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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja” 

życzy 
zespół redakcyjny 

gazetki LUZZZ
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WIELKANOCNA PISANKA
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Nasza szkoła wzięła udział kolejny już raz w konkursie
miejskim na najpiękniejszą pisankę. 
Konkurs jest organizowany przez SP nr 2 w Rudzie
Śląskiej. 
W tym roku bardzo okazałe pisanki dostarczyli nasi
uczniowie, jednak pisanka gigant, którą zrobiła razem 
z mamą uczennica klasy I c jest wyjątkowa. 
Gratulujemy pomysłu i życzymy wygranej. 

Dnia 3 kwietnia 
odbył się 

w naszej szkole 
kiermasz wielkanocny. 

Można było zakupić 
ozdoby świąteczne:

 pisanki, stroiki 
oraz pyszne ciasta 

i ciasteczka
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.
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.

.

. .
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WSPOMNIENIA Z FERII

W pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole odbyły się półkolonie pod hasłem „My się zimy nie boimy”. Nie było
wcale czego się bać, bo zima do nas nie dotarła, a kiedy już przyszła, to zapomniała zabrać ze sobą śniegu.
Poradziliśmy sobie jednak bez niego doskonale, udało się nawet ulepić bałwana… ze starych gazet! Oprócz tego
zwiedziliśmy Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, skocznię imienia Adama Małysza w Wiśle, a także
widzieliśmy rzeźbę Adama Małysza wykonaną z białej czekolady Wedel! Mniam! Temat jedzenia był nam bliski
przez całe zimowisko, bo jedliśmy gofry, oscypki, odwiedziliśmy restaurację fast food,  a kolejnego dnia
uczyliśmy się samodzielnie przygotowywać zdrowe śniadanie. Nie mogło nas zabraknąć także w Aquadromie, w
kinie oraz w każdym zakamarku budynku naszej szkoły, gdzie bawiliśmy się w grę terenową. Uprawialiśmy
różne sporty, wykonywaliśmy prace plastyczne. Opiekowały się nami panie Patrycja Aleksa, Maria Mieszczanin i
Anna Łabno, czyli nauczyciel świetlicy, pedagog i psycholog. Nie sposób opisać wszystkich atrakcji, jakie nas
spotkały. Czy zapiszemy się za rok na zimowisko? Jasne, ze tak!

S. SP. P
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Rok temu nasza szkoła
została wyróżniona tytułem

„Szkoła odkrywców
talentów”

 za przyczynianie się do
odkrywania, promocji

 i wspierania uzdolnień
dzieci i młodzieży. Tym
samym rozpoczęły się

przygotowania do Święta
Talentów, które 

21 marca zgromadziło
wielu uczniów, nauczycieli,

absolwentów i rodziców 
w bielszowickim 
Domu Kultury. 
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W pierwszej 
części programu 

dzieci miały okazję
zaprezentować 

na prawdziwej scenie
swoje uzdolnienia i pasje.

Natomiast drugą część
uświetnili swymi

występami 
byli uczniowie 
naszej szkoły. 

Był to wyjątkowy czas
zarówno dla artystów
 jak i dla publiczności.
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SKRZYNKA PROBLEMÓW

Pamiętacie mnie? Jestem czerwona i prostopadłościenna. 
To ja, Skrzynka Problemów! Cały czas istnieję dla Was – stoję koło portierni, otwarta na każdy problem i
kłopot. Napisz, co Cię trapi, wrzuć do mnie, a odpowiedzi szukaj na łamach gazetki LUZZZ. 
W ostatnich miesiącach chyba nie mieliście wielu problemów, zgadza się? Pomyślałam tak, dlatego, 
że wrzucaliście do mnie tylko wesołe rysunki i rysuneczki, nie znalazłam żadnych informacji 
o kłopotach i zmartwieniach. Coś mi się jednak wydaje, że każdy ma czasem jakiś problem lub chociaż
problemik, który męczy i uwiera. Jedni nie radzą sobie z jakimś przedmiotem, inni czują się dręczeni
przez kolegę z klasy, a jeszcze ktoś ma problem z rodzicami. Napiszcie, pomogę, jak tylko potrafię! 
Pozdrawiam, 
Wasza Skrzynka Problemów

Ł.

.

CZAS NA WYCIECZKI!

Wiosna zachęca nas do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Już w marcu klasa 4c i  4b udały się na
wycieczkę do Wieliczki, a dwa tygodnie później, 

w ślad za nimi wyjechały  klasy 5a i 5b. Mało kto wie,
że miasto to oferuje do zwiedzania nie tylko Kopalnię

Soli, ale również Zamek Żupny i piękny rynek, na
którym od niedawna  można podziwiać trójwymiarowe

malowidło z rzeźbami ( na zdjęciu).

A.

.
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Twórczość świetliczaków

Wszystkie dzieci lubią rysować. Pracę nad nowym rysunkiem rozpoczynają zwykle 
z wielkim zapałem, pierwsze elementy dzieła są najstaranniejsze, a z biegiem czasu
zapał gdzieś wyparowuje. Też czasem tak macie? Świetlica wie, jak sobie z tym radzić.
W każdy czwartek, organizowane są zajęcia plastyczne, gdzie wykonuje się prace
różnymi, także bardzo żmudnymi technikami. Zajęcia mają charakter konkursu, 
w którym jury stanowią sami jego uczestnicy. To oni głosują na pracę, której autor
zwycięży i otrzyma drobny upominek – jakiś gadżet szkolny, paczkę żelków itp. 
Z taką motywacją od razu łatwiej dokończyć to, co się zaczęło!

Ł.

Ł.

1. Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by nie było
wiadomo gdzie jest początek.

2. Szlachta ograniczyła władzę króla przez konstytucję
w Nichilnowie.

3. Dyskryminacja, jest to zmiana barwy skóry 
u zwierząt, jak i u ludzi.

HUMOR ZESZYTÓW
SZKOLNYCH

A.

A.
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To nie mój ogryzek!

Taka sytuacja...
1. W świetlicy, przed lekcjami, dzieci siedzą przy stoliku i rysują. Tuż przed godziną
8:00 dzieci zabierają swoje kredki, odchodzą od stolika, na którym pozostają ścinki
papieru. Wychowawca prosi o powrót i posprzątanie. Chór świetliczaków krzyczy „To
już tam było, zanim zaczęliśmy rysować!”

2. Na przerwie dwie wybitne uczennice rozmawiają o sprawdzianie z matematyki.
Między nimi leży ogryzek. Dyżurujący nauczyciel zwraca się z prośbą o wyrzucenie go
do kosza 
i co słyszy? „To nie mój ogryzek!”

3. Dźwięk dzwonka. Uczniowie zmierzają pod swoją klasę, formują pary. Na podłodze,
obok nich, leży kartonik po mleku. Nadchodzi nauczyciel, prosi najbliższego ucznia 
o podniesienie śmiecia. Oczywiście z tłumu pada nasze ulubione zdanie: „To nie
moje!”
Po tych słowach atmosfera robi się zawsze nieprzyjemna. No faktycznie, to nie Twoje. 
Ale to nie znaczy, że nie możesz podnieść i wyrzucić. Ktoś tego śmiecia w końcu
będzie musiał podnieść.  To nie wstyd, a wykazanie się postawą godną ucznia.
Pamiętaj, że ten bezpański śmieć koło Ciebie staje się Twoim śmieciem i o Tobie
świadczy.
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08.04.2014 r. w  naszej szkole
odbyła się V runda Regionalnej
Ligi Historycznej. Gościliśmy 

5 drużyn. Naszą szkołę
reprezentowała drużyna 

w składzie: Jakub Ciepły, Julia
Wyciślik i Oliwia Mrozek 
z klasy VI a. Zajęliśmy w V

rundzie I miejsce, a po
podsumowaniu wszystkich

punktów z pięciu rund
zajmujemy III miejsce.
Gratulujemy i życzymy

powodzenia w rundzie finałowej,
która odbędzie się 
13 maja w SP nr 21 

M.

M. M.

V RUNDA 
REGIONALNEJ LIGI HISTORYCZNEJ

E.

E. E.
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                         STRONA KLEKSA

B.C.

W marcu uczniowie klas I - III obejrzeli spektakl
Teatru Nowego z Zabrza pt. Draka w tropikach
ptaka i słonika" Przeczytajcie o wrażeniach
uczennicy klasy II b.

  Przedstawienie bardzo mi się podobało. Była to
opowieść o słoniku i ptaku. Najbardziej polubiłam
słonika, gdyż był dobry miły i bardzo uczynny, ptak
zaś był jego przeciwieństwem. Historia leniwego
ptaka, którego jajko wysiadywał słoń była bardzo
pouczająca. Opowiadała, że kłamstwo nie popłaca,
a cierpliwość zostaje wynagrodzona. Najbardziej
zaskoczyło mnie, że z wysiadywanego jajka wykluł
się mały słonik.
Aktorzy mieli ciekawe, bardzo kolorowe stroje i
spiewali mnóstwo wesołych piosenek. Spektakl był
bardzo interesujący i bardzo dobrze mi się go
oglądało.

                                       Emilka Marek kl. II b

B.C.

27 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Teatru

                       Teatr to jest takie miejsce, 
                         w którym mocniej bije serce.

Marlena Wadelska

Daria Smułkowska
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