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W grudniowym numerze:
- konkurs szkolny i nasz chór
Crescendo,
- ciekawe gry komputerowe,
- konkurs wiedzy biblijnej,
- test szóstoklasisty,
- spotkanie z mitologią,
- czytanie lektur jest modne!
- jarmark świąteczny w naszej szkole,
- grudniowe Święta- tradycje, Mikołajki.
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Wszyscy lubią gry. No, może nie
koniecznie dorośli.
Ale nie chodzi o dorosłych! Zapraszam do
zagrania w Star Wars: Battlefront - Bitwa
o Jakku (PC) (PS4) (XONE), Sims 4 - Get
Together (PC) i na telefon
Vector 2 (AND) (iOS).
Powyżej znajdziecie najnowsze premiery
gier z grudnia i końca listopada. Każda z
tych gier ma swój klimat i jestem pewny,
że każdy znajdzie coś dla
siebie.                                          

Kordek      

Wielki SUKCES naszych uczniów !

19 listopada w parafii św. Józefa w Zabrzu odbył się
rejonowy etap Diecezjalnego Konkursu Wiedzy
Biblijnej, któremu patronują Śląski Kurator Oświaty i
Księża Biskupi diecezji Bielsko-Żywieckiej,
Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej,
Sosnowieckiej. Z naszej szkoły do tego konkursu
zakwalifikowali się uczniowie z klasy VI a i VI c- Bruno
Bąk, Jakub Szwach i Paulina Lukaszkowicz.
Uczniowie przygotowywali się podczas dodatkowych
zajęć z p. Ewą Mańka i samodzielnie zgłębiali
Ewangelię według św. Łukasza.  Trud przyniósł
sukces. Bruno i Jakub zakwalifikowali się do ścisłego
finału na szczeblu diecezjalnym i 31 marca 2016 r.
będą reprezentować naszą szkołę w Centrum
Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach.
Gratulujemy. 

Nasz chór szkolny Crescendo właśnie szykuje się do
konkursu kolęd, który odbędzie się w Rokitnicy dnia
11.12.15 r. Piosenki, które wybrałyśmy to: ,,Grudniowe
noce'' i  ,,Do szopy". Nasz chór się zmobilizował i
ćwiczymy na dwa głosy.Spodziewamy się sporej
konkurencji, lecz się nie obawiamy. 
TRZYMAJCIE KCIUKI! 

                                           Ness i Inez

Dnia 2 grudnia klasy szóste pisały próbny test. Z
tajnych źródeł ( pani Orłowska ) wiemy, że był on
łatwiejszy od testu przedmiotowego, o którym
pisaliśmy w poprzednim numerze (jeśli jeszcze nie
czytaliście to musicie przeczytać). Szóstoklasiści
musieli napisać kartkę z dziennika na temat 
,,W końcu udało mi się sfotografować orła bielika!" oraz
 napisać zaproszenie. Mamy nadzieję, że poszło im
dobrze tym bardziej, że klasa Vc musiała się na ten
dzień przenieść do pracowni przyrodniczej. We
wszystkich klasach, w których pisano test trzeba było
zrobić spore porządki (zasłonić gazetki, wyczyścić
parapety, zmazać tablice,itp.). Gratulujemy wszystkim!

                                                                              sanka

Inez
gucio

Ness
gucio



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 43 12/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Rzeczpospolita Szkolna

                       Śliczna i mądra czyli Atena.

Czy wiecie, że Atena wyskoczyła z głowy Zeusa?
Tak się właśnie stało! Podobno Hefajstos uderzył 
w głowę władcy Olimpu, a z niej wyskoczyła Atena
jakby gotowa do walki- z tarczą w ręku i na dodatek
ubrana w zbroję. To niesamowite! Dziwne były te
narodziny w Olimpie...
Zeus ze swoich córek najbardziej lubił właśnie Atenę.
Jej atrybuty to włócznia i tarcza. Była mądra, więc
została boginią mądrości.Miała też talent do szycia, 
uważała, że robi to najlepiej. Kiedy zorganizowano
turniej szycia Atena i Arachne (która szyła lepiej od
Ateny) rywalizowały z sobą. Gdy wszystkie startujące
w konkursie osoby już uszyły pokazywały efekty
swojej pracy widowni. Obrus Ateny był piękny, lecz
obrus Arachne był piękniejszy i gdy ta druga wygrała,
Atena ze złości zamieniła ją w pająka (stąd, moi
drodzy, nazwa arachnofobia).

Ciekawe? Jeśli chcecie wejść do fantastycznego
świata mitologii to zapraszam do kolejnego cyklu 
"Z mitologią za pan brat".

Następnym razem Zeus- król Olimpu.

Czytaj lektury i nie bądź
ponury:)
Lektura ,,Łysek z pokładu Idy'' to
bardzo ciekawa i wzruszająca
opowieść. Opowiada o przyjaźni
człowieka z koniem oraz o
ciężkiej pracy Łyska i górników
w kopalni Gwido.  Jeden z
górników okazał się prawdziwym
przyjacielem konia- był to
krzywy Kubok. Łysek okazał się
prawdziwym przyjacielem i
bohaterem. Gdy na Kuboka
spadł odłamek węgla ten pomógł
mu. Za jego bohaterski czyn
postanowiono wywieźć go na
powierzchnię. Ta lektura uczy
nas, aby nieść innym pomoc, ale
także mówi o tym, że ciężka
praca się opłaca. Polecamy!

nie usuwać Gustaw Morcinek
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Grudniowe Święta

Rozpoczynając tegoroczny adwent dzieci z klas I-III
zostały zaproszone do konkursu na najpiękniejszy
lampion adwentowy. Do konkursu zgłosiło się 15
uczestników, którzy przedstawili projekty swoich
lampionów. Na podium stanęło wyjątkowo aż pięciu
wykonawców, gdyż najpiękniejsze lampiony
przedstawili Piotrek Łobaza i Daniel Wróbel, obaj z
klasy I c. Drugie miejsce należało do Mai Wronowicz z
klasy I c i Artura Masek z klasy II d. Trzecie miejsce
przypadło Wiktorii Sowie z klasy I b. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!

Świąteczne Tradycje
Święta Bożego Narodzenia mają wiele tradycji. Czy
znacie je wszystkie? Dziś przytoczymy ich parę.
Jedną z najbardziej znanych tradycji jest ozdabianie
choinki... Prezenty pod choinką, dzielenie się
opłatkiem i... na pewno kiedyś do was zawitał Mikołaj!
Ja nawet widziałem jego sanie z reniferami. Nie
uwierzycie, ale dał mi się nimi przelecieć!
Lubicie potrawy Wigilijne? Ja bardzo, ale najlepszą
według mnie jest barszcz czerwony z uszkami. Tuż
za nimi są pyszne słodkie pierniczki :) Kompot też
jest bardzo dobry, lecz makowiec... Jeszcze jeną
tradycją jest sianko pod obrusem. Moją ulubioną
bożonarodzeniową tradycją jest rodzinne śpiewanie
kolęd. A czy Wy w swoich domach praktykujecie
jeszcze tę tradycję?

Jakub  z Vd

Święta

Kiermasz

Dnia 16 grudnia na 2 lekcji w naszej
szkole odbył się kiermasz świąteczny.
Dlatego większości klas przepadła druga
lekcja! Każda klasa mogła wystawić
własne stoisko. U klasy Vc przeważały
domowe 
wypieki, można było tam także znaleźć
kartki świąteczne. Klasy VIb i VIa
sprzedawały głównie ozdoby choinkowe i
świąteczne. Jarmark świąteczny cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów.

             Mikołajki
             Czy każdy z nas nie marzy o prezencie,
który dostałby od samego Świętego Mikołaja?
Wyobrażacie sobie jak staruszek z siwą brodą w
czerwonym kubraczku przyjeżdża do nas
osobiście prosto z kraju lodu i śniegu, czyli
Laponii? No dobrze, może to już zbyt bajecznie
brzmi... Pamiętajmy jednak, aby wierzyć w
Świętego Mikołaja, bo przecież wiara czyni cuda,
więc kto wie? Może w przyszłym roku zawita do
nas Mikołaj ze swoją świtą aniołków i reniferów.
Tymczasem bądźmy grzeczni, bo przecież czeka
jeszcze na nas prezent pod choinką...

Bożego Narodzenia

Szkolny


