polskie Tatry,
górale mają dla turystów mnóstwo atrakcji,
nie będziesz tam się nudził w czasie wakacji.
I również piękne są Tatry w sąsiedniej … .

Co to za miasto,
w którym chmury

zawadzają
o Pałac Kultury?

Dużo wie, ale cóż,
głową sam ani rusz.

CZACHA DYMI

M.

      Odpowiedzi na zagadki  prosimy dostarczyć do      
            szkolnej biblioteki do końca października. 
             Spośród autorów poprawnych odpowiedzi
             rozlosujemy zwycięzców, dla których 
             przygotowane będą nagrody.  

M.
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STRONA 
KLEKSA

ZŁOTA POLSKA
JESIEŃ

JesieńJesień

A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest
Tyle słońca z lata jeszcze w nas

I jesienny smutek nam nie grozi, wiem
Dobry los wciąż sprzyja nam

Jesień

3 października klasa II b wybrała się na jesienną wycieczkę . Spacerując
po Kochłowickich Plantach obserwowaliśmy zmiany zachodzące 
w przyrodzie i szukaliśmy darów jesieni. Znaleźliśmy kasztany, owoce
buku  i pięknie wybarwione  jesienne liście, które rozwiewane przez wiatr
wesoło tańczyły w promieniach jesiennego słońca. Po powrocie do szkoły
wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Jesienne drzewa”.

Słońce coraz krócej świeci na
niebie. 

Bociany już dawno opuściły
Polskę. 

Inne ptaki właśnie  szykują się do
odlotu. 

Nad polami i łąkami unoszą się
jesienne mgły 

i snują się srebrne nitki 
babiego lata.

 Liście na drzewach zmieniają
swe kolory 

i opadają na ziemię tworząc
barwne dywany. 

W parkach i lasach 
dzieci zbierają kasztany 

i żołędzie.  
TO JUŻ JESIEŃ.

B.C.B.c.

B.C.
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