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WOLONTARIUSZE Z 13

Wszystkim Darczyńcom,
którzy przyczynili się do
przygotowania świątecznych
paczek, składamy serdeczne
podziękowania i życzymy, by
czynione dobro powracało do
Was, nie tylko w okresie
świątecznym.

Szkolny Klub Wolontariatu
 Caritas Syberka 

wraz z opiekunami 

  WOLONTARIUSZE Z SERCEM 
Wolontariusze naszego Szkolnego
Klubu Caritas Syberka pomagali
też w przygotowaniu świątecznych
paczek dla osób potrzebujących. 
Pakowane w będzińskim
magazynie Caritas produkty
żywnościowe trafiły na wigilijne
stoły wielu mieszkańców Syberki.  

Filip

O akcjach charytatywnych Szkolnego Klubu Wolontariat Caritas Syberka piszemy od
wielu lat. Kilka z nich to już tradycja naszej szkoły, która wpisuje się w coroczny
kalendarz, bo pomoc potrzebującym to przecież piękny gest dobroci.

SZCZĘŚLIWA 13 POD CHOINKĘ
Ta akcja skierowana jest do Pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Paliatywnego w szpitalu w
Będzinie, Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego w szpitalu w Sosnowcu oraz osób potrzebujących z Syberki.
I ma już kilkuletnią tradycję. 

Jak co roku wzięli w niej udział uczniowie i rodzice.
Wolontariusze zebrali wiele słodyczy, kosmetyków i
artykułów chemicznych. Z tych produktów pod okiem
opiekunów wolontariatu przygotowali 34 paczki i 20
grudnia zawieźli wraz z kartkami świątecznymi
osobom, które niestety, na święta pozostały w
szpitalu. 

Kacper

Z przyniesionych artykułów zostały
również przygotowane paczki
świątecznych dla osób
potrzebujących z naszego osiedla.
A było ich aż 37. 

Po raz kolejny
przekonaliśmy się, że

warto pomagać innym.
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NIE TYLKO SZEŚĆ - JEDEN

Powyższa skala ocen w rożnych krajach może nam poprawić humor. Więc nie przejmujcie się za bardzo
słabymi stopniami. To przecież pierwszy semestr. Do świadectwa daleko. 
Uczymy się angielskiego i niemieckiego, więc porównajcie oceny polskie z tymi w tych krajach. Są też u nas
uczniowie z Ukrainy i Armenii. Zobaczcie, jaka w ich krajach jest skala ocen. 

OCENY W WIELKIEJ BRYTANII
Skala ocen w Wielkiej Brytanii zdecydowanie różni się od tej znanej z polskich szkołach. W Anglii uczniowie
oceniani są w literkami: A, B, C, D, E, F, G. Ocena A jest najwyższą, natomiast G – najniższą. Uczeń może
również otrzymać ocenę U – wówczas nie zdaje. 
OCENY W NIEMCZECH
Różnią się od tych w Polsce. Na początku szkoły oceny są określane w skali od 1 do 6, przy czym 1 to jest
ocena bardzo dobra, a 6 niedostateczna.
OCENY W UKRAINIE
Od 2000 roku w Ukrainie wprowadzono 12-punktowy system oceniania w 4 stopniach przyswojenia materiału.
1) pierwszy stopień - początkowy - 1-3 pkt.
2) drugi stopień - średni - 4-6 pkt.
3) trzeci stopień - dostateczny/wystarczający - 7-9 pkt.
4) czwarty stopień - wysoki - 10-12 pkt.

opracowali: Azat i Sveta
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Ferie przed nami, a po skończonym semestrze nastroje są różne. By wam poprawić
humor, Azat i Sveta porównali i przygotowali...

OCENY W ROŻNYCH KRAJACH EUROPY
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SEMESTR CZWORONOGÓW

WOLONTARIUSZKA CZWORONOGÓW

W pierwszym semestrze zorganizowała Pani kilka akcji związanych z miłością do czworonogów. Na
przewiązce oglądaliśmy wystawę zdjęć zwierzątek uczniów. Czy to był początek?
A. Opiatowska: Rozpoczęłam od III edycji konkursu fotograficznego Czworonóg w obiektywie. Okazało się, że
pozowanie zwierząt jest intrygujące, a przede wszystkim wesołe i zabawne. Niełatwo uchwycić w obiektywie
aparatu ruchliwego psa czy kota. Trudno było wyłonić jednomyślnie zwycięzcę, ponieważ pomysły ujęć
uczestników konkursu były wzięte z życia ich pupili. Dlatego jury nagrodziło wielu uczniów. W kategorii klas I -
III dyplomy otrzymało 10 właścicieli czworonogów, a z klas IV - VIII ośmioro.

Tak wielu laureatów? Wyniki konkursu świadczą o miłości do zwierząt uczniów naszej szkoły. Czy
druga akcja też cieszyła się takim zainteresowaniem?
Oczywiście, mimo iż nie był to konkurs, tylko akcja charytatywna Pełna miska dla schroniska. Uczestnicy tego
wydarzenia zebrali się przed Urzędem Miasta w Będzinie, aby wesprzeć przebywające w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu oraz w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu Zwierzaki. Nasza szkoła po
raz pierwszy włączyła się czynnie wraz ze Szkołą Podstawową nr 10 do przygotowań, organizując różne
atrakcje.
Różne atrakcje, czyli?
Przygotowane przez nas animacje uprzyjemniały czas dzieciom i ich rodzicom. My również świetnie bawiliśmy
się, zachęcając przechodniów do włączenia się do wspólnej zabawy. Stanowisko, przy którym uczennice
malowały twarze, było oblegane. Dzieci z radością tworzyły własne „Zwierzaki figuraki”. Pomocą służył również
Szkolny Wolontariat Caritas Syberka.
To naprawdę wspaniała inicjatywa. Zwłaszcza, że kierowana do wszystkich mieszkańców naszego
miasta.
Oczywiście, ale to nie wszystko. Wspólne spotkanie będzinian uświetnił występ naszych uczennic śpiewających
piosenki przeplatane wierszami: z klasy IVa Małgorzata Galwas „Pełna miska dla schroniska” , IVd Antonina
Staniczek „Moja przygoda”, Lena Nowak „Pełna miska dla schroniska” oraz VIa Emilia Kwiecień „A co gdyby?”.
Wystąpiła również grupa taneczna.

ciąg dalszy: str. 4

Pani Agata Opiatowska nie od dziś organizuje konkursy i akcje charytatywne dla
czworonogów. Nasza gazetka też w nich uczestniczyła. Choćby wspomnieć konkursy
literackie i fotograficzne czy opowiadania nauczycieli o swoich pupilach. 
W tym numerze - wywiad z wolontariuszką czworonogów.
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SEMESTR CZWORONOGÓW

Przeplatane wierszami? Skąd taki pomysł?
Zacznę od początku. W październiku dwukrotnie odwiedziła naszą szkołę aktorka z Teatru
Lalek z Opola - Elżbieta Żłobiecka. Poprowadziła warsztaty poetyckie „Bajki , szmatki i
włóczki” rozpoczynające cykl spotkań z grupą dzieci utalentowanych. To nie przypadek, że
nasze młode talenty poetyckie rozpoczęły przygodę z pisaniem wierszy o tematyce
bliskiej ich sercu, bowiem każda z uczestniczek spotkań kocha czworonogi. 
Na drugim spotkaniu uczniowie tworzyli własną, niezwykle piękną poezję i prozę... o
zwierzętach. Właśnie ich wiersze uświetniły akcję Pełna miska dla schroniska.

To niesamowite. Czyli wszystkie Pani działania miały jedną wspólną
ideę - pomoc czworonogom.
Oczywiście. Każde kolejne działanie jest ze sobą ściśle powiązane,
mając na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby czworonogów, dzielenie
się radością  i odpowiedzialnością związaną z posiadaniem czworonoga
w domu bądź pomocy tym bezdomnym.
Ostatnią, w tym semestrze akcją charytatywną, też cykliczną w
naszej szkole, była Zbiórka dla Burka.
Tak, to była już V edycja tej akcji. Jak co roku po jej zakończeniu
pojechaliśmy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Katowicach. Przekazaliśmy karmę, koce, ręczniki, co na pewno poprawi
podopiecznym schroniska warunki bytowe oraz zapewni przetrwanie
okresu zimowego. Pani M. Molnar -kierownik obiektu, która podzieliła się
z nami ciekawymi historiami z życia nowoprzybyłych mieszkańców. Tymi
niezwykłymi gośćmi były papużki faliste, króliki miniaturki, które znalazły,
z pomocą wolontariuszy, nowy dom. W trakcie wizyty mieliśmy również
okazję przekonać się, jak wyglądają odnowione boksy, a przede
wszystkim spojrzeć w oczy oczekujących na adopcję psów.

Jestem pod wrażeniem Pani zaangażowania, pomysłów i włączania się w tak wspaniałe akcje. A przede
wszystkim umiejętności zaangażowania uczniów.
Dziękuję. Tak jak powiedziałeś, żadna akcja nie osiągnęłaby sukcesu, gdyby nie uczniowie, rodzice i
nauczyciele naszej szkoły. Wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie tego szczytnego celu, jakim jest niesienie
bezinteresownej pomocy bezbronnym zwierzętom.
My również dziękujemy, że budzi Pani naszą wrażliwość i miłość do czworonogów.
Dziękuję za miłe słowa. Wszystkie działania, o których mówiliśmy, są ze sobą ściśle powiązane.Mają na celu
uwrażliwienie was, młodych ludzi, na potrzeby czworonogów oraz podejmowania mądrych decyzji

w przyszłości dotyczących przyjęcia czworonoga we
własnym domu. 

z panią Agatą Opiatowską rozmawiali: 
Maciek i Szymon
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FERIE NA PLUSIE

NASZE FERIE ZIMOWE
Na pewno każdy z was cieszy się bardzo na myśl o tym, że za kilka chwil będziemy mogli cieszyć się feriami
zimowymi, ale zagłębimy się w ten temat w dwóch punktach.

1. DLACZEGO FERIE ZIMOWE SĄ PODZIELONE NA WOJEWÓDZTWA?
Ferie zimowe w Polsce są rozłożone czasowo według województw. Zwykle 3-4 województwa mają je w tym
samym czasie. Podział na województwa ma wyeliminować problemy z komunikacją na drogach oraz sprawić,
aby każdy uprawniony w tym czasie do wypoczynku mógł z niego spokojnie skorzystać.

2. PRZEPIS NA UDANE FERIE
Wrzuć do garnka
rozsądku troszeczkę
i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę.
Gdy wyobraźni trzy łyżki odliczysz
ominiesz górki
w pobliżu ulicy.
Dodając kubek
rozwagi i miodu,
nie przypniesz sanek
do samochodu.
Wszystko przyprawisz
szczyptą uwagi,
a nie rzucisz śnieżką
w twarz kolegi. 

Zuzia Zębala BEZPIECZNE FERIE W DOMU I MIEŚCIE
1. Klucze od mieszkania dobrze schowaj.
2. Nie chwal się na dworze, że nikogo nie ma w

domu.
3. Nie opowiadamy o tym, co masz w domu.
4. Nie podajemy nikomu swojego adresu

zamieszkania.
5. Nie ufajmy nigdy osobom obcym.
6. Nie zapraszaj nikogo do domu, gdy nie ma

dorosłych.
7. Idąc na górkę czy dłuższy spacer, weź ciepły

napój w termosie.

Nie ma śniegu, nie ma mrozu a my zaczynamy ferie. Ci, którzy wyjadą w góry, poszusują
na nartach i snowboardzie. W mieście - naszym, niestety, brak oznak zimy, a górka koło
skarbówki czeka na nas. Tak czy inaczej, będziemy leniuchować i odpoczywać. 
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