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Echo Zabrza

.

Akcja renowacja
czyli remont Państwowej Szkoły

Muzycznej w Zabrzu
  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Stanisława Moniuszki w Zabrzu wreszcie doczeka się
remontu.
  Niedawno rozpoczęła się faza projektowania
renowacji budynku szkolnego. Przetarg na wykonanie
projektu wygrała firma ROBIPROJEKT. Po otrzymaniu
środków finansowych z Ministerstwa zostanie
ogłoszony przetarg na wykonanie robót. 
  Renowacja obejmie instalacje, wymianę okien,
remont elewacji, wymianę posadzek, dostosowanie
(czyli przede wszystkim wytłumienie) sal lekcyjnych,
poprawienie akustyki w sali kameralnej i koncertowej, a
także przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych.
  Problemem będzie pogodzenie remontu z
odbywającymi się w budynku zajęciami.
Najprawdopodobniej rok szkolny zostanie skrócony,
ale za to sobota stanie się dniem szkolnym.

Gwiazdy - co się kręci w Zabrzu
  W Zabrzu trwają dni zdjęciowe do filmu Jana
Kidawy-Błońskiego pt. ,,Gwiazdy".
  Jest to film biograficzny o śląskim piłkarzu, Janie
Banasiu, którego akcja obejmuje lata 60 i 70 XX
wieku. Opowiada o jego kontrowersyjnym życiu nie
tylko na boisku, ale i poza nim. Ukazuje też kulisy
jego wielkiej niespełnionej miłości do Marleny, o
którą rywalizował z przyjacielem, Ginterem.
  W rolę głównego bohatera wcieli się Mateusz
Kościukiewicz, Marlenę zagra Karolina Szymczak,
a Gintera - Sebastian Fabijański.
  Premiera filmu Jesienią 2015 roku. Już ostrzymy
sobie zęby!!!

.

szczurkuś

Andrzejki w wodzie?
  Dnia 29.11(sobota) na basenie Aquarius 
przy pl. Krakowskim odbyła się impreza
andrzejkowa. Uczestnikami byli
mieszkańcy miasta, wśród nich
uczniowie naszej szkoły. Wróżby i różne
atrakcyjne  zabawy przygotowali
pracownicy kąpieliska. Wróżono z kart,
lano wosk i przepowiadano przyszłość. 
  
Wszyscy uczestnicy na długo
zapamiętają ten dzień.

.

.

guciolek
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Z Życia Szkoły

         Dzień anioła
W sobotę 13 grudnia odbył się w naszej szkole Dzień
Anioła. W ramach obchodów tego dnia odbyły się :
- Konkurs na najbardziej „anielską” klasę
- Pokaz filmów anielskich dla klas I – III
- Anielska godzina-Kiermasz nie tylko anielski
- Zbiórka pieniędzy do skrzydlatych puszek

Uczniowie klas I – III wzięli udział w pokazie krótkich
filmów zawierających motywy anielskie. Pokaz odbył
się w sali audio-wizualnej, w której uczniowie mogli
zobaczyć wystawę prac konkursowych z anielskim
motywem .Sala ta pękała w szwach od pięknych,
anielskich prac.
„Anielska godzina” miała miejsce na drugiej godzinie
lekcyjnej, kiedy to uczniowie wszystkich klas od I do VI
mieli za zadanie przedstawić za pomocą dowolnej
techniki plastycznej ich wizję anioła.  Na kiermaszu
uczniowie mieli okazję zaopatrzyć się w świąteczne i
anielskie różności. Swoje stoiska wystawiło osiem
klas, a wystawione przez nich przedmioty rozeszły się
w mgnieniu oka.

            Konkurs na Najładniejszą 
                 Kolędę i Pastorałkę
Trzeciego grudnia w naszej szkole odbył się
Szkolny Konkurs na Najładniejszą Kolędę i
Pastorałkę dla klas 4-6. Liczni uczestnicy
zaprezentowali zarówno tradycyjne kolędy jak
również popularne piosenki świąteczne. Spośród
wykonawców jury wyłoniła laureatów: I miejsce ex
aequo Eliza Moj z klasy IVa oraz duet „rodzinny”
Natalia i Paulina Jakubiak również z klasy IVa. II
miejsce Agnieszka Lewandowska z kl. VIb , III
miejsce Julia Marciniak z klasy VIc. Wyróżniono
również ciekawe wykonanie kolędy wokalno-
instrumentalnej kolejnego duetu rodzinnego Elizy i
Cypriana Moj. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Tekst: J.Ringmann

           List do Świętego Mikołaja
 
 Dnia 15 grudnia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gliwicach przeprowadzony
został konkurs 
plastyczno-językowy  pt.,,List do
Świętego Mikołaja ".
Również i w tym konkursie udział brali 
nasi uczniowie Kilku z nich nawet udało
się zdobyć wyróżnienie , a są to :

Wanessa  Warszycka kl. 4c
Jakub Winter kl.3a
Julia Wrzosek kl.5c

Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy .

Andrzejki w naszej szkole
  

  Dnia 28 listopada  2014 roku na
łączniku naszej szkoły odbyły się
coroczne wróżby andrzejkowe. Miało to
związek z celebrowaniem dnia świętego
Andrzeja. Organizowane przez samorząd
uczniowski wróżby prowadzili uczniowie
klas szóstych , piątych i  czwartych .
Prowadzone przez nich wróżby zdobyły
duże zainteresowanie . Uczestniczyli w
nich nie tylko uczniowie , ale również
nauczyciele . Wszyscy podekscytowani
byli ,,poznawaniem" swojej przyszłości. 
Wróżby były także źródłem śmiechu i
dobrej zabawy w przeciągu dwóch
przerw.

http://www.sp36zabrze.pl/wp-content/uploads/2014/12/DSCN0023.jpg
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                               Ogłoszenia

                         Co nowego w kinach ?
W Grudniu na kinowe ekrany wyszła trzecia i
ostatnia część o przygodach odważnego Hobbita.
Film Pitera Jacksona ,,Hobbit bitwa pięciu armi''
pokazuje bitwę dobra ze złem.

 Miesiąc wcześniej w kinach pokazano film
,,Igrzyska śmierci kosogłos część I''. Film w którym
główna bohaterka Katnis  walczy z siłami Kapitolu
próbuje uwolnić przyjaciół z ich rąk.

                          Zapraszamy do kin

1 Marca w DMIT odbędzie się występ
Kabaretu młodych panów. Może warto
wybrać się i poprawić sobie humor przed
sprawdzianem.

Od 11 stycznia w całej Polsce i w naszej
szkole gra WOŚP. Uczniowie zbierają
pieniądze na pomoc dzieciom i osobą
starszym.
Dziękujemy za udział w akcji

W dobre ręce oddam
chomika razem z klatką
Mariusz Molata kl.6a

Sprzedam futerał na
skrzypce 3/4 lub wymienię
na większy rozmiar
Informacje w klasie 6b u
Maćka Szczurowskiego

Uczciwego znalazcę
podręcznika z polskiego,
prosimy o zgłoszenie się
do klasy 6c

.

              Życzenia dla 
  styczniowych solenizantów

Wkrótce Twoje urodziny, 
zatem zawsze dziarskiej miny.
Do zabawy mnóstwo siły, 
żeby każdy dzień był miły
- pełen śmiechu i radości.
Stu urodzinowych gości, 
aut, lal, klocków i pluszaków.
Stu prezentów, stu buziaków. 
Zdrowia, szczęścia i słodyczy.

Redakcja

.

Julitka

.

Julia


