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w Pawłowiczkach
ul. Korfantego 3
47 - 2, Pawłowiczki

Numer 49 06/15

W tym numerze:

  - warsztaty teatralne
  
  - „Przystanek PaT”
  
  - Dzień Mamy i Taty
  
  - Dzień Dziecka
 
  -  wycieczki klasowe

  Humory z zeszytów szkolnych:
Język polski: Krasicki jadał obiady tylko w
czwartki. W inne dni król Staś go nie
zapraszał.
Biologia: Aby ustrzec tasiemce przed
chorobami, należy często i dokładnie myć
ręce.
Chemia: Tłuszcze najlepiej rozpuszczają
się w rondlu.
Historia: Stefan Batory był od 1576r.
królem Polski, a potem transatlantykiem.

Szkolne żarty:
Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci:
 - Kto z was chce iść do nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce, tylko nie
Kazio.
 - A ty dlaczego nie chcesz? – pyta ksiądz.
 - Bo obiecałem mamie, że po lekcjach
wrócę do domu.
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     WARTO ŻYĆ, WARTO ŚNIĆ,  
                    WARTO BYĆ

W środę 20 kwietnia, do naszej szkoły zjechały
kilkuosobowe grupy uczniów z innych gimnazjów.
Powodem były trzygodzinne warsztaty teatralne
prowadzone przez pana Waldemara Lankaufa,
utalentowanego reżysera z Głubczyc. Uczestnicy
zostali podzieleni na zespoły, które dostały zadanie
przedstawienia kilku scen z życia Janusza Korczaka.
Wszystkie grupy spisały się na medal. Zebrały wiele
braw i pochwał.

Spektakl „Sekret”

W poniedziałek  11.05.2015r. czwórka uczniów
gimnazjum: Franciszek Malinka, Jakub Kalbron,
Aleksandra Cisak i Kinga Menzler, wzięła udział w
castingu do spektaklu „Sekret”, przygotowanego przez
organizację PaT. Przez kilka dni uczyli się tekstów i
choreografii teatralnej pod okiem pana Grzegorza
Jacka.
Czwartkowa premiera miała wywołać dreszcze, a
polały się łzy wzruszenia, zarówno aktorów jak i
widzów.
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Przystanek PaT
Niedzielny poranek był pełen atrakcji. Uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w warsztatach (m.in.
stylizacja paznokci, samba brazylijska, samoobrona,
karate, kółko teatralne, pantomimy, warsztaty filmowe,
kabaretowe itd.) organizowanych przez policyjną
organizację PaT i władze miasta.
Mieli szansę zatańczyć pod okiem Rickardo Margneza
czy Branka Bielopotockiego, wejść w świat teatru z
Andrzejem Skibą ,czy rozbawić publiczność z
Jakubem Krzakiem.
Finał akcji miał miejsce w Hali Widowiskowo-
Sportowej Azoty. Podczas podsumowania wszystkie
grupy warsztatowe zaprezentowały swoje dokonania, a
uczestnicy Przystanku mogli odtańczyć wspólnie
„Belgijkę”.

  Poznajemy twórczość Josepha
                von Eichendorffa

24 maja 2015r. młodzież, która uczęszcza na zajęcia
mniejszości niemieckiej, wzięła udział w wycieczce do
Łubowic i Brzeźnicy. Celem wycieczki było poznanie
życia i twórczości poety epoki romantyzmu Josepha
von Eichendorffa. W  Łubowicach zwiedziliśmy
muzeum, w którym przewodnik opisał życie słynnego
poety. Następnym punktem wycieczki był młyn w
Brzeźnicy, którego historia wiązała się z pierwszą
miłością poety. Tam też poznaliśmy tytuł i słowa
słynnego wiersza „Das zerbrochene Ringlein”.
Przewodnik był zaskoczony wiedzą uczniów
dotyczącą historii naszego regionu oraz
umiejętnościami językowymi. 
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Piknik Naukowy
1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka zorganizowano
wyjazd na piknik naukowy do Opola. Zajęcia odbywały
się na Uniwersytecie Opolskim. Na początku
wybraliśmy się do pracowni chemicznej, w której
poznaliśmy tajemnicę krystalizacji związków
chemicznych. Było to niesamowite zjawisko. Kolejno
wysłuchiwaliśmy wykładu na temat światła i pożeraczy
fotonów. Nie mieliśmy pojęcia, że światło jest aż tak
interesujące. Dalej były niezwykłe doświadczenia z
fizyki. Z fascynacją oglądaliśmy cuda i sekrety nauki.
Nie możemy się doczekać wyjazdu za rok, by
„dokonać” kolejnych naukowych odkryć. Tradycyjnie,
w drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald`a. Był to
naprawdę udany Dzień Dziecka.

    „W naszej rodzinie wspólnie    
             spędzamy czas”

„W naszej rodzinie wspólnie spędzamy czas”- to hasło
kolejnego spotkania z cyklu „W kręgu tradycji
rodzinnych”, zorganizowanego przez Szkolne Koło
Regionalne dla przedstawicieli uczniów szkół naszej
gminy. Odbyły się warsztaty: techniczno- plastyczne,
muzyczne oraz literackie, dotyczące zagadnień
związanych z Opolszczyzną. W programie
artystycznym przybliżono problematykę wspólnego
spędzania czasu w rodzinie oraz zaprezentowano strój
śląski, tańce, piosenki i wiersze tematycznie
nawiązujące do zwyczajów rodzinnych. Ostatnia
część spotkania przybrała charakter biesiady przy
poczęstunku i muzykowaniu.
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„Miłość rodziców sprawia, że życie jest piękne”
Dzień Matki i Ojca to jedne z najpiękniejszych świąt, pełne kwiatów i serdecznych życzeń. Jest wyrazem
wdzięczności, szacunku i miłości do rodziców. W naszej szkole uroczyste obchody dnia Mamy i Taty miały
miejsce we wtorek 26 maja. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wystąpili przed swoimi rodzicami
śpiewając, tańcząc i recytując piękne wiersze. Po występie dzieci zaprosiły swoich rodziców na poczęstunek.
Była to chwila dzielenia się swoimi wrażeniami i zbierania pochwał. Także  w naszym przedszkolu obchodziliśmy
Dzień Mamy i Taty. Dzieci wystąpiły przed swoimi rodzicami. Na twarzach widzów gościł uśmiech, ponieważ ich
pociechy zadały sobie wiele trudu, aby przygotować się do odegrania każdej ze scen. Przedszkolaki tańczyły,
recytowały wierszyki i składały życzenia. Nie zabrakło również okolicznościowych piosenek ,również w języku
niemieckim. Na zakończenie części artystycznej dzieci wręczyły rodzicom prezenty i laurki.
 Dzień później również najmłodsi z kl.I a i I b  świętowali ze swoimi mamami. Piękne życzenia, wiersze, słowa
piosenek i brawurowe tańce dostarczyły wiele radości i wzruszeń..Podczas wręczania własnoręcznie
wykonanych upominków, całusom i uściskom nie było końca. Atmosfera tej uroczystości była równocześnie
 podniosła jak i niezwykle rodzinna.
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Dzień Dziecka w przedszkolu

01.06.2015r.w przedszkolu obchodziliśmy Dzień
Dziecka. W tym dniu Rada Rodziców przedszkola
przygotowała ciekawe materiały do pracy plastycznej
dla naszych dzieci: piaskowe obrazki. Nie zabrakło
również słodkich upominków. W drodze do domu
każde dziecko zostało obdarzone wylosowanym przez
siebie prezentem.

WYJAZD DO ZAKOPANEGO

W dniach 1-3 czerwca odbyła się wycieczka klasy III,
IV i V do Zakopanego. Wyjazd obfitował w liczne
atrakcje tj. zwiedziliśmy  Wadowice  i Bazylikę
Papieską, w  Zakopanem wjechaliśmy kolejką  linową
na Gubałówkę, byliśmy na Wielkiej Krokwi, w Muzeum
Przyrodniczym Tatrzańskiego Parku Narodowego , w
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Zobaczyliśmy Cmentarz Zasłużonych
na Pęksowym Brzysku, odwiedziliśmy Krupówki, a
także miło spędziliśmy  czas w Aqua Parku w
Zakopanem.
 Góry pozwoliły nam doświadczyć trudu wspinaczki,
strome podejścia kształtowały charakter, a kontakt z
przyrodą dodał pogody ducha. Z pewnością warto było
pojechać.
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Wycieczka klas pierwszych SP

25 maja 2015r., czterdziestu sześciu uczniów wraz
z wychowawcami wyruszyło na wycieczkę
autokarową  do „Parku Miniatur” w Inwałdzie i do
Wadowic. To było niezwykłe, gdyż w ciągu kilku godzin
uczniowie odbyli podróż do najpiękniejszych zabytków
architektury rozmieszczonych po najodleglejszych
zakątkach świata. Można tu podziwiać ponad 50
modeli architektonicznych, zbudowanych w
większości w skali 1:25. Idąc pomysłowo
zaprojektowanymi alejkami, które prowadziły do
kolejnych państw i cennych zabytków, podziwialiśmy
między innymi: Akropol, Koloseum, Krzywą Wieżę w
Pizie, Bazylikę św. Piotra, Statuę Wolności, Mur
Chiński, Wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinksa,
Biały Dom…. Następnie uczniowie doskonale bawili się
w „Lunaparku”, gdzie każdy mógł wybrać dla siebie
odpowiednią rozrywkę: seans w technologii 5 DMAX, 
zjeżdżalnie, Małpi Gaj, Zielony Labirynt, karuzele i
ogromną piaskownicę.
Następnie cała grupa udała się do „Warowni” -
średniowiecznej krainy, gdzie uczniowie  poznali
zawody: powroźnika, garncarza, szewca, tkacza,
kowala; zwiedzili średniowieczny zamek i Park
Ruchomych Smoków . Na zakończenie udaliśmy się
do rodzinnego domu  Jana Pawła II w Wadowicach. Po
tak atrakcyjnie spędzonym dniu, pełni
niezapomnianych wrażeń udaliśmy się do czekającego
na nas autobusu, którym bezpiecznie wróciliśmy do
szkoły. 

   Klasy pierwsze gimnazjum w    
                     stolicy

27 maja klasy pierwsze gimnazjum z wychowawcami
udały się na 3-dniową wycieczkę do Warszawy. Chęć 
poznania stolicy, pomimo zmęczenia podróżą, była
ogromna. Miasto oferuje przecież tak dużo atrakcji.
Oprócz tradycyjnego zwiedzania, nie obyło się
oczywiście bez nocnego spaceru po Warszewie.
Udało się także spotkać i porozmawiać z prawdziwą
posłanką na sejm. Odwiedziliśmy m.in. Centrum
Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego i pałac
w Wilanowie. Byliśmy w Pałacu Kultury i Nauki, a
także na Powązkach. Cały wyjazd pozostawił wiele
wrażeń, a stolica zachwyciła nas wszystkich.


