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- Weź piękny liść  z mego lasu
i w swojej książce go zasusz

Gdy zima śniegi naniesie,
Liść złotą przypomni ci jesień

i będziesz pamiątkę miał po mnie.
- Wdzięczny ci jestem ogromnie!

                                                Jerzy Ficowski

Na jesienne wieczory
polecamy 
wywiady:

z p. Sonią Mazgaj 
i p. Agatą Fałek,
a także strony 

KLEKSA - nie tylko 
dla najmłodszych!

E.

E.
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JESIENNA WYCIECZKA KLASY IV B I VI B 
DO CIESZYNA

M.

07.10.2014 r. uczniowie klasy IV b i
VI b byłi na wycieczce 
w Cieszynie. 
Uczniowie zwiedzali:
- Pałac Larischa,
- Rotundę Romańską oraz  
Wieżę Zamku Piastowskiego,
- zobaczyli również Studnię Trzech
Braci.
Możliwy był spacer po lentilki 
do Cieszyna czeskiego, wejście do
Czeskiej Republiki jednym
mostem, powrót do Polski drugim. 
Pogoda dopisała, humory również.

M.

E.
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Pyt. Czym się Pani aktualnie zajmuje ?
Odp. No cóż na nudę nie narzekam,  robię to na co wcześniej nie miałam za dużo
czasu.
Zajmuję się ogrodem, często wyjeżdżam do mojego siedliska w lesie,
gdzie aktywnie spędzam czas  a w wolnych chwilach "walczę z kretami".
Uczestniczę życiu szkolnym wnuka. Regularnie odwiedzam przedszkole, gdzie
czytam 
przedszkolakom ich ulubione książeczki. Nadrabiam również zaległości w czytaniu.  
Pyt. Jak Pani wspomina pracę w naszej szkole ?
Odp.To były wspaniałe lata. Zawsze marzyłam o pracy z dziećmi i miałam to szczęście,
że
moje marzenia się spełniły. Z sentymentem wspominam różne  organizowane 
imprezy, które były dla nas wszystkich świetną zabawą.Sympatycy biblioteki byli 
zawsze chętni do pracy i z entuzjazmem realizowali różne przedsięwzięcia.
Pyt. Czy będzie Pani odwiedzać naszą szkołę ?
Odp. Oczywiście,  przy każdej nadarzającej się sposobności. Życie szkoły zawsze
 będzie bliskie memu sercu.
Pyt. Jakie ma Pani plany na przyszłość ?
Odp. W dalszym ciągu prowadzić aktywny tryb życia. Chciałabym jeszcze zwiedzić
wymarzone miejsca, być może znajdę czas na podszlifowanie języka angielskiego.
A w ogóle myślę, że wszystko co najlepsze  jeszcze przede mną. 

Dziękujemy za poświęcony nam czas, życzymy powodzenia
                                                                                                                  Zespół redakcyjny.

CO SŁYCHAĆ U PANI SONII ?



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 5 10/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLLUZZZ

Październik jest 
MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

4 października przypadają imieniny Św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt i tego dnia obchodzony jest
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt.

W naszej szkole tradycją już stało się, że przez cały miesiąc zbieramy dary dla podopiecznych Schroniska dla
Zwierząt w Rudzie Śląskiej.

Liczymy na Wasze wsparcie.
Lista potrzebnych rzeczy:
- karmy dla psów i kotów w puszkach,
- karmy specjalistycznej dla seniorów,
- karmy specjalistycznej dla psów / kotów chorych: np. na nerki, z alergią, rekonwalescentów itp.,
- dobrej jakości karmy dla szczeniąt i kociąt,
- posłania; koce, kołdry, legowiska, prześcieradła, ręczniki itp. 
(rzeczy te przydatne są w Schronisku przez cały rok ),
- smycze, obroże, kagańce, haltery (kantarki ),
- akcesoria do tresury np. klikiery, akcesoria agility; przeszkody, worki, płotki itp.,
- zabawki dla kociąt i szczeniąt, typu „kong” dla psów itp.,
- słoma do bud, trociny do kuwet.
Przynoście do biblioteki do końca października!!!Jak co roku ogłaszamy też konkurs plastyczny "Mój
czwronożny przyjaciel". 
Prace wykonane dowolną techniką, format A4 składamy do końca października w bibliotece. 
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody!

. .
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POZNAJMY SIĘ...
WYWIAD Z PANIĄ AGATĄ FAŁEK – WYCHOWAWCĄ KLASY I A

WYWIAD Z SZEŚCIOLATKAMI

Pyt.1 Czy fajnie jest w naszej szkole?
Ala: Jest bardzo fajnie w naszej szkole!
Dominik: Jest super w szkole.
Pyt.2 Co Wam się tutaj najbardziej podoba?
A.: Najbardziej mi się podoba świetlica.
D.: Podobają mi się książki.
Pyt. 3 Gdzie było lepiej – w przedszkolu, czy w
szkole?
A.: Lepiej jest w szkole.
D.: Lepiej w szkole.
Pyt. 4 Czy umiecie już czytać?
A.: Nie umiem jeszcze czytać.
D.: Nie umiem.
Pyt. 5 Czy poznaliście fajne osoby?
A.: Znalazłam dużo fajnych osób.
D.: Poznałem kolegę.
Pyt. 6 Czy lubicie Waszą Panią nauczycielkę?
A.: Kocham swoją Nauczycielkę!
D. : Fajna jest Pani.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia.

Pyt. 1 Jak Pani trafiła do naszej szkoły?
Odp. Prosto i w prawo  a tak poważnie – dzięki
przychylnej decyzji Dyrekcji mogę uczyć 
w najfajniejszej Szkole Podstawowej.

Pyt. Jaki jest Pani znak  Zodiaku?
Odp. Mój znak zodiaku to Panna.

Pyt. Co Pani robi poza szkołą?
Odp. Swój wolny czas uwielbiam spędzać z rodziną,
jednak też wykorzystuję go na podwyższanie
kwalifikacji – obecnie kontynuuję studia podyplomowe i
jestem w trakcie kursów.

Pyt. Jak się Pani pracuje z sześciolatkami? Czy
widzi Pani różnicę w pracy z nimi w porównaniu 
z wcześniejszymi latami, kiedy naukę w szkole
rozpoczynały dzieci siedmioletnie?
Odp. Z sześciolatkami pracuje mi się wspaniale. Moja
klasa 1a to wyjątkowo mądre i chętne do pracy dzieci.
Jest różnica – muszę  dostosowywać formy 
i metody pracy do wymogów związanych z podstawą
programową obowiązującą również sześcioletnich
pierwszoklasistów. Ułatwiają mi to moje wcześniejsze
doświadczenia zawodowe – pracowałam m.in. 
w przedszkolu.

Pyt. Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Odp.  Myślę, że czas pokaże. Póki co, chcę
wykonywać to, co robię, najlepiej jak potrafię.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia.

.

Agata Fałek

I.L.

I.L.
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FOTO - RELACJA
 Z FESTYNU RODZINNEGO

I DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Fasolki

Sznupek

tygrysek piesek motyl wręczenie nagród

. . .

.

.

.
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Dzieci wiersze piszą...

               STRONA KLEKSA

            
                   W podstawówce w Kochłowicach
                          naszą Panią każdy zna,
                   bo tylko ona codziennie od rana
                        bardzo dobry humor ma.
                    Zawsze wita nas wesoło
                                czy to w klasie,
                              czy przed szkołą.
                     Choć trzy lata szybko miną,
                      a półrocze tuż przed nami
                     my będziemy ją wspominać,
                      bo za wszystko ją kochamy.   
                                         Marcelina Bogacz kl. II c

                                     

Moja Pani jest wesoła,
cieszy się z tego cała szkoła.

Pisze ładnie po tablicy,
rano uczniów wszystkich liczy.
Lubi, gdy jest cicho w klasie,

nie chce słyszeć o hałasie.
                                           Franciszek Syzdół II c

                       
                       Dzień Nauczyciela

  Dnia 14 października 2014 roku w naszej szkole
odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Na
sali gimnastycznej zebrali się wszyscy pracownicy
szkoły, a dzieci przygotowały przedstawienie.
  Uczniowie włożyli wiele trudu w przygotowanie
tego wydarzenia, niektórzy recytowali wiersze, inni
zaprezentowali pokaz mody, a grupa taneczna
„Fasolki” pięknie zatańczyła. Nauczyciele otrzymali
upominki od swoich uczniów, ale myślę, że
największą radość sprawiła im akademia,  którą dla
nich przygotowaliśmy To był bardzo udany dzień,
który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
                            Marysia Szarek kl. IIc    

                         

                        Nasza Pani jest wesoła,
                        gdy się cieszy cała szkoła.
                        Kiedy w klasie głośno jest,
                        nasza Pani smuci się.
                        Malujemy, wyklejamy,
                        wycinamy, szkicujemy
                        i tak z naszą Panią  pracujemy.
                                                          
                                               Piotr Joszko II c
                 

B.C. B.C.
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                        " KOT W BUTACH "
                                   na scenie Teatru Rozrywki w Chorzowie

..

                                                           
              Moje wrażenia po obejrzeniu spektaklu " Kot w butach"
W chorzowskim Teatrze Rozrywki obejrzeliśmy spektakl pt. "Kot w
butach", na który wybraliśmy się z cała klasą.Przedstawienie bardzo mi
się podobało. Oprócz wspanialej gry aktorów oraz kolorowych kostiumów,
bardzo podobało mi się to, że mogliśmy wspólnie śpiewać piosenkę.
Historia kota w butach była przedstawiona bardzo ciekawie. Największe
wrażenie, oprócz sprytnego kota wywarła na mnie postać
Czarnoksiężnika, który został przedstawiony w bardzo zabawny sposób.
Historia przyjaźni kota z panem bardzo mnie poruszyła. Pomimo, że
znałam ją już wcześniej, dzięki przedstawieniu odkryłam ją na nowo.
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tak niezwykłym przedstawieniu,
gdyż było ono ciekawe, zabawne i bardzo poruszające.
                                                                     Emilka Marek kl. III b

 W Teatrze Rozrywki reżyser Jacek Bończyk pokazał
nam współczesną, roztańczoną i rozśpiewaną wersję
bajki "Kot w butach". W przedstawieniu zaciekawiła
mnie gra aktorów, wesołe piosenki i efekty specjalne.
Najbardziej podobał mi się główny bohater Kot  -
miłośnik butów, ponieważ był bardzo oddany swojemu
Panu i dla niego gotów był zrobić wszystko. Dla niego
posunął się nawet do kłamstwa. Uważam, że spektakl
był wspaniały, gdyż pokazał nam jak ważna jest w
życiu przyjaźń i spełnianie swoich marzeń.
                                  Patrycja Szołtysik kl. III b

  "Bajki są właśnie po to,
   żeby dzieci z ochotą
   chciały zawsze poznawać je..."

..

B.C.

..


