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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  
Na akademii dla starszych uczniów wystąpili 
przedstawiciele klas V, przygotowani przez panie 
Sabinę Kot i Krystynę Jopek. Minutą ciszy 
uczciliśmy pamięć zmarłej w czasie wakacji 
uczennicy gimnazjum Ani Loszy. Młodsze dzieci 
uczestniczyły w akademii prowadzonej przez 
uczniów klas III pod kierunkiem pani Grażyny 
Makowskiej. 

 

NARODOWE CZYTANIE 
8 września uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej, brali udział w Narodowym 
Czytaniu. Wśród uczniów młodszych klas 
pojawili się szóstoklasiści, którzy przedstawili 
krótką informację na temat życia i twórczości 
Henryka Sienkiewicza, a następnie odczytali 
wybrane fragmenty Trylogii. 

Po krótkiej analizie tekstu, dzieci zapisały 
w zeszytach informację o wydarzeniu, 

potwierdzoną okolicznościową pieczęcią, a następnie ilustrowały wysłuchane 
fragmenty bądź kolorowały postać husarza. 

Uczniowie klas IV-VI wysłuchali prezentacji, poznali życie i twórczość wielkiego pisarza, 
a następnie czytali i analizowali fragment Potopu. 

Uczniowie klasy Ia gimnazjum przygotowali dla swych starszych kolegów prezentację 
multimedialną na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza i wzorowo odczytali 
fragmenty wszystkich części Trylogii. 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
Tegoroczna akcja ekologiczna „Sprzątanie 
Świata” odbyła się na przełomie września 
i października. 

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
uczestniczyli w pogadankach i wykonali plakaty 
tematyczne. Uczniowie klasy VIa posprzątali 
teren wokół naszej szkoły i zgromadzili trzy 
worki śmieci. Klasa Ib gimnazjum podczas 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=01-09-2014 Rozpocz%C4%99cie roku szkolnego&Itemid=882
http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=pa%C5%BAdziernik 2014 Sprz%C4%85tanie %C5%9Awiata&Itemid=882
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spaceru po Żernicy wysprzątała ulice, teren wokół kościołów oraz cmentarz. Tradycją 
naszej szkoły jest również dbanie o miejsce pamięci, jakim jest pomnik 
pomordowanych w obozie przejściowym w Nieborowicach. Z okazji akcji „Sprzątania 
Świata” zawsze porządkujemy teren wokół pomnika. Tego roku pod opieką pani 
Genowefy Sucheckiej na sprzątanie wokół pomnika wybrała się klasa II gimnazjum. 

 

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
10 października reprezentacja chłopców szkoły podstawowej zajęła drugie miejsce 
w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej w grupie knurowskiej. 

Po wygranym meczu z Gierałtowicami 
(2:1) chłopcy weszli do finału. Dość 
długo mecz był bardzo wyrównany, 
byliśmy o jedną bramkę stratni i już 
prawie zahaczyliśmy o remis. Niestety 
ostatnie trzy minuty spowodowały, 
że ostatecznie przegraliśmy 2:5. 

Bramki strzelili: Grzegorz Przybyła - 
dwie, Dawid Płoński - jedną i Błażej 
Kopel - jedną. 

Skład reprezentacji: Grzegorz Przybyła, 
Dawid Płoński, Błażej Kopel, Kamil Wilczek, Patryk Gąbka, Michał Foit, Kamil Rzepiela, 
Kacper Pabisz oraz bramkarz Tadziu Grabowski. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
14 października w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uczniowie klasy IIa i IVa 
przygotowali i przedstawili program 
artystyczny. Recytowali, śpiewali i tańczyli. 

Miłosz podziękował wszystkim nauczycielom 
pięknymi słowami: „Dziękujemy za wszystkie 
starania, które wkładacie w nasze 
wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz 
wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych 

i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne budowanie naszych 
wnętrz. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie długo 
i cierpliwie czekać, ale przyjdzie czas kiedy staną się widoczne". 

 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=14-10-2014 Dzie%C5%84 Edukacji Narodowej&Itemid=882
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DZIEŃ PAPIESKI 
16 października uczniowie ze Szkolnego Koła 
Caritas zaprosili społeczność szkolną na spektakl 
pod tytułem „Lekcja świętości z Janem Pawłem 
II” przygotowany z okazji XIV Dnia Papieskiego. 

Mottem przewodnim uroczystości były słowa 
Pisma św. wielokrotnie cytowane przez Karola 
Wojtyłę „Świętymi bądźcie…”. Przeciwstawiając 
się panującej współcześnie tendencji do 
promowania złych wzorców, uczniowie w formie 

inscenizacji teatralnej przedstawili kluczowe sceny z życia czterech polskich świętych 
i błogosławionych: św. Maksymiliana Kolbego, św. Faustyny Kowalskiej, św. brata 
Alberta Chmielowskiego i bł. Karoliny Kózki. Następnie został zaprezentowany film, 
w którym żyjący tu i teraz mieszkańcy naszej wioski odpowiadali na pytanie: „Co to 
znaczy być świętym dzisiaj?”. Wreszcie na koniec przedstawiono prezentację pt. 
„Recepta na świętość Jana Pawła II”, w której zostały zawarte jego rady i słowa, które 
z pewnością mogą pomóc nam w osiąganiu szczęścia nie tylko na ziemi, ale i po 
śmierci.  

 

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ „ZAKUP 
NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK” 

W ramach Programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich 
bibliotek szkolnych” Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pilchowicach przekazała naszej 
szkolnej bibliotece 150 książek o łącznej 
wartości 2500,00 zł. 

Wzbogaciliśmy się o lektury, literaturę piękną 
i popularnonaukową. 

 

PASOWANIE NA UCZNIA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
17 października uczniowie naszej szkoły zostali 
przyjęci do braci uczniowskiej. Miano to 
otrzymali z rąk Pani Dyrektor po prezentacji, 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=16-10-2014 Dzie%C5%84 Papieski&Itemid=882
http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=17-10-2014 Pasowanie na ucznia szko%C5%82y podstawowej&Itemid=882
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specjalnie na ten dzień przygotowanego, programu artystycznego. 

Stając się pełnoprawnym pierwszoklasistą ślubowali „nauczycieli szanować, do lekcji 
się przygotowywać, działać na rzecz swojej szkoły, być uprzejmym i wesołym” 
w obecności rodziców, dyrekcji, nauczycieli i zaproszonych gości. Uroczystość 
zakończył słodki poczęstunek i zabawy integracyjne. 

 

SPOTKANIE W PAŁACU PREZYDENCKIM 
W WARSZAWIE 

Dyr. Beata Nawrath wzięła udział 13 
października 2014 roku w spotkaniu w 
Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani 
Anny Komorowskiej. 

Zaproszenie na uroczyste spotkanie było 
adresowane do laureatów konkursów 
poświęconych obchodom Roku Wolności 
w szkołach i opiekunów zwycięskich 
projektów szkolnych objętych 
patronatem Prezydenta RP, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej lub Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Beata Nawrath jest laureatką ogólnopolskiego konkursu „2014! Młodzi dla wolności” 
pod patronatem Prezydenta RP w kategorii nauczycielskiej: projekt indywidulany – 
scenariusz lekcji. 

Szkoła Podstawowa w Żernicy i Gimnazjum w Żernicy zostały zgłoszone do konkursu 
„2014! Młodzi dla wolności” w kilku kategoriach indywidualnych: esej, plakat, 
scenariusz lekcji. Na konkurs, zakończony 30 kwietnia 2014 roku, przygotowano dwa 
scenariusze lekcji (Beata Nawrath – zajęcia artystyczne, Genowefa Suchecka – koło 
historyczne), pięć esejów gimnazjalnych (autorki: Weronika Ilczyszyn, Monika 
Michalec, Agnieszka Rakocz, Karolina Rusin, Monika Stańczak; opiekunki uczniów: 
Beata Nawrath, Genowefa Suchecka), dwa plakaty gimnazjalne (autorki: Aleksandra 
Sitek, Justyna Gruba; konsultacja: Beata Nawrath), dwa plakaty uczniów szkoły 
podstawowej (autorki: Hanna Grabowska, Karolina Kaleta; konsultacja: Genowefa 
Suchecka). Warto zauważyć, że temat prac wykraczał poza podstawę programową 
historii w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Celem konkursu było zachęcenie uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych do 
włączenia się w obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Konkurs 
miał przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim 
dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności. 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
7 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta 
akademia z okazji Święta Niepodległości, którą 
przygotowali uczniowie klasy II gimnazjum pod 
kierunkiem pani Genowefy Sucheckiej.  

Jak co roku uroczystość rozpoczęła się 
odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego. 

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej pod 
kierunkiem pani Elżbiety Kozobuckiej 
przedstawili ciekawą lekcję nawiązującą 

tematem do wydarzeń sprzed lat. W rolę nauczyciela historii wcieliła się Zuzanna 
Szmal, uczennica klasy IVa. Podczas akademii wystąpił również chór szkolny, którego 
opiekunem jest pani Gabriela Malcherczyk. 

Ponadto 11 listopada delegacja szkoły w składzie: dyrektor szkoły Aleksandra 
Kobielska, pani Genowefa Suchecka oraz uczeń klasy III gimnazjum Dominik Sowa, 
uczestniczyła w gminnych obchodach w Wilczy. 

 

POMAGAMY ZWIERZAKOM ZE SCHRONISKA 
W październiku, jak co roku jesienią, szkoła 
podstawowa wsparła akcję na rzecz 
bezdomnych zwierzaków. Tym 
razem wspomogliśmy Fundację Pomocy 
Zwierzętom z Zabrza -„Szara Przystań”. 

6 listopada odwiedziły nas dwie panie 
wolontariuszki zajmujące się zwierzakami 
potrzebującymi pomocy. Przywiozły ze sobą 
jednooką suczkę Sabinkę, która popisywała się 

różnymi sztuczkami. Dzięki uczniom, zwłaszcza klas I-III, ale także IV-VI, zebrano 
ponad 830 zł, 18 kg suchej karmy dla zwierząt, ponad 7 kg karmy w puszkach, 
przysmaki, ręczniki, koce, posłanie, szelki, smycze, a także piłeczki do zabawy. Sterem 
całej akcji okazały się, sprawdzone już wcześniej ze swych dokonań, uczennice klas I 
gimnazjum: Matylda Kaiser oraz Marysia Cieślar. To dzięki ich staraniom uczniowie 
młodszych klas przynieśli tak wiele darów.  

  

FESTIWAL JĘZYKA POLSKIEGO 
27 listopada odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano szkolne 
konkursy z języka polskiego. 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=07-11-2014 %C5%9Awi%C4%99to Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci&Itemid=882
http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=06-11-2014 Pomagamy zwierzakom ze schroniska&Itemid=882
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Laureaci wszystkich konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które 
ufundowała Rada Rodziców. 

Uczniowie wspaniale przygotowali program 
artystyczny i mogliśmy podziwiać ich różnorakie 
talenty. 

W uroczystości wzięli udział również laureaci 
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III.  

Wzorem lat ubiegłych uczniowie gimnazjum 
musieli się wykazać wiadomościami na temat 
literatury polskiej i ortografii. Ponadto mogli 
zaprezentować swoje talenty pisarskie i wokalne, a także umiejętność tworzenia 
i przedstawiania prezentacji, które w tym roku dotyczyły sylwetki i twórczości 
Henryka Sienkiewicza. Zwycięzców nagrodzono książkami. 

Na zakończenie mogliśmy posłuchać polskich piosenek w wykonaniu naszej 
utalentowanej młodzieży. W repertuarze polskich wykonawców wystąpili: Matylda 
Kaiser, Martyna Lissek, Hanna Grabowska, Denis Poczęty, Agata Stępień i Hanna 
Hajduk oraz cała klasa II gimnazjum. 

 

DZIEŃ BEZ UŻYWEK W NASZYM GIMNAZJUM 
Co roku w trzeci czwartek listopada obchodzi się 
Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu.  W naszym gimnazjum Samorząd 
Uczniowski zorganizował Dzień bez używek. 

Młodzi ludzie postanowili przekonać swoich 
rówieśników, że nie warto sięgać po papierosy, 
alkohol czy inne środki zmieniające świadomość, 
gdyż skutki takich decyzji są zwykle opłakane, 
chociaż można ich doświadczać dopiero po 
latach.  

Zgromadzeni na apelu uczniowie klas I-III gimnazjum mogli zobaczyć krótkie filmy 
profilaktyczne traktujące temat na poważnie oraz na wesoło. Działania 
zapobiegawcze to jedna strona medalu, jednak ważna jest również znajomość 
konsekwencji prawnych związanych z narkotykami czy alkoholem. Michał Pendziałek 
przygotował dla swoich rówieśników prezentację pt. Narkotyki a prawo, zaś Matylda 
Kaiser przedstawiła Procedury obowiązujące, gdy młody człowiek zagrożony jest 
demoralizacją. Wykorzystując nowoczesne techniki multimedialne oraz posługując się 
własnym językiem, członkowie Samorządu Uczniowskiego przyczynili się do edukacji 
prawnej swoich kolegów. 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=27-11-2014 Festiwal J%C4%99zyka Polskiego&Itemid=882
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Po apelu odbyły się zajęcia warsztatowe Droga do uzależnienia w klasach I-III 
gimnazjum, prowadzone przez uczniów klasy III. 

 

DZIEŃ ŚW. MIKOŁAJA 
5 grudnia z wielką radością 
obchodziliśmy dzień św. Mikołaja. Tym 
razem z racji tego święta wszystkie 
dzieci i młodzież oraz podopieczni Domu 
Opieki Społecznej „Zameczek” z Kuźni 
Nieborowskiej zostali zaproszeni do 
pięknie odnowionego Domu Kultury w 
Żernicy. 

Tam młodzi wolontariusze ze Szkolnego 
Koła Caritas w Żernicy przygotowali w 
prezencie dla zebranych inscenizację 
bajki H. Ch. Andersena pt. „Świniopas”. Przenieśli widzów do wspaniałej scenerii 
cesarskiego dworu. Następnie przy dźwiękach pięknej muzyki przedstawili wszystkim 
perypetie rozkapryszonej księżniczki i mądrego księcia, który zdecydował się 
przeobrazić w tytułowego świniopasa, by nauczyć swą wybrankę mądrości życia. Nie 
tylko bohaterka spektaklu, ale wszyscy widzowie mogli dzięki bajce zrozumieć, że 
prawdziwa wielkość daru nie zależy od jego wartości materialnej, ale płynie z serca 
darczyńcy. 

Po radosnych wrażeniach związanych ze spektaklem (który był powtarzany 4-krotnie 
dla prawie 500 widzów), dzieci spotkały się z długo oczekiwanym św. Mikołajem. 
I tym razem okazał się być niezawodny i przyniósł wszystkim piękne prezenty. 

Nad całością organizacji dnia św. Mikołaja i przygotowaniem inscenizacji czuwali 
Barbara Rusin i ks. Łukasz Biełusz MSF. 

 

POWIATOWY KONKURS „SPORT–TURYSTYKA–
WYPOCZYNEK” 
„SPORT – TURYSTYKA – WYPOCZYNEK” – to hasło 
konkursu powiatowego, którego laureatami zostali 
Alicja Kowalska oraz Błażej Kopel. 

Celem konkursu było propagowanie walorów 
rekreacyjno-turystycznych miejscowości powiatu 
gliwickiego. 

Uczniowie naszej szkoły w formie kolażu oraz kartki 
z pamiętnika przedstawili Żernicę jako jedno 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=05-12-2014 Spotkanie z Miko%C5%82ajem&Itemid=882
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z sołectw, w którym mieszkańcy mogą podziwiać piękno zabytków historycznych 
i przyrodniczych, brać udział w licznych imprezach kulturalnych, korzystać 
z nowoczesnych obiektów sportowych. 

Uczniowie odebrali nagrody z rąk posła na Sejm RP Jana Kaźmierczaka. 

  

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 
W ostatnim dniu nauki poprzedzającym 
przerwę świąteczną, tj. 19 grudnia 2014 
roku, zgodnie z niemal dwudziestoletnią 
tradycją cała społeczność szkolna 
uczestniczyła w  Koncercie  Kolęd 
i Pastorałek „Złota Bombka”. 

Przedszkolaki oraz wszystkie klasy szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
zaprezentowały wybrane i uprzednio 
przygotowane kolędy lub pastorałki.  

 Cały koncert był prowadzony przez 
uczennice Nicolę Kucia i Hanię Grabowską, które wcieliły się w rolę św. Teresy z Avila, 
jako że w tym roku była ona  główną patronką adwentowego przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Na zakończenie koncertu klasa III a pod przewodnictwem pani Beaty Kaszy 
zaprezentowała wspaniałe bajkowe jasełka. Ich mądra treść  pomogła wszystkim 
aktorom i widzom w przyjęciu dobrych i pięknych  zasad postępowania, które są 
najpiękniejszym prezentem dla nowonarodzonego Jezusa.  

 

KOLĘDNICY MISYJNI 
W dniach 27 i 28 grudnia 2014 
roku ponad czterdziestu uczniów 
naszej szkoły podstawowej 
i gimnazjum pod opieką dorosłych 
opiekunów uczestniczyło w 
tradycyjnej akcji „Kolędnicy 
Misyjni”. 

Uczniowie, podzieleni na 
kilkuosobowe grupy, odwiedzili 
z kolędą na ustach około 350 rodzin w Żernicy i w Nieborowicach. Głosili radosną 
nowinę o Bożym Narodzeniu i zaprezentowali krótką inscenizację jasełkową. 
W ramach akcji zebrano ofiary w łącznej kwocie 5300 zł. Ofiary te w całości zostaną 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=19-12-2014 Koncert Kol%C4%99d i Pastora%C5%82ek&Itemid=882
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przekazane przez  ks. Proboszcza M. Winiarskiego za pośrednictwem Księży 
Misjonarzy Świętej Rodziny i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci na potrzeby ubogich 
dzieci na Madagaskarze, w Papui Nowej Gwinei i w Indiach. Cieszy niezmiernie fakt, 
że w akcję pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom świata włącza się coraz 
większa grupa ich rówieśników z Żernicy i Nieborowic. 

 

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 
16 stycznia odbyły się apele podsumowujące pierwsze półrocze. 

Pani wicedyrektor Kornelia Twardawa 
przedstawiła wyniki ankiety na temat zachowań 
związanych z agresją i przemocą. Ankieta została 
przeprowadzona w klasach III-VI szkoły 
podstawowej i klasach I i II gimnazjum. Ankieta 
została przeprowadzona również wśród 
rodziców. 

Uczniowie klasy VI b przedstawili kodeks szkoły 
bez przemocy. Uczniowie klasy VI a przedstawili 
kodeks właściwego zachowania oraz konsekwencje grożące uczniom w razie jego 
nieprzestrzegania. 

Pani dyrektor Aleksandra Kobielska omówiła wyniki klasyfikacji i przedstawiła uczniów 
wyróżnionych. Wyraziła też uznanie uczniom, którzy mają 100% frekwencję. 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 
W listopadzie bieżącego roku szkolnego nasi uczniowie wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej „Biblia 
i Przypowieści Biblijne”. 

Organizatorzy nadesłali wyniki, które dla uczniów szkoły 
podstawowej przedstawiają się następująco: 

- tytuł laureata dla Anny Cieślar za zajęcie V miejsca w kategorii klas IV-VI; 

- dyplomy uznania dla uczniów: Mai Szachniewicz (11. miejsce), Ignacego Perkosza 
(16. miejsce), Zuzanny Szmal (24. miejsce) i Macieja Suchanka (29. miejsce). Wyżej 
wymienieni uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej krajowej pośród niemal 4000 
uczestników konkursu. 

 

 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=16-01-2015 Podsumowanie I p%C3%B3%C5%82rocza&Itemid=882
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BAL KARNAWAŁOWY 
28 stycznia odbył się w naszej szkole bal 
karnawałowy klas I-III. 

Pani Ania Placek wraz z panią Moniką Mają 
Zięba i panem Arielem  – naszymi 
nauczycielami szkolnej grupy tanecznej, 
przygotowali i przeprowadzili bal 
karnawałowy. Były konkursy, tańce i pokazy, dużo zabawy i uśmiechów. Mała cyganka 
wywróżyła nam same grzeczne dzieci w Nowym Roku oraz zadowolone i miłe grono 
pedagogiczne. 

Przyznane zostały także nagrody za najpiękniejsze przebrania, choć jury zgodnie 
stwierdziło, że wszystkie dzieci miały rewelacyjne i dopracowane stroje, a zwycięzcy 
minimalnie wyróżniali się spośród innych. 

 

POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
28 stycznia reprezentacje chłopców szkoły podstawowej i gimnazjum wzięły udział 
w Zawodach Powiatowych w Tenisie Stołowym w Wielowsi. 

Reprezentacja szkoły podstawowej w składzie: Dawid Płoński, Kacper Pabisz i Dawid 
Cuber zajęła drugie miejsce. Indywidualnie Dawid Płoński zajął drugie miejsce 
i otrzymał srebrny medal. 

Reprezentacja gimnazjum w składzie: Tomasz Oleszowski, Artur Macha i Denis 
Poczęty wywalczyła trzecie miejsce, a na podium z brązowym medalem stanął Artur 
Macha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=28-01-2015 Bal karnawa%C5%82owy&Itemid=882
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA” 
W konkursie plastycznym pt. 
„Świat wokół nas” brało udział 29 
uczniów z klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Żernicy. 

Prace tych uczniów przesłano do 
Komitetu Organizacyjnego 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego w Warszawie. Jury 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie oceniło poziom 
nadesłanych prac i przyznało 
wyróżnienia na poziomie 
szkolnym. Są to prace 
następujących uczniów: 

Oskar Głowacki z kl. Ic - pierwsze miejsce w szkole (nagroda książkowa), 

Zofia Dyka z kl. Ic - drugie miejsce w szkole, 

Adam Młynarek z kl. IIIa - trzecie miejsce w szkole, 

Kamila Kondziołka z kl. IIIa - czwarte miejsce w szkole, 

Maximilian Mika z kl. Ic - piąte miejsce w szkole. 

Pozostali uczniowie zostali wyróżnieni dyplomami uznania. 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Hałas i biegi na korytarzu; jednostajny, mocny 
głos nauczyciela w sali lekcyjnej; nerwowe 
przeglądanie notatek przed kartkówką; 
skupienie nad czytaną książką; radosne okrzyki 
towarzyszące dźwiękowi dzwonka 
obwieszczającego koniec lekcji – to tylko 
niektóre obrazy ilustrujące codzienność szkoły.  
W tej codzienności  w okresie Wielkiego Postu 
następuje jednak całkowita, choć 

chwilowa  odmiana – rekolekcje wielkopostne. 

Są one czasem oderwania się od rutynowych obowiązków po to, by w obecności 
Chrystusa spojrzeć uważniej na swoje życie i spróbować odmienić je na lepsze. 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Rafał Ochojski, Misjonarz Świętej 
Rodziny. Pomagali mu katecheci oraz młodzież zaangażowana w scholi parafialnej 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=9 -11 marca 2015 Rekolekcje wielkopostne&Itemid=882
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i Szkolnym Kole Caritas. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do wysłuchania nauk 
rekolekcjonisty, do udzielenia odpowiedzi na jego pytania; do obejrzenia filmów 
i pantomim przygotowanych przez uczniów; do włączenia się do radosnego śpiewu 
i do skorzystania z sakramentu Pokuty i Eucharystii. Dla wielu był to bardzo aktywny 
i pozytywny czas przeżywania swojej wiary. 

 

RED HAND DAY – PROJEKT GIMNAZJALNY 
16 marca w ramach projektu 
gimnazjalnego, Laura Perek i Patryk 
Dąb przeprowadzili zajęcia w klasie 
IIb. Opowiedzieli uczniom o tym, jak 
przemoc i wojna wpływają na dzieci, 
a także zaprosili drugoklasistów do 
udziału w akcji Red Hand Day.  

Uczniowie z pomocą gimnazjalistów 
pomalowali dłonie na czerwono 
i zrobili ich odbicia na kartkach. Celem 
akcji jest wyrażenie sprzeciwu wobec 
wykorzystywania dzieci jako żołnierzy 
oraz rozwijanie świadomości społecznej. 

 

MAŁY RATOWNIK ZSP 
20 marca, po raz trzeci w naszej szkole, 
przeprowadziliśmy z ratownikami 
medycznymi akcję „Ratujemy i uczymy 
ratować”. Przez pięć godzin odbywały się 
pokazy ratownictwa i nauka pierwszej 
pomocy. 

Każde zajęcia zaczynały się od pogadanki 
na temat ratowników, ich pracy, numerów 
alarmowych. Następnie omawialiśmy, jak 
należy postępować z osobą, która straci 

przytomność, jak ocenić czy jest przytomna, jak wezwać pogotowie, jak sprawdzić, czy 
człowiek oddycha. Dowiedzieliśmy się, jak układać poszkodowanego w pozycji 
bocznej bezpiecznej, jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej oraz zadbać o swoje 
bezpieczeństwo. Następnie przystąpiliśmy do grupowych zajęć praktycznych 
z pierwszej pomocy. Uczyliśmy się o ranach i sposobach ich opatrywania. Na 
fantomach sprawdzaliśmy, czy poszkodowany jest przytomny, czy oddycha. Później 
na swoim misiu wykonywaliśmy uciski klatki piersiowej. Potem łączyliśmy się w pary 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=20-03-2015 Ratujemy i uczymy ratowa%C4%87&Itemid=882
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i ćwiczyliśmy na sobie układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Po 
takich zajęciach bez problemu mogliśmy powiedzieć, że staliśmy się małymi 
ratownikami. 

 

ZAJĄCZEK DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA 
W poniedziałek, tuż przed przerwą świąteczną, opiekun Samorządu Uczniowskiego 

szkoły podstawowej – Sabina Kot wraz 
z przewodniczącym szkoły – Dawidem 
Stępniem oraz Sandrą Sorowką udali się do 
Domu Dziecka im. J. Korczaka w Rybniku. 

Celem wizyty było dostarczenie darów, jakie 
udało się zebrać na terenie naszej szkoły 
podczas akcji „Zajączek dla dzieci z domu 
dziecka”. Wśród licznych darów znalazły się 
artykuły szkolne, zabawki, książki, ubrania 
i słodycze. 

 

OPOWIEŚĆ O SKRÓCONYM KRZYŻU 
Święta Wielkanocne są nie tylko okazją do zatrzymania się w biegu codziennych 
obowiązków, ale także do refleksji nad ostatecznym sensem i celem naszej życiowej 

drogi. Do tego typu refleksji zmobilizowali 
społeczność szkolną uczniowie klasy IV a, którzy 
w dniu 31 marca przedstawili inscenizację 
pt. „Opowieść o skróconym krzyżu”. 

Główna bohaterka spektaklu, uczennica Jola 
(Zuzanna Szmal) nie akceptowała ciężaru swoich 
codziennych obowiązków i chciała ułatwić sobie 
życie poprzez porzucenie zadań, które do niej 
należały. W porę wsłuchała się jednak w głos 

Chrystusa i zrozumiała, że poprzez swoją mękę i śmierć krzyżową nadał On zbawczy 
sens wszystkich ludzkim krzyżom. Rozważanie tajemnicy paschalnej Jezusa 
doprowadziło główną bohaterkę inscenizacji do zrozumienia prawdy, że każde 
cierpienie i trud przyjęte z miłością prowadzą do pełni życia. Perypetie Joli 
przedstawione w spektaklu zrealizowanym przez czwartoklasistów z pewnością 
pomogły całej społeczności szkolnej bardziej świadomie i owocnie przeżyć tajemnicę 
Wielkanocy. 

 

 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=31-03-2015 Misterium Paschalne&Itemid=882
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JUŻ PO SPRAWDZIANIE! 
1 kwietnia szóstoklasiści pisali sprawdzian. 

W naszej szkole 30 uczniów klas szóstych 
przystąpiło do tego pierwszego poważnego 
testu wiedzy. 

W tym roku sprawdzian miał nową formułę. 
Składał się z dwóch części. Pierwsza z nich 
sprawdzała wiadomości z języka polskiego 
i matematyki, a druga z języka obcego. 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zorganizował XVII 
edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy 
wymaga”. 

Celem konkursu było zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci 
i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może 
uratować życie lub zdrowie. 

Komisja konkursowa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wyróżniła prace naszych 
uczennic: 

Anna Stańczak z klasy II a – I miejsce w kategorii: klasy I-III szkół podstawowych, 

Alicja Kowalska z klasy VI a – III miejsce w kategorii: klasy IV-VI szkół podstawowych. 

 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE 
10 kwietnia, w ramach współpracy wojska ze 
społeczeństwem, nasza szkoła miała 
przyjemność gościć przedstawicieli Wojska 
Polskiego.  

Rolą i misją Wojska Polskiego jest obrona granic 
terytorialnych naszego kraju oraz zapewnienie 
pokoju nie tylko w Polsce, ale również, 
w ramach struktur wojskowych NATO, na całym 
świecie. 

Obecnością swoją zaszczycili nas Przedstawiciele Elitarnych Wojskowych Służb 
Specjalnych – Żołnierze 6. Batalionu Powietrznodesantowego Jednostki Wojskowej 
4115. 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=01-04-2015 Sprawdzian sz%C3%B3stoklasisty&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=10-04-2015 Spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego&Itemid=882
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Żołnierze w trakcie spotkania pokazali nam swoje umiejętności, dając niesamowity 
pokaz pozorowanych walk wręcz, pojedynków i symulowanej akcji strzeleckiej.  

Uczniowie mogli zapoznać się z ekwipunkiem żołnierzy, wyposażeniem bojowym, 
mogli dokładnie obejrzeć sprzęt spadochronowy, wozy wojskowe, pojazd Sanitarka. 
Wielkim zainteresowaniem cieszył się makijaż wojskowy, który stosuje się przed 
wykonywaniem zadań specjalnych – bojowych tzw. „maskowanie”. 

Przede wszystkim niesamowite było, że uczniowie mogli poznać bohaterów dbających 
o pokój na całym świecie. Żołnierze uświadomili nam, że ważne jest dbanie o swoje 
zdrowie, dobrą kondycję, a najważniejsze są relacje przyjacielskie i wspieranie się 
w trudnych chwilach. 

 

KONKURS WIEDZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 
15 kwietnia odbył się POWIATOWY KONKURS WIEDZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA. 
Uczennica naszej szkoły Wiktoria Górecka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych.  

 

JUŻ PO EGZAMINACH! 
W dniach 21–23 kwietnia odbywały się 
egzaminy gimnazjalne. 

W naszej szkole przystąpiło do nich 29 
uczniów klasy trzeciej. 

We wtorek gimnazjaliści sprawdzali swoją 
wiedzę z języka polskiego, historii i WOS-
u, w środę z matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych, a w czwartek z języka 
obcego. 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY 
PANGEA 
Uczniowie gimnazjum, Kacper Suchanek z klasy I a i Denis 
Poczęty z klasy I b, zostali finalistami Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego Pangea.  

Finał odbył się 17 kwietnia w Wyższej Szkole Handlowej we 
Wrocławiu. 
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WIWAT MAJ - 3 MAJ! 
29 kwietnia uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w apelu z okazji 224 rocznicy 
Konstytucji 3 maja. Apel przygotowali 
uczniowie klasy I b gimnazjum pod 
kierunkiem pani Magdaleny Rokosz. 

W programie przedstawiono fakty 
historyczne dotyczące tego ważnego dla 
Polski wydarzenia, a także utwory 
poetyckie m.in. wiersze Cypriana Kamila 
Norwida i Ignacego Krasickiego. 
Uczniowie mieli też okazję wysłuchać 

pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko” w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem 
pani Gabrieli Malcherczyk. 

 

KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” 
W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wzięło udział 42 uczniów 

naszej szkoły. 

Dwóch chłopców otrzymało wyróżnienia: 

- Maciej Suchanek z klasy IV a. 

- Kacper Suchanek z klasy I a gimnazjum. 

  

 

DZIEŃ OTWARTY DLA PRZYSZŁYCH 
PIERWSZOKLASISTÓW 

W ramach dni otwartych w naszej szkole 
przedszkolaki, które od września staną się 
pierwszakami, miały możliwość 
wspólnego spędzenia czasu z uczniami 
i nauczycielami klas podstawowych. 

Obejrzały przedstawienie pt. „Szewczyk 
Dratewka” w wykonaniu uczniów klasy Ic. 
Klasy II i III zaprezentowały się w układach 
tanecznych. Z wielką radością dzieci udały 
się do klas, gdzie mogły zasiąść w ławkach 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=29-04-2015 WIWAT MAJ - 3 MAJ&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=05-05-2015 Dzie%C5%84 otwarty dla przysz%C5%82ych pierwszoklasist%C3%B3w&Itemid=882
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i poczuć się jak prawdziwi uczniowie. Chętnie odpowiadały na zagadki, malowały 
farbami. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła i radosna atmosfera. 

 

I MIEJSCE KAROLINY 
W ZSZ „Da Vinci” w Tychach rozstrzygnięto II Konkurs plastyczny „Życie na wybiegu”. 

W konkursie o zasięgu wojewódzkim uczennica naszego 
gimnazjum Karolina Górka zajęła I miejsce, zdobywając wartościową 
nagrodę. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 5 maja 2015 roku 
w Teatrze Małym w Tychach.  

 

 

DZIEŃ PRZYRODNICZY 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi odbyły się w naszej szkole warsztaty naukowe 

z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 
fizyki i geografii. 

Podczas „Dnia Przyrodniczego” uczniowie klasy 
III gimnazjum przygotowali ciekawe zajęcia dla 
swoich młodszych kolegów i koleżanek, na 
których odbyły się eksperymenty, pokazy 
i zabawy naukowe dotyczące zjawisk związanych 
z wodą. 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 
Uczniowie klasy I c i II b wzięli udział w XV 
Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim pt. 
„Niepełnosprawni – tacy sami, czy inni?”, 
zorganizowanym przez SP nr 7 w Gliwicach pod 
Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta 
Gliwice.  

Zadaniem każdego uczestnika konkursu było 
wykonanie pracy plastycznej i literackiej 
przedstawiającej empatię dla osób 
niepełnosprawnych. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/images/zdjecia2/k_gorka.jpg
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=14-05-2015 Dzie%C5%84 Przyrodniczy&Itemid=882
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Praca Tymoteusza Dylicha otrzymała nagrodę specjalną jednego ze sponsorów. 
Fundatorem tej nagrody była Kwiaciarnia „Róża” z Gliwic. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach dnia 14.05.2015 roku. 

 

„BEZPIECZNIKI TAURONA” 
18 maja w naszej szkole uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w programie edukacyjnym 
„Bezpieczniki Taurona” – objętym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw 
Dziecka.  

Program skierowany jest głównie do 
najmłodszych odbiorców energii 
elektrycznej. Celem programu jest edukacja 
dzieci w zakresie bezpiecznego i racjonalnego 
korzystania z energii elektrycznej. 

Zajęcia uświadomiły uczniom, że prąd jest bardzo przydatny i pomaga nam w życiu. 
Ale też może być bardzo groźny i dlatego też szczególnie należy dbać o swoje 
bezpieczeństwo. W sytuacjach zagrożenia warto zapamiętać numer pogotowia 
energetycznego – 991. Pozwoliły również zwiększyć świadomość najmłodszych 
w zakresie rozsądnego gospodarowania energią elektryczną. 

 

POMAGAMY ZWIERZAKOM 
27 maja wolontariuszka Fundacji Szara Przystań odebrała dary 
zebrane w czasie majowej akcji na zwierzaki. 

Zebraliśmy: 270 zł, ponad 76 kg karmy, 11 kocyków, 5 poduszek, 
zabawki, miski, przysmaki. 

Akcję zorganizował samorząd szkoły podstawowej wraz z opiekunem 
Sabiną Kot.   

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY 
Maja Szachniewicz, uczennica klasy Va, zdobyła 
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym „Wiosna, lato, jesień, zima – ptak 
bez wody nie wytrzyma…” zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 3 w Gliwicach, 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=18-05-2015 Bezpieczniki Taurona&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=27-05-2015 Mi%C4%99dzyszkolny Konkurs Plastyczny&Itemid=882
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Miejską Bibliotekę Publiczną – Filię nr 1 i Galerię SMS. 

Honorowy patronat nad konkursem sprawowało Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami – Koło Gliwice –  w ramach Programu „Bezpieczna Łapa”. Konkurs miał 
na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dopajania ptaków żyjących obok nas, gdyż 
zwierzęta te potrafią znaleźć pożywienie, natomiast woda jest często poza ich 
zasięgiem. 

Wręczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 
w dniu 27 maja 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Filii nr 1, w Gliwicach. 
Nagrodzeni uczniowie wzięli udział w otwarciu wystawy, poczęstunku i prelekcji 
połączonej z pokazem zdjęć pana Macieja Mikuły na temat życia ptaków w Polsce. 

Oto lista pozostałych nagrodzonych uczniów: 

wyróżnienia otrzymali: Tymoteusz Dylich (klasa Ic), Karolina Walońska (klasa Ib), 
Karolina Wierzch (klasa IVa), Oliwia Stachowska (klasa Va). 

Opiekunkami konkursu w naszej szkole były: Elżbieta Kozobucka i Bożena Grocholska 
(klasy I-III) oraz Miranda Duda (klasy IV-VI). 

 

NASZE UCZENNICE W STAROSTWIE POWIATOWYM 
Uczennice klasy III gimnazjum Aleksandra 
Górecka, Aleksandra Rak i Patrycja Żołądkowska 
zostały zaproszone na uroczystą sesję Rady 
Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, 
która odbyła się 28 maja. Ich wystąpienie 
spotkało się z doskonałym przyjęciem ze strony 
radnych i zaproszonych gości. 

Przedstawiły prezentację „Tragedia 
Górnośląska” przygotowaną w ramach projektu 

pod opieką pani Genowefy Sucheckiej, a wykorzystaną wcześniej w ramach 
obchodów rocznicy Tragedii Górnośląskiej w Żernicy. Gimnazjalistki poprzedziły 
wystąpienie naukowe pana Bogusława Małuseckiego, kierownika oddziału gliwickiego 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Uczennicom towarzyszyły pani Barbara Rusin 
i dyrektor Beata Nawrath. 

 

KONKURS WOKALNY „WYGRAJ SZANSĘ” 
28 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się festiwal organizowany przez 
Agencję Telewizyjno-Reklamową TV MEDIA z siedzibą w Łodzi, która 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Dydaktyczno-Kulturalnego 
organizuje w całej Polsce konkursy wokalne WYGRAJ SZANSĘ. 
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Na konkursie w Teatrze Ziemi Rybnickiej reprezentowane były gminy z całego 
województwa śląskiego. Gminę Pilchowice reprezentowała uczennica klasy Vb 
w Żernicy – Olga Kucelman, która wcześniej piosenką Krzysztofa Antkowiaka 
„Zakazany owoc” wyśpiewała sobie pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych. Na 
widowni TZR zasiedli przedstawiciele uczniów klas IV-VI wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy, którzy gorąco dopingowali uczestników konkursu. 
Pomimo, że Olga nie znalazła się w ścisłej czołówce swoim występem ujęła serca 
swoich kolegów i koleżanek. Jesteśmy dumni z tak utalentowanej wokalistki. 

 

ZIELONA SZKOŁA W DARŁÓWKU 
Od 10 maja do 23 maja uczniowie klas III a i b 
pod opieką nauczycieli: Beaty Kaszy, Grażyny 
Makowskiej i Barbary Rusin przebywali na 
„zielonej szkole” w Darłówku. Odpoczywaliśmy 
i uczyliśmy się w OW „Gniewko”. 

Na terenie ośrodka korzystaliśmy z inhalacji, 
uczestniczyliśmy w zajęciach gimnastyki 
korekcyjnej i chodziliśmy na basen. Mieliśmy 
okazję poznać najbliższą okolicę. Na wycieczce 
w Sierakowie Słowieńskim uczestniczyliśmy 

w bardzo emocjonującej grze terenowej „Hobbit czyli tam i z powrotem”. 
W Krzemienicy poznaliśmy gospodarstwo pszczelarskie. W czasie wycieczki do 
Słowińskiego Parku Narodowego zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, podziwialiśmy 
jezioro Gardno z punktu widokowego, weszliśmy na latarnię morską w Czołpinie 
i wędrowaliśmy po ruchomych wydmach. Mieliśmy okazję podziwiać piękno Morza 
Bałtyckiego w czasie rejsu statkiem „Król Eryk I” oraz w czasie licznych spacerów 
brzegiem morskim w poszukiwaniu muszelek i bursztynów. Pobyt urozmaicały nam 
także ogniska z kiełbaskami i dyskoteki. Nikt nie miał czasu na nudę. Nim się 
spostrzegliśmy trzeba było wracać do domu. Przywieźliśmy ze sobą niezapomniane 
wrażenia i pełne walizki pięknych wspomnień. 

 

KONKURS HISTORYCZNY 
Dominika Steuer, uczennica II klasy gimnazjum, uzyskała tytuł 
Laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
z cyklu „Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa 
Polaków”, objętego patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych województwa śląskiego i w tym roku odbył się 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=maj 2015 Zielona szko%C5%82a&Itemid=882
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pt. „Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?”.  

Finał konkursu odbył się w RODN WOM w Katowicach. 

 

DZIEŃ DZIECKA 
1 czerwca to szczególny dzień 
w naszej szkole. W tym roku 
z okazji Dnia Dziecka mogliśmy 
nie tylko bawić się i zmierzyć 
swe siły w sportowej 
rywalizacji, ale także 
zaprezentować liczne talenty 
w szkolnym konkursie „Mam 
Talent”. 

Od godziny ósmej na boisku 
szkolnym uczniowie szkoły 
podstawowej w swych 
oddziałach klasowych 
wykazywali się szybkością, 
celnością rzutów (w tym także jajkiem!), skocznością, a także precyzją w prowadzeniu 
piłki slalomem. Każdy uczeń musiał wykonać konkretne zadanie na danym stanowisku 
pod nadzorem nauczyciela.  

W tym samym czasie uczniowie gimnazjum w swoich klasach przygotowywali prace 
na konkurs „Młodzież przeciwko agresji i przemocy”. 

Rozgrywki piłki ręcznej dla gimnazjalistów odbyły się po konkursie „Mam Talent”. 
Poziom piłki ręcznej zaprezentowany przez naszych uczniów był wysoki 
i niejednokrotnie zachwycał ładnymi akcjami.  

Ciekawą atrakcją był konkurs „Mam Talent”, w którym wystąpiło 15 uczniów. 
Tańczyli, śpiewali, a jeden uczeń przedstawił nawet monolog kabaretowy. 

Miłym akcentem był lodowy poczęstunek dla wszystkich uczniów, ufundowany przez 
Radę Rodziców. 

 

UCZNIOWIE Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI 
ZE SPRAWDZIANU 
Uczniowie szkoły podstawowej Karolina Kaleta, Jagoda Polak i Adam Gruba wzięli 
udział 8 czerwca 2015 roku w spotkaniu z Panem Maciejem Gogullą, Wójtem Gminy 
Pilchowice. Znaleźli się wśród 12 uczniów z terenu całej gminy, którzy w tym roku 
osiągnęli najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty. 
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Uczniowie w ramach 
spotkania otrzymali specjalne 
zadanie polegające na 
uchwaleniu zadań do realizacji 
w ramach wskazanego 
budżetu gminy. Mieli okazję 
zobaczyć, jak wygląda praca 
władz gminnych. 

Otrzymali pamiątkowe albumy 
i imienne listy gratulacyjne, 
w których Pan Wójt zwrócił uwagę na doskonałe wyniki uczniów, będące „efektem 
ciężkiej pracy i wytrwałości”, a także przekazał uczniom życzenia dalszych sukcesów 
zarówno w szkole, jak i życiu prywatnym. 

 

FESTYN SZKOLNY 
W dniu 13 czerwca, czyli w minioną 
sobotę, odbył się kolejny festyn szkolny. 
Organizatorami byli jak co roku rodzice, 
uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. 

Tradycyjnie festyn uświetniły występy 
uczniów, którzy przygotowywali się pod 
kierunkiem nauczycieli. Oczywiście, jak 
zwykle, największą widownię zgromadzili 
najmłodsi wykonawcy. 

Coroczna loteria fantowa cieszyła się jak 
zawsze szalonym powodzeniem. Losów zabrakło już po dwóch godzinach. Jednakże, 
kto nie zdążył kupić losu, mógł pocieszyć się  zwiedzając wóz strażacki czy bawiąc się 
na dmuchanych zamkach. 

Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się przejażdżki na motorach, których 
właściciele chętnie zabierali ochotników. 

Rada Rodziców zadbała też o coś dla ciała, czyli jedzenie. Jak co roku można było zjeść 
coś konkretnego, czyli dania z grilla, a także ciasta i inne słodkości. 

Po występach uczniów, do godziny 22 czas umilała gościom orkiestra dęta. 

Tegoroczny festyn, podobnie jak poprzednie, był bardzo udany.  

 

 

 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=13-06-2015 Festyn szkolny&Itemid=882
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MŁODZIEŻ PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY 
22 czerwca odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu „Młodzież przeciw 

agresji i przemocy”. W ciągu całego roku 
szkolnego podejmowane były różne działania 
wychowawcze, których celem była poprawa 
poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 

Uczniowie poszczególnych klas wraz ze 
swoimi nauczycielami starali się położyć 
szczególny nacisk na rozwijanie przyjaznej 
atmosfery panującej w szkole. Uczniowie klas 
I-III szkoły podstawowej, pod kierunkiem 
pani Bożeny Grocholskiej zaangażowali się 

w przygotowanie różnych scenek propagujących właściwe zachowanie w sytuacjach 
konfliktowych, z jakimi spotkać można się w szkole. Na apelu zaprezentowano 
również prace plastyczne uczniów, które powstały na konkurs „Warto pomagać” 
w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy 
umysł”. Po apelu do najmłodszych kolegów zgłosili się uczniowie klas V i VI, którzy 
przeprowadzili zajęcia warsztatowe pt.: „Co to jest złość?”. 

Dla uczniów klas IV–VI koledzy z klasy IVa pod kierunkiem pani Aliny Piechy 
przygotowali przedstawienie profilaktyczne „Na ratunek”. Wcześniej jeszcze pedagog 
szkolny Kornelia Twardawa zapoznała uczniów z wynikami ankiet przeprowadzonych 
na początku i na końcu roku szkolnego, które dotyczyły sytuacji związanych z agresją 
rówieśniczą w naszej szkole. Analiza wyników pozwoliła na wyciagnięcia 
zadowalających nas wniosków o poprawie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów 
klas IV–VI. Po apelu wśród tej grupy uczniów koledzy z gimnazjum przeprowadzili 
zajęcia warsztatowe pt. „Jak pomagać i jak się bronić”. 

Uczniowie gimnazjum w tym dniu mieli możliwość obejrzeć film pt. „Życie jest jedno – 
to nie gra” autorstwa elbląskich licealistów, którego celem było pobudzenie do 
refleksji oraz obalenie stereotypów myślowych. Po projekcji psycholog szkolny Judyta 
Janic przygotowała krótki quiz sprawdzający podstawową znajomość prawa, w ujęciu 
szerszym, niż tylko prawo wewnątrzszkolne. „Złość, agresja, przemoc” – taki był 
temat warsztatów profilaktyki rówieśniczej przeprowadzonych dla gimnazjalistów 
przez gimnazjalistów.  

 

DZIEŃ PROJEKTÓW 
24 czerwca, czyli w minioną środę odbył się 
w naszej szkole pokaz projektów 
gimnazjalnych. Uczniowie klasy II pracowali 
nad projektami pod opieką nauczycieli przez 

http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=22-06-2015 Przeciw agresji i przemocy&Itemid=882
http://www.szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=24-06-2015 Dzie%C5%84 Projekt%C3%B3w&Itemid=882
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cały rok szkolny, a na koniec roku pokazali nam efekty swojej pracy. 

Projektów było 6 i obejmowały zagadnienia z: historii, biologii, fizyki, geografii i WOS-
u. Zarówno wykonanie, jak i prezentacja, były bardzo zróżnicowane. Publiczność 
nagradzała oklaskami wszystkie projekty, jednak najwięcej zainteresowania wzbudziła 
praca z fizyki: „Dlaczego jedne ciała toną, a inne pływają?”. Projekt wykonany pod 
opieką pani Krystyny Jopek polegał na prezentacji szeregu doświadczeń, które 
zaciekawiły zgromadzoną widownię. 

 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
23 czerwca w naszej szkole odbył się kolejny już Festiwal Języków Obcych, który wraz 
ze swoimi  uczniami przygotowały nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego – 
Anna Bochenek, Monika Hoinkis, Julia Kochmańska i Anna Kufel. 

Uczniowie klas I gimnazjum jeszcze przed wakacjami zabrali nas w podróż 
autostopem przez Europę. I tak wspólnie pojechaliśmy najpierw do Londynu, 
a później do Berlina. Przerwy w podróży wypełniały nam występy – najpierw klas Ic 
i IIb szkoły podstawowej  śpiewających po niemiecku „La cucaracha” oraz „Was 
machen wir so gerne hier im Kreis”, a także po angielsku 
 „Playground”. Warto było również posłuchać Denisa Poczętego z klasy Ib, którego 
wykonanie „Hallelujah” wprawiłoby w zachwyt samego Leonarda Cohena! Denis 
wykonał również utwór taneczny po niemiecku. Wysłuchaliśmy też wiersza „Spring is 
here to stay” w wykonaniu Pauliny Barwiak z klasy IVb. Nie obyło się też bez 
delikatnego pogrożenia palcem tym osobom, 
którym nie zawsze chce się uczyć języków 
obcych – uczennice klasy V zaprezentowały 
nam scenkę o turystach zagubionych 
w mieście, którzy wprawdzie zapytać o drogę 
potrafią, ale i tak niewiele zrozumieli 
z rozbudowanej odpowiedzi pewnej 
uprzejmej Niemki, a uczniowie klasy VI 
próbowali poderwać piękną dziewczynę, co 
przy niewielkich umiejętnościach 
komunikacyjnych okazało się niezmiernie 
trudne.  

Na koniec wszyscy zgromadzeni mogli wziąć udział w konkursach. Wszystkie 
prawidłowe odpowiedzi były nagradzane cukierkami.  

Nasza przygoda z językami obcymi trwała 2 godziny i wszyscy dobrze się bawili.  

 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=23-06-2015 Dzie%C5%84 J%C4%99zyk%C3%B3w Obcych&Itemid=882
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DZIEŃ GIMNAZJALISTY 
25 czerwca uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum pod opieką pani Grażyny Morgi i pani 
Agnieszki Gucwy przygotowali pożegnanie 
trzecioklasistów w ramach Dnia Gimnazjalisty. 

W programie znalazły się humorystyczne scenki 
z życia ucznia, prezentacja zdjęć absolwentów 
z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum 
oraz koncert życzeń, w którym uczniowie klas 
trzecich otrzymali teczkę ze swoim zdjęciem 

i krótkim, trafnie dobranym opisem swoich cech osobowych. 

Był śmiech i łzy, które polały się przy słowach piosenki Elektrycznych Gitar: „To już 
jest koniecˮ. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
26 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2014/2015.  Na uroczystym zakończeniu dla 
gimnazjalistów rozdano świadectwa z wyróżnieniem oraz stypendia dla uzdolnionych 
uczniów, przyznane przez Wójta Gminy Pilchowice. 

Aleksandra Górecka otrzymała „szlachetne serce” za wieloletnią pracę 
w wolontariacie Caritas.  Aleksandra Rak została wyróżniona za wzorową frekwencję 

w ciągu 3 lat nauki w gimnazjum. 
Najlepszym szkolnym sportowcom 
wręczono medale. Krótki program 
artystyczny przygotowała klasa III 
gimnazjum pod kierunkiem pani Julii 
Kochmańskiej. 

Na uroczystym zakończeniu dla uczniów 
szkoły podstawowej również wręczono 
świadectwa z wyróżnieniem i stypendia 
Wójta Gminy Pilchowice. Najlepsi 
sportowcy dostali medale, a Karolina 

Kaleta i Dawid Płoński otrzymali tytuł „Mistrza sportu” i pamiątkowe puchary. 
Program artystyczny przedstawiła klasa IVa pod kierunkiem pani Aliny Piechy. 

 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=25-06-2015 Dzie%C5%84 Gimnazjalisty&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=26-06-2015 Zako%C5%84czenie roku szkolnego&Itemid=882

