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SWAP PARTY, czyli
wymieńmy się ciuchami.

         R A T U J E M Y  
   I  UCZYMY  RATOWAĆ

WSTĘPNIAK NACZELNEGO
14 października w naszej szkole odbył się  uroczysty Dzień Nauczyciela.Całą

uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski.
Klasy szóste zaprezentowały zaproszonym gościom, obecnym i emerytowanym
nauczycielom pokaz mody. Po przedstawieniu odbyło się wręczenie dyplomów dla
nauczyciela naj czyli kosiarza, arcymistrza i kompana. Arcymistrzem w tym roku została
pani Mirela Ulbrych- Łodziana, a arcymistrzem oraz kompanem pan Przemysław Szpyra.
Na zakończenie wystąpiła p. Dyrektor i wręczyła wyróżniającym się nauczycielom
Nagrody Dyrektora.  A  byli to: Monika Suchańska, Agnieszka Bryja, Bogumiła Szmidt-
Kruk, Michalina Trybuś, Anna Wilk, Bronisława Kuczera, Joanna Hural, Marta Gąsior,
Ilona Myszka, Ilona Stępniewska - Towarek, Małgorzata Bernat. Po wręczeniu nagród,
dzieci udały się do domu, a nauczyciele na uroczysty poczęstunek.
                                        (Magdalena Wodecka, Karolina Kuczera)

30 października  na Gokirze odbyła się impreza  SWAP
PARTY  zorganizowana  przez Stowarzyszenie „Inicjatywa’’
działające w naszej szkole. Koordynatorką tego wydarzenia
była Judyta Klecha. Osoby, które tego dnia odwiedziły
siedzibę  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji , mogły
podziwiać i zakupić  wybory ceramiczne, a także te
związane z techniką decoupage i filcowaniem. Uczestnicy
kółka teatralnego  przedstawiali  stroje, które można
wypożyczać już od listopada.(Natalia i Patrycja)

.
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      Zaczął się czas intensywnej nauki, 
      ale i  ważnych uroczystości. Zajrzyj    
              koniecznie do MĄDRALLI!

Dnia 16.10.2014 r., w naszej
szkole odbyło się bicie
rekordu w resuscytacji. W
tym roku cały klasy oraz
chętni  rodzice oraz
nauczyciele zaangażowali
się w akcję, z czego się
bardzo cieszymy. Dzięki
takim akcjom, możemy
uratować innym życie   :)

.

Czy spoglądacie w
kalendarz? Ja właśnie
spojrzałam i stwierdziłam
,że za miesiąc święta!
Zanim jednak nadejdą
zajrzyjcie koniecznie do
"Mądralli". Zachęcam do
przeczytania wywiadów z
naszymi nauczycielami "naj"
                          Nikola

Bijemy rekord!

Dzień Nauczyciela

Redaktor naczelny
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Podczas uroczystych obchodów Dnia Nauczyciela
postanowiliśmy zadać kilka pytań "Nauczycielom naj..."

W Y W I A D Y  
            W Y W I A D Y

W magicznym kręgu
Planetarium

Panie Magdalena Pieszko i Anna Oleksy
otrzymały srebrną odznakę w konkursie dla
opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności
GRATULUJEMY:)

Dnia 21 października 2014 roku uczniowie
 klas szóstych oraz ich nauczyciele pojechali
na  warsztaty edukacyjne do planetarium w
Chorzowie. 
Zaproszono nas na seans astronomiczny
prezentujący ruch gwiazd i innych ciał niebieskich
po orbicie. Seans był bardzo ciekawy, bo niebo
nie wszędzie wygląda tak samo... Niezwykłe
zjawiska, odległe obiekty czy niewidoczne z
naszych szerokości geograficznych
gwiazdozbiory  mogliśmy zobaczyć siedząc
wygodnie w fotelu w planetarium. Ta wycieczka
była bardzo udana, pozwoliła uczniom poszerzyć
wiedzę o wszechświecie i przygotowała nas do
sprawdzianu z przyrody. Z niecierpliwością
czekamy na kolejną wycieczkę.
 (Żaneta Nitner i Nikola Niemiec)

Mądralla:Dlaczego
został pan
nauczycielem w-f?
Przemysław Szpyra: Z
umiłowania do sportu i
bardzo lubię dzieci.
M:Jaką dziedzinę 
sportu pan uprawia?
PSZ: Uprawiam tenis i
piłkę nożną.
M.-Został Pan
wyróżniony przez
uczniów klas 4-6  w
konkursie  "Nauczyciel
naj..." Co pan myśli o
wyborze na
arcymistrza i
kompana?
PSz. Po prostu myślę,
że dzieci mnie lubią.

M.-Co robi pan w
wolnym czasie?
PSz .Jeżdżę z dziećmi
na basen i gram z
kolegami w piłkę. 
M.-Jaką  książkę pan
przeczytał ostatnio?
PSz.Nie mam czasu
na czytanie książek.
M.Dlaczego pan
chodzi w różowych
skarpetach?
PSz. To jakiś chwyt
marketingowy?
M: Dziękujemy za
rozmowę.
 (Małgosia Brodawka)

25 listopada
prawdopodobnie
odędą się pierwsze
zawody z mini piłki
koszykowej w
naszej
szkole!będziemy
rywalizować z
Jankowicami i
Świerklany dolne )
trzmajcie kciuki Aga

12 listopada w
naszej szkole
odbyła się
uroczystość z okazji
Święta
Niepodległości.
Przedstawienie
przygotowali
uczniowie klasy 6B
oraz 4A pod opieką
swoich pań. (J.K)

Wybór na "Nauczyciela naj" każdego
roku jest trudny. Często wygrywa ten
nauczyciel, z którym spędzamy
najwięcej szkolnego czasu. 14
października przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego wręczyli
symboliczne dyplomy nauczycielom.

Nauczycielem
"Kosiarzem" została
nauczycielka języka
polskiego - p. Mirella
Ulbrych Łodziana
Mądralla: Jak spędza
pani wakacje? 
p. Mirella-Wakacje
spędzam z rodziną. To
jedyny okres,  w
którym mogę im
poświęcić cały wolny
czas.
Mądralla-Dlaczego
została pani
nauczycielką j.
polskiego?
p. Mirella:Z miłości

do bogatej polszczyzny
i literatury polskiej.
Mądralla- Jaką książkę
ostatnio pani czytała?
p. Mirella: Czytam
wiele książek, bo na
rynku pojawia się ich
mnóstwo.
Mądralla:Lubi pani
zwierzęta?
p. Mirella:
Toleruję.Mają za dużo
zarazków.
Mądralla: Dziękujemy
za wywiad.
(Julia Dawidowska)

.

6 listopada odbył się
konkurs
przedmiotowy z
języka polskiego.
Wśród 8 uczniów
tylko Łukasz Kosior
z klasy 6b otrzymał
84 % punktów czyli
42 i zakwalifikował
się do etapu
rejonowego. 

.

Nauczyciele Naj

Nagrodzone nauczycielki
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Czy wiesz że ? : 
- W Australii żyje dwa razy więcej kangurów
niż ludzi;
- Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor
i stają się biało-szare;
- Krew pasikoników jest koloru białego;
- Słonie to jedyne ssaki , które nie umieją
skakać;
- Karaluch może przeżyć kilka tygodni
pozbawiony głowy; Ostatecznie zabija go głód.
-Ptakiem, który najdłużej lata jest jerzyk. Może
utrzymywać się w powietrzu przez 3 lata .
  (Martyna Piksa ) 

Wyłoniono laureatów
konkursu :
,,Październik
miesiącem
oszczędzania''
Zwycięzcami w
klasach 1-3  zostali :
1 miejsce : Marcin
Wilk, 2 miejsce :
Oliwia Wita oraz
Patrycja Pendziałek
3 miejsce : Emilia
Tomiczek, Wiktoria
Grzegoszczyk oraz
Wiktoria Simko
W kl. 4-6 wygrali:
1 miejsce 

Damian Woryna i
Łukasz Kosior; 2
miejsce : Jakub
Szafarczyk i Kacper
Heliosz
----------------------
Zachęcamy do
głosowania w
konkursie ,,Wzorowa
Łazienka''
WSKAKUJCIE I
GŁOSUJCIE
Pośpieszcie się,
ponieważ możemy
głosować tylko do 10
grudnia !.
------------------------

W naszej szkole
bierzemy udział w
projekcie ,,Kupuj z
głową''. Na zajęciach
będzie mowa o tym
skąd się biorą
ubrania , żywość ,
zabawki , plastikowe
butelki , telefony
komórkowe. W
czasie Tygodnia
Edukacji Globalnej
(17.11 do 21.11)
pokażemy całej
naszej szkole plakaty
przygotowane w
czasie warsztatów

. Projekt zakończy
się wycieczką do
Krakowa i projekcją
filmu ,, Historia
rzeczy''
-------------------------
Najmłodsi SKO-wicze
wybrali się do oddział
u banku opiekującego
się naszą Szkolną
Kasą Oszczędności,
spotkaliśmy się z
dyrektorem banku
panem Władysławem
Sikorą oraz
opiekunem SKO z
ramienia

banku panem
Patrykiem
Łatuszyńskim.
Poznaliśmy pracę w
banku, jako nową
alternatywę zawodu
na przyszłość ;) 
Dziękujemy za miłe
przyjęcie naszych
najmłodszych w
banku.

(Magdalena Kuś)

. .

K T O? C O? G D Z I E ? J A K ?
                           C O  W  S Z K O L E   P I S Z C Z Y?

    Z A P I S A N E 
W DZIENNICZKU  
       U W A G:)
*Kiedy miała opisać
koszmarny sen,
opisała nauczyciela
języka polskiego.
*Radek na moje
uwagi odpowiedział:
"Spoko, luzik." 

Czy chcielibyście przeżyć  przygodę życia ? Jeśli tak, to koniecznie 
przeczytajcie bestsellerowe części książki ,,Kroniki  Archeo’’ Agnieszki
Stelmaszyk.
Razem z głównymi bohaterami Bartkiem i jego siostrą Anią odkryjecie
tajemnice i  podejmiecie próbę odnalezienia tajemniczego skarbu. Zanim
jednak uda się rozwikłać zagadkę, będzie na was czyhać wiele pułapek.
Musicie działać szybko. Wróg czai się tuż za plecami, a jak się okazuje, nie
tylko on może być przeszkodą. Z każdym skarbem związana jest jakaś
tajemnica, albo mroczna klątwa... Dzięki "Kronikom Archeo" odwiedzicie
zakątki świata, o których nawet wam się nie śniło. Wybierzecie się do Austrii,
Egiptu, a nawet do Kraju Kwitnącej Wiśni. Będziecie musieli walczyć o swoje
życie w samym środku dzikiej i pełnej niebezpieczeństw dżungli. Każdy z
tomów serii pozwoli wam rozwiązać nową zagadkę, a lektura będzie
trzymać w napięciu aż do ostatniej strony.
(Hanka Pawliczek) .

       C Z Y T A M,    B O    L U B I Ę!                 C Z Y T A M,  B O   L U B I Ę! 

*Wojtek
samodzielnie chodzi
po klasie.
*Uczeń zgłosił
nieprzygotowanie do
lekcji z powodu
śmierci babci, z
którą to babcią
jechałam dziś rano
tramwajem
*Śpiewa nie do
rzeczy.

W Banku PKO Kangury

Kroniki Archeo
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Nauczyciel języka
polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba
mnoga do
rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę
pani!

M I E S I Ą C E   P R A W D Ę  CI  P O W I E D Z Ą

Redakcja

   S T O P K A      R E D A K C Y J N A
Redaktor naczelny- Nikola Niemiec 
Zastępca naczelnego - Natalia Antończyk
Dziennikarze- Patrycja Knura, Magda
Wodecka,Robert Faber, Karolina Kuczera,
Żaneta Nitner, Hania Pawliczek, Julia
Dawidowska, Julia Koźlik, Magda Kuś,
Martyna Piksa, Zuzanna Towarek, Natalia
Sobik, Małgosia Brodawka
Korekta: Bogumiła Szmidt-Kruk

Blondynka jedzie
windą. W pewnym
momencie wsiada
do windy
mężczyzna i pyta ją:
- Na drugie..?
- Magda.

Na zakończenie
roku szkolnego
dyrektor mówi do
uczniów.
- Życzę wam
przyjemnych
wakacji,żebyście we
wrześniu byli
mądrzejsi.
- Nawzajem -
odpowiada młodzież
.

Przeczytaj, w którym
miesiącu się
urodziłeś, a dowiesz
się, jaki jesteś.
STYCZEŃ
Wolisz siedzieć w
domu z kolegami
i grać w gry
komputerowe.
Jednym słowem, nie
znosisz się uczyć!
LUTY
Kochasz szkołę i
zwierzęta.
Teraz spotyka cię
pech, a niedługo
szczęście!
MARZEC

Jesteś po prostu
marzycielem.
KWIECIEŃ
Wokół ciebie,zawsze
jest dużo ludzi,którzy
mogą na Ciebie liczyć.
MAJ
Kochasz śpiewać i
tańczyć! Twoje hobby
to po prostu muzyka!
CZERWIEC
W internecie tylko
oglądasz magiczne
sztuczki. Jesteś po
prostu magikiem!

LIPIEC
Myślisz tylko o sporcie.Gdy nadchodzą wakacje,
ty szukasz w garażu paletek
SIERPIEŃ 
Jesteś wyjątkowa!Masz taki charakter, którego
nie da się opisać
WRZESIEŃ 
Nie myślisz tylko o sobie!
Lubisz spędzać czas ze swoją płcią przeciwną
PAŹDZIERNIK
Ty jesteś najważniejsza! Myślisz tylko o sobie
LISTOPAD
Kochasz swoich rówieśników!Jesteś bardzo
utalentowana! 
GRUDZIEŃ
Nie chcesz,żeby ktoś ci pomagał. To, co robisz
zawsze jest dobrze! masz świetne pomysły!
(Zuzia Towarek)

Ośmioletni Sebastian mieszka z dziadkiem w
niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp. Od
pewnego czasu spokój tutejszych mieszkańców
burzy wieść o grasującym w okolicy tajemniczym
dzikim zwierzęciu. Pewnego dnia podczas
spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej
drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się
zdobyć zaufanie zwierzęcia. Jest szczęśliwy, że
znalazł przyjaciela. Wkrótce jednak okazuje się,
że w psie, któremu chłopiec dał na imię Bella,
dorośli widzą niebezpieczne zwierzę
dziesiątkujące stada owiec. Czy chłopcu uda się
ich przekonać, że to nie sprawka sympatycznej
Belli i wraz z nią wytropić prawdziwych
winowajców?
Zachęcam I polecam  Nikola Faber 

S T O P   K L A T K A  czyli o N O W Y M   F I L M I E 
                                    „Bella i Sebastian”
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"Mądralli"
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