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 W tym numerze :  
 - kilka słów o różnych konkursach  
- lekcje patriotyzmu                        
 - muzyka, taniec i my

" Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci ".     Tadeusz Wywrocki
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Czytaj lektury i ...                            
                nie bądź ponury.    

                                  
  Ostatnio omawialiśmy nasza
kolejną lekturę, która była książka
pt. Ania z Zielonego Wzgórza.
Autorką książki jest pani Lucy
Maud Montgomery. Fikcyjna
bohaterka książki, tytułowa Ania to
dziewczynka, która nie ma
rodziców. Po ich śmierci trafia pod
opiekę pani Thomas, a następnie
do pani Hammond. Później do
sierocińca w Hopetown, skąd trafia
do domu Maryli i Mateusza
Cuthbert. Okazuje  się, że
rodzeństwo nie chciało adoptować
dziewczynki tylko chłopca.
Pomyłka jednak sprawiła, że
dziewczynka znalazła swoje
miejsce w domu     na Zielonym
Wzgórzu, znalazła przyjaciół i
rodzinę. Ania jest niezwykła i
przeżywa wiele przygód, które
musicie poznać.

         LISTOPADOWE ŚWIĘTO PAŃSTWOWE
Dzień 11 listopada to święto zaznaczone na czerwono
w kalendarzu. Bardzo ważne święto obchodzone na
cześć odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918
roku. Wtedy to, po 123 latach nieobecności Polski na
mapach Europy i świata Polacy odradzają się.
Na cześć tych wydarzeń organizowane są akademie,
manifestacje, pikniki i nabożeństwa. 
Nasz poczet sztandarowy uczestniczył w miejskich
uroczystościach na pl. Warszawskim, a także w mszy
świętej w kościele św. Anny.
Dodatkowo uczniowie klas I-III wzięli udział w apelu
przygotowanym przez kl. II a pod kierunkiem p. Ireny
Wziątek. Dowiedzieli się ile lat Polska była w niewoli i w
jaki sposób odzyskała niepodległość. Poznali symbole
narodowe i wysłuchali kilku pieśni patriotycznych.

Michi

Michi

The Doktors & Ghost na podium :)                            
W czwartek 05 listopada dziewczynki z klasy VI c
wzięły udział w XI Przeglądzie Małych Form
Teatralnych w j. angielskim. Wraz z panią Sylwią
Remisz oraz panią Natalią Galecka przygotowały dwie
scenki w języku angielskim. Jedna z nich była
zatytułowana The Doctors i przedstawiała operacje
dwóch szalonych lekarzy, natomiast druga to Ghosts,
gdzie przekomiczną rozmowę o swojej przeszłości
prowadziły trzy duchy. Nasza szkoła zajęła I miejsce a
uczennice otrzymały wspaniałe nagrody. Serdecznie
gratulujemy!

Michał

Michał



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 42 11/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Rzeczpospolita Szkolna

TO NA PRAWDĘ SIĘ WYDARZYŁO 

Konkursowo  :) 
W dniach 5-6 listopada odbyły się
w naszej szkole konkursy
przedmiotowe z języka polskiego i
z matematyki. Zadania
przygotowało Śląskie Kuratorium
Oświaty, a patronat nad
konkursem objął Wojewoda Śląski.
Etap szkolny przeprowadziły panie
M. Udała- Grabowska i Ewelina
Orłowska. Uczestnicy każdego z
etapów w ciągu 90 minut musieli
wykonać zadania w testach
liczących ok.10 stron. A z języka
polskiego musieli przeczytać dwie
dodatkowe lektury. Szkoda, że nikt
nie zakwalifikował się do etapu
rejonowego.

Michi

Konkurs Halloween 
Niedawno odbył się konkurs na najstraszniejszy
wystrój klasy z okazji  Halloween. Zwycięzcy z
ubiegłego roku - klasa IVc (obecnie Vc) -przegrali z
klasą VI a. Niestety przeciwnicy okazali się lepsi.
Wystrój klasy VI a był najlepszy w szkole. 
Konkurs na najwspanialszy strój wygrały Wanessa i
Dominika z V c. Ich makijaż był profesjonalny, a strój
bardzo oryginalny. Wszystkim uczniom gratulujemy
niezwykłych pomysłów i zwycięstwa. 

SSGSS

                 BLIŻEJ ŚWIATA
W dniu 20 listopada w naszej szkole odbył się Dzień
Krajów anglojęzycznych.  Każda klasa musiała
przygotować gazetkę o jednym państwie świata i
zaprezentować swój kraj w jakiś ciekawy sposób. 
Oto klasy i ich państwa:
-IVc Gujana
-IVb Irlandia 
-IVc USA                                                             
-Va Australia
-Vb Wielka Brytania
-Vc Kanada  
-Vd Indie
-VIa Nowa Zelandia
-VIb RPA
-VIc Ghana
Uczniowie wszystkich klas byli bardzo pomysłowi. 
O zwycięzcach napiszemy w kolejnym numerze
gazetki.

archiwum.allegro.pl

Goku
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M U Z Y K A, T A N I E C  i ... M Y

Muzyczny wyjazd do
Knurowa :)
  
17 listopada uczniowie rozśpiewana grupa uczniów
naszej szkoły wzięła udział w VIII konkursie piosenki
Śpiewać każdy może, który odbył się w Centrum
Kultury w Knurowie. Szkołę reprezentował zespół
Crescendo z tancerzami Martą z kl. V c i Dawidem z
kl. VI a oraz solistki Inez Mohn z kl. V d, Aleksandra
Gołdy z kl. VI c i Angelika Płaszczyk z kl. VI a.  
Nasze solistki świetnie się zaprezentowały i zrobiły
wrażenie na  komisji konkursowej. 
Niestety w tym roku nasze koleżanki nie zdobyły
żadnej konkursowej nagrody. 
Szkoda, bo piosenka pt. "Małgośka" M. Rodowicz była
profesjonalnie wykonana przez Olę, a                
"Kapelusze" w wykonaniu naszej koleżanki Inez
poderwałyby wielu do tańca. Uczniów przygotowywała
pani Joanna Ringmann.     BP

Michi

Michi

Michi

Michi

MUZYKA I TANIEC 

Współcześnie muzyka i taniec odgrywają dużą rolę w
życiu młodzieży. Wielu uczniów naszej szkoły rozwija
swoje muzyczne zainteresowania w Państwowej
Szkole Muzycznej w Zabrzu. Niektórzy uczęszczają
na różne zajęcia do różnych szkół tańca w naszym
mieście. 
Sam uczęszczam do Studia Azyl, gdzie tańczę w
formacji tańca nowoczesnego. 

Zapraszam do Studia Azyl w Zabrzu. 
Dzieci z klas I- III trenują  hip-hop, a uczniowie klas

starszych - dancehall, house i taniec współczesny.

W AZYL STUDIO miło spędzisz wolny czas !

                                                          Kuba z V d
 

Michał
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