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p. Agnieszka Frączek gościła w naszej szkole!

Witam w ostatnim w
tym roku numerze
naszego
miesięcznika! W
listopadzie
obchodziliśmy
Międzynarodowy
Dzień Pluszowego
Misia. W bibliotece
zorganizowałam
konkurs na
najmniejszego
pluszowego misia.

Najmniejszym
pluszakiem został
miś 
o wysokości 2 cm!
Jego właścicielem
jest Daniel Jarząb z
kl. 1c. Każdy uczeń,
który wypożyczył
książkę i miał przy
sobie pluszaka
otrzymywał nagrodę
– niespodziankę. 

Jest mi bardzo miło
poinformować Was,
że nasza biblioteka
wzbogaciła się od
początku roku o
kilkaset nowych
książek - prawie
300! Część z nich
przekazana nam
została na rok
szkolny 2014/2015 i
te lektury, powieści
należą do MBP,
dlatego nie zdziwcie
się, że znajdziecie
w nich pieczątkę
biblioteki publicznej.
Druga część
książek to powieści

dla dzieci
młodszych i
starszych, które
otrzymaliśmy na
własność także od
Biblioteki Miejskiej
w Gliwicach. 
Zapraszam do
zapoznania się z
ofertą nowości w
naszym
księgozbiorze.
Oprócz nowości
wydawniczych
będziemy także
bardzo intensywnie
współpracować z
MBP w Gliwicach.
Już w styczniu

odbędą się lekcje
biblioteczne dla klas
VI, a w nowym
semestrze także
dla klas V.
Zorganizujemy
wspólnie także
konkursy
czytelnicze, dlatego
śledźcie naszą
gazetkę, bo już w
nowym numerze
będą pierwsze
informacje o tym,
jak zyskać
nagrody!
JL
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Ekspres szkolny, czyli co w szkole piszczy...

Teatr na lodzie, czyli
mikołajkowa wycieczka 

Agnieszka Frączek odwiedziła naszą szkołę!

Ciekawy zawód: górnik

Humor

Mały chłopczyk
pyta kolegę: 
Czy Św. Mikołaj
istnieje?
Tak. 
A skąd wiesz?
Bo rodzice nie
kupowaliby mi
taki głupich
prezentów...

4.12.2014
odbyły się
warsztaty w
Kwiaciarni
Róża.
Uczyliśmy
się robić
stroiki
świąteczne.

Opowiadanie o własnej twórczości

4 grudnia naszą
szkołę odwiedził
a pisarka dla
dzieci –
Agnieszka
Frączek. W
spotkaniu wzięli
udział uczniowie
klas młodszych
i uczestnicy XIX
Wojewódzkiego
Konkursu
„Znam

Twórczość
Agnieszki
Frączek” wraz 
z opiekunami.
Poetka czytała
swoje wiersze,
odpowiadała na
pytania dzieci i
rozdawała
autografy. Było
bardzo
ciekawie!

Wzięły w nim
udział klasy IV.
Aktorzy tańczyli
na lodzie i
przedstawiali
scenki ze
znanych bajek i
baśni. Bardzo

podobała mi się
krowa skacząca
przez skakankę
na łyżwach! W
przedstawieniu
wzięło udział
wielu aktorów i
mieli

oni przepiękne
stroje,
szczególnie
księżniczka.

Kl. 5a

Każdy z nas
dostał
podkładkę.
Sekatorem
obcinaliśmy
potrzebne nam
gałązki.
Dostaliśmy
mokre gąbki i
wbiliśmy je w
pręty

na podkładkach.
Później do
gąbek
wbijaliśmy
gałązki iglaste.
Na koniec
dodawaliśmy
bombki, kokardy
i inne ozdoby.
Nie było łatwo!

4 grudnia
uczniowie klas
1-3 mieli
niepowtarzalną
okazję spotkać
się z górnikiem!
Pan Bogusław
Szyguła pokazał

nam mundur
górniczy, kask,
lampę.
Opowiedział  też
o tym ciężkim
zawodzie. 

Barbórka

B. O.
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p. B. Oparczyk i p. G. Kozub - organizatorki

Intresujące opowieści

B. K.

B. O.
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Napisali i wygrali

Jarmark Bożonarodzeniowy dla uczniów, rodziców 
i całej lokalnej społeczności - to już tradycja 

Przybieżeli do "Opoki" uczniowie...

Był pysznie! I kolorowo!

Jasełka

 17 grudnia
uczniowie z klas
2c, 2c i 5c
przybyli do
Domu Opieki
Społecznej
"Opoka" wraz
ze swoim
Jasełkowym
spektaklem.
Uczniowie
odśpiewali wraz
z
pensjonariuszami
kolędy oraz
podarowali

im
własnoręcznie
wykonane kartki
z życzeniami
świątecznymi.
Występ wywołał
łzy wzruszenia
u publiczności.
Koordynacją
wydarzenia
zajęły się panie
Ewa Żakowska i
Anna
Żakowska.

17 grudnia odbył
o się uroczyste
wręczenie nagró
d Regionalnego
Konkursu
Językowo
Plastycznego
"List do
Świętego
Mikołaja".
Laureaci wraz z
opiekunami
uczestniczyli we
wspólnym
kolędowaniu.
Wystawę

prac można było
podziwiać w Filii
17 Miejskiej
Biblioteki
Publicznej w
Gliwicach.
Konkurs
zorganizowali
nasi angliści p.
Dorota Zawada,
p.Grażyna
Kozub i p. Błażej
Kozok. 
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