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"KARAWANA" 
W NASZEJ SZKOLE

Każdy z nas może być
Świętym!

31 października od godz.
7:00 „przybywali” do naszej
szkoły ŚWIĘCI! 
20 uczniów z kl. IV c, V a



  16 października uczniowie
naszej szkoły odbyli
muzyczną podróż 
z zespołem KARAWANA.
Już przed godziną
dziewiątą szkoła tętniła
życiem i… muzyką. Od
godziny dziewiątej
uczniowie oraz nauczyciele
brali udział w audycji
słowno-muzycznej.
Podczas występów
uczniowie przypomnieli

sobie twórczość J .S.
Bacha, W. A. Mozarta, L.
von Beethovena, Fryderyka
Chopina oraz epoki, w
których przyszło im
tworzyć.
Zespół dokonał prezentacji
wykorzystywanych gitar:
akustycznej, elektrycznej
i basowej. Artyści zapoznali
uczniów z budową 
i technikami gry. Można
było usłyszeć fragmenty

utworów: „Zawsze tam
gdzie Ty”, „Sweet Home
Alabama”, „Smoke On The
Water”, „Nothing Else
Matters”, „Pink Panter
Theme”. 
c.d. na str. 2

  Zbliża się Dzień
Wszystkich Świętych, a
następnie Zaduszki. Są to
dni pamięci o tych, którzy
już odeszli, których już nie
ma wśród nas. Polska
tradycja nakazuje
odwiedzanie w te dni
grobów swoich bliskich,
zapalenie zniczy, złożenie
wieńców i

kwiatów. Odwiedzając
miejsca wiecznego
spoczynku, zachowujemy
sie stosownie, wracają do
nas  wspomnienia. Święto
Zmarłych jest to dobry
moment na zastanowienie
się nad własnym życiem . 
  Ania Piotrowicz 6A

"Śpieszmy się kochać ludzi "

20 uczniów z kl. IV c, V a
oraz VI c z pomocą swoich
rodziców przygotowało
główne atrybuty
charakteryzujące
wybranych świętych.
szczegóły - str. 3

święci

SUKCES MATYLDY

Nasza uczennica, Matylda
Wieczorek, wzięła udział w
VI JESIENNYM
FESTIWALU PIOSENKI
"ZŁOTA POLSKA JESIEŃ" i
zajęła II miejsce.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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"KARAWANA" W SP 23 Samorząd Uczniowski
zaprasza na
dyskotekę, która
odbędzie się 21
listopada w godz.16:00
- 18:00. Podczas
dyskoteki będzie

PASOWANIE
NA UCZNIA
KLASY
PIERWSZEJ

red.



HALLOWEEN

dyskoteki będzie
możliwe spotkanie z
"wróżkami".

Zgromadzone w sali
gimnastycznej dzieci
zostały również
poinformowane o
rodzajach
instrumentów
perkusyjnych.
Omówiono ich
pochodzenie, a  także
przedstawiono rytmy:
polkę, walca, sambę,

blues, rock, funky
reggae.
Podczas występów
informacje przeplatały
się z muzyką, dzięki
czemu całość była dla
uczniów wspaniałym
doświadczeniem.
Dodatkowo chętne
dzieci wykonały
razem z zespołem

rytmy na
instrumentach.
Zespół Karawana
przeprowadził też
szereg konkursów.
Zwycięzcy zostali
nagrodzeni brawami
oraz płytami zespołu.
  Dzisiejsze spotkanie
z muzyką było
fantastycznym

przeżyciem zarówno
dla dzieci, jak i dla
nauczycieli.
Wspaniała zabawa,
muzyka, śpiew,
odrobina tańca – tak
może zaczynać się
każdy dzień w szkole.

To ważne wydarzenie
poprzedzone było
występami dzieci
z klas pierwszych,
które zostały
przygotowane przez
wychowawczynie -  p.
Joannę Zajusz, 
p. Grażynę Hunger
oraz p. Agnieszkę
Bujoczek. Całość
uświetnił śpiew
naszego szkolnego
chóru przygotowanego
przez p. Martę
Giermudę.  
Po występach dzieci
zostały przez Panią
Dyrektor Ilonę Szeligę
pasowane specjalnym

ołówkiem na
pełnoprawnych
uczniów szkoły. Na
potwierdzenie tego
faktu pierwszoklasiści
otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Po
uroczystości udali się
do swoich  klas na
słodki poczęstunek. 
Od dzisiaj mogą o
sobie z dumą
powiedzieć: „Jesteśmy
już uczniami!”

PIERWSZEJ

14 października 
uczniowie klas
pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 23 
w Bytomiu złożyli
uroczyste
ślubowanie.

Pasowanie na pierwszaka

Halloween obchodzi się
31 października. Ludzie
przebierają się wtedy
za potwory. Dzieci
chodzą od domu do
domu i mówią znane
zdanie: „Cukierek albo
psikus”. 
Mimo że dzień nie jest
świętem urzędowym,
cieszy się po święcie
Bożego Narodzenia
największą
popularnością. 
Święto Halloween

w Polsce pojawiło się w
latach 90.
Głównym symbolem
święta jest święcąca w
środku dynia 
z wyszczerbionymi
zębami. Inne popularne
symbole to duchy,
wampiry, czarownice,
trupie czaszkiitp.
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"ŚWIĘCI" W NASZEJ SZKOLE ZBIÓRKA NA RZECZ
SCHRONISKA
 
  Nasza szkoła
serdecznie zaprasza
do udziału w akcji,

itp. .Serdecznie
zachęcamy do wzięcia
udziału 
w zbiórce.
  Dary zbieramy do
końca października.

red.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

C.D.

Swoją codzienną
postawą oraz
przywiązaniem do
Boga dajemy dowód,
że jest to dla nas
ważne. Wśród
codziennego zgiełku
chcieliśmy się na
chwilę zatrzymać i
zastanowić nad tym,
co jest istotą naszej

wiary. Stąd inicjatywa
uczniów naszej szkoły
i katechetki, Pani Zofii
Malok, aby w
przeddzień święta
Wszystkich Świętych
przypomnieć niektóre
postacie świętych.
31 października od
godz. 7:00
„przybywali” do naszej

szkoły ŚWIĘCI! 
20 uczniów z kl. IV c,
V a oraz VI c z
pomocą swoich
rodziców
przygotowało główne
atrybuty
charakteryzujące
wybranych świętych.
O godzinie 7:40
wszyscy „nasi święci”

stanęli na krzesłach w
głównym holu naszej
szkoły.

do udziału w akcji,
która wesprze
bytomskie schronisko.
  W październiku co
roku w naszej szkole
odbywa się zbiórka na
rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt
w Bytomiu. Zbieramy
karmę dla kotów, psów
oraz koce, ryż,
zabawki

końca października.
 

Dnia 29.09.2013 odbył
się opust parafialny na
Suchej Górze. Było
wiele „budek” np.: z
biżuterią, różnymi
słodkościami,
petardami i oczywiście
z zabawkami. Ja
osobiście nie mogłam
się doczekać tego
opustu. Było naprawdę
dużo ludzi. Również,
tak jak zwykle, były
odstrzeliwane te
petardy. Ogólnie było
dużo szumu.
Przeprowadziłam
wywiad z jedną z
naszych uczennic
Aleksandrą Bąk:

-Ola byłaś wczoraj na
odpuście?- spytałam
Olę.
-Tak-opowiedziała.
-Podobało się?
-No, było tyle tych
budek.
-Kupiłaś sobie coś?
- No, sprężynkę, lizaka
i żelki.
Tak bawiła się
Aleksandra Bąk na
odpuście.
  Natalia Mocydlarz
 

Zdziwienie, radość i
podziw uczniów,
nauczycieli 
i Dyrekcji naszej
szkoły uświadomiło
nam, że warto było
taką akcję
przeprowadzić.
  Z całego serca
dziękuję uczniom,
rodzicom oraz p.
Dyrektor za pomoc
oraz otwartość na tego
rodzaju inicjatywy.
Warto dodać, że była

to dla wszystkich
niespodzianka!
 

.
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Codziennie rano wyruszasz w drogę do szkoły i codziennie wracasz do
domu. Niezależnie od tego, w jaki sposób pokonujesz tę trasę - ważne,
byś poznał zasady ruchu drogowego, aby być bezpiecznym każdego
dnia.
ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ

1. Zawsze zatrzymuj się przed jezdnią.
2. Spójrz w lewo.
3. Spójrz w prawo.
4. Ponownie spójrz w lewo.
5. Możesz przejść na drugą stronę jezdni, pod warunkiem, że nie

nadjeżdża żaden pojazd i nie występuje jakiekolwiek inne
niebezpieczeństwo. Podczas przechodzenia przez jezdnię, możesz
unieść rękę, aby być bardziej widocznym.

6. Pamiętaj, że gdy wysiądziesz z autobusu lub samochodu, nie
przechodź bezpośrednio przed lub za pojazdem. Jesteś wtedy
niewidoczny dla kierowcy tego pojazdu.

PAMIĘTAJMY,  ŻE ZAWSZE MUSIMY UWAŻAĆ PRZECHODZĄC PRZEZ
DROGĘ 
I NIE TYLKO!!!
Podczas tworzenia artykułu korzystałam ze strony
internetowej:http://bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci/bezpieczenstwo-w-
drodze-do-szkoly.html--
                                                                                        Paulina G.
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