Wrzesień 2011

W numerze m.in.
Wspomnienia
z wakacji
Co wydarzyło się w
minionym roku
szkolnym?
Rozrywka

Witamy serdecznie wszystkich czytelników naszej gazetki. Kolejne wakacje za nami. Mamy
nadzieję, że wszyscy wypoczęliśmy i pełni energii zabierzemy się do pracy w nowym roku
szkolnym. Szkoła powitała nas kilkoma zmianami. Przyszło do nas kilku nowych
nauczycieli, ale także kilku pożegnaliśmy… Już nie będziemy mieli lekcji z panią Alicją
Puzoń ani z panią Małgorzatą Bartochą, a w gabinecie psychologa nie spotkamy pani Anny
Dorczak. Matematyki w tym roku będzie nas uczyła m.in. pani Anna Sachanek, języka
angielskiego panie: Julia Kaczor i Ewa Olesz-Grelowski. Klasy III gimnazjum będą miały zajęcia o bezpieczeństwie z
panią Jolantą Nenko, a naszym nowym psychologiem jest pani Iwona Woitun. Życzymy im wielu sukcesów i aby
praca w naszej szkole była dla nich przyjemna  A wszystkim uczniom samych szóstek w dzienniku.
Redakcja

KONKURS!!!
SZKOLNE KOŁO PCK ogłasza
konkurs plastyczny o tematyce:
1. Zagrożenia wynikające
z uzależnień
2. Wpływ aktywności fizycznej na
zdrowie
3. Zdrowe odżywianie, walka z
otyłością

Wakacje, wakacje… i po wakacjach…
Jak je spędziliśmy???

Wakacje spędziłam u babci w Bułgarii, nad Morzem Czarnym. Babcia
zapewniła mi wiele atrakcji. Byłyśmy razem obejrzeć występy w cyrku.
Najbardziej podobał mi się występ króliczków. Płynęłam statkiem
podziwiając jezioro. Poznałam fajnych kolegów i koleżanki. U jednej z
nich byłam na urodzinach. Miło spędzałam czas w gronie
nowopoznanych znajomych. Zapamiętałam te wakacje na bardzo długo.
Paulina Wajda, kl.Va
W tym roku wakacje spędziłam na wsi.
Forma prac dowolna. Prace należy składać
Mam tam dwie babcie i dziadka.
u p.Szymczyk lub p.Legan do 24
Najpierw byłam u jednej babci, u babci
października.
Zosi i dziadka Olka. Mają gospodarstwo i
Zachęcamy do udziału w konkursie,
hodują różne zwierzęta, między innymi
czekają cenne nagrody!
krowę, którą doiłam na próbę. Jeździłam
ciągnikiem z wujkiem i kuzynkami na
łąkę po trawę dla koni. Chodziłyśmy zrywać jedzenie dla królików.
Pomagałam też w pracach polowych, np. zrywałam maliny i wiśnie. A
poza tym z siostrą i kuzynkami robiłyśmy sobie pikniki, wymyślałyśmy różne zabawy. Po pewnym czasie, trzeba było
też odwiedzić i drugą babcię. Do babci Stasi odwiozła nas ciocia. Tam jest niedaleko las i chodziłam na grzyby i
jeżyny. Babcia Stasia ma dwa psy i pozwoliła nam chodzić z nimi na spacery. Jeździłam z siostrą na przejażdżkę
rowerową. Na koniec mogę napisać, że jestem zadowolona z wakacji spędzonych na wsi. Bo wrażenia mam naprawdę
wspaniałe.
Andżelina Kamińska, kl.VIa

CO WYDARZYŁO SIĘ W NASZEJ SZKOLE
W MINIONYM ROKU SZKOLNYM?
„CZEKALIŚMY NA BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II…”
W dniach 27-29 kwietnia w naszej szkole odbywały się dni otwarte, podczas których przygotowywaliśmy się do
beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Wspólnie pogłębialiśmy wiedzę na temat naszego Wielkiego Rodaka. Podczas
tych dni powstało wiele ciekawych prac – gazetki, albumy, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, gry
planszowe i wiele innych. Niektóre klasy wspólnie z wychowawcami piekły kremówki  W czwartek, o godz. 11.30

wszyscy uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej, aby opowiedzieć o tym, czego się dowiedzieli i co robili razem
ze swoimi opiekunami.
Trzeci dzień, piątek, upłynął nam na sportowo. Pod opieką naszych nauczycieli udaliśmy się do zabrzańskiego Parku
im. Jana Pawła II. Tam graliśmy w koszykówkę, piłkę nożną, unihokeja oraz rozegraliśmy mecz w siatkówkę
z drużyną nauczycieli. Nasi młodsi koledzy mile spędzili czas na placu zabaw. Pogoda dopisała. To był bardzo
przyjemny dzień.

IV FESTIWAL KULTURY EUROPEJSKIEJ
15 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w IV Festiwalu Kultury Europejskiej,
który odbył się w ZSS nr 42 w Zabrzu. Tematem tegorocznego festiwalu były "Baśnie, mity i
legendy krajów Europy". Nasza szkoła wylosowała Anglię. Przygotowaliśmy scenkę pt.
"Rycerze Okrągłego Stołu" i zaprezentowaliśmy dwie postacie: Robin Hooda i Czarodzieja
Merlina. Teksty specjalnie na tę okazję napisał pan Piotr Pyzik. Każda drużyna musiała także
zaprezentować Księgę Niezwykłych Opowieści, narysować ilustrację do przeczytanej bajki
oraz ułożyć puzzle. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Tomasz Kędziora i
Michał Twaróg z kl. IVa, Szymon Banaś i Kamil Więcek z Va, Kinga Banaś i Katarzyna
Sitek z kl. IIA, Małgorzata Pasińska i Patrycja Zdanowicz z IIB oraz Sylwia Wińska z IIIU.
Zajęliśmy I miejsce!!! Występ przygotowały panie: Małgorzata Baryła i Agnieszka Pyzik, a
w oprawie plastycznej wspomagała nas pani Aleksandra Piotrowska.

Podobnie jak w poprzednich latach i tym razem nasza szkoła wzięła udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł. Na terenie placówki odbywały się różnego rodzaju spotkania i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, konkursy
wiedzowe i plastyczne. Uczniowie w towarzystwie Policjanta zatrzymywali samochody i wręczali kierowcom ulotki
informacyjne dotyczące kampanii. We wszystkie te wydarzenia zaangażowali się nie tylko nauczyciele i pracownicy
naszej szkoły, ale również zaproszeni gości - psychiatra, specjalista uzależnień pani dr Bożena Libor oraz
wolontariuszka (Laureatka XVI i XVII edycji konkursu na wolontariusza Roku” Ośmiu Wspaniałych”)
Stowarzyszenia Modlitwa i Czyn pani Agnieszka Czarnecka. Koordynatorami akcji w naszej szkole były panie:
Urszula Frey, Agnieszka Krupińska i Agnieszka Ziąber.

WYCIECZKA DO PSZCZYNY I ĆWIKLIC
W dniu 12 maja 2011 roku grupa 24 uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami Katarzyną
Bielec, Anną Dołęgą i Anną Marią Koc była na wycieczce w Pszczynie i Ćwiklicach.
Po Muzeum Zamkowym w Pszczynie oprowadzała nas miła pani przewodnik, która
opowiedziała nam historię pałacu oraz rodu von Pless. Bardzo podobał nam się wystrój wnętrz
z przełomu XIX i XX wieku a szczególnie sala lustrzana.
Później pojechaliśmy do Ćwiklic, gdzie swoją siedzibę ma „Przystań Ocalenie”. Tam swoje
schronienie znajdują zwierzęta, szczególnie pokrzywdzone przez los – stare, chore i odebrane
swoim właścicielom za złe traktowanie. Na rzecz przytuliska dla zwierząt małych i dużych przekazaliśmy dary
zebrane wśród uczniów i pracowników naszej szkoły. Mieliśmy okazję z bliska zobaczyć zwierzęta hodowlane:
krowy, kozy, konie, kury i świnie oraz psy i koty. Szczególnym mieszkańcem przytuliska jest JAK, azjatycki gatunek
bydła. Największe wrażenie zrobiły na nas konie, które spacerowały swobodnie po podwórku i można było je
karmić. Na zakończenie naszej wizyty zostaliśmy zaproszeni na ognisko. Nie było tradycyjnych kiełbasek, jedliśmy
pieczony chleb z serem i jabłka, zgodnie z przesłaniem przystani „w domu zwierząt nie jada się zwierząt”.
Wycieczka była udana, mamy nadzieję że jeszcze kiedyś tam wrócimy

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

10 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury Guido odbyła się uroczystość
poświęcona Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Przybyło na nią kilku
znamienitych gości - Wiceprezydent Miasta Zabrze Pan Jan Pawluch, Zastępca
Dyrektora gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Elwira
Szczerba-Barańska, Ks. Infułat Paweł Pyrchała oraz Kierownik ds. organizacji
placówek oświatowych Pan Marek Torbus. Spotkanie miało formę konkursu.
Przybyli na nie uczniowie z placówek specjalnych z Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza zaprezentowali swoje
umiejętności w dziedzinie wiedzy, plastyki, informatyki i recytacji. Zmagania uczestników konkursów oceniało jury
w składzie: Urszula Potyka - Radna Miasta Zabrze, Krystyna Partuś - polonistka, Małgorzata Baryła - plastyk oraz ks.

Adam Spałek - wizytator katechezy. W grupie młodszej (SP i ZET) zwyciężyła grupa uczniów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach natomiast w starszej grupie starszej (gimnazjum i szkoła
zawodowa) najlepsi okazali się przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu. Uroczystość uświetnił
występ zespołu muzycznego DE FACTO oraz Koła Teatru i Recytacji „Komedia”. Uczniowie przedstawili
„Opowieść o Błogosławionym Janie Pawle II” napisaną specjalnie na uroczystość przez Piotra Pyzika, a
przygotowaną przez panią Agnieszkę Królak. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczęstowani przepyszną
kremówką. Uroczystość poprowadził Konrad Wójcik - uczeń III LO w Zabrzu. Pomysłodawcami i głównymi
organizatorami uroczystości byli: Agnieszka Pyzik, Barbara Paluch i Piotr Pyzik .

DZIEŃ SPORTU

DZIEŃ DZIECKA

Podobnie jak w latach minionych Dzień Dziecka świętowaliśmy na
sportowo. Nauczyciele wf przygotowali dla nas różne konkurencje. Można było
zagrać w piłkę nożną, dwa ognie, ringo, ping-ponga, unihokeja, a także
zmierzyć swoją siłę w wyciskaniu ciężarów. Młodsi uczniowie mieli
zorganizowane m.in. wyścigi rzędów. Pogoda tego dnia dopisała i mogliśmy
spędzić ten dzień na boisku szkolnym.

Czerwiec rozpoczęliśmy
bardzo przyjemnie. Uczniowie
szkoły
podstawowej
zostali
zaproszeni
przez
Fundację
Nadzieja-Dzieci do kina Cinema
City w Gliwicach. Obejrzeli tam
film pt. „Gnomeo i Julia”. Bardzo
się wszystkim podobał.
Gimnazjaliści spędzili 1 czerwca
na festynie w ZSS nr 42 w
Zabrzu. Odbyły się tam zabawy
i konkursy, które miały za
zadanie promować szeroko pojęty
zdrowy tryb życia.
Zarówno młodsze, jak i młodsze
dzieci spędziły swoje święto w
miłej atmosferze.

Bezpieczne wakacje
W połowie czerwca odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące
bezpiecznego spędzania wakacji. Uczestnicy spotkali się na pogadance
tematycznej z policjantami. Naszą szkołę odwiedził także Sznupek  Odbyły
się również zajęcia tematyczne w sali doświadczania świata.
Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac plastycznych oraz konkursy i
gry stolikowe związane z tematem warsztatów.

KRZYŻÓWKA INFORMATYCZNA

Konkurs!!! Troje uczniów, którzy pierwsi prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i zgłoszą się
do p. Wojtka Żukiela lub p. Agnieszki Pyzik otrzyma nagrody 

Zagadkowe limeryki
1. Pewien Bartek się nie bał nikogo
-Ufał rękom swym szybkim i nogom
Choć bicepsy miał małe
Ostry był jak cekaem
Kto z nim zadarł miał kontakt z podłogą…
2. Pewna panna – Eliza jej na imię
Wciąż gadała – i w lecie i w zimie…
Choć się nieźle uczyła,
Była skromna i miła
Czasem w lustrze widziała boginię…
3. Pewien Damian w ogromnej był biedzie,
bo na lekcjach wprost nie mógł wysiedzieć.
Nie chciał mówić nikomu,
że myślami jest w domu
Ach – niebieskim, bo chce być niedźwiedziem!
Piotr Pyzik
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