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☂ Kolorowa jesień w naszej szkole ☂

Coroczne wybory do samorządu
uczniowskiego
  

Co roku spotykają naszą szkołę wybory do
samorządu uczniowskiego, lecz w tym roku nie
tylko są wybory na przewodniczącego i zastępce
w samorządzie, ale odbyły się wybory do
opiekuna samorządu szkolnego. Każdy uczeń klas
4-6 może zagłosować na swoich dwóch
ulubionych nauczycieli. W bieżącym i 2015 roku
opiekunami samorządu jest pani Natalia Galecka i
pani Danuta Władarz. Natomiast przewodniczącym
samorządu uczniowskiego jest Andrzej Łosiak, a
zastępcą Julia Marciniak
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                            ECHO ZABRZA

         Skarbnikowe Gody

27 września odbył się pochód w centrum Zabrza.O
10.30 nasze szóste i trzecie klasy wzieły udział w
urodzinach Zabrza.Było mnóstwo atrakcji,
scena,stoiska z zabawkami i jedzeniem.Nasze
miasto odchodziło 92 urodziny. Szóste klasy wzieły
udział w konkursie pt."Zabrze w sercu Europy" pod
okiem Pani Natalii Galeckiej.Zrobiliśmy duże
styropianowe serce,pokolorowane w kolorach
Zabrza i Europy. Wyników tego konkursu jeszcze
nie znamy.Jesteśmy dobrej myśli i zachęcamy do
udziału w następnych urodzinach Zabrza :)

Z wizytą na wystawie...

We wrześniu i w październiku w centrum
handlowym Europa Centralna odbywała się
wystawa klocków Lego.
Na wystawie można było obejrzeć min. 11 metrową
replikę linowca RMS Titanic wykonaną z 500000
klocków, replikę Szkoły Magii i Czarodziejstwa w
Hogwarcie jak i peron dziewięć i trzy czwarte z
powieści J.K Rowling pt. ,, Harry Potter ", roboty
stworzone wyłącznie z klocków Lego z różnych
serii.
Wystawę odwiedzili uczniowie klasy 4d z
wychowawczynią, panią Barbarą Pruszkowską.

X DZIEŃ NAUKI

12 września w parku przy ulicy Dubiela odbył się
X Dzień Nauki, w czasie którego zaprezentowało
się ponad 30 szkół, stowarzyszeń, placówek
naukowo badawczych. Prezentacje i widowiskowe
doświadczenia pokazywały, że nauka jest świetną
zabawą plenerową. Uczniowie klasy Vb i Vc wraz
z wychowawcami wzięli udział w tym pikniku
naukowym. Organizatorami imprezy byli UM w
Zabrzu i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi.
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ZAWODY W RINGO

ŚMIESZNE UWAGI DO
DZIENNIKA

           Międzynarodowy miesiąc
                bibliotek szkolnych.

W dniach od 6 do 10 października odbył się
konkurs biblioteczny " Książka mojego
dzieciństwa". W tym oto konkursie nauczyciele
podawali tytuły swoich ulubionych książek z
dzieciństwa. Uczniowie mieli za zadanie odgadnąć,
która książka była ulubioną przez danego
nauczyciela. Pierwsze miejsce zajęła Paulina
Jakubiak z klasy IV a, zdobywając 16 punktów.

1.Wyrzucił koledze teczkę za okno i powiedział, że
"jak kocha, to wróci".

2.Podał nie swoje imię, motywując, że chciałby się
tak nazywać.

3.Ukradł dziennik lekcyjny, nie chce oddać i żąda
okupu.

4.Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie
zeznawał bez adwokata.

5.Kilka razy kopnął kolegę. Potem tłumaczył, że
dostał drgawek.

6.Przemek bawi się na lekcji wszystkim, nawet
chorym palcem.

7.Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredką po
klasie.

 Dzięki dziewczyny , ale
chłopcy   też nie najgorzej

walczyli ...

  Co nowego w szkole?

Dnia 22 października odbyły się zawody gry w ringo
poprowadzone przez pana Andrzeja Golusa oraz panią
Magdalenę Iłczyk .Udział wzięło dużo uczestników z
piątych i szóstych klas.Wyłonione 6 osób z każdej
grupy walczyło przeciwko sobie i wybrano
najlepszych. Każdy z nich bardzo dobrze się spisał ale
wygrała:Kinga Więcek z 6c oraz Agnieszka Habura z
6b ich rezerwową była Klaudia Kowalczyk z 6c.Z
chłopców został wybrany:Mikołaj Szyll z 6c oraz Jakub
Linart z 6c ich rezerwowym był Jakub Pluskota z 5c.
Dziewczyny uzyskały pierwsze miejsce na zawodach
natomiast chłopcy nie zajęli żadnego podium. Cała
Gazetka Szkolna serdecznie Wam gratuluje i życzy
kolejnych sukcesów !
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