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Od Redakcji
Na początek…
Za oknem różnobarwna, mieniącą się ciepłymi kolorami jesień, a na papierze...
wspomnienie lata.
Za nami wakacje, do których w chwilach kryzysu nostalgicznie się uśmiechamy,
odświętny początek roku szkolnego z nowymi, pachnącymi świeżością zeszytami,
z postanowieniami, że w tym roku to ja już naprawdę będę się solidnie uczył, będę
solidnie odrabiał zadania, w ogóle moim znakiem firmowym stanie się solidność.
Mija czas. Przychodzi jesień. Zeszyty już nie pachną świeżością, są gdzieniegdzie
pokreślone, wymięte, troszkę "po przejściach". Podobnie z postanowieniami. Wśród
nadmiaru szkolnych obowiązków trudno je realizować i jakoś jesienią mniej się
chce. Może warto zakupić nowy zeszyt albo odszukać taki jakiś zabłąkany wśród
innych i coś napisać o jesieni za oknem, ale i o tej w nas samych, której ciężko
realizować letnie postanowienia. Po co? Żeby było co wspominać zimą :).
p. Ewa Szewczyk

Amelia Głowacka kl. 3c
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Kalendarium
Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania, ale też nowe
relacje, wydarzenia, wycieczki i konkursy!
Jedenastka znów od 1 września tętni życiem.
Dwa miesiące za nami, a już tak wiele się wydarzyło!
Przeczytajcie o tym, co słychać zarówno
w klasach młodszych, jak i starszych.
p. Justyna Jarmuż

1 września powitaliśmy w naszej szkole kolejny rocznik pierwszoklasistów.
Pani dyrektor powitała uroczyście naszych nowych uczniów i ich rodziców.
Występ dla nich przygotowała klasa 3c pod kierunkiem p. Katarzyny
Michalik - Kiszki i p. Ewy Barskiej. Potem odbyło się pasowanie na uczniów
i spotkanie w klasie z wychowawcami.
p. Katarzyna Michalik - Kiszka

Program artystyczny przygotowany przez kl. 3c wraz z wychowawczynią p. Katarzyną
Michalik - Kiszką oraz p. Ewą Barską.

Pasowanie uczniów klas: 1a, 1b, 1c.
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1b
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Dnia 26 września odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.
Organizatorami obchodów tego dnia byli nauczyciele j. angielskiego
i j. niemieckiego oraz samorząd szkolny z opiekunem.
Panie przygotowały dekorację na korytarzach szkolnych oraz gazetkę
tematyczną związaną z obchodami tego dnia. Dzień Języków Obcych
obfitował w konkursy
dla uczniów:
konkurs
wiedzy
o kulturze
obfitował wjęzykowe
konkursy językowe
dla uczniów:
konkurs
wiedzy
o kulturzepaństw
europejskich, konkurs tematyczny- słownik obrazkowy anglojęzyczny i niemieckojęzyczny
oraz audycję w szkolnym radiowęźle połączoną z konkursem „Zgadnij, który z Twoich
nauczycieli to mówi?” Nawet nauczyciele mieli okazję pochwalić się znajomością różnych
języków obcych i nagrać parę zdań w ich ulubionym języku. W tym dniu odbył się również
kiermasz smacznych wypieków z różnych państw przygotowanych przez uczniów
i rodziców naszej szkoły. Z inicjatywą wyszedł Samorząd Szkolny wraz z opiekunem.
Największą atrakcją dla naszych uczniów była gościnna wizyta wolontariuszy z Gruzji
i Hiszpanii z MDK-u, którzy przygotowali ciekawe prezentacje o swoich krajach, a uczniowie
mieli okazję uczestniczyć w ‘żywej lekcji j. angielskiego’. Uczniowie aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, zadawali pytania dotyczące tradycji i kultury Gruzji i Hiszpanii oraz nauczyli
się paru podstawowych słówek w tych językach. Pani Justyna Jarmuż przygotowała piękne
podziękowanie za uatrakcyjnienie naszego dnia dla gości, a nasi uczniowie otrzymali
słodycze i drobne upominki za udział w konkursach.
Wszystkim zaangażowanym nauczycielom i uczniom serdecznie dziękujemy!

Goodbye! See you next year!
Wasi nauczyciele j. angielskiego i niemieckiego
oraz Samorząd Szkolny

4

Gratulujemy wszystkim uczniom nagrodzonym w konkursach:
Konkurs wiedzy o kulturze
krajów europejskich:
- Natalia Sosna- klasa 4a
- Mikołaj Łagosz- klasa 5a
- Zofia Czarnota- klasa 6c
Konkurs: „Zgadnij, który nauczyciel to mówi”
wyróżnienia:
- Oliwia Magiera – (kl. 8d)
- Wiktoria Krutok – (kl. 8d)

Konkurs - słownik
obrazkowy
- język niemiecki: Artem Kubrakov (kl. 7a), Laura Tann
(kl. 8a), Hanna Kozioł ( kl. 7a), Julia Ambroziak (kl. 8a),
Natalia Pająk ( kl. 7a) i Anna Góra ( kl. 8c)
- język angielski: Oskar Wiśniewski ( kl. 5b) i Milena
Grzenik ( kl. 6c)

W dniu 29.09.2022 r. 34 uczniów naszej szkoły wzięło udział
w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym. Uczniowie pisali dwa
różne teksty w zależności od grupy wiekowej. W grupie klas 4-6 do dyktanda
przystąpiło 23 uczniów i zmierzyli się z tekstem, pt.: „Wielki „mały wiersz”
a w grupie klas 7-8 do dyktanda podeszło 11 uczniów, dla których
tekst, pt.:
„Niepodległa
edukacja”.i przebiegiem
Nad organizacją
przygotowano przygotowano
tekst, pt.: „Niepodległa
edukacja”.
Nad organizacją
dyktandai
przebiegiem
dyktanda czuwały polonistki naszej szkoły.
czuwały polonistki
naszej szkoły.
Teksty nie były łatwe i jednocześnie dość obszerne. Nasza szkoła wzięła udział
w dyktandzie jako jedna z dwóch rybnickich szkół. Brawo dla uczestników za odwagę i chęć
zmierzenia się z zawiłościami ortograficznymi języka ojczystego!
Najlepszy wynik w kategorii kl. 7-8
Wiktoria Józwiak (kl. 8a)
Najlepszy wynik w kategorii kl. 4-6
Aleksander Warzecha (kl. 5b)
Tamara Woźniak (kl. 4b)

p. Bożena Sperling
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4 października 2022r. klasy 4a i 6c wzięły udział w ogólnopolskiej akcji
"Sprzątamy dla Polski". Dzięki takim konkretnym działaniom zwracamy
uwagę na ważny temat, jakim niewątpliwie jest ochrona klimatu, postawa
odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze lokalne środowisko.
Gorąco wierzymy, że poprzez takie wydarzenia doprowadzimy do sytuacji,
w której już niedługo
będziekażdy
wyrzucał
odpady
tam, gdzie
powinien.
w której każdy
już niedługo
będzie
wyrzucał
odpady
tam, gdzie powinien.
p. Katarzyna Korecka

Klasy czwarte odwiedziły rybnickie Edukatorium. Uczniowie dzięki
nowoczesnym ekspozycjom poznawali budowę i funkcjonowanie ludzkiego
organizmu.
p. Agnieszka Dudek

Wiesz, z ilu kości
składa się ludzkie
ciało?
Sprawdź odpowiedź!
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Do Teatru Ziemi Rybnickiej zawitała Alicja z Krainy Czarów! Na spektakl 6.10
wybrały się klasy: 1c i 2b wraz z wychowawczyniami. Już od samego
początku towarzyszyła wszystkim widzom nutka tajemniczości, kiedy
Kapelusznik wychylił jedynie głowę przez kurtynę i nawiązał kontakt
z widzami. A gdy rozpoczął się spektakl bohaterowie przenieśli widzów
w Świat
Czarów! Zachwycające
stroje,dialogi
gra świateł,
Nie
w Świat Czarów!
Zachwycające
były stroje, grabyły
świateł,
i akcja.dialogi
Nie byłi akcja.
to jednak
był ponieważ poza aktorami pojawiały się również lalki, które "ożywały" przy
zwykły spektakl,
pomocy aktorów. Niesamowita interakcja z widzami nie pozwalała się nudzić,
a scenografia, która często się zmieniała i zaskakiwała dodatkowo przykuwała wzrok. Teatr
Ziemi Rybnickiej oraz Teatr Lalek Marka Żyły spowodował ogromny uśmiech na twarzach
naszych uczniów, ale i opiekunów. Zwłaszcza, że po spektaklu można było się spotkać,
porozmawiać, a nawet zrobić sobie zdjęcie ze wszystkimi bohaterami! Czekamy
z niecierpliwością na kolejny spektakl!
p. Justyna Jarmuż

7

7 października przypada Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasza szkoła
włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie uczestniczyli w zabawach
zorganizowanych na boisku szkolnym.
Przygotowanych było kilka konkurencji: rozwiązywanie zadań przez
3 reprezentantów z klasy, wyścigi klas połączone z uzupełnianiem działań
z tabliczki
mnożenia,
cyfrwszystkich
przy pomocy
wszystkich
z tabliczki mnożenia,
układanie
cyfr układanie
przy pomocy
osób
z klasy. osób z klasy.
Podczas zabawy uczniom towarzyszyły wielkie emocje. Każdy czym prędzej chciał
wykonać swoje zadanie, a zarazem zagwarantować swojej klasie, zajęcie jak najlepszego
miejsca.
p. Izabela Kurach

Jak dobry jesteś

z tabliczki mnożenia?
Zagraj!
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Ósmego września odbył się Dzień Dobrych Wiadomości. Dziewczyny
z ósmych klas odwiedziły każdą salę w naszej szkole z koszem
z karteczkami. Jedna osoba losowała kartkę z dobrą wiadomością, którą
później trzeba było powiesić na gazetce w klasie. Na karteczkach znalazły
się między innymi takie teksty "Jeśli dzisiaj jest najgorszy dzień w Twoim
życiu,
wiesz,
że jutro
będzie
lepsze"
"Miarą prawdziwego
nie
życiu, to wiesz,
że to
jutro
będzie
lepsze"
albo
"Miarąalbo
prawdziwego
bohatera bohatera
nie jest siła
siła mięśni, ale siła serca.
mięśni, ale siłajest
serca".
Zuzanna Stabla 5b
8 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dobrych Wiadomości. Dzień ten został
ustanowiony w 2001 roku przez środowisko artystyczno-literackie, które prowadzi
p. Małgorzata Bocheńska. Celem tego dnia jest angażowanie mediów w kształtowanie
obrazu przyjaznej człowiekowi rzeczywistości. Każda klasa miała szanse wylosować
karteczkę z cytatem z animacji oraz przypiąć ją na swoją gazetkę.
Maja Chrzanowska 8a

10 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Drzewa. Uczniowie
klas 4-8 mieli okazję wziąć udział w dwóch konkursach, klasowym oraz
indywidualnym, zorganizowaliśmy także zbiórkę pieniędzy, które zostaną
przeznaczone na zakup drzewek. W konkursie indywidualnym uczniowie
musieli odgadnąć nazwy dziesięciu drzew na podstawie ich liści. Ten konkurs
Agata
Jakiełek
z klasy
8a oraz
Kapol5a.
z klasy
5a. w konkursie
wygrały Agatawygrały
Jakiełek
z klasy
8a oraz
Alina
KapolAlina
z klasy
Natomiast
klasowym uczniowie musieli ułożyć życzenia dla drzewa. W tym konkursie zwyciężyła klasa
6a, w nagrodę będą oni mogli nazwać drzewko zakupione dzięki naszej szkolnej zbiórce.
Drzewka już wkrótce zostaną posadzone na terenie naszej szkoły.
p. Katarzyna Korecka
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13 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Akademię
przygotowała kl. 5a wraz z wychowawczynią p. Moniką Niewiadomską. Tego
dnia wręczono uczniom również nagrody za różne szkolne konkursy.
p. Justyna Jarmuż
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Spotkanie autorskie w Bibliotece Miejskiej
18 października w ramach 53. Rybnickich Dni Literatury uczniowie klas 2a,
2b, 3b mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Roksaną Jędrzejewską –
Wróbel, autorką wielu książek dla dzieci. Pisarka przeczytała jedno ze swoich
opowiadań. Wspólnie z dziećmi pokazała etapy powstawania książki.
Zachęcała do Zachęcała
poszukiwania
czytania ciekawych
książek.
Odpowiadała
naOdpowiadała
pytania uczniów
do iposzukiwania
i czytania
ciekawych
książek.
na
i rozdawała autografy.
pytania uczniów i rozdawała autografy.
p. Zofia Kania

29 września w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Głośnego Czytania. Nauczyciele na
lekcjach
czytali
uczniom
fragmenty
interesujących książek.
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Nauczyciel z...

ą
j
s
a
p

Jak co środę uczniowie klasy 1c spotkali się z wychowawczynią p. Justyną Jarmuż na kółku
dziennikarskim. Od września już m.in. oglądali różnych gazety, tworzyli ilustracje do
szkolnej gazetki (kolorowe liście w tym numerze, to właśnie ich praca), a nawet układali
pytania do wywiadu z Frankiem (honorowym pluszakiem klasy 1c). Uczniowie mieli okazji
zmierzyć się ze sztuką dziennikarską podczas prawdziwego wywiadu, który sami
przeprowadzili! Do klasy zaproszona została nauczycielka fizyki z naszej szkoły p. Katarzyna Piontek. Uczniowie dzielnie sobie poradzili i zadawali naprawdę mądre
i kreatywne pytania!
1. Gdzie najczęściej jeździ Pani na rowerze?
Najczęściej na ścieżkach rowerowych, w lasach i mało uczęszczanych drogach.
2. Ile siniaków nabiła sobie Pani podczas jazdy na rowerze?
Na szczęście bardzo mało. Chociaż
ostatnio miałam na trasie bliskie spotkanie
z psem.
3. Jaki jest Pani najdłuższy dystans?
65 km.
4. Czy ma Pani w rowerze koszyk?
Co Pani do niego zbiera?
Tak, mam. Na wakacjach woziłam w nim
koc i smakołyki na plażę. Czasami zakupy, gdy jadę do sklepy.
5. Czy lubi Pani jeździć w górach?
Do jazdy po górach musiałabym mieć inny rower. Ale jeśli w górach są drogi albo ścieżki
rowerowe to wtedy lubię.
6. Na jakiej przerzutce najczęściej Pani jeździ?
Jeżdżę na takiej przerzutce, żeby było mi jak najłatwiej, więc co chwilę muszę zmienić, jeśli
jadę pod górkę a potem z górki.
7. Czy potrzebny jest Pani samochód?
Tak, bo muszę nim jeździć do pracy.
8. Z jaką największą prędkością Pani jeździła na rowerze?
Największa moja prędkość to 47 km/h.
9. Z kim Pani lubi jeździć na rowerze?
Lubię wyjazdy rodzinne i ze znajomymi.
12

10. Jakie zwierzęta spotkała Pani podczas wycieczek?
Jeżdżąc w lesie często widzę sarny, zające i wiewiórki.
11. Czy brała Pani udział w jakimś wyścigu?
Nie...
12. Z kim najczęściej jeździ Pani na wycieczki rowerowe?
Najczęściej jeżdżę z mężem i córką.
13. Czy zna Pani jakieś tricki?
Nie, nie znam. Jestem raczej ostrożna, więc pewnie i tak bym żadnego nie zrobiła.
14. Na jakim rowerze Pani jeździ? Jaki ma kolor?
Mój rower to kross i jest czarno-czerwony.
15. Czy jazda na rowerze Panią męczy?
Jazda na rowerze sprawia mi dużą przyjemność, szczególnie, gdy mogę podziwiać piękne
widoki, a gdy już jadę dużo kilometrów, no to trochę jestem zmęczona.
16. Jakie dania Pani lubi? (pytanie na specjalną prośbę Filipa)
Lubię wiele dań oprócz owoców morza.

Dziękujemy za wywiad!
klasa 1c wraz z wychowawczynią p. Justyną Jarmuż

13

Dzień Chłopca
SŁODKI DZIEŃ CHŁOPCA
30 września obchodzimy w Polsce Dzień Chłopaka. W innych krajach Dzień Chłopaka
obchodzony jest w innym dniu, przykładowo: w Ukrainie 23 lutego, a w Anglii 5 kwietnia.
Dziewczyny wręczają swoim kolegom i chłopakom drobne prezenty i składają życzenia.
Dowiedziałam się, że chłopcy w innych klasach często dostawali słodycze, ale wśród
prezentów były również: pizze, linijki, piłkarzyki, szachy, gniotki, piłki. W mojej klasie
chłopcy dostali zestaw do ping ponga, słodycze i kasztany. Myślę, że wszyscy byli tego
dnia zadowoleni.
Zosia Król kl.5b

Klasa 7a

Chłopcy z klasy 7a
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Chłopcy z klasy 4c

KLASOWY DZIEŃ CHŁOPCA...
…długo wyczekiwany po Dniu Kobiet, w końcu nadszedł. Upominki i życzenia i zadowoleni
chłopcy. Oczywiście dłuższa niż zazwyczaj przerwa śniadaniowa, by był czas na
rozpakowanie prezentu i świętowanie.
p. Katarzyna Michalik - Kiszka

Chłopcy z klasy 3c

Klasa 1c
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Zdrowo i kolorowo
W piątek 21 października w budynku nr 2 było pysznie i zdrowo! Uczniowie klas 1-3
przygotowywali samodzielnie zdrowe kanapki. Było nie tylko zdrowo, ale też i kolorowo!
Jeśli myślicie, że foremki do ciasteczek mogą przydać się jedynie na Boże Narodzenie, to
jesteście w błędzie – uczniowie wycinali różne wzorki z sera, wędliny, a nawet niektórych
warzyw. Może zdjęcia Was zachęcą, abyście sami w domu przygotowali takie pyszne
kanapki.
p. Justyna Jarmuż
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Pod kolorowym
parasolem jesieni
Wiele ciepłych wrześniowych i październikowych dni pozwoliło nam spędzać przerwy na
podwórku. Jesień to wyjątkowo barwna pora roku i podczas tych podwórkowych zabaw
dzieci niejednokrotnie zbierają liście i zachwycają się ich kolorami. Jesień jest też inspiracją
do wielu ciekawych prac plastycznych. Można je podziwiać w klasach i na korytarzu.
Także dzieci z kółka plastycznego podjęły jesienny temat: Gdzie ukryła się Pani Jesień?
Może Wam uda się ją odszukać?
p. Katarzyna Michalik - Kiszka

Tymoteusz Tabacki kl. 3c

Filip Głowacki kl. 3c
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Uczniowie z klasy 1c postanowili, że chcą zatrzymać u siebie jesień na dłużej, dlatego
zrobili piękne jesienne witraże. Oczywiście najpiękniej wyglądają, gdy przez nie wpadają do
klasy promienie słońca.
p. Justyna Jarmuż
Szymon, Liliana, Grzegorz, Tymek

Mateusz, Szymon, Antek, Mikołaj

Zuzia, Alicja

Miłosz, Antek

Natalia, Milena, Lena, Sadia

Kaziu, Wojtek, Igor, Patryk
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Wycieczka
Wycieczka do Bielska-Białej
-

Klasa 3c pod opieką pani K. Kiszki i B. Przeczek odbyła wycieczkę do Bielska. W programie
był spektakl w teatrze Banialuka. „Włosy mamy” taki nosił tytuł i opowiadał o tym, że rodzice
także miewają swoje problemy, a miłość dzieci może im pomóc je pokonać.
Potem byliśmy w BWA (Biurze Wystaw Artystycznych) gdzie oglądaliśmy wystawę czasową
nieżyjącego artysty Andrzeja Szewczyka. Bardzo nas zaciekawiła, a dzieci zobaczyły, że
pomysł w sztuce jest równie ważny jak umiejętność malowania… czasem nawet ją
zastępuje.
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Następnie mieliśmy warsztaty artystyczne, na których wykonywaliśmy prace polegającą na
zakodowaniu informacji z użyciem materiałów naturalnych. Była to świetna zabawa.
Potem oglądaliśmy stałą ekspozycję rozwiązując przy tym quiz. Było dużo „biegania” po
salach w poszukiwaniu na obrazach szczegółów zawartych w quizie. Na zakończenie
zadania wszyscy otrzymali nagrody.
Na koniec wycieczki oczywiście trzeba było
się posilić, co uczyniliśmy w greckiej
restauracji.
Wycieczkę możemy zaliczyć
udanych imprez klasowych!
Polecamy teatr i BWA!

do

bardzo

p. Katarzyna Michalik - Kiszka

20

Ciekawa lekcja
Chociaż 15 września już dawno minął, to wspomnienia z tej lekcji są nadal żywe! Dokładnie
tak, jak kropki z naszej lekcji! Tego dnia obchodziliśmy święto kreatywności, czy
Międzynarodowy Dzień Kropki. "Kropkowaliśmy" wycinankami co się da - zaczęliśmy od
piórników, zeszytów, plecaków, a skończyliśmy na koszulkach, a nawet butach. Skoro
o ożywianiu mowa... Uczniom z klasy 1c udało się ożywić swoje kropki! Najpierw w pustym
polu narysowali swoje obrazki, a następnie z pomocą tabletu sprawili, że ich pokolorowane
kropki zmieniły się w kule 3D! Efekt niesamowity!

Patryk, Szymon

Wojtek
Ala, Antek

Liliana, Mikołaj
p. Justyna Jarmuż

ZADANIE!

A co Ty widzisz w tych kółkach?
Czym one mogą być? Słońcem?
Pączkiem? Narysuj!
Rusz wyobraźnię :)
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pewna refleksja...
Kościół katolicki 1 listopada świętuje Uroczystość Wszystkich Świętych.
Zastanawiam się, do kogo ta uroczystość jest „bardziej” skierowana? Do świętych
w NIEBIE? Czy do nas? Kiedy próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie to nasuwają mi się
słowa z księgi Kapłańskiej Starego Testamentu: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”
(Kpł 19,2) „Ja jestem Pan, który was uświęca!” (Kpł 20,8) Słowa te skierował Bóg do
swojego ukochanego narodu żydowskiego.
Tak sobie myślę, że skoro Kościół daje nam taką uroczystość to świętość jest możliwa,
skoro inni już ją zdobyli. I dalej, taką drogą dochodzę do wniosku, że to właśnie ta
uroczystość jest bardziej do nas skierowana, gdyż pokazuje, że święty to człowiek z krwi
i kości tylko żyjący w innym czasie niż my. To człowiek, który miał swój charakter, wady
i słabości z którymi się borykał, a dał radę! Został świętym!
Jak tego dokonał? I tu nasuwają mi się dwa elementy, które są nieodłączne na drodze
naszej wiary. Pierwszy to oczyszczenie, gdzie Bóg przemienia nasze serca, gdy Mu
zaufamy. A drugi to uświęcenie. Bóg daje nam łaskę uświęcającą, czyli życie Boże w nas,
które jest stale przez Niego podtrzymywane. Zaś człowiek w swojej wolności może
nieustannie otwierać się na Boga to znaczy wierzyć Jego Słowu i Mu ufać. Na tym etapie
każdy człowiek jest w relacji do swojego Stwórcy, czyli żyje blisko Boga.
Zdobywanie świętości nie dokonuje się pod koniec naszego życia, ale jest „zbieraniem”
materiału, z którego Bóg buduje dla nas dom w niebie. Co to za materiał? To MIŁOŚĆ,
która pochodzi od Boga i uzdalnia nas do działania. Wyraża się ona w chęci czynienia
dobra dla Boga i drugiego człowieka. Każdy z nas otrzymał serce do kochania, a ręce i nogi
do przekazywania tej miłości poprzez konkretny uczynek. W ten sposób współpracujemy
z łaską Boga i dajemy drugiemu człowiekowi miłość samego Boga.
Pomagając innym i będąc wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, przychodząc
z konkretną pomocą to najważniejsze budulce. Gdzie i kiedy je zbieramy? W naszym
codziennym, zwykłym życiu. Tak rodzi się świętość, poprzez wolne wybieranie dobra
i wierne wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego.
Na te święta życzmy sobie, abyśmy mogli cieszyć się świętością wraz z naszymi bliskimi,
którzy już wcześniej niebo osiągnęli przez swoją ofiarną codzienną miłość.

p. Sabina Buszka
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Wieści z Biblioteki
Jesień 2022
Kolejna jesień, krótsze dni… I co tu robić popołudniami? Odrabiać zadania domowe,
uczyć się, grać, spotykać z przyjaciółmi. Tak! I co jeszcze?

Wiadomo! CZYTAĆ!!!

Tutaj znajdziesz kilka propozycji na jesienne wieczory:
Agnieszka Stelmaszyk, Klub Poszukiwaczy Przygód. To seria sześciu książek
o przygodach Przemka, Rodzynka, Bazyla i Muffina, kolegów
z jednej klasy. W pierwszym tomie zakładają Klub Poszukiwaczy Przygód i nie muszą
długo czekać – chłopcy włączają się do poszukiwań skradzionych z muzeum obrazów.

Dla młodszych czytelników polecam serię książeczek Agnieszki Stelmaszyk Już Czytam:
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Agnieszka Mielech, Emi i Tajny Klub Superdziewczyn.
Seria książek o współczesnych problemach i przygodach młodzieży.

"Tappi i przyjaciele" - to tytuł serii autorstwa Marcina Mortki
o niesamowitych przygodach wikinga Tappiego i jego serdecznych kompanów.

Wydarzenia i imprezy w bibliotece.
Odbył się Dzień Głośnego Czytania i Ogólnopolskie Bicie Rekordu w Czytaniu na Przerwie.

Dzieci z klas II i III były na spotkaniu z cudowną pisarką dla dzieci i młodzieży panią
Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Pisarka jest doktorem literaturoznawstwa, jedną
z najpopularniejszych współczesnych autorek literatury dziecięcej. Napisała ponad
trzydzieści książek dla małych i trochę starszych dzieci. „Stan splątania” to jej
pierwsza książka dla młodzieży. Jest członkinią Polskiej Sekcji IBBY
i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wielokrotnie była nagradzana, m.in. za książki
„Florka. Z pamiętnika ryjówki” oraz „Florka. Listy do Józefiny” otrzymała Nagrodę
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego (2009 r.), w konkursie Empiku „Przecinek
i Kropka” na Najlepszą Książkę Dziecięcą zostały nagrodzone książki: „Maleńkie
Królestwo królewny Aurelki” (2009 r.), „Florka. Zapiski ryjówki” (2017), „Pracownia
Aurory” (2020). Jej książki wpisane zostały na Złotą Listę Fundacji „ABCXXI – Cała
Polska czyta dzieciom” oraz Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
Spotkanie dla młodzieży z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel – Razem z Tobą
(razemztoba.pl)
O tym wydarzeniu możecie przeczytać na str. 11
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W listopadzie odbędzie się Misiogród. W tym roku będzie przedstawienie lalkowe pt.
"Złotowłosa i trzy misie" w wykonaniu klasy 4b. Będzie też konkurs plastyczny.
Dokładne informacje w świetlicy i w bibliotece wkrótce. Oczywiście 25 Listopada
koniecznie przynieście swoje misie, małe, średnie i duże.
W grudniu będzie konkurs czytelniczy polsko-angielski „Magiczna 11”.
Aby zgłosić się do konkursu trzeba przeczytać dwie książki:
1. J.K.Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"
2. C.S. Lewis "Lew, Czarownica i stara szafa"

Zapisy w bibliotece, zapraszam!
A dla klas I-III „Mała Magiczna 11” – informacje po 15 listopada w świetlicy szkolnej.

p. Basia Przeczek

Co słychać w świetlicy
W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w ciekawym projekcie edukacyjnym
„Świetliczaki na tropie… Kolorów Świata”. W ramach projektu uczniowie będą zwiedzali
poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw
odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden
wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.
Do tej pory świetlica zrealizowała dwa tematy:
W dolinie Muminków – Finlandia, czyli najbardziej zalesiony teren Europy.
Uczniowie odszukali na mapie Finlandię i poznali jej stolicę. Następnie zapoznali się
z najpopularniejszymi gatunkami drzew iglastych i liściastych. Poznali bohaterów książek
o muminkach i wysłuchali opowiadania „Zima w dolinie Muminków”. Potem w grupach
przygotowali prace plastyczne pt. „Muminki w zaczarowanym lesie”.
Kraj Andersena i klocków Lego
W ramach tego zadania dzieci poznały ciekawostki dotyczące Danii. Zapoznały się
z wybranymi baśniami Hansa Christiana Andersena. Wirtualnie odwiedziły Legoland,
a następnie wzięły udział w świetlicowym konkursie na najciekawszą budowlę z klocków.
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KONKURSY ŚWIETLICOWE
Konkurs plastyczny: Pasje - droga do odkrywania siebie
1 miejsce - Lena Sobieraj 3b
2 miejsce - Amber Wojdyła 3c
3 miejsce - Amelia Głowacka 3c
wyróżnienia: Tobiasz Tabacki 2a, Natalia Margalska 3c,
Kaja Wojtczak 3c, Maksymilian Towarnicki 3a
Konkurs plastyczny - Moje ulubione zwierzątko z Zoo
Klasy I
miejsce 1 - Karol Oleś 1b
wyróżnienia - Antoni Ruszar 1b, Tobiasz Tabacki 1a, Wojtek Woźnicki 1c
Klasy II
miejsce 1 - Dorota Woźniak 2b
wyróżnienia: Justyna Sarnowska 2b, Nicole Mitas 2b
Klasy III
miejsce 1 - Tymoteusz Wertepny 3c
wyróżnienie - Maksymilian Towarnicki 3a
Konkurs : "Budowla z klocków"
Wyróżnienia:
Paulina Łucka i Kacper Klajnert
Maja Profaska
Amelia głowacka i Kaja Wojtczak

Wychowawcy świetlicy:
p. Barbara Grządziel
p. Magdalena Buchalik
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Zrób to sam!

Dynia - mozaika z liści

Przygotuj:
- kartkę A-4,
- kolorowe liście,
- czarną kredkę lub pisak,
- klej i nożyczki

Wykonanie:
Na kartce narysuj dużą dynię (popatrz na zdjęcie).
Listki potnij na małe kawałki i wyklejaj dynię.
Powstanie piękna dynia z mozaiki.
Dynie, po wyschnięciu, mona wyciąć i zawiesić jako ozdobę jesienną.

Powodzenia!
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Strefa zagadek
Znajdź w wykreślance wszystkie wyrazy!
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