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Coraz bliżej święta!

Zgodnie z tradycją
Samorząd Uczniowski
życzy wszystkim ciepłych,
radosnych i wesołych świąt

Bożego Narodzenia

Wiadomości z
życia szkoły

2-5

Wywiad z nauczycielem
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Spotkanie literackie
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Z działalności
SU

6-9

Akcje charytatywne

5

Sport

11

Ogłoszenia

12

Ważne tematy:
 Tradycje i zwyczaje świąt Bożego
Narodzenia
 Co słychać w SU?
 Co siedzi w głowach
nauczycieli i
uczniów?

Wkrótce jasełka — skąd się wzięła
tradycja ich obchodzenia
Jasełka to widowiska
o Bożym Narodzeniu wzorowane
na średniowiecznych mist
eriach franciszkańskich.
Za twórcę przedstawień
bożonarodzeniowych

uważany jest
św. Franciszek z Asyżu.
Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda.
Początkowo figury
Dzieciątka, Maryi, Jó-

 Co działo się w
szkole?
 Co czeka nas w
najbliższym
czasie?

zefa, Trzech Królów i
pozostałych osób
dramatu były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkańskich
i bernardyńskich wprowadzo
no w ich miejsce marionetki.

zdrowiu i środowisku. Do
atmosfery dostają się wtedy szkodliwe substancje takie jak chlorowodór, cyjanowodór, związki rakotwórcze,
tlenek siarki, dwutlenek węgla i wiele innych. Bardzo
12 listopada został
ustanowiony Dniem Czyste- spodobało mi się, że dziewczęta wymieniające szkodligo Powietrza, jednak w naszej szkole obchodzony był we substancje trzymały w
rękach ciemnogranatowe
on 26 listopada. Z tej okaparasole, świetnie ukazujące
niebezpieczeństwo wynikające z przenikania tych cheSegregowanie
micznych związków do środowiska. Członkowie zaskonie nudzi
czyli nas wspaniałym pomyrozumnych ludzi słem. Zamiast standardowej
akademii wykonywaliśmy zadania związane z ekologią i
czystym powietrzem, twozji kółko ekologiczne ,,Błękitny Kciuk '' prowa- rząc schematy obrazujące
dzone przez panią mgr Mał- chemiczny skład powietrza.
gorzatę Janoskę przygoto- Następnie dostawaliśmy obrazki, które ukazywały nam
wało apel. Na początek na
salę weszły Weronika Koza i znaczenie czystego powieOla Muszyńska, a za nimi
wkroczyli pozostali członkowie koła, ubrani w białe koszulki z niebieskimi parasolkami w rękach (symbol klubu oraz czystego powietrza). Z przemówienia
dziewcząt dowiedzieliśmy
się, że spalanie śmieci w domowych piecach szkodzi
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trza w życiu człowieka i
każdego, żywego organizmu.
Na zakończenie na salę
wkroczył ślimak, utworzony
z nas samych, gdyż trzymając się za ręce chodziliśmy
wkoło sali gimnastycznej
tworząc ,, Łańcuszek czystego powietrza ''.

Miał nam on uświadomić, że zachowanie każdego
z nas ma wpływ na życie całej planety i tylko współdziałając możemy pomóc jej
i sobie. Weźmy to pod uwagę!
Agata Cholewa

jedyneczka

Święto patrona w naszej szkole

Lekcja patriotyzmu

Klasa VI b sprząa na Podzamczu

11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. Była to niedziela, więc apel został zorganizowany następnego dnia w poniedziałek
na pierwszej godzinie lekcyjnej. Tym razem było
to przedstawienie nieco inne niż dotychczas. Trzy
nauczycielki odgrywane przez uczennice klasy VI a
poszukiwały w kronikach inspiracji do apelu z tej
okazji. Przywoływały wspomnienia z ubiegłych lat i

przypominały tradycje obchodzenia tego święta w naszej
szkole. Widzowie mieli okazję zobaczyć to na prezentacji
multimedialnej. Ilustracją do ich słów były też patriotyczne
wiersze i piosenki. Największe wrażenie zrobiły na nas wiersze wyrecytowane przez Agatę Cholewę i Weronikę Kozę,
które uświadomiły nam, że „bez tej miłości można żyć, ale
nie można owocować”. Razem zaśpiewaliśmy również kilka
patriotycznych piosenek. Jak zwykle zabrzmiała ,,Pierwsza
brygada’’ oraz piękna pieśń „Żeby Polska była Polską”. Nie
zabrakło też wesołych, rytmicznych utworów: ,,O mój rozmarynie’’, i ,,Przybyli ułani pod okienko’’. Bartek Kosiński zagrał żołnierza, który opowiada dzieciom o walkach, w których uczestniczył, by Polska była wolna i niezależna.

„Bez tej miłości

można żyć, ale
nie można
owocować”
W. Szymborska

Na zakończenie wszyscy aktorzy ukazywali piękno
polskiej przyrody przekonując widzów, że to co piękne jest
nasze. Całość dopełniała nastrojowa muzyka i piękna prezentacja zdjęć z krajobrazami Polski.
Mamy nadzieję, iż każdy uczeń zapamiętał, że 11listopada 1918r. Polska znów pojawiła się na mapie świata. Cieszę
się, że mogłam uczestniczyć w tym przedstawieniu.
Popiołka
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Jak co roku z okazji rocznicy
śmierci Stefana Żeromskiego w naszej szkole obchodzony był dzień patrona. Tym razem organizacją obchodów zajęły się panie mgr Małgorzata
Michalska i mgr Iwona Znamirowska.
Pod hasłem ,, Śladami patrona '' zorganizowały dwuetapowy konkurs na
temat postaci Stefana Żeromskiego.
Pierwsza część trwała przez trzy dni.
Każdego dnia uczestnicy otrzymywali
kartki z pytaniami, na które trzeba
było udzielić odpowiedzi. Zadania były
różnorodne i wymagały poszukiwania
informacji w różnych miejscach. Dużym ułatwieniem była gazetka szkolna,
a zwłaszcza dodatek poświęcony postaci patrona oraz gazetka ścienna
wykonana przez SU. 23 listopada odbył się drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowali się: Wiktoria Kuśmierska, Emilia Fab„Nauka
jańska, Marta Piotrowska, Wojciech
więcej
Czaplicki, Wiktoria
Bidzińska, Natalia Kudela, Jakub Stępień,
Aleksander Stasiak, Kamil Stępień,
Aleksander Apel, Kacper Biedak, Agata Cholewa, Marta Kubiczek, Wiktor
Saczyński oraz Paweł Kowalczyk. Ten
etap był pisemny wbrew temu, co było
napisane w harmonogramie, ale może
to lepiej, bo tak z pewnością jest łatwiej. Uczestnicy dostawali kartki z
biografią Stefana Żeromskiego. W
tekście były luki i trzeba było je uzu-

Str. 4

pełnić. Wszystkie
osoby, które zakwalifikowały się
do tej części konkursu już wygrały,
ale prawdziwymi
Podpis do obrazu/
zwycięzcami okagrafiki.
zali się: Agata
Cholewa, Wiktoria
Bidzińska, Paweł
Kowalczyk, którzy
zdobyli największą
liczbę punktów.
Konkurs uświadomił
nam, że patron naszej szkoły jest wielką postacią w literaturze polskiej.
Agata Cholewa

jest jak niezmierzone morze. Im
jej pijesz, tym bardziej jesteś
spragniony”

jedyneczka

Akcje charytatywne

1. CARFFUR
24 listopada 2012 roku uczniowie
szkoły brali udział w akcji zorganizowanej przez „Caritas". Zbierali pieniądze na chorą dziewczynkę z naszej gminy. Pojechali do Olkusza do
sklepu "Carffur" i pomagali klientom
sklepu pakować zakupy do toreb.
Wszyscy byli zadowoleni z tej akcji i
cieszyli się, że mogli bezinteresownie
pomóc. Dzieci chętnie uczestniczyły
w tym przedsięwzięciu, choć była to
sobota i dzień wolny od szkoły. Dzięki
temu mała dziewczynka będzie mogła
się leczyć przy użyciu wspaniałego,
nowoczesnego sprzętu. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy to dziecko będzie mogło żyć tak jak normalna, zdrowa osoba bez żadnych problemów. Mamy także nadzieję, że
będzie więcej takich akcji i, wielu
chętnych do pomocy oraz dużo więcej osób z wielkimi, wspaniałymi i
chętnymi do pomocy sercami!
2. GÓRA GROSZA
Przez ostatnie dni były zbierane
pieniądze na ogólnopolska akcję charytatywną „Góra grosza". Nasza redakcja postanowiła zasięgnąć języka
wprost u organizatora akcji pani Barbary Ciszek. Oto co usłyszeliśmy:
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„Zebrane środki przeznaczane są na najbardziej potrzebujące
Domy Dziecka i Rodzinne Domy Dziecka. To wielki dar serca od
tych, którzy chcą i mogą pomóc dla tych, którzy są w potrzebie.
Wolontariuszami byli uczniowie z klasy V a i VI b: Mikoda Dagmara, Miśkiewicz Natalia, Mendak Karolina, Bidzińska Wiktoria oraz
Carewicz Aleksandra, Zagała Zuzanna, Mystek Karolina. W tym
roku zebraliśmy rekordową ilość „groszy” !!! A może to też zasługa
pani Gabrielii Michalskiej, która bardzo dzielnie pomagała w zbiórce. Kwota wkrótce zostanie podana do wiadomości. Rekordzistą w
tym roku jest:
Bartosz Łączek z klasy III a,
który przyniósł 2 kg 80 dag
groszy !

W następnej kolejności są :

Z życia Samorządu Uczniowskiego
Nadszedł długo oczekiwany wieczór wróżb andrzejkowych
a wraz z nim dyskoteka dla klas IV-VI. Było to popołudnie obfitujące w liczne niespodzianki. Pierwszą z nich był zupełnie niecodzienny początek zabawy. Przywitała nas bowiem klasa VIb krótką scenką pt.: ,,Jak Kolumb odkrył Amerykę''. Przypomniała nam
ona, że w tym czasie Ameryka obchodzi rocznicę swojego powstania. Przybliżyła też postać Krzysztofa Kolumba.
Po przedstawieniu nadszedł czas na zabawę, a potem wróżby.
Ustawiliśmy się w 2 rzędach. Osobno dziewczyny i chłopcy. Każdy
szpilką przebijał serce i poznawał imię osoby, która jest jej w przyszłości przeznaczona. Następnymi wróżbami były też losowanie kolorów i rzucanie kostką. Wróżki, które przybyły specjalnie na

„To wielki dar
serca”

Natalia Majcherczyk - kl. III a –
2 kg 50 dag
Wojciech Guzik – kl. III a- 2 kg
40 dag
Andrzej Kożdoń – kl. I a – 2 kg 20 dag
Anna Janoska – kl. V b – 1 kg
Zosia Janoska – kl. VI b 90 dag
Karolina Imiołek –kl. VI a i Aleksandra Paliga – kl. VI b – 70 dag
Konrad Gacki – kl. I B, Alicja Karwowska – kl. III a i Kinga Bielak –
kl. IV a – 40 dag
Wiktoria Witek – kl. II b – 30 dag
Dominika Scisłowska – kl. VI b, Aleksandra Bidzińska – kl. I b i
Klaudia Bujak – kl. I b – 20 dag
Oliwia Stefańska – kl. I b -10 dag
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w akcji.”
3. NAKRĘTKI
Od pewnego już czasu w naszej szkole trwa akcja zbierania zakrętek, którą koordynuje pani Anna Mizera. Ma ona podwójny, pozytywny wydźwięk, ponieważ nie tylko ma charakter charytatywny,
ale również ekologiczny. Nie tylko nie zanieczyszczamy środowiska
odpadami, które nie ulegają biodegradacji, ale przede wszystkim
pomagamy dzieciom wymagającym takiej pomocy. W tym roku udało nam się zebrać 15 000 zakrętek. Dochód uzyskany z ich sprzedaży zostanie przeznaczony dla uczennicy klasy I b naszej szkoły
Oli, której chcemy pomóc w kosztownej rehabilitacji. Apelujemy
zatem do wszystkich: nie wyrzucajcie zakrętek do koszy, pokażcie
swoje dobre serce. Pomóżcie!

Andrzejkowych wróżb czar
ten wieczór odkrywały przed nami tajemnice naszej przyszłości bliższej lub dalszej. Pasjonująca
była tez wróżba z butami. Dowiedzieliśmy się, że wywodzi się ona z ludowej tradycji i pozwalała
dawniej stwierdzić, która z panienek w danym roku wyjdzie za mąż. My również z niepokojem śledziliśmy wędrujące do drzwi buty. Potem udaliśmy się na poczęstunek i choć zamówiona pizza się
spóźniła i tak była pyszna. Zabawa trwała do 20:00. Samorząd Uczniowski ma nadzieje, że podczas
tej dyskoteki nikt się nie nudził i wszyscy dobrze się bawili.

Popiołka:)

W andrzejkowym szaleństwie wzięły też udział klasy młodsze, które bawiły się podczas zabawy
zorganizowanej przez opiekunki świetlicy szkolnej. „Zabawa była świetna” – mówi jedna z uczestniczek. „Był taniec duchów, liczne konkursy, świetna muzyka i dużo dobrej zabawy. Świetlica wyglądała bardzo odświętnie, szkoda tylko, że zniszczone zostały wszystkie balony!” – dodaje Angelika. „Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu będę mogła wziąć udział w andrzejkowym balu”.

Redakcja

Tradycyjnie w andrzejkowy
wieczór wróżyły sobie tylko
dziewczęta. Chłopcy robili to w
dniu świętej Katarzyny

Ofifi
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Poznajmy naszego opiekuna

Po wyborach do Samorządu Uczniowskiego nastąpiła zmiana nie tylko na stanowisku przewodniczącej
szkoły (o czym pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze),
ale również na stanowisku
opiekuna. Redakcja gazety
postanowiła przyjrzeć się bliżej naszym opiekunom i właśnie dlatego dziś na łamach
„Jedyneczki” prezentujemy
wywiad ze zwycięzcą wyborów panią Justyną Zielińską.
REDAKTOR: Witam Panią!
OPIEKUN SU Justyna Zielińska: Witam Cię Aleksandro!
R: Podczas wyborów na opiekuna SU wygrała Pani przeważającą ilością głosów. Co
Pani wtedy pomyślała?
JZ: Niekonieczne chciałam
być opiekunem SU, ponieważ
pani Michalska świetnie radziła sobie w tej roli i miałam
nadzieję, że to ona nadal będzie opiekunem SU, ale okazało się, że wygrałam ja. Bardzo się ucieszyłam tym bardziej, że przewodniczącą zoRok 2012, numer 2

Pluszowy miś — mój najlepszy przyjaciel z dziecińtwa

stała Ola, co zapowiadało
nadzieję, że ich nie zawiodę.
owocną współpracę, dlatego
R: Co Panią skłoniło do zawomimo wszystko jestem zado- du nauczycielki?
wolona. Tym bardziej, że
JZ: Przypadek. Nigdy nie
mam świetnych pomocników
zmierzałam zostać nauczyw osobach pań Katarzyny
cielką, ale moja polonistka ze
Apel i Elizy Wacowskiej.
szkoły średniej była dla mnie
R: Jest Pani matką, wychowspaniałym przykładem . To
wawcą i nauczycielem języka polskiego, uczy Pani trzy
klasy, ma mnóstwo
„Cieszę się, że uczniowie
kartkówek i sprawobdarzyli mnie takim dużm
dzianów do oceniazaufaniem. Mam nadzieję, że
nia, a do tego doich nie zawiodę”
chodzą obowiązki z
SU. Ile czasu poświęca Pani swojej
pracy?
JZ: Niestety bardzo dużo.
ona zainteresowała mnie liteCodziennie z tej szkoły wyraturą, a jej wpływ okazał się
chodzę około15.00, a potem
na tyle silny, że skończyłam
w domu dużo czasu spędzam
polonistykę. Mam nadzieję,
przy sprawdzaniu kartkówek
że kiedyś i ja będę dla kogoś
i sprawdzianów. A wszystko
takim mistrzem jak dla mnie
przez to, że klasa VI A pisze była moja nauczycielka. W
tak dużo długich wypracowań! sumie lubię tą pracę. Zwłasz(śmiech).
cza wtedy, kiedy moi ucznioR: Jakie ma Pani plany zwiąwie przykładają się do pracy
zane z SU?
i aktywnie uczestniczą w
JZ: Mam nadzieje, że uda mi lekcjach.
się go szczęśliwie doprowaR: Bardzo dziękuję za udziedzić do końca tego roku
lony wywiad. Życzę miłej
szkolnego, a potem tę zawspółpracy z Samorządem
szczytną funkcję przejmie
Uczniowskim.
inny nauczyciel. Cieszę się,
JZ: Czego ja również Tobie
że uczniowie obdarzyli mnie
życzę. Dziękuję.
Muszka;)
tak dużym zaufaniem. Mam
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Dzień Misia jest obchodzony 25 listopada, lecz w naszej szkole był on 3 grudnia
2012 roku. W tym dniu każdy uczeń przyniósł
swojego kochanego misia. Nikt nie zapomniał o
swoim małym przyjacielu. Samorząd Uczniowski zadbał, by w tym wyjątkowym dniu miś był
najważniejszy i dlatego zorganizował konkursy. Na godzinach wychowawczych przedstawiciele klas malowali portret klasowego misia.

chodzi. Na przykład klasa IV B napisała tak:
W kąciku lalek mieszka miś.
Z dobrego humoru znany nie od dziś.
Lubi wymyślać różne psoty.
Dlatego często wpada w kłopoty.
Buciki lalkom pozamieniał.
Lalki nie mogą wyjść ze zdumienia.
Pajacykowi ukradł piłkę.
Potem udaje, że przysnął chwilkę.
Żołnierze na parapecie stoją w rzędzie.
Miś wnet na parapet przybędzie.
Tak wszystkim miś wokół robi psikusy.
Jednak to wszystko ma same plusy.
Bo gdy jest smutno to on jest wesoły.
Więc go dziś zabieram ze sobą do szkoły!

Choć niektóre wierszyki były krótkie, to ważne, że
uczniowie postarali się choć o kilka słów, tak jak w przypadku klasy V A:
Mój pluszowy miś

W trakcie kiedy były wykonywane prace plastyczne w klasach dzieci układały rymowanki o
misiach. Później zebraliśmy się wszyscy na sali
gimnastycznej, gdzie zostały zaprezentowane
plakaty i wierszyki. Uczniowie klas IV – VI
bardzo się postarali. Klasa VI A wymyśliła
taki wierszyk:
Kubuś Puchatek to fajny miś,
Każdy go lubi nie od dziś.
Ma duży brzuszek i dziarską minkę,
Chętnie go schowam pod pierzynkę.
Miś pluszowy – popatrzcie sami –
Siedzi na mojej półce z książkami.
Mam dużo książek, książek jest tyle,
Że gdy je liczę, ciągle się mylę.
A miś ciekawie zerka przez ramię,
On zna je pewnie, zna je na pamięć.
Widać wyraźnie, że nasi uczniowie mają wspaniały dar
do rymowania!. Wszyscy tak świetnie układają rymowanki. Muszą to częściej robić, bo dobrze im to wyStr. 8

Uśmiechnięty jest dziś.

Wszyscy w tym dniu mieli uśmiech na twarzy. Byli zadowoleni. Szczególnie klasy IV, ponieważ pierwszy raz
brały udział w takim przedsięwzięciu. Czego dowodem
niech będzie wierszyk napisany przez klasę IV a:
Dwudziesty piąty listopada
To dzień nie lada.
Wtedy pluszowe misie
Tańczą jak gumisie.
Oczy szczere mają
I choć ich nie używają
Do nas się uśmiechają.
Bo nas bardzo kochają.
Dla misia Puchatka miód,
To przyrody istny cud.
On go chętnie zjada
I bajeczki opowiada.

jedyneczka

Popołudniowe spotkanie literackie
Za to klasa VI B wymyśliła
dwuwersowe rymowanki. Było
ich dużo, zatem wybraliśmy
tylko dwa:
Chociaż różne książki mają,
Wszyscy je uwielbiają!
Każdy miś będzie wesoły,
Kiedy wezmę go do szkoły.

Za to miś Uszatek
To pluszowy gagatek,
Ponieważ straszy wrony
I przegania gawrony.
Tymczasem miś Yogi,
Co ma aż dwie nogi,
Tymbark rano pije,
Zatem długo żyje.

To oni również są twórcami hasła, które stało się motywem
przewodnim dalszych uroczystościach. Po przeczytaniu
wszystkich wierszyków wyruszyliśmy na obchody szkoły razem z naszymi pluszowymi
przyjaciółmi. Krzyczeliśmy hasło i podrzucaliśmy pluszaki do
góry.

Samorządowy Mikołaj

06.12.2012 roku obchodziliśmy Mikołajki.
Większość klas spędziła to święto w kinie. operze, na
wycieczkach. Jednak niektórzy byli w szkole. Oczywiście Święty Mikołaj nie zapomniał o tych dzieciakach, wiec choć sam musiał wyjechać, wysłał swoje
elfy, które uprzyjemniły ten dzień. Zastąpiła go jego
pomocnica Śnieżynka. Chodziła ona po szkole i rozdawała klasom drugim, trzecim i czwartym cukierki.
Oczywiście Śnieżynka miała wątpliwości co do tego,
czy każde dziecko i każdy nauczyciel był w tym roku
grzeczny i czy zasłużył na prezent. Wszystkie klasy
zaprezentowały piosenki, wierszyki dzięki czemu mogły dostać prezenty. Wysłanniczka Mikołaja prosiła
również, by każdy był grzeczny, ponieważ Mikołaj
może jeszcze wrócić. I rzeczywiście! Następnego
dnia Mikołaj powrócił! Tym razem we własnej osobie.
I miał za zadanie obdarzyć prezentami klasy pierwszy, piąte i szóste. Tym razem miał do pomocy aż
dwie Śnieżynki. Na pytania świętego dzieci za
Rok 2012, numer 2

Z tej okazji został również zorganizowany konkurs dla wszystkich uczniów. Klasy młodsze miały przygotować pracę plastyczną
pt.: „Mój ulubiony pluszowy miś”,
a klasy starsze napisać opowiadanie pod tytułem: „Mój ulubiony
pluszowy miś przeżywa przygodę”. Wyniki konkursu w przyszłym numerze gazety. Mam nadzieję, że będzie więcej takich
zabaw.
Oliwka

„Misiu, misiu ja Cię
chcę,
Misiu, misiu kocham
Cię.”

16 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z autorką książek
dla dzieci Renatą Piątkowską w
Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu. Organizatorem tego konkursu
na terenie naszej szkoły była pani
Dorota Piwowarska, natomiast w
dniu konkursu uczestniczkom towarzyszyła pani Justyna Zielińska. Z naszej szkoły startowały
dwie dziewczynki: Ola Muszyńska
i Ola Jaworska. Zadaniem

wszystkich uczestników było zapoznanie się z twórczością pisarki, wykonanie pracy plastycznej
do ulubionego przysłowia z książki
pt.: „Mądra głowa zna przysłowia”
oraz napisanie sprawdzającego
testu. Podczas spotkania, które
odbyło się o godz. 17:00 autorka
lektur opowiadała o swoim życiu i
utworach. Najbardziej spodobała
mi się opowieść o osiołku i jego
właścicielu. Mężczyzna wraz ze
swoim wnukiem oraz czworonogiem wybierał się na targ. Było
gorąco a droga była długa, więc
zmieniali się, by jak najmniej się
zmęczyć. Najpierw na ssaku siedzieli obydwoje, następnie wnuk,
potem dziadek, a na końcu to
osiołek był niesiony, lecz ludzie na targu zawsze wy-

Kinia
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Pod koniec spotkania pani Renata
podpisywała książki a najlepsi zostali nagrodzeni. Szczęśliwa,
lecz nie w pełni zadowolona (gdyż
niestety nie odniosłam pełnego
sukcesu) powróciłam do domu o
ok. 18.00.
Muszka;)

się taki nie
urodził, co by wszystkim
dogodził”

Świetlica w akcji
każdym razem odpowiadały, że
przez cały rok były grzeczne. Czasami
nasz gość opowiadał swoje przygody,
które przeżył podczas tych Mikołajek.
Na końcu Mikołaj i Śnieżynki wrócili do
biblioteki, aby poprzez zdjęcie upamiętnić ten dzień, w którym św. Mikołaj i jego pomocnice odwiedziły naszą szkołę.

śmiewali się z wędrowników.
„Jeszcze się taki nie urodził, co
by wszystkim dogodził”- podsumował zachowanie kupców dziadek, gdy po raz kolejny usłyszał
szydercze głosy po dotarciu na
targ. Było to pouczające spotkanie, które uświadomiło mi, że
książki nie tylko bawią, ale i uczą.

„Jeszcze

W listopadzie uczniowie naszej

przygotowane pod kierunkiem pań

jętność śpiewania w języku an-

szkoły wzięli udział w X przeglą-

Bożeny Malisz oraz Doroty Piwo-

gielskim, tym bardziej, że była

dzie świetlic środowiskowych w

wawrskiej. Za występ uczniowie

ona jedyną uczestniczką przeglą-

zawierciańskim MOK –u. Jest to

otrzymali puchar, zdobyli nagro-

du śpiewająca w tym języku. Gra-

niezwykle barwne widowisko, w

dy oraz słodycze. „Jest to na-

tulujemy uczestnikom i mamy na-

którym uczniowie prezentują

prawdę ciekawa impreza, pozwa-

dzieję, że bawili się równie do-

swoje talenty wokalne i taneczne.

lająca wyłowić niezwykłe talenty,

brze jak my, gdy obserwowaliśmy

W pięknej scenerii, w kolorowych

które są wśród nas” – powiedziała

ich artystyczne poczynania!

strojach nasi uczniowie zapre-

jedna z obserwatorek imprezy.

zentowali dwie piosenki. „Opa,

Zaś jeden z członków jury dyrek-

opa” w wykonaniu Angeliki Zieliń-

tor Gimnazjum Katolickiego w

skiej oraz „Małgośka” w wykona-

Zawierciu wyraził też wielką po-

niu Karoliny Pokorskiej. Wokalist-

chwałę dla jednej z naszych śpie-

kom towarzyszyły zespoły tanecz-

waczek – Angeliki- chwaląc nie

ne, które wykonywały układy

tylko jej głos, ale również umie-
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Mistrzowie wśród nas

Weronika Koza — redaktor
naczelny

W naszej szkole każdy ma jakieś
zainteresowania. Dominik Pietruszka, uczeń klasy IV b
wyróżnia się, ponieważ
poprzez swoje uczestnictwo w zawodach sportowych zdobywa medale,
puchary i dyplomy. Oto
wywiad, który przeprowadził nasz redaktor :
Redaktor: Czy w tym roku
szkolnym zdobyłeś jakieś
nagrody?
Dominik : Tak. Biegałem w
Czeladzi na 2 km, byłem drugi.
Brałem też udział w biegu na 400
m i byłem pierwszy.
R: Co inspirujecie Cię do spełniania się w sporcie? Kto Cię motywuje?
D: Motywuje mnie mama. Dzięki
niej wierzę w siebie i zdobywam
nagrody.
R: Powiedz mi jak ćwiczysz. Chodzisz na jakieś treningi, czy ćwiczysz sam?
D: Od niedawna gram w ,,Warcie

Zawiercie’’, więc systematycznie
uczestniczę w treningach organizowanych przez
Klub. Oczywiście
sam też muszę
dość dużo ćwiczyć.
R: Czy ogólnie zebrałeś dużo nagród?
D: Tak. Zebrałem
22 medale i 14
pucharów.
R: To dużo. A fajnie jest stanąć na
podium i dostać nagrodę, wyróżnienie?
D: Tak. Cudowna chwila, która na
długo zostaje w mojej głowie.
R: Ile miałeś lat kiedy zacząłeś
uprawiać sport ?
D: Miałem 6 lat. Wtedy biegłem
na stadionie i zająłem pierwsze
miejsce. To mnie zainspirowało i
spowodowało, że chcę być coraz
lepszy.
Mam nadzieję, że Dominik stanie
się inspiracją dla nas wszystkich i

każdy od teraz zacznie się starać, aby zdobywać nagrody i poznać słodki smak zwycięstwa. Myślę też, że dzięki niemu zrozumiemy, jak ważny jest sport i jak
wiele może dawać satysfakcji.
Liczymy, że coraz więcej uczniów
będzie się mogło pochwalić takimi
sukcesami, a redaktorzy gazetki
SU będą mogli opisywać ich i
przeprowadzać z nimi wywiady.
KiniaJ
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Agata Cholewa
Karolina Imiołek
Ola Muszyńska
Kinga Machelska
Oliwia Nędza





Zawsze wiarygodne
informacje!

i
Jesteśmy w siec
na stronie SP!










„To

cudowna
chwila, która na
długo pozostaje
w mojej głowie”



II etap Wojewódzkiego konkursu języ
ka polskiego z elementami historii
II etap Wojewódzkiego konkursu mat
ematyki z
elementami przyrody
konkurs pod hasłem „Tradycje bożona
rodzeniowe”
Dzień Babci i Dziadka
zabawa karnawałowa
zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Ork
iestry
Świątecznej Pomocy
jasełka bożonarodzeniowe pt. „Leć kolę
do”
poczta świąteczna
projekt SU „Świąteczne klasy”
szkolny konkurs recytatorski
klasowy konkurs w lepieniu bałwana
klasyfikacja semestralna
ferie

Konkursy, konkursy, konkursy…

Szachowi mistrzowie
W listopadzie, w naszej szkole
odbyły się zawody szachowe o
tytuł mistrza szkoły, organizowane przez pana Jarosława Janika.
Wzięli w nich udział uczniowie
klas szóstych: Karol Bratek, Karol Siwek, Paweł Jęsiek, Wiktor
Saczyński. Chłopcy walczyli zawzięcie. Uczestnicy grali według
zasady - „każdy z każdym’’. Mistrzem szkoły został Karol Siwek.
Okazało się, że jest nie tylko naj-



lepszy w zawodach taktycznych, Z całych sił trzymaliśmy kciuki,
ale i strategicznych. Na drugim
więc bardzo nas ucieszyła ta
miejscu uklasyfikował się Paweł
wiadomość. Gratulujemy!
Jęsiek mający na swoim koncie
Kózka
wygraną i remis. Trzeci był Wiktor Saczyński, a czwarty Karol
Bratek. Zdobywcy pierwszego i
drugiego miejsca czyli Karol i Paweł reprezentowali naszą szkołę
w Mistrzostwach Powiatu i odnieśli tam duży sukces klasyfikując
się na drugim miejscu.
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08.11.12 roku odbył się
konkurs etap szkolny Wojewódzkiego konkursu języka polskiego z elementami historii.
Wzięły w nim udział następujące osoby : Agata Cholewa, Karolina Imiołek, Aleksandra Muszyńska, Weronika Koza, Oliwia
Nędza, Kinga Machelska, Anita
Żyła, Karol Bratek, Marta Kubiczek. W komisji były panie: Justyna Zielińska, Małgorzata Michalska, Anna Malinowska. Konkurs trwał 90 minut i wszystkim udało się go ukończyć przed
upływem wyznaczonego czasu.
Potem nadszedł moment oczekiwania i niepewności dla uczestników, którzy z niecierpliwością
czekali na wieści. Niestety nie

wszystkim udało się przejść do
etapu powiatowego, ale i tak
większość zdobyła dużą liczbę
punktów. Osobami, którym udało
się przejść do następnego etapu
są: Agata Cholewa, Weronika
Koza oraz Karol Bratek. Gratulacje należą się właśnie im, ale
też osobom, którym zabrakło
zaledwie punktu czy dwóch
(Kinga Machelska, Oliwia Nędza). Mamy nadzieję, że zwycięzcom uda się przejść dalej,
a nawet wygrać.
09.11.12 roku odbył się
podobny konkurs matematyczny
z elementami przyrody. W
szkolnym etapie wzięli udział :
Agata Cholewa, Oliwia Nędza ,

Weronika Koza, Karolina Imiołek, Aleksandra Muszyńska, Kuba Dziwisz , Aleksander Apel,
Aleksandra Paliga, Marta Kubiczek, Bartosz Koniński. Konkurs
trwał 90 minut co umożliwiło
uczestnikom ukończenie testu.
Ze wszystkich osób, które pisały sprawdzian, najlepszy okazał
się Aleksander Apel, który zakwalifikował się do dalszego
etapu, z czego bardzo się cieszymy szczególnie, że jest on
dopiero uczniem klasy V. Mamy
nadzieje, że Olek dobrnie do
końca i ukończy konkurs z sukcesem oraz z poczuciem zadowolenia.

