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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
2 września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny. Akademię dla starszych uczniów
przygotowała pani Julia Kochmańska
z klasą II gimnazjum. Wystąpił także chór
szkolny
pod kierunkiem pani Gabrieli
Malcherczyk. Po Mszy św. młodsze dzieci
uczestniczyły w akademii, przygotowanej
przez panie Annę Bochenek i Monikę
Bobrowską wraz z uczniami klas V a i V b.

NARODOWE CZYTANIE
Drugi raz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski ogłosił Narodowe
Czytanie. W poprzednim roku przypominaliśmy
sobie twórczość Adama Mickiewicza, w tym
niezapomniane
utwory
znakomitego
komediopisarza, mistrza ciętej riposty –
Aleksandra Fredy.
W naszej szkole „Narodowe Czytanie” odbyło
się w piątek 6 września. Uczniowie gimnazjum
czytali
wybrane
fragmenty
utworów
Aleksandra Fredy. Uczniowie klasy VI szkoły
podstawowej przygotowali prezentacje multimedialną i wraz z wybranymi utworami
zaprezentowali ją uczniom klas IV i V. Natomiast maluchy z klas I-III zapoznawały się
z twórczością sławnego hrabiego podczas przedstawienia teatralnego, gdzie w postaci
Pawła i Gawła, Baby, Cygana oraz małpki wcieliły się nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej. Zabawa była przednia. Po zakończeniu przedstawienia, omówiono
z uczniami zaprezentowane wiersze a dzieciaki z wielkim zapałem wykonały ilustracje.

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
20 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.
W tym dniu porządkowaliśmy teren wokół
budynku szkoły i jego najbliższe otoczenie. Tym
zadaniem zajęły się klasy: VI b z panią Genowefą
Suchecką i V a z panią Moniką Bobrowską.
Natomiast klasa III a gimnazjum z księdzem Adrianem Piecuchem posprzątała ulicę
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Leopolda Miki i teren wokół kościoła św. Michała. Pozostałe klasy zadbały o porządek
w szkole, gdzie przypomnieliśmy sobie zasady segregacji śmieci. Zebraliśmy trzy
ogromne wory śmieci!
Koordynatorami akcji były: pani Miranda Duda i pani Grażyna Morga.

MISTRZOSTWA
GLIWIC
GIMNAZJALNYCH
W
ATLETYCE

SZKÓŁ
LEKKIEJ

Uczennica
klasy
IIIb
– Justyna
Gruba zdobyła II
miejsce w biegach na 600m w Otwartych Mistrzostwach
Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce (38.
Memoriał Zenona Sęka).
Zawody odbyły się 25 września 2013 w Zespole Szkół
w Sośnicy. Memoriał podsumowuje całoroczną pracę z młodzieżą. Celem Memoriału
jest popularyzacja lekkiej atletyki. W zawodach uczestniczyło kilkuset dziewcząt
i chłopców.

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wziął udział
w II Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNA
SZKOŁA
–
BEZPIECZNY
UCZEŃ,
organizowanym przez Fundację Państwo
Obywatelskie,
pod
patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Konkurs ten miał na celu spopularyzowanie
wśród uczniów podstawowych zasad
funkcjonowania
państwa
prawnego
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm
współżycia, poszanowania praw jednostki,
przeciwdziałania patologiom czy tolerancji.
W ramach konkursu zrealizowano jedenaście
zadań, które zostały następnie poddane
ocenie jury. Uczniowie mieli okazję brać udział
w różnorodnych spotkaniach takich jak:
spotkanie z ratownikiem GOPR, z ratownikami
medycznymi (podczas którego uczniowie
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uczyli się udzielania pierwszej pomocy), spotkanie z panią sędziną czy z piłkarzami
z klubu sportowego Górnik Zabrze. Ponadto z pomocą pani pedagog i psycholog
przeprowadzono również klasowe debaty, prezentacje, dyskusje w ramach zajęć
z wychowawcą. Dzięki zrealizowaniu wszystkich konkursowych zadań Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Żernicy otrzymał certyfikat i tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w zakresie
działań edukacyjnych.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października odbyły się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w
Żernicy
gminne obchody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej połączone z otwarciem
nowego
oddziału
przedszkolnego
w ramach
projektu
„Pilchowickie
przedszkola dla każdego dziecka”.
Gościem honorowym uroczystości była
Wójt Gminy Pilchowice – Joanna
Kołoczek-Wybierek
i
Dyrektor
Delegatury
gliwickiej
Kuratorium
Oświaty w Katowicach – pani Zdzisława
Waniek. Na uroczystość przybyli także
m.in.
wykonawcy
i
inspektorzy
odpowiedzialni za adaptację pomieszczeń
strychowych szkoły na potrzeby oddziału
przedszkolnego, radni Gminy Pilchowice,
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
gminy,
nauczyciele
nagrodzeni
nagrodami Wójta z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Pani
Wójt
dokonała
uroczystego otwarcia oddziału.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację uroczystości były: Barbara Rusin, Elżbieta
Kozobucka, Grażyna Morga, Beata Kasza, ks. Adrian Piecuch. Na korytarzu szkolnym
zaprezentowano wystawę prac uczniów „W świecie bajki”.
W części artystycznej zaprezentowano film autorski z udziałem przedszkolaków
i pierwszoklasistów. Dzieci rezolutnie odpowiadały na pytania : „Czym jest szkoła ?”;
„Czego uczymy się w szkole”; „Do czego potrzebna jest nauka?”; „Jakie są cechy
dobrego nauczyciela?”, „Jak długo należy się uczyć?”. Wywiady przeprowadzały
Karolina Rusin i Monika Michalec; a film zrealizowała Aleksandra Górecka.
Spektakl pt. „Ach, ta szkoła…” autorstwa Barbary Rusin z humorem ukazywał oceny
i opinie na temat szkoły, charakterystyczne dla uczniów na różnych etapach nauki: od
6

fascynacji typowej dla najmłodszych do zniechęcenia i frustracji często pojawiającej
się u nastolatków. Puentą spektaklu była wypowiedź „Babci”, która z perspektywy
długich lat życia ukazała swoje mądre spojrzenie na edukację: „Nauka jest jak długi,
kręty korytarz, w którym światła nie zapalają się od razu, tylko w miarę
wędrowania”. W inscenizacji wzięli udział uczniowie: Mateusz Balon, Aleksander
Rusin, Monika Michalec, Andrzej Balon, Marta Stańczak, Karolina Rusin.
Uczniowie podziękowali pracownikom oświaty poprzez mały pokaz swoich talentów.
Grupy przedszkolne zaprezentowały tańce śląskie. Uczniowie SP Maciej Suchanek
i Kacper Suchanek wykonali na pianinie i na skrzypcach fragment utworu „Cztery pory
roku – wiosna” Vivaldiego. Grze instrumentalnej towarzyszył balet w wykonaniu
uczennic Karoliny Wierzch i Oliwii Szkółki. Następnie gimnazjalistki Wiktoria Sekuła
i Anna Jankowska zaprezentowały utwór pt. „Barcelona”. Występy artystyczne
zakończył chór SP pod dyrekcją Gabrieli Malcherczyk, wykonując piosenkę pt. „Na
wędrówkę”.

DZIEŃ PAPIESKI
Zgodnie w wieloletnią już tradycją dnia 16 października – w rocznicę wyboru
Kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową – odbył się w naszej szkole Dzień
Papieski. W tym roku, podobnie jak w całej Polsce, odbywał się on pod hasłem „Jan
Paweł II – papież dialogu”.
Członkowie
wolontariatu
Caritas
zaprosili społeczność szkolną na
spektakl pt. „Lekcja dialogu z Janem
Pawłem II”. Zaprezentowano 4 filmy
(zrealizowane przez uczniów w oparciu
o własne scenariusze), które ukazywały
najczęstsze
problemy,
jakie
popełniamy w naszych relacjach
z drugim człowiekiem, a mianowicie:
brak otwarcia, skłonność do uprzedzeń
i pochopnych sądów, niechęć do
słuchania i niesienia pomocy, kłamstwo,
manipulację, uciekanie się do przemocy i wymuszania. Niejako w odpowiedzi na
nasze błędy w dialogu, realizatorzy spektaklu naświetlili drogę do lepszego spotkania
z bliźnim, jaką pokazał nam Jan Paweł II. Przedstawili w formie inscenizacji 4
autentyczne sceny z życia Karola Wojtyły, w których daje on osobiste i przekonujące
świadectwo szacunku wobec każdego człowieka, uważnego słuchania go i pomagania
mu, głoszenia prawdy i przebaczania.
W tworzeniu scenariuszy i realizacji filmów zaprezentowanych podczas spektaklu
uczestniczyli uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Sceny nagrywała i montowała
uczennica Aleksandra Górecka. W scenach z życia Karola Wojtyły wystąpili: Sandra
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Balon, Kamila Botor, Andrzej Balon, Monika Michalec, Karolina Rusin, Bartłomiej
Ploch, Wiktoria Górecka, Łukasz Kowalski, Filip Witczak, Aleksandra Sitek, Dawid
Popiołkiewicz, Michał Kapsa, Monika Wildanger, Weronika Ilczyszyn oraz absolwenci
Krzysztof Warzocha (w roli Karola Wojtyły) i Bartosz Bajon.
Oprawę muzyczną zapewniły: Agata Kolka, Sandra Balon (gitary) Kamila Kalnik,
Monika Wildanger, Anna Jankowska (śpiew).
Ps. Osoby odpowiedzialne za realizację spektaklu: Barbara Rusin, Ks. Adrian Piecuch.
Scenariusz (poza scenariuszem filmów) Barbara Rusin.

KONKURS „NUDNA MATEMATYKA”
23 października w Liceum Ekonomicznym w Katowicach odbył
się półfinał i finał XXII Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego „Nudna Matematyka”.
Do finału zakwalifikował się Kacper Suchanek, uczeń klasy VIa
i zajął w nim IV miejsce.

PAMIĘTAMY!
Listopad to miesiąc, w którym w sposób
szczególny pamiętamy o tych, którzy odeszli.
Uczniowie klasy I gimnazjum uczcili pamięć
ofiar obozu przejściowego w Nieborowicach.
Uporządkowali teren wokół pomnika, złożyli
kwiaty, zapalili znicze i minutą ciszy uczcili
pamięć zmarłych i pomordowanych.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
29 października uczniowie klas I –IV spotkali się
z policjantem i Sznupkiem.
W październikowy ranek wizytę uczniom klas IIV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
złożył aspirant Janusz Szydło z wydziału ruchu
drogowego
Miejskiej
Komendy
Policji
w Gliwicach wraz z policyjną maskotką
Sznupkiem. Dzieci dzięki pogadance policjanta
przypomniały sobie o podstawowych zasadach ruchu drogowego, o przestrzeganiu
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zasad bezpiecznego zachowania się w domu, na podwórku oraz w szkole. Pierwszaki
podziękowały za spotkanie wierszami i piosenką. Na koniec każdy uczeń otrzymał
opaskę odblaskową ufundowaną przez rodzimą firmę www.domynadstawami.pl, by
przestrzegać podstawowej zasady: „Bądź widoczny na drodze”. Koordynatorem
spotkania była Jolanta Bieniek.

PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
31 października uczniowie klas pierwszych zostali w sposób uroczysty przyjęci
w poczet uczniów naszej szkoły.
W ostatnim dniu października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy odbyło się
pasowanie uczniów klas pierwszych. Zanim jednak dzieciaki zostały przyjęte do grona
uczniów, musiały zrzucić z siebie czar rzucony przez złą wróżkę. Pod czujnym okiem
dyrekcji szkoły, wychowawczyń, rodziców oraz opieką dobrych wróżek
z powodzeniem rozwiązywały zadania w Krainach Mądrości, Miłości, Pracy, Muzyki
i Tańca. Zły czar prysł i maluchy mogły złożyć uroczyste ślubowanie. Nastąpiła
zamiana ról i następnie przyrzeczenie bycia dobrymi, odpowiedzialnymi opiekunami
złożyli rodzice pierwszaków. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, dyplomy oraz
upominki. Wspólny poczęstunek zakończył tą pierwszą, ważną i bardzo przeżywaną
przez dzieci uroczystość. Pieczę nad imprezą sprawowały wychowawczynie klas
pierwszych – Anna Placek i Jolanta Bieniek.
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PASOWANIE NA UCZNIA GIMNAZJUM
23 października odbyło się pasowanie na
ucznia gimnazjum. Klasa I została poddana
wielu ciekawym próbom sprawnościowym.
Nie zabrakło też testu intelektualnego.
Wypowiedzi były zazwyczaj poprawne.
Wszyscy bawili się wspaniale!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE
Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy uroczyście 8 listopada.
W tym dniu odbyła się ciekawa lekcja historii, którą przygotowali uczniowie klasy III
SP oraz uczniowie klas I, IIIa i IIIb gimnazjum pod kierunkiem pani Elżbiety
Kozobuckiej oraz pani Genowefy Sucheckiej.
95. rocznica odzyskania po 123 latach przez Polskę niepodległości była okazją do
chwili refleksji, nie tylko na temat wydarzeń związanych z walką Polaków
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o niepodległość, ale i znaczeniem słów:
wolność, suwerenność, patriotyzm, dawniej
i dziś.
W programie uroczystości znalazły się
również pieśni w wykonaniu chóru
szkolnego pod kierunkiem pani Gabrieli
Malcharczyk
oraz
prezentacja
multimedialna,
którą
przygotowały
uczennice klasy I gimnazjum – Sandra
Balon i Agata Kolka.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada wzięliśmy udział w gminnych obchodach Narodowego Święta
Niepodległości w Wilczy.
W programie uroczystych obchodów Dnia Niepodległości były: msza św. w intencji
Ojczyzny, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych i Zaginionych w I i II wojnie
światowej
na
cmentarzu
parafialnym w Wilczy, spotkanie
artystyczne w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w
Wilczy
z udziałem zaproszonych gości.
W swoim przemówieniu Pani
Joanna Kołoczek-Wybierek, Wójt
Gminy Pilchowice, zwróciła
uwagę na szczególny charakter
dnia 11 listopada, podkreślając
historyczny
aspekt
święta
i doceniając jego spuściznę –
ważną w kontekście całego kraju,
ale też zwłaszcza tzw. małej Ojczyzny.
W uroczystości wzięła udział delegacja naszej szkoły: Pani dyrektor Beata Nawrath,
Pani Genowefa Suchecka oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego – Monika
Michalec, Karolina Rusin i Andrzej Balon.

WOJEWÓDZKI FESTIWAL
PATRIOTYCZNEJ

PIEŚNI

I

PIOSENKI

9 listopada w Wielowsi odbył się VI Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki
Patriotycznej.
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Nasz szkolny chór „Nutki” pod dyrekcją pani Gabrieli Malcherczyk wykonał utwór
„Dzień dobry biały ptaku” i zdobył I miejsce w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI.

POMAGAMY ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA
21 listopada podsumowaliśmy akcję na rzecz zwierzaków ze schroniska w GliwicachSośnicy.
Przedstawiciele schroniska przybyli do naszej szkoły wraz z małym szczeniakiem –
Marusią, którą uratowali przygarniając ją wraz z rodzeństwem z gliwickiego śmietnika.
Pani Malinowska opowiadała o schronisku i jego mieszkańcach, a także o akcjach
podejmowanych na rzecz zwierząt.
Nasza szkoła, zwłaszcza szkoła
podstawowa
i
przedszkole,
szczególnie przyczyniły się do
wsparcia akcji. Zebrano bowiem
dwa
duże
worki
kocyków
i ręczników, półtorej kosza karmy
i puszek, miski, garnki oraz 300 zł.
Uczniowie mieli wiele pytań, na
które p. Malinowska odpowiadała
z cierpliwością i zrozumieniem.
Mamy nadzieję, że akcja na rzecz
zwierząt w schronisku w Sośnicy
na wiosnę będzie jeszcze bardziej wsparta przez naszych uczniów, a gimnazjum
szerzej otworzy swe serca dla „braci mniejszych”.

MUZYCZNE BALLADY
29
listopada gościliśmy w naszej
szkole przedstawicieli Filharmonii
Śląskiej
im.
Henryka
Mikołaja
Góreckiego.
W
koncercie
edukacyjnym
pt. „Muzyczne ballady” wzięli udział
uczniowie
klas
I-III
szkoły
podstawowej. Podczas tego spotkania
uczniowie mieli okazję posłuchać
starych angielskich ballad, muzyki
F.Chopina, S.Moniuszki, F.Schuberta,
M.Musorgskiego, J.Wasowskiego i J.Przybory.
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KONKURS FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZY
Kacper Suchanek, uczeń klasy VIa, zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie
fotograficzno-przyrodniczym „Badam, odkrywam”, zorganizowanym przez
wydawnictwo WSiP z Warszawy.
Konkurs polegał na przeprowadzeniu ciekawego doświadczenia przyrodniczego
i wykonaniu zdjęć oraz opisu do doświadczenia. Praca Kacpra pt.: „Pracowite drożdże
– otrzymywanie dwutlenku węgla i badanie jego właściwości” spodobała się jury,
które nagrodziło ucznia i szkołę odtwarzaczem DVD. Konkursem opiekowała się pani
Miranda Duda. Do konkursu swoje ciekawe prace zgłosili również: Hanna Grabowska,
Albert Skowron i Rafał Banik. Wszystkim uczniom, a szczególnie Kacprowi,
gratulujemy ciekawych pomysłów!

DZIEŃ GÓRNIKA
Grudzień jest miesiącem, który
kojarzy się nie tylko ze świętami,
Mikołajem, ale także ze św. Barbarą
i obchodami górniczego święta.
Uczniowie
klas
I-III
szkoły
podstawowej
z
wielkim
zainteresowaniem
wysłuchali
opowieści o ciężkiej i niebezpiecznej
pracy górnika. Dowiedzieli się, że
wszystkie złote elementy stroju
górniczego są symbolem jasnego
słońca, którego promienie nie docierają pod ziemię.
Uczniowie w podziękowaniu za przybycie przedstawicielowi górniczej braci – panu
Plaszczykowi zaprezentowali program artystyczny i wręczyli upominek.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
6 grudnia z wielką radością obchodziliśmy w naszej szkole tradycyjne Mikołajki.
Korytarze i klasy zapełniły się dziećmi ubranymi w piękne mikołajkowe stroje. Młodzi
wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Żernicy przygotowali w prezencie dla
wszystkich dzieci inscenizację pt. „Kubuś Puchatek i zima”. Przenieśli widzów do
wspaniałej scenerii stumilowego lasu, by następnie przy dźwiękach świątecznej
muzyki przedstawić wszystkim perypetie sympatycznego Misia, który wraz ze swymi
przyjaciółmi Prosiaczkiem, Tygrysem, Królikiem i Kłapouchym bezskutecznie próbował
wysłać list do św. Mikołaja. Seria zabawnych przygód na scenie pomogła zrozumieć,
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zarówno bohaterom bajki, jak
i widzom,
że
najpiękniejszym
świątecznym prezentem jest po
prostu obecność naszych przyjaciół,
która ma bezcenną wartość.
Po
radosnych
wrażeniach
związanych ze spektaklem dzieci
spotkały się z długo oczekiwanym
św. Mikołajem. I tym razem okazał
się być niezawodny i przyniósł
wszystkim piękne prezenty.
Podobnie rzecz się miała w dniu
7 grudnia, kiedy na terenie szkoły gościliśmy dzieci uczestniczące w zajęciach
Gminnego Ośrodka Kultury. Także i tego dnia maluchy zobaczyły przedstawienie
o Kubusiu Puchatku i spotkały Mikołaja. W ciągu dwóch dni na terenie naszej szkoły
przynieśliśmy radość około 400 dzieciom.
Złożyliśmy szczególne podziękowania dla:
- Rady Rodziców za ufundowanie upominków dla dzieci i zorganizowanie odwiedzin
Mikołaja;
- aktorów występujących w inscenizacji „Kubuś Puchatek i zima”, a byli to: Filip
Witczak (Kubuś Puchatek), Kamila Kalnik (Tygrysek), Karolina Niedrygas (Prosiaczek),
Michał Kapsa (Królik), Bartłomiej Ploch (Kłapouchy), Krzysztof Warzocha (Krzyś),
Monika Kampe i Kamila Orluk (robale);
- młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas za przygotowanie wspaniałych dekoracji;
- paniom: Beacie Kaszy, Barbarze Przybyle, Joannie Kromolan i Urszuli Klimkowskiej za
wykonanie strojów;
- Parafii św. Michała Archanioła za ufundowanie materiałów potrzebnych do
wykonania strojów i dekoracji.
Nad całością organizacji dnia św. Mikołaja i przygotowaniem inscenizacji czuwali
Barbara Rusin i ks. Adrian Piecuch MSF.

WOJEWÓDZKI FESTIWAL
KOLĘD I PASTORAŁEK
7 grudnia w Dąbrówce odbył się XI Wojewódzki
Festiwal Kolęd i Pastorałek.
Nasz szkolny chór „Nutki” pod dyrekcją pani
Gabrieli Malcherczyk wykonał dwa utwory:
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„Kolęda dla wędrowca” oraz „Lasst uns froh
i zdobył I miejsce w kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI.

und

munter

sein”

Rafał Banik – uczeń klasy VI a zaśpiewał kolędy: „Dzisiaj w Betlejem” oraz „Leise
rieselt der Schnee” i zdobył II miejsce w kategorii solistów kl. IV – VI.

POWIATOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI
17 i 18 grudnia reprezentacja dziewczyn
i chłopców naszej szkoły wzięła udział
w Powiatowym Turnieju Koszykówki.
Drużyna chłopców w składzie: Rafał Banik,
Albert Skowron, Piotr Andrzejewski, Łukasz
Kerner, Krzysztof Makosz, Michał Pendziałek,
Denis Poczęty, Błażej Kopel, Dawid Płoński,
Grzegorz Przybyła Dawid Menzik i Dawid
Michorczyk
przegrała
jeden
mecz
z reprezentacją SP w Knurowie, zdobywając
tytuł „Vice Mistrza Koszykówki”.
Drużyna dziewczyn: Nicola Bismor, Martyna
Lissek, Anna Pogorzelska, Zuzanna Banik,
Małgorzata Baranek, Wiktoria Düllick, Matylada
Kaiser, Martyna Polok, Laura Szczepanik,
Małgorzata Rakocz, Paulina Garczorz, Emilia
Kotlorz przegrała mecz z reprezentacją SP
w Knurowie tylko jednym „koszem” (20:22),
zdobywając tytuł „Vice Mistrza Koszykówki”
w kategorii dziewczyn.

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
Już od 18 lat w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia organizowany
jest w naszej szkole Koncert Kolęd i Pastorałek „Złota Bombka”.
W tym roku zgromadził on rekordową liczbę ponad 400 uczestników. Usłyszeliśmy
kolędy i pastorałki w wykonaniu niemal 100 przedszkolaków, ponad 230 uczniów
szkoły podstawowej i prawie 100 gimnazjalistów. Wszyscy przywitali Jezusa radosnym
śpiewem przy akompaniamencie licznych instrumentów we wspaniałych strojach,
najczęściej nawiązujących do postaci z betlejemskiej stajenki. Koncert prowadzili
uczniowie klasy III b SP. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli wspaniałe
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jasełka
pt.
„Narodziny
Króla”
w wykonaniu klasy III a SP. Tradycyjne
złote bombki otrzymali w nagrodę za
wytrwałość i zaangażowanie w śpiewie
kolęd uczniowie klas trzecich gimnazjum.
Po podziękowaniach i życzeniach
w radosnym, świątecznym nastroju
wszyscy udali się na spotkania wigilijne
do klas – opowiedziała pani Barbara
Rusin.

KOLĘDNICY MISYJNI
Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym Dziecię Jezus przychodzące na świat
z miłości do ludzi, szczególnie mobilizuje nas do
pochylenia się nad osobami najsłabszymi
i najbardziej potrzebującymi.
Właśnie dlatego uczniowie naszej szkoły corocznie
włączają się do akcji „Kolędnicy Misyjni”, której
celem
jest
głoszenie
radosnej
nowiny
o narodzinach Chrystusa i zbieranie ofiar dla dzieci
z najuboższych terenów misyjnych. Także w tym
roku podjęliśmy trud kolędowania. W dniach 27
i 28 grudnia 2013 roku aż 9 grup dzieci ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Żernicy pod opieką
rodziców i dorosłych wolontariuszy (łącznie ponad
60 osób) odwiedziło ponad 300 rodzin w parafii św.
Michała Archanioła w Żernicy i w Nieborowicach.
W każdym domu z wielką radością były
przedstawiane krótkie jasełka i śpiewane kolędy. Gospodarze przyjmowali kolędników
z życzliwością i hojnością. W czasie akcji zebrano ponad 6500 zł, które w całości
zostaną przekazane na potrzeby dzieci z Madagaskaru, z Papui Nowej Gwinei oraz
z Konga. Ogromnie cieszy nas fakt, że z roku na rok przybywa wśród nas ludzi dobrej
woli i wielkiego serca. Wszystkim osobom zaangażowanym w akcji i wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! – dodała pani Barbara Rusin

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
W listopadzie odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Biblia i przypowieści
biblijne”.
Nasi uczniowie przygotowani przez panią Barbarę Rusin zdobyli aż 6 wyróżnień.
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Kategoria
wiekowa

Imię i nazwisko

Miejsce

Klasy I-III

Zuzanna Szmal

10

Klasy IV-VI

Kacper Suchanek

7

Hanna Grabowska

7

Nicola Bismor

8

Anna Pogorzelska

8

Emilia Kotlorz

8

DZIEŃ W KLIMACIE LATYNOSKIM
10 stycznia w naszej szkole miał
miejsce
Dzień
w
klimacie
latynoskim.
Pani Ania Placek wraz z panią od
zajęć taneczno-ruchowych Moniką
Mają Ziębą oraz towarzyszącymi jej
tancerzami,
mistrzami
tańca
przeprowadzili program animacji
tanecznych, a także pokazów tańca.
Dzieci przygotowały informacje na
temat muzyki latynoskiej oraz
prezentowanych tańców, które
odczytały przed każdym występem. Odbyły się także konkursy na najlepszy strój
latynoski oraz najlepszego tancerza i tancerkę. Pani Monika Maja wraz ze swoim
partnerem tanecznym Arielem zaprezentowali nam argentyńskie tango, które
zachwyciło publiczność. Pozostałymi tańcami była salsa, rumba i pasodoble,
a podsumowaniem była nauka grupowej samby, której karnawałowy korowód
przeszedł dwukrotnie szkolne korytarze.

WSPOMAGAMY WOŚP!
12 stycznia samorząd gimnazjalny naszej szkoły
kwestował w związku z coroczną akcją WOŚP.
W tym roku udało nam się nazbierać 2994,50 zł.
Dziękujemy naszym wolontariuszom i tym, którzy
dołączyli się do pomagania.
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PODZIĘKOWANIA
DLA
ZESPOŁU
PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY

SZKOLNO-

Podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Otrzymaliśmy – jako Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy –
podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego za udział w akcji Narodowe Czytanie z Fredrą.
W liście Pan Prezydent napisał m.in.:
„Serdecznie dziękuję za udział w akcji Narodowe Czytanie, do której
w tym roku przyłączyło się niemal siedemset miejscowości. [...] Narodowe Czytanie
objawiło się w pełni dzięki Państwa wyjątkowej inwencji. Ukazało nie tylko miłość
Polaków do rodzimej literatury, ale także fascynującą pomysłowość
w przeprowadzaniu akcji. Dzięki temu miejscowość spotkała się z swoim Fredrą,
odkrywała go na swój sposób [...].
Wyrażając uznanie dla Żernicy za znakomite przeprowadzanie akcji Narodowego
czytania, już teraz zapraszam Państwa do przyszłorocznej lektury, do czytania
i słuchania dzieł Henryka Sienkiewicza, którego bohaterowie od lat towarzyszą nam
w rozmowach o polskiej historii. Serdecznie do tego namawiam w nadziei,
że narodowe czytanie zachęca do czerpania na co dzień z naszego wspaniałego
literackiego dziedzictwa”.
Otrzymaliśmy podziękowanie w imieniu Polski Cyfrowej Równych Szans oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za życzliwość i współpracę
w zorganizowaniu kursu komputerowego dla dorosłych mieszkańców Gminy
Pilchowice.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK
MATEMATYCZNY
27 listopada odbył się Ogólnopolski Konkurs Alfik
Matematyczny, w którym wzięło udział 22 uczniów
naszej szkoły.
Kacper Suchanek z klasy VI a i Denis Poczęty z klasy
VIb uzyskali dyplomy za bardzo dobre wyniki.
Kacper zdobył 4. miejsce w województwie, a Denis – 9.
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PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO
2013/2014
17 stycznia podczas apeli podsumowaliśmy pracę uczniów w I półroczu.
Panie dyrektor Beata Nawrath i Aleksandra Kobielska przedstawiły uczniów
wyróżnionych za bardzo dobre wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję na
zajęciach oraz osiągających znakomite wyniki w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych. Wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
- Jesteśmy z Was bardzo dumni – podkreśliła dyrektor Beata Nawrath.
W trakcie apelu przekazano uczniom klas IV-VI SP i I-III G informacje o warunkach
uzyskania stypendiów Wójta Gminy Pilchowice dla uzdolnionych uczniów za rok
szkolny 2013/2014.
Na zakończenie przypomniano uczniom o konieczności bezpiecznego zachowania się
podczas ferii.

FINAŁ XIX DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY
BIBLIJNEJ
16 stycznia 2014 w Centrum Edukacji im. Bł. Jana Pawła II odbył się finał XIX
DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ, z zakresu znajomości Ewangelii
według św. Mateusza „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.”(Mt 3,2).
Uczestniczyło w nim 62 uczniów ze starszych klas szkół podstawowych, którzy
z sukcesem zakończyli zmagania na etapie rejonowym konkursu, wyprzedzając ponad
200 swoich rywali ze 102 szkół diecezji gliwickiej.

10 najlepszych finalistów z ks. Adamem Spałkiem (Kacper Suchanek – 4. od prawej)

W gronie najlepszych znawców Ewangelii św. Mateusza znalazło się aż dwóch
uczniów naszej szkoły (przyg. przez p.Barbarę Rusun): Kacper Suchanek z kl. VIa
i Maria Cieślar z klasy VIb. Kacprowi świetnie powiodło się także w finale konkursu –
odpowiedział prawidłowo na większość niezwykle trudnych pytań dotyczących
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wstępu do Ewangelii wg św. Mateusza, jej treści a także przypisów i terminów ze
słownika biblijnego. Ostatecznie Kacper Suchanek zajął IX miejsce w diecezji gliwickiej
i tym samym znalazł się w gronie laureatów Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Serdecznie mu gratulujemy i życzymy nie tylko dalszych sukcesów, ale niesłabnącego
zamiłowania do lektury Pisma Świętego, które jest najlepszym przewodnikiem życia.

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” – to ogólnopolski program edukacyjny, w którym
nasza szkoła uczestniczy po raz pierwszy.
W odpowiedzi na zaproszenie GIODO
– Generalnego Inspektora Ochrony
Danych
Osobowych – w
szkole
zorganizowano apel informacyjny dla
uczniów klas IV-VI SP oraz I-III
gimnazjum.
Program GIODO jest ciekawą
inicjatywą edukacyjną, która nie
tylko umożliwi dzieciom i młodzieży
poznanie
zasad
bezpiecznego
korzystania z Internetu, ale pomoże
kształtować świadome i odpowiedzialne nawyki w obszarze ochrony prywatności
i danych osobowych.
Prezentacja multimedialna przygotowana przez Aleksandrę Sitek i Martę Szydłowską
w interesujący sposób przedstawiła założenia programu, natomiast podsumowaniem
apelu była mapa myśli opracowana przez Monikę Michalec i Karolinę Rusin.
Apel przygotowała grupa uczniów klas II i III gimnazjum pod kierunkiem p. Genowefy
Sucheckiej.

ŻERNICA MISTRZEM
POWIATU
6 lutego reprezentanci naszej szkoły
podstawowej: Grzegorz Przybyła,
Dawid Płoński i Dawid Cuber wzięli
udział w Mistrzostwach Powiatu
Gliwickiego w Tenisie Stołowym
w Wielowsi.
Grzegorz Przybyła niejednokrotnie
zachwycał brawurowymi akcjami
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i w turnieju wywalczył złoty medal. Dawid Płoński zajął szóste miejsce, zaś Dawid
Cuber dziesiąte.
Chłopcy dzielnie walczyli w turnieju, w efekcie stanęli na najwyższym stopniu podium.
Otrzymali piękny, duży puchar i będą reprezentowali szkołę podstawową w dalszym
etapie – w zawodach rejonowych.

KARNAWAŁOWO, WALENTYNKOWO, ŚWIETLNIE
13 i 14 lutego odbyły się w szkole karnawałowo-walentynkowe bale i dyskoteki dla
wszystkich uczniów.
Atrakcją dla dzieci z klas I-III szkoły
podstawowej
były
zabawy
prowadzone przez doświadczonych
animatorów, z kolei dyskotekowy
klimat dla starszych uczniów (kl. IV-VI)
stworzył
zaproszony
DJ,
współpracujący
na
co
dzień
z rozgłośnią radiową.
Jak
co
roku
organizacją
karnawałowych imprez zajęła się m.in. nieoceniona Rada Rodziców Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Żernicy, dbając o oprawę muzyczną i animacyjną oraz
o poczęstunek dla uczniów. Jednocześnie w tym roku Rada Rodziców – m.in. przy
współpracy z uczennicami klasy IIIb gimnazjum (sprzedaż ozdób świątecznych
przygotowanych z uczniami przez panie Agnieszkę Gucwę i Beatę Kaszę), szkołą
(całoroczna zbiórka makulatury) – zagwarantowała niezapomnianą atmosferę zabaw
również dzięki zakupowi specjalnego oświetlenia dyskotekowego, które będzie
służyło kolejnym rocznikom uczniów.
W imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor Beata Nawrath złożyła podziękowania
Rodzicom za dotychczasową owocną współpracę i wcielanie w życie wielu pomysłów,
które służą naszym uczniom.

POKAZALI KLASĘ!
28 lutego w Pilchowicach reprezentanci naszej szkoły podstawowej zdobyli tytuł
Mistrza Gminy w Gminnym Turnieju w Futsalu o Puchar Wójta Gminy Pilchowice.
Grzegorz Przybyła, Dawid Płoński, Patryk Gąbka, Błażej Kopel, bramkarz Łukasz Kerner
i rezerwowi Michał Pendziałek oraz Kamil Wilczek zagrali w trzech 20-minutowych
meczach. Z Pilchowicami wygrali 2:0, ze Stanicą zremisowali 1:1, zaś z Wilczą
storpedowali przeciwnika celnymi strzałami na bramkę i wygrali 9:4.

21

Grzegorz Przybyła i Dawid Płoński
tworzyli duet zgrany i pewny
w ataku. Efekty ich współpracy
oglądało się z wypiekami na twarzy.
Nasi młodzi piłkarze zdobyli
przepiękny
puchar.
Wszyscy
uczestnicy turnieju poczęstowani
zostali drożdżówkami, batonikami,
jabłkiem, napojami, a na pamiątkę
otrzymali koszulki z napisem
przypominającym o wygranym
turnieju.
Wójt Gminy Pani Joanna Kołoczek wręczyła reprezentacjom nagrody i pogratulowała
zdobytych miejsc.
Jesteśmy dumni z naszej reprezentacji, a to dopiero w większości piątoklasiści!
Co będzie za rok? Mamy nadzieję, że także sukces! – dodała p. Sabina Kot.

WOJEWÓDZKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY
Kacper Suchanek, uczeń klasy VIa został finalistą III Etapu Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego z Matematyki z Elementami Przyrody, który odbył się 25
lutego 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku (przyg. p. Grażyna
Morga).

WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W TENISIE STOŁOWYM
4 marca Grzegorz Przybyła, Dawid
Płoński oraz Dawid Cuber zdobyli tytuł
Wicemistrza Rejonu w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie
Stołowym, które odbyły się w Gliwicach.
Choć nie awansowali do Mistrzostw
Wojewódzkich, dziękujemy chłopcom
za waleczną, sportową postawę.
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KONKURS NA PREZENTACJĘ
Z FIZYKI I GEOGRAFII

MULTIMEDIALNĄ

12 marca odbył się finał V edycji
międzyszkolnego
Konkursu
na
prezentację Multimedialną z Fizyki
i Geografii „Zjawiska meteorologiczne
z wachlarza chmur” org. przez ZST–I
w Gliwicach. Jakub Jaroszek i Piotr
Dabiński zajęli pierwsze miejsce.

MARATON PISANIA LISTÓW
Po długim liczeniu,
już wiemy, że w trakcie grudniowego
Maratonu Pisania Listów na całym świecie
napisano łącznie 2365940 listów.
Bardzo nam miło, że wraz z uczniami,
nauczycielami i rodzicami mogliśmy mieć
swój udział w tej akcji i pomóc osiągnąć
tak imponujący wynik. W naszej szkole
napisaliśmy 445 wiadomości, dzięki czemu
znaleźliśmy się na 105 miejscu spośród 357 szkół pod względem liczby napisanych
listów - to bardzo dobry wynik jak na debiut. Akcję koordynowała p. Judyta Janic.

MAŁY RATOWNIK ZSP W ŻERNICY
19 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żernicy dla uczniów klas I-III SP odbył się
cykl
zajęć „Ratujemy
i
uczymy
ratować” przy współudziale ratowników
medycznych, którzy przekazywali swą
wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Celem spotkania było wpojenie zasad
wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia,
sprawdzenie oddechu osoby nieprzytomnej,
pozycja boczna, oddechy ratownicze, radzenie sobie z zadławieniem.
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Po przeprowadzonych zajęciach, każdy z uczestników otrzymał szkolny certyfikat
ukończenia kursu pierwszej pomocy.

W KRAINIE BAJTÓW
19
marca uczniowie
naszej
szkoły
uczestniczyli
w
spektaklach
profilaktycznych w wykonaniu aktorów
teatru Inspiracja z Krakowa.
Spektakle zostały sfinansowane przez
Gminną
Komisję
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pilchowicach.
Dzieci z klas I-III zobaczyły przedstawienie
pt.: „W krainie bajtów”. Była to satyryczna
opowieść o dziecku, które odchodząc od
klawiatury, od razu zasiadało przed ekranem telewizorem lub na odwrót. Aż pewnego
dnia obudziło się w wygenerowanej przez komputer wirtualnej rzeczywistości,
świecie niezbyt przyjemnym, zaludnionym przez mało przyjaźnie nastawione postacie:
Złodzieja Czasu, Wirusy, Natrętów Reklamowych i tajemniczego Sieciowego Potwora.
Na dodatek bohater czuje, że powoli staje się robotem i przestraszony uznaje, że czas
wracać do domu. Żeby tego dokonać czeka go trudna praca – musi nauczyć się, jak
wykorzystywać nowe media z pożytkiem oraz poradzić sobie z przejawami agresji
i bezkrytycznym przejmowaniem negatywnych wzorców osobowych. Uczy się, jak
bezpiecznie posługiwać się Internetem i unikać pułapek, które czekają na
nierozsądnego użytkownika sieci.
Do uczniów gimnazjum oraz klas VI SP skierowany był spektakl pt.: „Wyjść poza
schemat” pozwalający uzupełnić swoją wiedzę na temat możliwości i zagrożeń
płynących z korzystania z Internetu i telefonu komórkowego. Widzowie mogli
wypracować sposoby unikania czyhających w Internecie zagrożeń oraz sytuacji,
w których my sami możemy stać się przyczyną czyjegoś cierpienia na skutek
niewłaściwego używania nowoczesnych mediów. Udział w spektaklu pozwolił
uczniom wczuć się emocjonalnie w sytuację cyberprzemocy z perspektywy, ofiary,
sprawcy i świadka, a także stworzyć wachlarz różnorodnych sposobów reakcji na to
zjawisko.

FESTIWAL JĘZYKA POLSKIEGO
21 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy odbyła się kolejna już edycja
Festiwalu Języka Polskiego.
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Konkursy i występy odbywały się
w dwóch
kategoriach:
szkoła
podstawowa i gimnazjum.
Uczniowie szkoły podstawowej
rywalizowali
w
konkursach:
recytatorskim, czytelniczym, musieli
wykazać się znajomością lektur oraz
mogli
pochwalić
się
swoimi
talentami literackimi.
Podsumowano szkolne konkursy,
zaprezentowano
filmy:
Pani
Twardowska -klasy VIa oraz Bolek
i Lolek – klasy VIb. Reprezentanci wszystkich klas grali i śpiewali. Uczniowie klasy IVb
przygotowali prezentację pt. Odsiecz wiedeńska.
Z kolei uczniowie gimnazjum popisywali się talentami literackimi, znajomością lektur
oraz umiejętnościami wokalnymi i aktorskimi. W pierwszej części festiwalu uczniowie
gimnazjum wysłuchali fragmentów wykładu profesora Bralczyka o trudnościach
w odmianie nazwisk i niektórych rzeczowników, następnie klasy III gimnazjum
rywalizowały w konkursie „Znam lektury gimnazjalisty”. Potem mieliśmy przyjemność
obejrzeć występ klasy I gimnazjum w inscenizacji „Rzepki” J. Tuwima oraz mogliśmy
wysłuchać utalentowanych koleżanek, które zaśpiewały polskie piosenki.
Rozstrzygnięty został też konkurs literacki. Najlepszą poetką w gimnazjum okazała się
Marta Stańczak, a autorką opowiadań Monika Michalec. Konkurs na znajomość lektur
wygrała klasa IIIa, pokonując nieznacznie klasę IIIb –15:14. Nasze utalentowane
wokalistki: Ania Jankowska, Agata Stępień, Monika Gilner, Kamila Kalnik i Weronika
Ilczyszyn dostarczyły wielu wzruszeń, przepięknie wykonując znane polskie piosenki.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 24-26 marca uczniowie naszej
szkoły mieli okazję do głębszego
zastanowienia się nad najbardziej
istotnymi zagadnieniami życia poprzez
udział w Szkolnych Rekolekcjach
Wielkopostnych.
Dzieci ze szkoły podstawowej brały udział
w spotkaniach w kościele, gdzie nauki
rekolekcyjne wygłaszał ks. Dr Andrzej
Pryba – Misjonarz Świętej Rodziny. Jego
słowo zostało ubogacone przez śpiew
scholi parafialnej i pantomimę w wykonaniu Hani Grabowskiej i Kacpra Suchanka.
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Młodzież gimnazjum odbyła Re-cool-lekcje w zupełnie innym nowoewangelizacyjnym
duchu. Przeprowadziła je wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Moje w niej
upodobanie” i przyjaciele. Osoby prowadzące rekolekcje dawały głęboko poruszające
świadectwo mówiące o tym, jak Bóg swoją miłością przemienił ich konkretne życie,
często uwikłane w problemy niemożliwe to rozwiązania przez samego człowieka.
Szczególnie mocne wrażenie zrobiło na uczniach spotkanie z zespołem „Royal Rap”,
którego członkowie o swoim doświadczeniu Boga, wyzwalającego z nałogów,
uzależnień i grzechu, nie tylko opowiadali ale przede wszystkim śpiewali w rytmie
rapu. Podczas rekolekcji każdy uczeń mógł osobiście spotkać Boga w modlitwie, na
adoracji Najświętszego Sakramentu, w sakramencie Pokuty i Eucharystii. Nie trzeba
było opuszczać szkolnych murów, ponieważ Chrystus sam żywy i prawdziwy, pod
postacią chleba i za pośrednictwem kapłanów, przyszedł do nas – do naszych klas, na
nasz hol i do naszej sali gimnastycznej, by pokazać nam, że jest w każdej sytuacji
„Bogiem z nami” – dodała p. Barbara Rusin

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”
Konkurs pod hasłem „Barwy lata” przeprowadzony został w grudniu 2013 roku
w klasach II i III. Z przedstawionych prac wybrano 26 i przesłano do Komitetu
Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w Warszawie.
Koordynatorką konkursu była p. Elżbieta Kozobucka.
Jury w Warszawie wysoko oceniło poziom nadesłanych prac, podkreślając
umiejętności plastyczne uczestników. Prace naszych uczniów zostały nagrodzone na
poziomie szkolnym. Są to prace następujących uczniów:
- Natalia Menzik klasa IIIa – I miejsce
- Weronika Musioł klasa IIa – II miejsce
- Jakub Pohl klasa IIIa – III miejsce
- Oliwia Głowacka klasa IIIa – IV miejsce
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania.
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dziękują uczniom za udział
w konkursie i mają nadzieję i głębokie przekonanie, że bez względu na uzyskane
wyniki został osiągnięty cel, jakim jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz
aktywizacji miłośników sztuk pięknych wśród dzieci i młodzieży.

WOJEWÓDZKI KONKURS „MISTRZ
TABLICZKI MNOŻENIA”
6 marca w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach odbył się finał XI
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas
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trzecich i czwartych szkół podstawowych województwa śląskiego „Mistrz Tabliczki
Mnożenia”.
W konkursie wzięło udział 179 uczniów z 93 szkół województwa śląskiego. Naszą
szkołę w tym konkursie reprezentowała uczennica klasy IIIa Karolina Wierzch, która
zdobyła 48 punktów i Oliwia Stachowska z klasy IVa, która zdobyła 40 punktów.

X WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
Hanna Grabowska z klasy VIa zdobyła wyróżnienie II stopnia
w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Tam, gdzie mieszka
muzyka”.
W konkursie brało udział 464 uczniów z 66 szkół całego województwa
śląskiego.

DZIEŃ OTWARTY
8 kwietnia odbył się Dzień Otwarty dla
przyszłych pierwszoklasistów z udziałem
Pani Minister Krystyny Szumilas.
Tego dnia odwiedzili nas przyszli
pierwszoklasiści wraz z wychowawcami
i rodzicami. Swoją obecnością zaszczyciła
nas również Pani Minister Krystyna
Szumilas, która podkreśliła, jak ważne
jest zdobywanie wiedzy i rozwijanie
swoich
zainteresowań.
Ponadto
przekazała uczniom wspaniały podarunek
w postaci książek do biblioteki.
Uczniowie klas I-III zaprosili swoich gości w podróż przez Krainę Magii, w której Maja
i Gucio przedstawieniem pt.: „Wiosna Mai” dostarczyli niezwykłych przeżyć
i wzruszeń, natomiast teatrzyk kukiełkowy uruchomił wyobraźnię widowni. Kolejnym
przystankiem w naszej podróży była Kraina Wiedzy, w której to uczyliśmy się wszyscy
języka hiszpańskiego, aby podkreślićm jak ważna i przydatna jest znajomość języków
obcych. Na koniec wszyscy wspólnie śpiewali i tańczyli w Krainie Radości.
Dodatkowym punktem uroczystości było przedstawienie laureatów Ogólnopolskiej
Olimpiady „Olimpusek”, którymi okazali się uczniowie klasy I b: Kacper
Barwiak, Radosław Dorożyński, Dominika Garczorz i Patryk Witkoś. Uczniowie
otrzymali dyplomy laureata i książki.
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MISTERIUM PASCHALNE
Zgodnie z tradycją w atmosferę przeżywania Świąt Wielkanocnych weszliśmy przez
udział w Misterium Paschalnym.
W
tym
roku
członkowie
wolontariatu Caritas zaprezentowali
społeczności szkolnej, zaproszonej
do kościoła, spektakl pod tytułem
„Mój
Chrystus
połamany”
opracowany na podstawie znanej
powieści.
Wiodącym
tematem
utworu była wewnętrzna przemiana,
jaka dokonała się w bracie zakonnym
– głównym bohaterze inscenizacji.
Pod
wpływem
rozmowy
z Chrystusem, który przemówił do niego z przypadkowo zakupionej zniszczonej figury,
braciszek zrozumiał, że dzisiaj Zbawiciel realizuje swoją misję odkupienia, pomagając
ludziom poprzez nasze ręce, nogi i serca. Spektakl był zachętą do refleksji nad
własnym życiem, a zwłaszcza nad tym, w jaki sposób wszyscy mamy się przemieniać,
by realnie móc uczestniczyć w dziele zbawiania świata. Skuteczną pomocą w odbiorze
przesłania inscenizacji była technika multimedialna wykorzystana do tworzenia
scenografii, oprawy muzycznej i budowania nastroju. W spektaklu wystąpili uczniowie
klas III: Michał Kapsa (brat zakonny), Marta Stańczak (handlarka), Monika Michalec
(uboga kobieta), Aleksandra Sitek i Bartłomiej Ploch (bogate małżeństwo), Janusz
Hopek (złodziej), Łukasz Lorek (ojciec alkoholik), Karolina Rusin (córka), Weronika
Ceber (babcia), Filip Witczak (Chrystus). Nad całością realizacji czuwali ks. Adrian
Piecuch i Barbara Rusin.

KONKURS WIEDZY NA
TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
14 kwietnia odbył się powiatowy Konkurs
Wiedzy na Temat Bezpieczeństwa.
Uczennica naszej szkoły Joanna Bieniek
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych.
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WIWAT MAJ - 3 MAJ!
30 kwietnia w naszej szkole odbył
się uroczysty apel z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy VIa przygotowali
i przedstawili
montaż
słownomuzyczny.
Przypomnieli również o tym, że
pierwszego
maja
będziemy
świętować
dziesiątą
rocznicę
wejścia Polski do Unii Europejskiej.

KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”
W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wzięło udział
34 uczniów naszej szkoły.
Trzech chłopców otrzymało wyróżnienia: Kacper Suchanek z klasy VI a,
Denis Poczęty z klasy VI b, Szymon Mandrak z klasy IV b.

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY
31 marca w siedzibie RODN "WOM" Katowice odbyła się IV edycja wojewódzkiego
konkursu historycznego: „Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków.
Wywózki Górnoślązaków, Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS. Prymas
Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński".
Konkurs został objęty honorowym
patronatem
Śląskiego
Kuratora
Oświaty.
Wśród finalistów – laureatów jest
uczennica drugiej klasy naszego
gimnazjum Aleksandra Górecka.
12 maja w Katowicach odbyła się
uroczysta
konferencja
połączona
z wręczeniem
nagród
oraz
pamiątkowych dyplomów.

29

WOJEWÓDZKI
KONKURS
CZYTELNICZO
–
PLASTYCZNY „ZNAM TWÓRCZOŚĆ ANDRZEJA
MARKA GRABOWSKIEGO”
9 maja w Szkole Podstawowej nr 7
w Gliwicach odbył się konkurs pod
patronatem
Dyrektora
Delegatury
Kuratorium Oświaty w Gliwicach
i Prezydenta Miasta Gliwic, dotyczący
twórczości znanego autora programów
telewizyjnych, piosenek i książek dla
dzieci – Andrzeja Marka Grabowskiego.
W konkursie tym brało udział 19
uczniów z 10 szkół podstawowych,
wśród nich był Maciek Suchanek, uczeń
kl.IIIa z naszej szkoły. Maciek rewelacyjnie poradził sobie z trudnym testem i zdobył II
miejsce.
Po konkursie odbyło się spotkanie z autorem, było bardzo zabawnie i ciekawie, gdyż
pan Andrzej Marek Grabowski przywiózł ze sobą z Warszawy znane z telewizji
postacie: kota Budzika, potworki Szefuncia i Bezkajku oraz chochlika Kulfona.

DZIEŃ PRZYRODNICZY
14 maja odbył się Dzień Przyrodniczy pod
hasłem: „Kolory w przyrodzie”. Uczniowie
gimnazjum oraz klasy VIa i VIb wzięli udział
w zajęciach prowadzonych przez uczniów klasy
IIIa i IIIb gimnazjum.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach z czterech
przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii,
fizyki i geografii. Część fizyczna była poświęcona
doświadczeniom i obserwacjom dotyczącym
rozszczepienia światła. Uczniowie w części
chemicznej pt. „Czy zawsze kapusta czerwona jest czerwona?” przeprowadzali
eksperymenty, natomiast warsztaty z biologii pt. „Jaki kolor widzisz?” miały na celu
zapoznanie z mechanizmem widzenia i powstawaniem kolorów. Część geograficzna
polegała na rozwiązaniu krzyżówki geograficznej. Dzień Przyrodniczy koordynowały
panie: Grażyna Morga, Krystyna Jopek i Miranda Duda.
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JESTEŚMY SZKOŁĄ W RUCHU!
Działania prowadzone w naszej szkole zostały docenione w ogólnopolskiej rywalizacji
4454 szkół uczestniczących w ogłoszonej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji Ćwiczyć
każdy może.

BADANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
20 maja uczniowie szkoły podstawowej
w Żernicy uczestniczyli w Ogólnopolskim
badaniu umiejętności trzecioklasistów (OBUT),
a klasy piąte w badaniu – Diagnoza
umiejętności matematycznych (DUMa).
Badania prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych pomogą nauczycielom
ocenić, jak radzą sobie uczniowie kończący trzecią klasę oraz lepiej przygotować
dzisiejszych piątoklasistów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty w przyszłym roku.

ŚWIĘTO WOLNOŚCI
4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce
demokratyczne
wybory, które stały
się
początkiem
wielkich
zmian
w naszym kraju.
Z okazji 25. rocznicy tych historycznych
wydarzeń w szkolnej bibliotece została
udostępniona naszym czytelnikom PÓŁKA WOLNOŚCI, na której znalazły się książki
oraz inne publikacje przedstawiające drogę Polski i Polaków do demokracji. Na półce
znalazły się również prace uczniów – plakaty, referaty oraz przedmioty zgromadzone
przez członków szkolnego kółka historycznego.
W bibliotece przeprowadzono również lekcje biblioteczne pod hasłem Wolnym być.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Początek czerwca to w klasach pierwszych czas pasowania na czytelnika. Dzieci
zapoznały się z pracą bibliotekarza i funkcjonowaniem biblioteki szkolnej.
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Zobaczyły, w jaki sposób kataloguje się książki, jak wyglądają karty czytelników i karty
książek. Zostały poinformowane, w jaki sposób korzystać z wypożyczalni/czytelni.
Następnie stanęli przed wykonaniem zadań. Rozwiązywali zagadki będące tytułem
znanych baśni a jednocześnie tytułem puzzli, które następnie musieli ułożyć
i uzupełnić nowymi elementami, tworząc piękne, baśniowe obrazy. Kolejnym
elementem było ułożenie rozsypywanek, które stworzyły tzw. „Prośby książek”,
mówiące o poszanowaniu książek. Wykonanie zadań zostało przyjęte przez panią
wicedyrektor Aleksandrę Kobielską, w której to obecności uczniowie złożyli
przyrzeczenie, potwierdzone własnoręcznym podpisem. Każdy z uczniów otrzymał
pamiątkowy dyplom.

„ŻYJĄC ZDROWO
W ŻYCIE”

I

AKTYWNIE

Wzięliśmy udział w debacie na temat „Żyjąc zdrowo
i aktywnie inwestujesz w życie” – wraz uczniami innych szkół
gimnazjalnych (Gimnazjum w Sośnicowicach, Gimnazjum
nr 17 w Gliwicach) spotkaliśmy się dnia 05.06.2014 r. w auli
Gimnazjum w Sośnicowicach.
Spotkanie podzielone było na część złożoną z przemówień
oraz część dyskusyjną. Pod kierunkiem pani Mirandy Dudy
oraz Katarzyny Zborowskiej z ramienia naszej szkoły
przemówienia wygłosili Paweł Furmaniak oraz Sandra Balon.
W dyskusji brali udział Michał Kafanke i Agata Kolka.
Zarówno wystąpienia, jak i dyskusja były bardzo ciekawe
i poruszyły wiele aspektów dotyczących zdrowego stylu życia.

32

INWESTUJESZ

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
25 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień
Języków Obcych. Uroczystość ta przygotowana
została przez nauczycielki języków obcych: panią
Annę Bochenk, Monikę Bobrowską i Julię
Kochmańską. Uczestnikami byli uczniowie klas IV
– VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum.
Spotkanie to składało się z kilku części:
- prezentacje multimedialne
i niemieckojęzycznych;

krajów

anglo-

- konkurs muzyczny dla przedstawicieli klas;
- skecz w języku angielskim;
- konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych (również dla przedstawicieli
klas);
- przedstawienie „Czerwony Kapturek” po angielsku;
- zagadki dla publiczności: rozpoznawanie obiektów i miejsc w krajach anglo
i niemieckojęzycznych;
- ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i „słodkich nagród” dla zwycięskich klas.
Wszyscy uczniowie świetnie się bawili i jesteśmy pewni, że w przyszłym roku impreza
zostanie powtórzona.

DZIEŃ PROJEKTÓW
Do projektu gimnazjalnego w tym roku szkolnym przystąpiło 30 uczniów klasy II i 4
uczniów klasy III. Projekty obejmowały tematy
z fizyki,
geografii,
zajęć
artystycznych,
wychowania
fizycznego,
biologii,
języka
niemieckiego i języka angielskiego. Prezentacja
publiczna projektów odbyła się 26 czerwca.
Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie
gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej.
Zaprezentowane zostały następujące tematy:
- Zwyczaje i tradycje regionalne Bawarii.
- Brytyjscy twórcy fantasy, czyli co czytają uczniowie?
- Wpływ hałasu na zdrowie człowieka.
- Dlaczego słyszymy? Co słyszymy?
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- Zasady dynamiki Newtona i ich zastosowanie.
- Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów w piłce nożnej
„kulturalny kibic”.
- Film jako sposób kształtowania wizerunku szkoły. Projekt filmu promocyjnego.
- Chiny.
- Indie.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
27 czerwca pożegnaliśmy rok
szkolny 2013/2014.
Na uroczystym zakończeniu dla
gimnazjalistów
rozdano
świadectwa
z
wyróżnieniem
i wręczono medale najlepszym
szkolnym sportowcom. Klasa II
gimnazjum pożegnała koleżanki
i kolegów opuszczających nasze
szkolne mury, a następnie klasa III
gimnazjum przedstawiła krótki
program artystyczny.
Na uroczystym zakończeniu dla
uczniów szkoły podstawowej również wręczono świadectwa z wyróżnieniem i najlepsi
sportowcy dostali medale. Program artystyczny przedstawiły klasy III b i V b.

PROJEKT
„KOMPETENTNY
ZAKOŃCZONY

E-NAUCZYCIEL”

30 czerwca nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy wzięli udział
w konferencji podsumowującej projekt „Kompetentny e-Nauczyciel” realizowany
przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS z siedzibą w Katowicach.
Konferencja odbyła się w Śląskim Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach.
Celem rocznego projektu było doskonalenie przygotowania nauczycieli do stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej
w szkole. W projekcie uczestniczyli: dyr. Beata Nawrath, Aleksander Bartlik, Anna
Bochenek, Miranda Duda, Krystyna Jopek, Julia Kochmańska, Anna Kuś, Grażyna
Morga, ks. Adrian Piecuch, Magdalena Rokosz, Aneta Śliwka. Nauczyciele brali udział
w szkoleniach metodą blended-learningu, spotkaniach warsztatowych z trenerką
34

Małgorzatą Sznapką i konsultacjach. Uzyskali po zdanych egzaminach certyfikaty ECDL
e-Nauczyciel wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Projekt (czas trwania: 1.08.2013–31.07.2014) był współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. W ramach projektu przeszkolono 100
nauczycieli z terenu województwa śląskiego.
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