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                            DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
                                            14.10.2021r.

        14 października  obchodziliśmy w naszej szkole  Dzień Edukacji Narodowej. Było to święto nie tylko nauczycieli, ale także uczniów. 
Tego dnia na sali gimnastycznej obecni byli wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

       Na początku uczniowie przedstawili  niespodziankę, w postaci skeczu, pt.  “ W kantorku wuefistów…”, w którym głównymi aktorami byli uczniowie: Adrian Kania,
Wiktor Bańka i Michał Drabas. Następnie  jedna z naszych utalentowanych uczennic, Wiktoria Kuczyńska, zaśpiewała wzruszający  i przepiękny utwór. 
       To nie był koniec niespodzianek.  Nasza młoda artystka z klasy 3b, Matylda Kmita, wyrecytowała piękny wierszyk . Zostały też złożone podziękowania i
życzenia obecnym nauczycielom i pracownikom.
 Na zakończenie uczniowie obdarowali wszystkich drobnym upominkiem, którym były zakładki do książek z pięknymi, motywacyjnymi cytatami.
red. Natasza Różycka

      Samorząd Szkolny

       Coroczną tradycją  w naszej szkole są wybory do
Szkolnego Samorządu w roku szkolnym 2021/2022.
      W poniedziałek 22 września odbyły się w naszej szkole
wybory na rok szkolny 2021/2022.
 Klasy od III do VIII reprezentowało po jednym z
przedstawicieli. Kandydowało 14 uczniów. W pierwszym
etapie, w tajnym głosowaniu, wytypowano czterech
kandydatów z największą liczbą głosów.
Do rady samorządu weszły, następujący uczniowie:

przewodniczący: Adrian Kania klasa 8b,
zastępca przewodniczącego: Matylda Kmita klasa 3b,
skarbnik: Nadia Biegała klasa 6a.

Opiekunem samorządu jest pani Sylwia Broczkowska.
 Życzymy naszemu samorządowi dużo zapału do pracy na
rzecz całej braci uczniowskiej!

DEN
DEN

,
Aleksandra Ziółkowska
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           BELFRY MÓWIĄ...
                                                              Wywiad miesiąca z...

       W tym miesiącu uczennica Anna Truszkowska, przeprowadziła wywiad z Panią Katarzyną
Jakubik, Panią Dyrektor naszej szkoły. Niezmiernie cieszymy się, że bardzo chętnie wyraziła zgodę
na udzielenie tego wywiadu, co pozwoli nam choć troszeczkę, przybliżyć naszym czytelnikom, 
spostrzeżenia,  wspomnienia na temat szkoły, drogi zawodowej i marzeń naszej Pani Dyrektor.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu.

Uczennica: Pani pierwsze skojarzenie ze Szkołą Podstawową nr 16 ?
Pani Dyrektor: To jest moje pierwsze miejsce pracy i takie do którego zawsze wracam. Pracowałam
w kilku szkołach w Żorach, ale z tą szkołą jestem najbardziej związana i tak czuje, że to jest moje
miejsce.
Uczennica: Czy widzi Pani różnicę między szkołą teraz, a kiedyś? 
Pani Dyrektor: Oczywiście, kiedyś były całkiem inne metody pracy, całkiem inne narzędzia i pomoce
dydaktyczne. Dzisiaj korzystamy ze zdobyczy współczesnej technologii, mamy multimedialne
narzędzia pracy, mamy tablice interaktywne, posługujemy się komputerami. 
Uczennica: Ile pani pracuje w szkole?
Pani Dyrektor: 18 lat w tej i w ogóle.
Uczennica: Co zmieniłaby pani w naszej szkole?
Pani Dyrektor: Wyposażyłabym szkołę w jeszcze bardziej nowoczesne pomoce dydaktyczne i
wyremontowałabym tutaj otoczenie  szkolne, czyli korytarze, gdyż już wymagają tego.
Uczennica: Czy ma pani ucznia, którego zapamiętała pani najlepiej?
Pani Dyrektor: Tak mam takiego ucznia, jest to uczeń z byłego gimnazjum, do tej pory utrzymujemy
kontakt. Ma na imię Samuel.
Uczennica: Jaki jest pani sukces zawodowy?
Pani Dyrektor: Myślę, że to, że w wyniku ścieżki zawodowej, udało mi się zostać po tych osiemnastu
latach dyrektorem szkoły, z którą  jestem najbardziej związana.
Uczennica: Czy zawsze chciała Pani być nauczycielem? 
Pani Dyrektor: Nie, kiedyś chciałam pracować w zawodach związanych z medycyną i być
ratownikiem medycznym, ale nie udało mi się, gdyż wtedy przyjmowali tylko chłopców. Więc tak się ta 
moja droga potoczyła, że poszłam na studia z fizyki  i tam podjęłam decyzję, aby zostać
nauczycielem.
Uczennica: Jaki jest Pani ulubiony przedmiot z dzieciństwa?
Pani Dyrektor: Matematyka.
Uczennica: Co Pani lubi w swojej pracy?
Pani Dyrektor:  Kontakt z ludźmi, to  przede wszystkim i to że cały czas jest coś nowego . Nie ma
rutyny, bo zmieniają się ludzie, współpracownicy, zmieniają się dzieci i zmienia się cały czas
rzeczywistość. Dzięki temu, że cały czas  jest ten rozwój, to też czuje, że nie stoję w miejscu, tylko
sama się cały czas rozwijam. 
Uczennica: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia w dalszej pracy.
Pani Dyrektor: Dziękuję również.
red. Anna Truszkowska

  Akcja "JASKÓŁKA"

         Nasza szkoła, podobnie jak kilka innych
żorskich szkół, zaangażowała się w ogólnopolską
akcję charytatywną „Jaskółka”. 

       Na czym polega akcja „Jaskółka”? 
Głównym celem akcji jest wsparcie dziewcząt i
młodych kobiet w walce z ubóstwem
menstruacyjnym. Jak wiadomo, brak dostępu do
środków higieny osobistej, niejednokrotnie
utrudnia edukację, a także powoduje wykluczenie
społeczne z różnych aktywności.
 I właśnie w naszej szkole dziewczęta, od
października mogą liczyć na pomoc w tym
zakresie. Wszystkie środki higieniczne, które
otrzymaliśmy są dostępne w gabinecie pani
pielęgniarki, do której można zawsze zwrócić się
z pomocą. 
W najbliższym czasie, aby ułatwić dostęp do
środków higienicznych, powstanie skrzyneczka,
która będzie umieszczona w toalecie damskiej na
drugim piętrze. 

red. Amelia Kowalska 

Katarzyna Jakubik

.

W tym roku nasza szkoła bierze udział w
ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA!!!
   Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w
tej akcji dobroczynnej, uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Każdy z nas może być w tym roku świętym
Mikołajem 
Za każdą, nawet najmniejszą pomoc dziękujemy.
Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielają p.
Aleksandra Śliwińska i p. Sylwia Broczkowska.

Akcja trwa do 3 grudnia !!!

  W październiku i w listopadzie odbyło się kilka
konkursów kuratoryjnych:

z matematyki
języka angielskiego
biologii
chemii
języka niemieckiego

Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy
oraz  życzymy powodzenia na wyższych etapach
red. Amelia Kowalska.

S. Broczkowska
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        FLESZ WIADOMOŚCI
                red. Amelia Kowalska

            
            POLA NADZIEI

       WSPOMIEŃ CZAR...
                   ... o tej porze 8 lat temu...

.

.

.

JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

BIEG PO ZDROWIE

POLA
NADZIEJI

   Jak co roku, także i w tym uczestniczyliśmy w akcji charytatywnej " Pola
Nadziei", na rzecz  żorskiego Hospicjum im.  Jana Pawła II.
   Symbolem tej akcji jest żonkil, więc całymi klasami ochoczo sadziliśmy
cebulki tego pięknego kwiatka, w naszym przyszkolnym ogródku.
Dzięki pani Basi Goik, koordynatorce akcji w naszej szkole, zebraliśmy
pieniądze z zakupu cebulek, które następnie zostały przekazane do
hospicjum, wraz z pięknie ozdobionym naszymi podpisami, obrusem.
Akcja " Pola Nadziei" wpisała się już na stałe w kalendarz naszej szkoły.
red. Sylwia Broczkowska

            
                 POLA NADZIEI

.

.

.

.

.

Barbara
Goik
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                    CO SŁYCHAĆ NA ŚWIETLICY...

     Niezmiernie nam miło, że również i świetlica mogła zagościć na łamach gazetki szkolnej. Postaramy się przybliżyć Wam, co ciekawego dzieje się w
naszej świetlicy. 
    Wrzesień to dla nas miesiąc pełen niespodzianek. Wielką frajdę zrobiła nam wizyta Państwowej Straży Pożarnej z Żor. Odbyło się również pasowanie
na "Świetliczaka", a także wiele innych ciekawych dni, np.: Międzynarodowy Dzień Kropki, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 
Odwiedził nas również pan Łukasz z firmy „Auto Złom”.  Pamiętajmy, że wrzesień, to również miesiąc, w którym zaczynają się akcje charytatywne. Jak co
roku prowadzimy zbiórkę nakrętek, dzięki uprzejmości pani Dominiki Zacher. 
    Październik zaczęliśmy od Dnia Uśmiechu oraz od zajęć florystycznych. Zakończyliśmy akcję fotograficzną pt.: „Rodzinka na wakacjach” i „Ja i moje
wakacje”. W światowym Dniu Zwierząt wybraliśmy się na wirtualny spacer po Zoo, dzięki uprzejmości pana Jana Brzechwy i jego wierszy. Odbyła się
również wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Dodatkowo zaczęliśmy realizować innowację pedagogiczną „W zawodowym świecie”.
Naszym pierwszym gościem, który zechciał opowiedzieć nam o swoim zawodzie, był policjant z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.  Kolejnym projektem,
który realizujemy jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i Ja”. Wybrane przez nas państwo to Czechy. Wspólnie przez cały rok szkolny będziemy
poznawać ciekawostki o tym kraju.
     W październiku odbył się także kiermasz biżuterii, jesienna zbiórka kasztanów i żołędzi, a korzystając z pięknej pogody Świetliczaki odwiedziły żorski
rynek. Przez ostatnie dwa miesiące wydarzyło się sporo, a będzie tego jeszcze więcej. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszego działu, aby być na
bieżąco. Przypominamy o zbiórce nakrętek, która trwa cały rok oraz do zbiórki kredek, której koniec jest 20.12.2021r.
o tym co działo się w naszej świetlicy w listopadzie dowiecie się w następnym numerze
 red. Marta Dzierżęga-Kuś

.

Czechy

wizyta policjantów kiermasz biżuterii

Agata Strączek

Agata Strączek

Agata Strączek Agata Strączek
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