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A ZIMA JUŻ TUŻ TUŻ...

Ach jak dobrze, przyszła zima!
Już śnieg pada i mróz trzyma.

Jest też zdrowo i wesoło,
bo śmiech dzieci słychać wkoło.

Gdy się ziemia śniegiem bieli,
wszystkim serca rozweseli.
Już niedługo ciemna nocka
Mikołaja w drodze spotka.

Przy obrusie śnieżnobiałym
w krąg usiądzie grono całe
gdy kolęda płynie z serca.

Bałwanek E.M.
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NASZE WĘDRÓWKI

W dniach od 21 do 23 października odbył się rajd
górski do ZAKOPANEGO. 
Pierwszego dnia  udaliśmy z przewodnikiem do Doliny
Pięciu Polskich Stawów. W drodze na szczyt
zatrzymaliśmy się przy Wodospadzie Siklawa. 
Na górze odpoczywaliśmy w najwyżej położonym
schronisku, a na kolację w Gliczarowie wróciliśmy
dopiero wieczorem.  
Drugiego dnia trasa była jeszcze trudniejsza. 
Mianowicie wspinaliśmy się na Kasprowy Wierch.
Widoki były przepiękne. Na szczycie zobaczyliśmy
śnieg, a w nim niewielkie stado kozic. Tego dnia
byliśmy bardzo zmęczeni. Trzeciego dnia nie szliśmy
już w góry - pakowaliśmy się, a podczas drogi
powrotnej zatrzymaliśmy się na Krupówkach 
by zakupić pamiątki. Następnie jechaliśmy prosto 
do domu. Było bardzo fajnie i zabawnie. Pogoda
dopisała i humory też.

 
Julia Pająk, kl. VI a

Zakopane

.

.

Gliczarów

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 2 12/2013 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL LUZZZ

W październiku w naszej szkole organizowana była
zbiórka rzeczy dla zwierząt ze schroniska „Fauna” 
 w Rudzie Śląskiej. Uczniowie chętnie włączyli się 
w akcję, przynosząc karmę, koce, zabawki i wiele
innych potrzebnych rzeczy. Zebrane dary zostały
przekazane schronisku podczas naszej wizyty.

Uczniowie mogli zobaczyć zwierzęta w schronisko 
i porozmawiać z pracownikami.

ZWIERZACZKI DZIĘKUJĄ

. .



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 2 12/2013 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLLUZZZ

KOMIKSOWO 

5b

5a

A. Kurpas

D.Kowalczyk
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6 grudnia Święty Mikołaj wraz ze
swoją świtą ponownie odwiedzi

naszą szkołę. Grzeczne dzieci już się
cieszą, a niegrzeczne…?
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Prawdziwie radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz uśmiechu i życzliwości 
na każdy dzień 
Nowego Roku 

życzy 
zespół redakcyjny LUZZZ

Niech Święta 
       radością wypełnią 

Wasz dom
A Nowy Rok 
blasku doda

Waszym dniom.

.

9 i 10 grudnia 2013 r. odbędzie się w szkole 
kiermasz świąteczny i kiermasz ciast 

w godzinach od 9.00 - 12.00. 
Zapraszamy serdecznie. 

Kiermasz odbywa się pod patronatem TPD. 
Fundusze zebrane podczas kiermaszu będą przekazane dla uczniów 

klas III wyjeżdżających na Zieloną Szkołę.
Organizatorem kiermaszu są p.Beata Restecka i p.Magdalena Bartnik.
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NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN

4 grudnia obchodzona jest Barbórka - święto patronalne górników. 
Oczywiście najhuczniej obchodzi się Barbórkę na Śląsku . 
Jednak oprócz świeckiego charakteru jest także ten religijny, związany z patronką
górników – św.Barbarą. 

Św.Barbara żyła na przełomie III i IV wieku. Tradycja podaje, że urodziła się w
Nikomedii (dzisiejsza Turcja), w bogatej rodzinie pogańskiej. Była jedynaczką, na
której narodziny rodzice bardzo czekali. Odznaczała się wielkimi zdolnościami i
niespotykaną urodą. 
Tradycja mówi, że Barbara uciekła przed ojcem i schroniła się w skale, która w
cudowny sposób miał otworzyć się przed nią. Jednak wydał ją pastuch, którego owca
weszła do tej skały. Umarła jako męczennica z rąk własnego ojca. Zabił ją w 306 roku.

 Święta Barbara jest czczona jako święta dziewica i męczennica. 
Jest patronką: górników. Jej atrybutami są: palma męczeństwa, kielich, czasami
wieża. Czasami ma także strusie, lub pawie jajo, jeden, lub dwa miecze, monstrancję i
lwa u stóp.

Dla górnika słonecznik
koniecznie! 

Niech pod ziemią mu
będzie słonecznie! Kiedy

w czarny węgiel się
wwierca, 

w bardzo czarnym,
podziemnym chodniku -

niech słonecznik mu
świeci od serca!
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WYCIECZKA KLASY VI A DO URZĘDU MIEJSKIEGO

26 listopada 2013 r. zwiedzaliśmy Urząd
Miejski w Rudzie Śląskiej. Spotkaliśmy się 
z Przedstawicielem Rady Miasta. 
Pan Jan Wyżgoł pokazał nam salę sesyjną,
opowiedział nam o pracy urzędników. 
W sali sesyjnej mogliśmy zająć miejsca
przedstawicieli władzy miejskiej:
prezydentów, radnych i skarbnika.
Zrobiliśmy próbne głosowanie.  Spotkaliśmy
się z Panią Prezydent Grażyną Dziedzic,
Panem Wiceprezydentem Michałem
Pierończykiem, który przedstawił nam plany
związane z naszą dzielnicą.

Rafał Czyżak, kl. VI a
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STRONA KLEKSA

Pamiątkowe zdjęcie

Ćwiczenia w gaszeniu pożaru

BC

Wycieczka do Straży Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej
W październiku uczniowie klas I –
III naszej szkoły mieli okazję
zobaczyć z bliska jak wygląda
praca strażaka. Każdy z nas miał
okazję wsiąść do strażackiego
samochodu i przymierzyć strażacki
kask.  Dużą atrakcją była próba
gaszenia fikcyjnego pożaru. Pod
koniec naszego pobytu  rozległ się
dźwięk syreny alarmowej. Strażacy
błyskawicznie wsiedli do
samochodu i pojechali gasić
prawdziwy pożar. 

Basia

BC

Wiktor w strażackim kasku
BC
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Kubuś Puchatek i przyjaciele

Czas na małe conieco

.

Przysmak Kubusia Puchatka

Do miseczki wbij jajko, dodaj pół
filiżanki  mleka. Całość wymieszaj

trzepaczką. Kromki chleba
tostowego wkładaj do masy tak aby

nasiąkły z obu stron. Smaż na
gorącej patelni  do momentu, kiedy
chleb będzie miał złoty kolor. Ciepłą

grzankę polej miodem.
Smacznego!

Za najsympatyczniejszego misia
uznaliśmy ulubieńca wszystkich
dzieci, Kubusia Puchatka. 
W czasie zajęć poznaliśmy wiele
ciekawych faktów związanych 
z powstaniem książki, obejrzeliśmy
fragment filmu i śpiewaliśmy
Kubusiową mruczankę. Następnie
wykonaliśmy ilustrację
rozwiązaliśmy krzyżówkę 
i układaliśmy "puchatkowe" puzzle.
Na koniec spróbowaliśmy „małego
conieco”. Miodek na wafelku
smakował  wybornie. 
             100 lat Puchatku!

STRONA KLEKSA
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

B.C.

B.C.

B.C.

B.C.

.
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Po jednych chodzicie,
drugie są w zeszycie,

a na termometrze,
trzecie zobaczycie.

Siada na gałęziach,
gdy mrozik przyciśnie,

jak ozdoby z cukru
mieni się srebrzyście.

CZACHA DYMI

Pewna liczba
dwucyfrowa,

dwie najmniejsze cyfry
chowa.

Z nich dwu, ta większa
jest zawsze pierwsza.

M.

Wyniki konkursu z poprzedniego numeru
Prawidłowe odpowiedzi to:
1. Słowacja
2. Warszawa
3.  Komputer
Nagrodę otrzymują: J. Wyciślik , W. Strąk , J. Pająk 
i R. Czyżak. Po jej odbiór zapraszamy zwycięzców do
biblioteki szkolnej.                     Gratulujemy!

Co to za inżynier,
z zimą podróżuje.

I na wszystkich rzekach,
mosty nam buduje?

          

 Odpowiedzi na zagadki  prosimy dostarczyć 
        do szkolnej biblioteki do 20 grudnia. 

    Spośród autorów poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy zwycięzców, dla których 

przygotowane będą nagrody.  

M.
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