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WITAMY W ROKU SZKOLNYM
2013/2014

O zawodach rowerowych
czytaj na str.2

W dzisiejszym numerze
między innymi:
- relacje z wakacyjnych
wypraw, cz. 1
- kalendarz roku szkolnego
2013/2014
- wygrana naszych uczniów
w Zawodach Rowerowych
- dyskotekowy szał
- wiele, wiele ciekawostek

W czerwcu br. Szkoła Podstawowa nr 23 
w Bytomiu zdobyła Certyfikat „BEZPIECZNEJ
SZKOŁY” oraz członkostwo Ogólnopolskiego
Klubu Bezpiecznej Szkoły. 
Szczegóły na str. 4.

Zawody

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dzień Chłopaka obchodzi
się w Polsce 30 września.
Daty obchodów Dnia
Chłopaka w innych krajach:
·  7 lutego – Malta
·  23 lutego – Białoruś,
Rosja, Ukraina
·  5 kwietnia – Wielka
Brytania, Irlandia
·  5 maja – Japonia, Tango-
no Sekku, czyli Dzień
Chłopca.
·  15 lipca – Brazylia
·  7 października – Norwegia
·  19 listopada – Indie,
Meksyk
·  25 listopada – Kanada
W tym dniu dziewczyny
wręczają im prezenty oraz
są organizowane imprezy.
Wszystkiego najlepszego
CHŁOPCY :) 

                       Paulina G.

„WAKACJE”
Wakacje bardzo fajne były,
szkoda tylko, że się
skończyły.
Jeszcze jednak żyję
wspomnieniami,
teraz chcę się nimi podzielić
z wami.
Wesołe Miasteczko to super
sprawa,
cały dzień radość i zabawa,
krzywe lustra, samochody i
karuzele,
nawet dorosłemu dają
uśmiechu wiele.
Zwiedziłam w Wieliczce
Kopalnię Soli,
byłam górnikiem –
kruszakiem mili moi,
pod ziemią kruszyłam
kilofem sól,
poznałam ciężką pracę
górnika – ich trud i ból.

Ogród zoologiczny ma
zwierząt tyle,
(strusie, foczki, żyrafy i
krokodyle),
że czułam się jak w raju, bo
kocham zwierzęta,
widząc je zawsze wtedy
jestem uśmiechnięta.
Wycieczki na Sportową
Dolinę robiłam,
na basen, nad wodę sobie
jeździłam,
z koleżankami na rolkach
spędziłam trochę czasu.
Na wakacjach nie nudziłam
się ani razu!
             Aleksandra Bąk, 
                  klasa V „a”

morze

Bałtyk
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Red.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Tango-no_Sekku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ch%C5%82opaka#cite_note-2
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ZAWODY ROWEROWE W BYTOMIU

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO 2013/2014

7 września w Parku
Miejskim w Bytomiu
odbyły się wyścigi
rowerowe pod hasłem
"Żeby być, trzeba żyć".
Każdy kto lubi
wyzwania, sportową
rywalizację i
oczywiście jazdę na
rowerze mógł
wystartować w
zawodach. Oczywiście
nie mogło nas tam
zabraknąć. Uczniowie
klas IV, V, VI
pokonywali dystans
wyznaczony alejkami

parku. 
  IV klasa pokonywała
przejazd na 500m, a
klasy 5 i 6 na 1000m.
Oczywiście nie
zapominaliśmy o
bezpieczeństwie.
Obowiązkowo każdy
uczestnik zawodów
miał na głowie kask.
Takie sobotnie zawody
to doskonały sposób
na spędzenie
weekendu na sportowo
i wspólną zabawę. 

Czas spędzony w
parku wykorzystaliśmy
nie tylko na jazdę na
rowerze; graliśmy w
piłkę, w koszykówkę,
braliśmy udział w
licznych konkursach
przygotowanych przez
organizatora.
Opiekunem grupy
uczniów był nauczyciel
WF- Izabela Pakuła. 
Impreza sportowa
odbyła się pod
patronatem Komendy
Miejskiej Policji w
Bytomiu oraz Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Wyścigu Rowerowe
zakończyły się dla nas

dekoracją w 2
kategoriach- klasy IV i
młodsi oraz kategoria
klas V-VI. W sumie
zdobyliśmy aż 5
medali- 1 złoty
(Mateusz Markusik), 2
srebrne (Olek Szastok
i Kuba Swoboda) i 2
brązowe (Krystian
Mitas 
i Dawid Paliga).

WYGRANA
ZUZANNY OCHMAN
Z KLASY V A

Zuzanna Ochman z
klasy V a wygrała w
losowaniu podczas
Zawodów
Rowerowych Rower!!!
Warto brać udział w
zawodach... Zuzia z

klasy 5a wygrała w
konkursie rower
ufundowany przez
firmę Toyota. Przed
losowaniem Zuza
powiedziała, że nigdy
w życiu nic nie
wygrała. Chwilę
później wszyscy
usłyszeli, jak
wybrzmiewa

przez mikrofon imię i
nazwisko osoby, która
wygrała rower- była
nią uczennica naszej
szkoły Zuzia.
Gratulujemy. Zuzia
mówi o swoim
szczęściu w
losowaniu tak:
Każdy z nas lubi
wygrywać

różne zawody,
konkursy, lecz to nie
jest takie łatwe. Ja
nigdy niczego nie
wygrałam, ale ostatnio
los się odmienił."

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród

Nasza reprezentacja z p. Pakułą

Zuzia z nowym rowerem

2 IX - rozpoczęcie roku
szkolnego
23-30 XII - zimowa
przerwa świąteczna
20 I - 2 II - ferie zimowe
1 IV - sprawdzian klas
szóstych ( Już
trzymamy kciuki!)
17-22 IV - wiosenna
przerwa świąteczna
27 VI - zakończenie
roku szkolnego

PAMIĘTAJCIE!!!
20 września braliśmy
udział w akcji
Sprzątanie Świata -
niech wszyscy
wiedzą, że SP 23 nie
jest obojętny los
naszego środowiska

red.

red.

red.

red.
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WSPOMNIENIA Z WAKACJI... 

WAKACJE NA WSI

Redakcja gazetki
zaprasza wszystkich
zainteresowanych na
kółko dziennikarskie,
które odbywa się 
w poniedziałki 
w godz. 14:15-15:00.

Zostań dziennikarzem
SP 23!!!

TAM BYŁAM!!!
Ośrodek
Kolonijno-
Wypoczynkowy
„Żabinka”
położony jest
20km od Giżycka,
jednego z
głównych
ośrodków
turystycznych na
Mazurach –
wśród
wspaniałych
lasów nad
jeziorami:
Gołdopiwo

i Żabinka
Polecam!   
Paulina G.

Minione wakacje
spędziłam na wsi, 
w województwie
świętokrzyskim
(Szydłów). Na wieś
jedzie się 3-4 godziny.
Podczas pobytu
pogoda nam sprzyjała.
Były upały,ale także
takie momenty, kiedy
były straszne burze 
z gradem. Na wsi
nauczyłam się
zaprowadzać krówki
na łąkę i

przyprowadzać do
obory. Na naszej wsi
urodziły się trzy małe
kotki. Mój brat swojego
nazwał  Kosa,ja
swojego - Agent007,a
moja siostra -
Serduszko.Gdy
odjeżdżaliśmy,
wszyscy płakali. Te
wakacje były bardzo
udane.:)
  Magda K.

Tegoroczne wakacje
spędziłam w
malowniczej i pięknej
miejscowości
Szczawnica,
położonej u podnóża
Pienin.Ta górska
miejscowość
proponowała wiele
atrakcji, z których z
chęcią korzystałam.

Najciekawiej
wspominam spływ
Dunajcem oraz
wyjazd autokarem do
Dobrzańskiej Jaskini
Lodowej(na Słowacji),
gdzie panowała
temperatura -3 stopnie
Celsjusza oraz
zwiedzanie
miasteczka Poprad,

gdzie jadłam słynne
popradzkie lody .W
Szczawnicy znajduje
się bardzo dużo
propozycji do
aktywnego
sportowego spędzania
czasu . Wśród nich
jest wiele ścieżek
rowerowych, 
z których korzystałam

, szlaków
turystycznych, są też
parki linowe .
   Ania Piotrowicz

Jeśli masz jakiś
pomysł, chcesz się
czymś podzielić, pisz
do nas: gbeata_1@
poczta.onet.pl

dziki w mieście red.
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  Wakacje, wakacje; były… minęły… i znów będą…
Żeby tak miało się tyle chęci do działania w roku szkolnym, jak się ma właśnie w wakacje.
Ledwie usłyszałam ostatni dzwonek w roku szkolnym, a już pakowałam walizki na wyjazd kolonijny nad morze. Trzy
tygodnie bez mamy, z własną kasą, perspektywa poznania nowych koleżanek i kolegów, dyskoteki i wdychanie
morskiego powietrza to nieliczne plusy tego wyjazdu. Tak, to mi na pewno dobrze zrobi. Wróciłam zadowolona,
wypoczęta i trochę smutna, że tak szybko minęły te kolonie. Potem czas płynął równie szybko i nie cierpiałam na żadną
nudę. Wakacyjna pogoda spisała się na medal, dzięki czemu mogłam jeździć nad wodę, na basen. Moje ciało
zbrązowiało. Dziewczyny z mojej klasy zaczęły wracać z wakacji, więc wspólnie organizowałyśmy wypady na rowerach
na Sportową Dolinę, gdzie dosłownie spędzałyśmy całe dnie. Udało się nam też parę razy pojeździć na rolkach. Jednak
żeby nie było, o mamie nie zapomniałam, ani ona o mnie. Rodzinnie zwiedzIłam Kopalnię Soli 
w Wieliczce. Są tam dwie trasy: jedna turystyczna, a druga górnicza. My byliśmy na trasie górniczej. Super sprawa!
Dostałam ubranie górnicze, hełm, lampę. Polecam każdemu! Skoczyliśmy na miasto (Wieliczka) i podjechaliśmy na
krakowski rynek. Następnego dnia pojechaliśmy do ogrodu zoologicznego 
w  Opolu. Mnóstwo miejsca, gdzie co chwilę można zobaczyć jakieś zwierzątko. Wycieczki pierwsza klasa! Do atrakcji
wakacyjnych mogę jeszcze zaliczyć wizytę w Śląskim Wesołym Miasteczku. Nie będę przynudzać, bo tam już pewnie
każdy był. Tak minął mi wakacyjny czas, który w mojej ocenie wykorzystałam maksymalnie. Wypoczęta, pełna energii,
wracam do szkoły życząc sobie i wszystkim uczniom owocnego roku szkolnego.
                                                                                                                                                                                         
Aleksandra Bąk kl. V „a”

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W BYTOMIU „BEZPIECZNĄ SZKOŁĄ”
  W czerwcu b.r. Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu zdobyła Certyfikat „BEZPIECZNEJ SZKOŁY” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej
Szkoły. Było to wynikiem udziału w  konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”  pod hasłem „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja” zorganizowanego
przez Fundację Państwo Obywatelskie pod patronatem. Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sprawiedliwości.
  Koordynatorem działań była pedagog Joanna Bogusz.  W realizację dziesięciu zadań konkursowych, była zaangażowana cała społeczność szkolna, a
także osoby i  instytucje współpracujące ze szkołą: przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Centrum
Interwencji Kryzysowej w Bytomiu.
  Celem tego przedsięwzięcia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów, spopularyzowanie podstawowych zasad funkcjonowania
państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania agresji i innym zjawiskom
patologicznym, kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec innych ludzi oraz umiejętności dokonywania przez uczniów świadomych wyborów i
ponoszenia za nie odpowiedzialności oraz rozwijanie poczucia własnej wartości. 
   W trakcie realizowanych projektów, prowadzonych zajęć, organizowanych konkursów, spektakli profilaktycznych, konwersatoriów i spotkań z
zaproszonymi gośćmi nasi uczniowie:

Określali i definiowali pojęcia: prawo, państwo, społeczeństwo, obywatel.
Uświadomili sobie, które zachowania są niewłaściwe, stwarzające zagrożenie.
Rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej.
Szukali sposobów poprawy bezpieczeństwa.
Orientowali się, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia.
Poznali podstawowe zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień.
Kształtowali postawę akceptującą wobec osób niepełnosprawnych.
Uzyskali umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Udział w  konkursie umożliwił szkole zaangażowanie całej społeczności szkolnej i środowiska w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także
pozwolił jeszcze pełniej realizować zadania wynikające z programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.
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