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ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK SZKOLNY
1 września w naszej szkole odbyło się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016. Ze względu na dużą ilość
uczestników uroczystość była podzielona
na trzy części.
Najpierw ze szkołą przywitali się uczniowie
klas II-VI szkoły podstawowej. Klasy drugie
wraz z wychowawczyniami przygotowały
przedstawienie.
Druga część należała do gimnazjum.
Uroczystość, pod opieką wychowawczyń, przygotowały klasy II a i III gimnazjum.
Ostatnia część to przywitanie najmłodszych uczniów naszej szkoły. Na tę uroczystość,
oprócz oczywiście „pierwszaków”, przybyli zaproszeni goście m.in. wójt gminy
Pilchowice Maciej Gogulla, posłanka na Sejm Krystyna Szumilas oraz inni
przedstawiciele gminy, a także rodzice najmłodszych uczniów. Po odśpiewaniu hymnu
głos zabrali pani dyrektor Beata Nawrath, wójt Maciej Gogulla oraz pani Krystyna
Szumilas. Zgodnie z tradycją naszej szkoły i tradycją śląską przedstawiciele klas
otrzymali „tyty” wypełnione słodyczami.
Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli film pt.: „Na progu”, nakręcony przez
uczennice klasy II a gimnazjum: Hannę Grabowską, Wiktorię Szadkowską, Martynę
Lissek i Oliwię Wolny pod kierunkiem pani dyrektor Beaty Nawrath i pani Barbary
Rusin w ramach projektu „Promowanie wartości edukacji przez film”. Film
przedstawiał w jaki sposób widzą szkołę nasi obecni pierwszoklasiści i czego od niej
oczekują.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
Międzynarodowy Dzień Kropki... czy
coś Wam to mówi? Kim jest Vashti?
Tego wszystkiego dowiedziały się
dzieciaki z klas I-III na wtorkowych
zajęciach, 15 września.
Od wielu lat na świecie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Kropki.
W tym roku uczniowie klas I-III
pierwszy raz spotkali się z Vashti,
dziewczynką, która dzięki nauczycielce uwierzyła w siebie i swoje pozytywne
nastawienie zaczęła przekazywać innym. Historia tej małej dziewczynki pokazuje, że
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każdy z nas ma w sobie coś, czym może zachwycić innych, coś, co potrafi świetnie
robić, tylko musi to odkryć i co trudniejsze – uwierzyć.
Vashti uczy nas, że należy wierzyć we własne siły i nie poddawać się zbyt szybko.
Nasze dzieci w tym dniu mówiły o tym i ilustrowały to, co potrafią robić najlepiej.
Wykonywały zadania, których głównym bohaterem była „kropka”. Tworzyli rysunki
z kropek, z kropką w roli głównej. Wykonywali gniotki – kropki. Rozwiązywali
dyktanda graficzne, od kropki do kropki. Tworzyli zadania z kropek na kostkach.
Odczytywali teksty zakodowane alfabetem Braille'a. Na kropkach wpisywali sobie
wzajemnie, najfajniejsze cechy charakteru, lubiane przez innych.
Zabawa była przednia i przyniosła wszystkim wiele radości.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
18 września nasza szkoła wzięła udział
w akcji „Sprzątanie Świata”. Przedszkole
oraz uczniowie szkoły podstawowej
posprzątali teren szkoły oraz wykonali
plakaty tematyczne.
Uczniowie gimnazjum wybrali się na
dłuższy spacer, posprzątali ulice i teren
wokół kościołów w Żernicy. Klasa III
gimnazjum dotarła do Nieborowic, gdzie
jak co roku uporządkowała teren wokół
pomnika
pamięci.
Na
wszystkich
uczestników akcji czekał zdrowy poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy w
Pilchowicach.

DOŻYNKI – ŚWIĘTO PLONÓW
20 września w Żernicy odbyły się
Dożynki.
Jest
to
największe
i najważniejsze
w
roku
święto
gospodarskie
poświęcone
zbiorom
plonów,
będące
zwieńczeniem
całorocznej pracy rolników, dlatego
w tym dniu nie mogło zabraknąć
uczniów naszej szkoły.
Klasa Ic uwieczniła ten dzień pięknymi
tańcami i śpiewem, dziękując w ten sposób rolnikom za trud codziennej pracy. Dzieci
w podziękowaniu otrzymały kosz łakoci od radnych i sołtysa Żernicy.
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SPOTKANIE Z ILUZJONISTĄ
23 września odbyło się spotkanie z iluzjonistą panem Marcinem, który ze swoim
bogatym repertuarem występował na całym
świecie. Naturalny dar nawiązywania
kontaktu pana Marcina z odbiorcami szybko
zaowocował
podziwem
kunsztu
artystycznego, brawami oraz salwami
śmiechu w sytuacjach specjalnie do tego
przygotowanych.
Dzieci chętnie uczestniczyły w sztuczkach,
mając przy tym wiele radości i zabawy.
Sztukmistrz zdradził niektóre arkana iluzji,
jednak celowo zostawiał niewyjaśnione
i tajemnicze aspekty, potwierdzając tym samym autentyczność magii... Uśmiechy na
twarzach dzieci najlepiej odzwierciedlały doskonałą atmosferę magicznego spotkania.

MISTRZOWIE KODOWANIA
W roku szkolnym 2015/2016 Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Żernicy przystąpił do programu
„Mistrzowie Kodowania”. Był to projekt edukacyjny,
który miał na celu upowszechnienie nauki
programowania w polskich szkołach.
W naszej placówce program realizowały trzy nauczycielki w trzech grupach
wiekowych: Jolanta Bieniek z grupą uczniów klas III szkoły podstawowej, Anna Kuś
z grupą uczniów klas V szkoły podstawowej i Agnieszka Gucwa z grupą gimnazjalistów.
W ramach zajęć uczniowie poznawali język programowania Scratch. Rozwijali przy
tym logiczne i kreatywne myślenie oraz uczyli się twórczo rozwiązywać problemy.

PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
7 i 8 października 77 uczniów klas
pierwszych
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Żernicy ślubowało
pilnie się uczyć. W tych ważnych
chwilach towarzyszyli im rodzice.
Uczniowskie grono naszej szkoły
powiększyło się o niemal 80 dzieci,
pełnych zapału i chęci do nauki.
Zanim
jednak
pani
dyrektor
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dokonała pasowania, dzieci zaprezentowały się w części artystycznej. Pierwszaki pod
okiem wychowawczyń przygotowały dekorację, wiersze i piosenki, które bardzo
podobały się rodzicom i zaproszonym gościom. Po złożonym ślubowaniu każdy
pierwszak został pasowany na ucznia, otrzymał dyplom, legitymację szkolną oraz
drobne upominki od gości i rodziców. Uroczyste popołudnie zakończyło się
poczęstunkiem. Taki dzień pozostaje na długo w pamięci wszystkich.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Pani dyrektor wręczyła nagrody
nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
oraz złożyła życzenia całej społeczności szkolnej.
Do
życzeń
przyłączyła
się
również
przedstawicielka Rady Rodziców.
Program artystyczny przygotowała klasa IIIa, VIa
i III gimnazjum pod kierunkiem pani Anny
Placek, pani Pauliny Wiatrowskiej i pani Sabiny
Kot. Wystąpili także uczniowie z koła teatralnego oraz chór szkolny. Oprawę
muzyczną zapewniła pani Gabriela Malcherczyk.
O godz. 14.00 w Zespole Szkół
w Pilchowicach odbyła się gminna
uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, na
której Nagrody Wójta za osiągnięcia
odebrały: dyrektor Beata Nawrath,
wicedyrektor Aleksandra Kobielska,
pedagog
Kornelia
Twardawa
i nauczycielka języka niemieckiego Julia
Kochmańska.
15 października Nagrodę Śląskiego
Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze odebrała pani Barbara Rusin.

XV DZIEŃ PAPIESKI
Z racji XV Dnia Papieskiego, odbywającego się pod hasłem „Jan Paweł II – patron
rodziny”, 16 października uczniowie naszej szkoły w niezwykłej formie uczcili papieża
Polaka. Zorganizowany został apel, podczas którego obok prezentacji o życiu
i nauczaniu Karola Wojtyły, odbył sie konkurs autorskich filmów reklamowych
pt. „Rodzina – dom na skale”.
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Zaprezentowano filmy zrealizowane
przez grupy uczniów klas V i VI szkoły
podstawowej oraz klas II i III gimnazjum,
których autorzy mobilizowali odbiorców
do
docenienia
wartości
rodziny
i zastanowienia się nad sposobami jej
budowania. Poprzez realizację filmów
uczniowie pokazali, że rodzina jest dla
nich bardzo cennym skarbem; jest
wspólnotą, która nas wspiera w dobrych
i złych chwilach, która nas wychowuje i
uczy świętowania, współpracy, dzielenia, walki o słuszną sprawę, asertywności,
dialogu i wielu innych ważnych wartości. Te przemyślenia ujęte w formie filmów
pokazały, że nauczanie Jana Pawła o rodzinie jest nadal aktualne i żywe także w
młodym pokoleniu, które nie miało szansy osobiście spotkać świętego. Wszystkie
filmy spotkały się z dużym uznaniem odbiorców. W kategorii szkoły podstawowej
zarówno jury jak i publiczność najwyżej oceniły film zrealizowany przez uczniów kl.VIb
pt. „Życie to nie teatr”. W kategorii gimnazjum zwycięzcą w opinii jury został film
pt. „Czy warto?” (kl. IIa); zaś w opinii publiczności najlepszy okazał się film
pt. „Rodzina” autorstwa uczennic klasy III.

LEKCJA PRAWA
WESOŁOWSKĄ

Z

SĘDZIĄ

ANNĄ

MARIĄ

27 października na zaproszenie Dyrekcji
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Żernicy gościliśmy Sędzię Annę Marię
Wesołowską.
Szkoła
zaplanowała
spotkania wykładowe z uczniami
i dorosłymi, poświęcone temu, jak
ustrzec
dzieci
przed
konfliktem
z prawem. Pani Wesołowska miała okazję
m.in. zwiedzić zabytkowy kościół pw.
Św. Michała Archanioła w Żernicy.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum udały się do Domu Kultury w Żernicy na spotkanie z panią sędzią Anną
Marią Wesołowską, która przyjechała specjalnie do naszej miejscowości, aby
przeprowadzić wykład dla uczniów, jak i dla dorosłych.
Kiedy wszyscy już usadowili się na swoich miejscach, pani Wesołowska wyszła na
scenę, witając się z nami i pochwaliła nasze – jak to ujęła – „niesamowite” żernickie
krajobrazy. Na początku wyjaśniła uczniom, na czym polega sąd i praca sędzi.
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Zaprezentowała nam również najprawdziwszą togę i łańcuch sędziowski.
Dowiedzieliśmy się także takich informacji, jak: do kogo należy dany kolor togi itp.
Następnie pani Wesołowska rozpoczęła swój wykład, zaczynając od „historii chłopca
z różą”. To naprawdę ciekawa opowieść, nikt nie spodziewał się, że za pozornie
niewinne przewinienie można dostać karę. Rozmawialiśmy głównie o sprawach
związanych z młodzieżą. Podczas wykładu uczniowie zadawali mnóstwo pytań, a pani
sędzia cierpliwie na nie odpowiadała.
Na koniec spotkania każda klasa zrobiła sobie zdjęcie wraz z panią Anną oraz chętni
mogli śmiało poprosić o autograf.
Po południu sędzia Wesołowska przyciągnęła
do Domu Kultury w Żernicy dorosłych
przedstawicieli
społeczności
Gminy
Pilchowice. Jak się okazało, również w tym
regionie ma ona swoich wielbicieli.
W podwójnej roli – rodzica i Wójta Gminy
Pilchowice – na spotkaniu gościł pan Maciej
Gogulla. Nie zabrakło nauczycieli z lokalnych
szkół oraz, zatroskanych o losy swoich
latorośli, rodziców.
W swoim wykładzie sędzia położyła nacisk na zagadnienie obowiązków rodzica,
poruszyła sprawę rozwodów i kontroli dzieci w sieci internetowej. Zaproponowała
rodzicom, tak jak już wcześniej uczniom, założenie szkolnych kącików prawnych, gdzie
znajdą się nie tylko porady i wyciągi z kodeksu prawa, ale również wzajemne
oczekiwania dorosłych i dzieci. Zachęcała do efektywniejszej współpracy na linii
szkoła–rodzice i podkreśliła, że jest to podparte odpowiednim zapisem prawnym.
Obrazowe przykłady, przytaczane wprost z życia zawodowego sędzi, przemawiały do
sfery emocjonalnej dorosłych, gdyż gdzieniegdzie ukradkiem wycierano łzy. To chyba
najlepszy dowód na to, że czasami warto wysłuchać kogoś, kto może podzielić się
z nami (o zgrozo!) bogatym doświadczeniem w rozpatrywaniu spraw karnych
nieletnich. Miejmy nadzieję, że takich spotkań będzie coraz więcej, a MY DOROŚLI,
bez wstydu i zbędnej pychy, będziemy z nich czerpać wskazówki DLA NAS SAMYCH.

WOJEWÓDZKI KONKURS „NUDNA MATEMATYKAˮ
Kacper Suchanek – uczeń klasy II a gimnazjum został finalistą
Wojewódzkiego Konkursu „Nudna Matematykaˮ.
Półfinał i finał odbył się 29 października w Pałacu Młodzieży
w Katowicach.
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KONKURS Z OKAZJI 350-LECIA SAINT GOBAIN
Uczniowie klasy I b wzięli udział
w Konkursie z okazji 350-lecia
Saint
Gobain „Hop
do
przyszłości”.
W konkursie
skierowanym
do
grup
przedszkolnych i szkolnych
dzieci
pracowników
firmy
ISOVER należało przygotować
kreatywną wizję ekologicznego
domu za 350 lat, przedstawioną
za pomocą rysunku, projektu budowli lub opisu.
Uczniowie klasy I b pod kierunkiem wychowawczyni Grażyny Makowskiej
przygotowali pracę plastyczną. Za swoją kreatywność dzieci otrzymały puchar,
dyplom i wspaniałe upominki.

„SZKOLNE REWOLUCJE” - NOWA GAZETKA SZKOLNA
Od bieżącego roku szkolnego jest wydawana gazetka szkolna. W prace
młodzieżowej redakcji włączyli się już uczniowie klas od III szkoły
podstawowej po III gimnazjum. Nad działalnością młodych dziennikarzy
czuwa pani Paulina Wiatrowska.
Logo gazety stworzyła Anna Pogorzelska z kl. IIaG, natomiast autorem
pomysłu na tytuł gazety jest Paweł Zając z kl. IVb.
Gazetka jest publikowana na stronie szkoły w zakładce „Biblioteka” oraz w serwisie
juniormedia.pl. Można ją czytać także na terenie szkoły – w „kąciku rodziców”, na
gazetce ściennej – obok pokoju nauczycielskiego, we wnęce na I piętrze – na regale.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Z KOMPUTEREM NA TY –
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
W GMINIE PILCHOWICE”
25 października br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Uczestniczyli
w niej m.in. dyr. Beata Nawrath oraz ci uczniowie ZSP w Żernicy wraz z opiekunami,
którzy w ramach projektu otrzymali zestawy komputerowe wraz z dostępem do
Internetu.
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Projekt zakładał zakup i dostarczenie
sprzętu
komputerowego
wraz
z oprogramowaniem (w formie użyczenia)
oraz dostarczenie Internetu wraz
z urządzeniami sieciowymi do transmisji
danych (w formie użyczenia) dla 35
gospodarstw domowych (beneficjenci
ostateczni)
oraz
8
jednostek
organizacyjnych Gminy Pilchowice, w tym
szkół.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
otrzymał do tej pory 9 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz
oprogramowaniem (do sali komputerowej), 1 laptop i 3 drukarki, dodatkowy dostęp
do Internetu.

PROJEKT „AKADEMIA BEZPIECZNEGO
W GMINIE PILCHOWICE”

UCZNIA

W szkole były realizowane zadania związane z projektem gminnym „Akademia
Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice”, który miał na celu zwrócenie uwagi na
zagadnienia bezpieczeństwa oraz właściwego zagospodarowania czasu dzieci
i młodzieży.
W ramach projektu szkoła otrzymała 3 listopada br. sprzęt sportowy (zadanie: „Szkoła
siatkówki”), w czerwcu br. sprzęt do gier i zabaw do wykorzystania podczas przerw
międzylekcyjnych. Urząd Gminy przygotował też poczęstunek dla uczniów w czasie
ostatniego festynu szkolnego.
4 listopada br. kilka klas uczestniczyło w spotkaniu z ratownikami GOPR-u w Szczyrku,
a 18 listopada br. odbędą się dla uczniów przedszkola, szkoły podstawkowej
i gimnazjum spotkania przypominające zasady udzielania I pomocy przedmedycznej.
Oferta projektu jest kierowana też do rodziców. 21 października br. dla rodziców
młodszych uczniów odbyły się warsztaty „Jak bawić się i rozmawiać z dzieckiem”.

BEZPIECZNI W INTERNECIE
16 listopada uczniowie klas IV-VI mieli okazję wziąć
udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych
przez firmę Al-Koal-Prof. Dowiedzieli się, jak dbać
o swoje bezpieczeństwo w Internecie, a także jak
szanować prawa innych osób.
Prowadzący w ciekawy sposób opowiedział uczniom
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również o przepisach prawnych związanych z cyberprzemocą i ochroną praw
autorskich.

UCZYMY SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY
18 listopada w ramach „Akademii
Bezpiecznego Ucznia w Gminie
Pilchowice” w naszej szkole odbyły się
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
W
godzinach
przedpołudniowych
przedszkolaki oraz uczniowie mieli
okazję spotkać się z ratownikiem
medycznym, przypomnieć sobie zasady
udzielania
pierwszej
pomocy
i reagowania w nagłych wypadkach.
Po południu odbyło się spotkanie o tej samej tematyce przeznaczone dla rodziców.

LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO U PROFESORA JANA
MIODKA
W poniedziałek, 23 listopada br., grupa gimnazjalistów pod opieką Pani Beaty
Nawrath pojechała do Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej na
wykład „Polszczyzna po 1989 roku” Pana Jana Miodka, profesora Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Uroczystość prowadzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach, które
było organizatorem przedsięwzięcia. Zanim przyjechał Profesor, zaproszono
wszystkich na koncert w wykonaniu uczniów tegoż liceum.
Po koncercie przybył Profesor i został powitany gromkimi brawami. Prowadzący
przedstawili jego streszczony życiorys oraz liczne osiągnięcia. Następnie głos zabrał
sam Mistrz Słowa. Swój wykład rozpoczął od opowiedzenia o tym, że urodził się na
Górnym Śląsku, lecz od 50 lat mieszka we Wrocławiu. Wytłumaczył następnie, że
mimo powszechnej opinii nazwa Śląsk (w konsekwencji: kultura śląska) pochodzi
właśnie od rzeki Ślęży, czyli z okolic Wrocławia, a nie z Katowic, Gliwic czy innych
górnośląskich miast.
Następnie przeszedł do tematu głównego, czyli polszczyzny po roku 1989. Mówił
o znakach czasu widocznych w języku polskim od roku 1989 do teraźniejszości,
np. o słownictwie komputerowym, zapożyczeniach z języka angielskiego. Podawał
różne przykłady zmian w języku na przestrzeni czasów, wprowadzając słuchaczy
w mniej lub bardziej odległą historię z nimi związaną.
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Na koniec prowadzący zadał Profesorowi
pytanie o to, co sądzi o tych zmianach,
o których opowiadał. Profesor odpowiedział,
że większość z nich po prostu go bawi, lecz są
one nieuniknione i spowodowane ciągłą
wymianą pokoleń. Dla niego jednak
najważniejsze jest nie to, żeby wszyscy Polacy
pięknie mówili, lecz to, aby przestali się
wzajemnie nienawidzić, a zaczęli uśmiechać.
Po wykładzie profesor napisał dedykację dla
Gimnazjum w Żernicy.

NIE MA NIC WAŻNIEJSZEGO OD ZDROWIA I ŻYCIA
NASZEGO
23 i 24 listopada odbyły się dla klas I-III pouczające zajęcia na temat bezpieczeństwa.
W poniedziałek uczniowie uczestniczyli w warsztatach z panem policjantem
mgr Ireneuszem Brachaczkiem, specjalistą w dziedzinie profilaktyki i prewencji
kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, kuratorem społecznym dla
nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie. Celem zajęć było nabycie umiejętności
prawidłowego zachowania podczas wychodzenia z mieszkania, odpowiedniego
przechowywania klucza, zachowania wobec osób nieznajomych, bezpiecznego
poruszania się na drodze.
We wtorek odbyły się ciekawe zajęcia
na temat bezpiecznego i racjonalnego
korzystania z energii elektrycznej
prowadzone w ramach programu
edukacyjnego „Bezpieczniki Taurona.
Włącz dla dobra dziecka”. Program
ten jest objęty patronatem Rzecznika
Praw Dziecka. W trakcie doświadczeń
i pokazów uczniowie dowiedzieli się,
jak zachować się w trakcie burzy czy
awarii elektrycznej, skąd się bierze
prąd, jak prawidłowo używać
urządzeń zasilanych energią elektryczną. Zajęcia te zwiększyły świadomość
najmłodszych w zakresie rozsądnego gospodarowania prądem. Każdy uczestnik
otrzymał prezent w postaci książeczki „Ostrożnie z prądem” oraz odblasku.
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada w naszej szkole uczniowie klas I-III
obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Obchody tego święta poprzedzone zostały
wystawą
pluszowych
misiów
oraz
przedstawieniem dzieciom bohaterów bajek,
tj. Miś Coralgol, Miś Uszatek, Kubuś Puchatek,
Miś Yogi. Obchody zakończyły konkursy
i wystawa prac plastycznych pt. „Mój Miś”.

W PAŁACU KRÓLA MACIUSIA
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka uczniowie klasy IIc przygotowali dla
swoich kolegów i koleżanek z klas I–III przedstawienie pt. „W pałacu króla Maciusia”.
Wstępem do przedstawienia było przypomnienie krótkiej historii tworzenia Praw
Dzieci.
Najważniejszym aktem prawnym, który określa
prawa dziecka jest Konwencja o prawach
dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989
roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych. Wszystkie 192 kraje, które
zdecydowały się ratyfikować ten dokument,
zobowiązały się do respektowania i realizowania
jego zapisów. Polska uczyniła to w 1991 roku.
Konwencja jest dokumentem w pewnym
sensie rewolucyjnym, bo po raz pierwszy
zostały w niej uwzględnione prawa i wolności
osobiste dziecka takie jak np. prawo do
prywatności,
swobody
wypowiedzi.
Stwierdzenie, że ktoś ma prawa oznacza, iż
osoba
ta
ma
również
obowiązek
przestrzegania tych praw wobec innych.
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POMAGAMY ZWIERZĘTOM ZE
SCHRONISKA
Samorząd Uczniowski zakończył zbiórkę pieniędzy
i darów na zwierzęta ze schroniska w Sośnicy.
Do zbiórki przyłączyli się uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Zebraliśmy prawie 400 złotych oraz
wiele worków i puszek karmy, a także makaron, ryż,
koce i zabawki.

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
6 grudnia to dzień, kiedy z radością wspominamy świętego biskupa Mikołaja, który
zasłynął z dobroci i umiejętności dzielenia się z potrzebującymi. Tego dnia
z niecierpliwością oczekujemy na podarunki przyniesione przez Świętego i jego
pomocników. W naszej szkole już 4 grudnia doczekaliśmy się prezentów.
Dzieci z klas I-III przeżyły spotkanie
z Mikołajem w swoich salach i dostały
paczki pełne słodyczy; starsi uczniowie
otrzymali fundusze na sfinansowanie
wybranej wycieczki. Wszystkie klasy wraz
towarzyszącymi im nauczycielami miały
okazję
uczestniczyć
w
spektaklu
pt. „Opowieść wigilijna”, przygotowanym
i przedstawionym w Żernickim Domu
Kultury przez członków wolontariatu
Caritas. Przy dźwiękach efektownej muzyki
i w blasku nastrojowych świateł wszyscy poznali historię słynnego skąpca Ebenezera
Scrooga, który pod wpływem wizyt duchów z zaświatów, przeżył wielką przemianę
i odkrył radość dzielenia się swoim bogactwem. Spektakl, wspaniale odegrany przez
uczniów naszej szkoły, wywarł wielkie wrażenie na widzach.

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ
11 grudnia biblioteka szkolna otrzymała 180 książek
o łącznej wartości 2700 zł, zakupionych w ramach
programu „Książki naszych marzeń”.
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SIERPIŃSKI CARPET PROJECT
15 grudnia uczniowie gimnazjum wzięli udział w międzynarodowym projekcie
„Sierpiński Carpet Project". Jego
celem jest skonstruowanie Dywanu
Sierpińskiego, fraktala, stworzonego
w 1916 roku przez wybitnego
polskiego matematyka o tym samym
nazwisku.
Nasza część nosiła numer 331
i składała się z 4096 kolorowych
kwadratów, dostarczonych przez
organizatora projektu prof. Jose
Luisa
Rodrigueza
Blancas
z Uniwersytetu
w
Almerii
(Hiszpania). Jest ona elementem największego fraktala powstającego na świecie. Jej
budowanie poprzedzone zostało prezentacją dotyczącą postaci profesora Wacława
Sierpińskiego, przedstawioną przez uczniów klasy IIa i IIb oraz prelekcją na temat
istoty fraktali i ich zastosowań, wygłoszoną przez Grażynę Morgę.

XX KONCERT KOLĘD „ZŁOTA BOMBKA”
W dniu 22 grudnia, czyli w ostatnim dniu zajęć przed przerwą świąteczną, w naszej
szkole odbyły się tradycyjne wigilijne spotkania klasowe i XX koncert kolęd „Złota
bombka”.
Spotkania były podzielone na dwie tury. Dzieci
młodsze rozpoczęły ten dzień od koncertu kolęd,
podczas gdy starsi uczniowie mieli w tym czasie
spotkania wigilijne w klasach. Uczniowie klas I–
III po zaprezentowaniu kolęd obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez klasę
IIc pod kierunkiem pani Elżbiety Kozobuckiej. Na
zakończenie również nauczyciele wzięli udział w
koncercie i zaśpiewali wspólnie kolędę.
Następnie młodsi uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami, a na
koncert kolęd przybyły klasy IV–VI oraz I–III gimnazjum. Po koncercie młodzież
obejrzała przedstawienie przygotowane przez Koło teatralne prowadzone przez panią
Paulinę Wiatrowską. Koncert również zakończył występ nauczycieli.
Na zakończenie wszystkie klasy otrzymały złotą bombkę od Rady Rodziców.
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PROJEKT E-TWINNING
Nasze dzieciaki zdobyły Odznakę Jakości za
projekt e_Twinning.
Przez
cały
grudzień
uczniowie
szkoły
podstawowej z klasy IIIb brali udział w projekcie
e_Twinningowym „24 zadania na czas
oczekiwania II”. Dzieci zdobywały wiedzę o
tematyce
bożonarodzeniowej,
tworzyły
opowiadania,
rozwiązywały
zadania
matematyczne. Nagrały pierwszy teledysk wraz z
innymi uczniami/partnerami oraz odbyły pierwsze w życiu telekonferencje, podczas
których wspólnie śpiewali i rozwiązywali zagadki. Wielkim przeżyciem było również
wysyłanie i otrzymywanie kartek świątecznych od partnerów z różnych stron Polski.
W pełni zasłużyły na swoje certyfikaty.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W tegorocznej zbiórce na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało 8
uczennic GIMNAZJUM W ŻERNICY. Niektóre
były wolontariuszkami kolejny rok z rzędu.
NAZBIERALIŚMY AŻ 4291,20 zł!

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA
Na początku lutego odbyły się trzy
apele podsumowujące pierwsze
półrocze. Pani dyrektor wymieniła
uczniów wyróżnionych za bardzo
dobre wyniki i wzorowe (lub bardzo
dobre) zachowanie oraz wyróżniła
uczniów za udział w konkursach, w
tym sportowych. Zachęciła również
do pracy w samorządzie.
Spotkanie
było
okazją
do
przypomnienia
o
sprawach
porządkowych i organizacyjnych,
np. dotyczących zachowania się podczas przerw szkolnych na korytarzach szkolnych
i w tzw. holu Ziętka.
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Na zakończenie dyrektor przypomniała
o zbliżających się feriach i zachowaniu
szczególnej ostrożności podczas uprawiania
sportów zimowych oraz wszelkich zabaw na
świeżym powietrzu.

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO
6 lutego szkolny dzień zapowiadał się już od
samego
rana
niezwykle.
Korytarzami
przemykały Batmany, kucharze, czarodzieje,
smoki wawelskie. Nietrudno było się
domyślić, iż to właśnie tego dnia odbędzie się
tak długo oczekiwany bal karnawałowy dla
uczniów klas I -III.
W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się
w zaczarowaną krainę pełną wróżek, baletnic,
księżniczek tak, że trudno było poznać kto kryje się za tak cudownymi strojami. Bal
karnawałowy prowadziła mistrzowska para taneczna, dobrze znana w naszej szkole:
pani Maja i pan Ariel, która dała nam niezły wycisk taneczny. Przy dźwiękach znanych
hitów muzycznych bawiliśmy się wspaniale. Największym powodzeniem cieszyły się
konkursy taneczne, chcieliśmy więcej, więcej i więcej, aby każdy mógł uczestniczyć
i wygrać słodką nagrodę. Był konkurs Kopciuszka, taniec z balonem, taniec na
gazecie, prezentacja wspaniałych strojów, korowody i pociągi. Po wyczerpującej
zabawie zmęczeni, ale z radosną miną wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek
i pamiątkowe zdjęcia.

INWESTYCJE W ZSP W ŻERNICY
Zakończył się kolejny etap modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żernicy. 15 grudnia 2015 roku zakończono prace związane z wymianą pokrycia
dachowego szkoły oraz modernizacją kotłowni szkolnej.
Inwestycja przeprowadzona i sfinansowana przez Gminę Pilchowice trwała od lipca
do grudnia 2015 roku. Wykonawcą robót remontowo-budowlanych była firma
DOMTON Andrzej Wnuk z Żernicy. Prace podzielono na kilka etapów, w trakcie
których zespół zarządzający szkołą reorganizował przestrzeń szkoły i otoczenia, tak
aby umożliwić prowadzenie inwestycji w trakcie trwających od września 2015 roku
zajęć szkolnych.
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Od lipca 2013 roku do maja 2015 roku
trwała inwestycja gminna polegająca na
wymianie kotłów oraz instalacji
centralnego ogrzewania w całym
budynku, montażu wentylacji w kuchni
i stołówce oraz w sali gimnastycznej,
instalacji solarnej oraz wymianie
pokrycia dachowego sali gimnastycznej.
Jedną z najbardziej wymagających pod
względem organizacyjnym dla szkoły
inwestycji była adaptacja pomieszczeń
strychowych
na
nowy
oddział
przedszkolny (czas trwania: grudzień 2012 – maj 2013). Został on wydzielony
i zaadaptowany z części strychów szkolnych w ramach inwestycji gminnej oraz
projektu „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”.
Oprócz inwestycji gminnych na terenie szkoły są prowadzone inne prace remontowe
zaplanowane przez zespół zarządzający szkołą. Od listopada 2012 roku dokonano
generalnego remontu podłóg i wymiany wykładzin w dziewięciu salach lekcyjnych
oraz pomalowano lub odświeżono większość sal lekcyjnych, wszystkie sale
przedszkolne (wraz z korytarzem i toaletą), zaplecze sali biologiczno-chemicznej,
bibliotekę szkolną, sekretariat szkoły, stołówkę, kilka pomieszczeń kuchni (wraz
z odnowieniem okna wydawczego) i magazynów. Wyremontowano pomieszczenie
szatni dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Dokonano generalnego remontu sali
komputerowej oraz korytarza-przewiązki do pomieszczeń nowego oddziału
przedszkolnego.
W ramach przygotowania do roku szkolnego 2015/2016, w którym zaczęły się uczyć
w szkole dzieci w czterech klasach pierwszych, dokonano generalnego remontu
pokoju nauczycielskiego z przeznaczeniem na świetlicę dla dzieci klas pierwszych oraz
przygotowano nowy pokój nauczycielski w dawnych pomieszczeniach pedagoga
i psychologa szkolnego. Za inwestycjami remontowymi poszły w ślad inwestycje
w wyposażenie sal lekcyjnych. Ponadto wymieniono zniszczone przęsła ogrodzenia
systemowego boiska wielofunkcyjnego (w tym założono piłkochwyty), zamontowano
nową furtkę od ulicy Miki, doprowadzono do wymiany nawierzchni placu zabaw
„Radosna szkoła”, naprawiono zniszczoną skarpę od ulicy Miki. Wyremontowano sieć
deszczówki w atrium szkolnym i strategiczne fragmenty kanalizacji, sfinansowano
monitoring sieci kanalizacyjnej na całym terenie szkolnym. Aktualnie jest wyposażana
nowo wyremontowana sala przeznaczona dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, gdzie zajęcia w grupach będą prowadzone również dla dzieci
przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej. Przygotowywana jest też nowa sala zajęć
indywidualnych, trwają prace związane z objęciem monitoringiem zewnętrznym
całego budynku szkolnego oraz z rozbudową telefonicznej sieci wewnętrznej
w szkole.
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BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
2 marca w naszej szkole odbył się apel dotyczący
bezpieczeństwa w Internecie. Starsi koledzy
przypomnieli i uświadomili uczestnikom apelu
zalety i wady korzystania z komputera
i z Internetu. Przedstawili również zagrożenia
z nim związane.
Uczniowie klasy Va zaprezentowali krótką
scenkę o zasadach zachowywania się
w Internecie oraz regułach, których powinniśmy
przestrzegać. Dziewczyny prowadzące apel zadawały pytania uczestnikom, którzy
mogli się dowiedzieć, czy prawidłowo zachowują się w sieci oraz czy przestrzegają
reguł netykiety. Uczniowie kółka teatralnego pod opieką pani Pauliny Wiatrowskiej
zaprezentowali skecze pt. „Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz", „Na ratunek ofierze
sieci" oraz „Sprzeczki braterskie, czyli o wyzyskiwaniu starszego rodzeństwa".
Dzieciom bardzo podobały się zaprezentowane scenki i nagrodziły aktorów rzęsistymi
brawami. Z pewnością zapamiętają wskazówki starszych kolegów i dzięki temu będą
bezpieczniejsi w Internecie.

POWIATOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI
11 marca ZSP w Żernicy był gospodarzem Powiatowego Turnieju Koszykówki
Dziewcząt w kategorii gimnazjum w okręgu knurowskim.
Na naszej sali gimnastycznej gościliśmy
gimnazjum z Gierałtowic oraz MG nr 2
z Knurowa.
Mecze rozegrano systemem „każdy
z każdym”. Najskuteczniejsze okazały
się koszykarki z Knurowa. Naszym
reprezentantkom przypadło drugie
miejsce, gdyż okazały się lepsze od
koszykarek z Gierałtowic.
Dziewczęta otrzymały
puchary oraz dyplomy.

pamiątkowe

Najszybszą i najbardziej waleczną zawodniczką naszej reprezentacji była
zdecydowanie uczennica klasy IIb, dziewczyna niewielkiego wzrostu, ale walecznego
serca – Zuzia Banik. Skutecznością w zdobywaniu punktów dla zespołu popisały się
także Sandra Balon, Gloria Klos, Oliwia Wolny oraz Nikola Bismor. Niezastąpione
w „pilnowaniu” trudnych zawodniczek były nasze „zadziory” – Ola Paluch oraz
Martyna Lissek.
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SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 7-9 marca wszyscy chętni uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjach
wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne dla trzech
odrębnych grup wiekowych prowadził ks.
Radosław Rafał – kapłan ze Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny, a jednocześnie
psycholog na co dzień zajmujący się
duszpasterstwem rodzin.
Pomagał on wszystkim zgromadzonym zobaczyć
i głosić chwałę Bożą w otaczającym nas świecie i w nas samych. Nauki rekolekcyjne
były prowadzone przy użyciu pięknych pomocy, animacji oraz prezentacji
multimedialnych. Treści przekazywane przez kapłana zostały wzbogacone przez
inscenizacje w wykonaniu uczniów. Młodzież uczęszczająca na zajęcia prowadzone
przez aktorów teatru „Castello” przedstawiła spektakl pt. „Marzenie”; schola
parafialna pokazała scenkę o królu Dawidzie, a uczniowie biorący udział w oazach
zaprezentowali trzy bogate w treści pantomimy pt.. „Drzewo”; „Krzesło” oraz
„Twarz”. Oprawę muzyczną rekolekcji przygotowała schola dziecięca i młodzieżowa.
Uczestnicy rekolekcji mieli nie tylko sporo wrażeń, ale zyskali bezcenny czas na
pogłębienie życia duchowego.

SUKCES MŁODYCH SZACHISTÓW
10 marca dwóch uczniów naszej szkoły wzięło
udział w zawodach rejonowych w szachach. Jan
Cieślar z klasy IIIa oraz Jakub Kocur z klasy IIa zajęli
zespołowo czwarte miejsce.

ŚWIĘTO LICZBY PI
14 marca obchodziliśmy w naszej szkole Święto
Liczby Pi. Miało ono na celu propagowanie wśród
uczniów matematyki. Organizacją zajęły się
nauczycielki matematyki – Anna Kuś i Krystyna
Jopek, które przygotowały konkursy: „Mistrz
Tangramu”, „Mistrz Rachunków” i „Mistrz Pamięci”.
W ramach obchodów Święta Liczby Pi uczniowie
klasy VIb – Szymon Mandrak i Dawid Stępień
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przeprowadzili ciekawe lekcje matematyki w klasach VIa, Vb i IVa. Pokazali oni swoim
kolegom, że matematyka może być „magiczna”.

MY SŁOWIANIE
Pierwszy Dzień Wiosny nie rozpieścił nas pogodą, jednak – wbrew niekorzystnej
aurze za oknami – uczniowie ZSP postanowili
przyjemnie spędzić ten dzień. Upłynął on w iście
słowiańskiej atmosferze.
Zadaniem
imprezy
było
uświadomienie
młodzieży, iż należymy do kręgu licznej grupy
Słowian i posiadamy bogate dziedzictwo
kulturowe, pozostawione po naszych przodkach.
Na wstępie zaprezentował się chór szkolny
prowadzony pod kierunkiem pani Gabrieli
Malcherczyk. Wykonał on skoczne piosenki w języku słowackim, rosyjskim i gwarze
śląskiej. Przy tej okazji młodzież mogła podziwiać bogactwo i urok języków oraz
melodii słowiańskich.
Następnie „młodsze” koło teatralne wystawiło Baśń sobótkową o kwiecie paproci,
w której przypomniało dawną tradycję poszukiwań czarodziejskiego kwiatu paproci
i zabaw sobótkowych, które poprzedzały współczesną noc św. Jana.
Następna część dnia upłynęła na wykonaniu zadań specjalnych przydzielonych
poszczególnym klasom. Do wyzwań należało m.in. wykonanie makiety grodu
słowiańskiego, tworzenie słowiańskiej biżuterii, pokaz mody słowiańskiej, słowiański
tor przeszkód, czytanie, opowiadanie i ilustrowanie słowiańskich legend itp.
Zwieńczeniem pracy uczniów była wystawa. Tę część atrakcji zorganizowała
i nadzorowała klasa I gimnazjum.
Żeby pokazać łączność pomiędzy dawniej a dziś, Kaja Gwiaździńska z klasy I
gimnazjum przeprowadziła ciekawą prezentację o związkach cyklu literatury i gier,
poświęconych postaci Wiedźmina, z tradycyjną kulturą słowiańską.
Ukoronowaniem Dnia Kultury Słowiańskiej było przedstawienie adaptacji II. Części
Dziadów Adama Mickiewicza. W występie wzięli udział uczniowie ze „starszego” koła
teatralnego oraz (gościnnie) uczniowie kl. IVb.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
22 marca w naszej szkole odbyły się dwa dwugodzinne zajęcia dla gimnazjalistów,
które miały na celu uświadomić nam, jakie prawa nas obowiązują.
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Uczestniczyli w nich kolejno uczniowie klasy pierwszej i trzeciej, później zaś uczniowie
klas drugich. Pierwsza sesja poświęcona była tematowi używek. Druga sesja była
natomiast o przemocy i kodeksie karnym.
Na początku pan Brachaczek (były policjant) przedstawił się i krótko opowiedział
o tym jak wygląda praca w policji. Następnie przeszliśmy do poważniejszych tematów
jak przewinienia i wykroczenia. Dowiedzieliśmy się, że o dziwo „nieletni”
a „niepełnoletni” to całkowicie dwa inne słowa o różnym znaczeniu. Poszerzyliśmy
również swoją wiedzę na temat cyberprzemocy. Czy wiedzieliście, że za niszczenie
zdrowia psychicznego innej osoby, a do tego, jeśli to wszystko dzieje się w środowisku
internetowym, grozi nam aż do dwóch lat więzienia? To była dobra przestroga na
przyszłość dla „sieciowych kozaków”, co myślą, że nic im się nie stanie, jeśli publicznie
kogoś obrażą.

MISTERIUM PASCHALNE
23 marca, w ostatnim dniu zajęć szkolnych
poprzedzających
wielkanocną
przerwę
świąteczną,
cała
społeczność
szkolna
przygotowywała się do godnego przeżycia
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Uczniowie
młodszych
klas
wraz
z wychowawcami
poznawali
zwyczaje
świąteczne. Brali też udział w poszukiwaniu
słodyczy ukrytych przez wielkanocnego zajączka.
Uczniowie klas starszych uczestniczyli w krótkim Misterium Paschalnym,
przygotowanym przez młodzież oazową. W tym roku miało ono formę wymownej
pantomimy, przedstawiającej losy człowieka od stworzenia, poprzez zniewolenie
różnymi rodzajami grzechu, aż po zbawienie w Jezusie Chrystusie. Wykonawcy
pantomimy w bardzo sugestywny sposób pokazali kluczowe momenty historii
zbawienia. Przedświąteczne spotkanie zakończyło się życzeniami przekazanymi
w formie prezentacji multimedialnej. Wszyscy z radością powitali nadchodzące wolne
dni.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY „TĘCZA”
Na początku grudnia 2015 r. uczniowie
klas I – III wzięli udział w XIII
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Tęcza” pt. „Świat wokół nas”.
82

Prace tych uczniów przesłano do Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego w Warszawie, gdzie Jury powołane przez patronów
naukowych Konkursu oceniło poziom nadesłanych prac.
I miejsce w szkole, dyplom i nagrodę książkową otrzymał Jurkiewicz Jakub z klasy IIc.
II miejsce w szkole – Szendzielorz Natalia z klasy IIc.
III miejsce w szkole – Karwacka Julia z klasy Ic.
IV miejsce w szkole – Stańczak Anna z klasy IIIa.
V miejsce w szkole – Świerc Alicja z klasy IIa.
Pozostali uczniowie dostali dyplomy uznania.

NAJWIĘKSZY DYWAN NA ŚWIECIE
2 kwietnia grupa gimnazjalistów pod
opieką
pani
Grażyny
Morgi
uczestniczyła
w
finale
międzynarodowego
projektu
„Sierpiński
Carpet
Projectˮ
na
Politechnice Śląskiej.
W programie był m. in. wykład „Dywan
bez powierzchniˮ wygłoszony przez
ambasadora polskiej edycji dr hab. inż.
Andrzeja Katunina, wręczenie dyplomów uczestnikom projektu, wystawa i warsztaty
„Fraktale i origamiˮ, wystawa „Fraktalowy zawrót głowyˮ, pokazy „Fraktale z życia
wzięteˮ oraz fraktalne eksperymenty chemiczne.
Punktem kulminacyjnym było ułożenie szóstej iteracji Dywanu Sierpińskiego,
kwadratu o boku ponad 14 metrów! Uczestnicy mogli obserwować proces układania
z trybun Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, a następnie zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie.

JUŻ PO SPRAWDZIANIE!
5 kwietnia 36 uczniów naszej szkoły
przystąpiło do pierwszego poważnego testu
wiedzy.
Sprawdzian szóstoklasisty składał się z dwóch
części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości
z języka polskiego i matematyki, a druga
z języka obcego.
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
14 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uroczystość ta
przygotowana została przez nauczycielki
języków obcych: panią Annę Kufel, Monikę
Hoinkis, Annę Bochenek i Julię Kochmańską.
Uczestnikami byli uczniowie klas I – III szkoły
podstawowej.
Spotkanie to składało się z dwóch części.
Pierwsza część to gry i zabawy językowe, które
odbywały się na sali gimnastycznej. Podczas
części poświęconej zabawom, każde dziecko
miało szansę wykazać się znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Zadanie
wykonane poprawnie nagradzane było pieczątką. Każdy, kto zebrał pieczątki za
wszystkie poprawnie wykonane zadania, został Mistrzem Języka Angielskiego
i Niemieckiego. Dzieci zostały nagrodzone oceną celującą z tych języków. Druga część
to występy artystyczne, oczywiście w języku angielskim i niemieckim.
Przed Dniem Języków Obcych ogłoszony został również konkurs dla uczniów klas I-III.
Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu – słowniczka obrazkowego
przedstawiającego wybrane słówko w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie
bardzo chętnie przystąpili do konkursu, co zaowocowało mnóstwem pięknie
wykonanych plakatów. Wszystkie dzieła zostały wywieszone na holu, tak aby wszyscy
mogli je podziwiać. W czasie Dnia Języków Obcych wyniki konkursu zostały ogłoszone
oraz nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom.

KOPCIUSZEK PO ŚLĄSKU
Od wielu lat społeczność naszej szkoły utrzymuje przyjazne kontakty z Domem
Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. W miarę możliwości różne
klasy lub grupy uczniów organizowały dla mieszkańców tego Domu inscenizacje
teatralne bądź przekazywały drobne
upominki.
Ze swej strony podopieczni DPS-u zawsze
otaczali nas ogromną życzliwością,
niejednokrotnie gościli nas serdecznie w
swoim Domu i organizowali dla nas
integracyjne spotkania bądź warsztaty.
W dniu 16 kwietnia otrzymaliśmy kolejny
dar serca – „chłopcy” z Zameczku wraz ze
swymi opiekunami zaprosili uczniów
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naszej szkoły do Żernickiego Domu Kultury na inscenizację „Kopciuszka po śląsku” we
własnym wykonaniu. W przedstawieniu mieszkańcy DPS-u nie tylko ukazali nam
swojską interpretację znanej bajki i podzielili się swoimi talentami, ale ofiarowali nam
sporą dawkę radosnej muzyki i dobrego humoru.

EGZAMINY GIMNAZJALNE ZA
NAMI
Gimnazjaliści w ciągu trzech dni egzaminów
zmierzyli się z testami z języków obcych,
z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych,
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka
polskiego.

„RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V edycji wojewódzkiego konkursu „Ratowanie
zabytków naszej małej Ojczyzny”.
Laureatami konkursu zostali:
Karolina Wolańska (IIb SP) – III miejsce; Krzysztof
Przynicki (IIc SP) – II miejsce oraz Oliwia Wolny
(IIa gimnazjum) – II miejsce.
Finał konkursu odbył się w Centrum Edukacyjnym
im. św. Jana Pawła II w Gliwicach, podczas
którego uczniowie odebrali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Nagrodą specjalną był wyjazd
do dwóch kościółków diecezji gliwickiej oraz
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Świerklańcu.

WIWAT MAJ – 3 MAJ!
29 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy Va przygotowali krótką
inscenizację do tego ważnego wydarzenia. Apel
uświetnił występ chóru szkolnego.
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KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”
W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wzięło udział 58 uczniów
naszej szkoły.
Kacper Suchanek z klasy II gimnazjum uzyskał bardzo dobry wynik – 4. miejsce
w regionie katowickim i 3. miejsce w powiecie.
Pięciu uczniów szkoły podstawowej
otrzymało wyróżnienia:
- Jakub Pedrycz z klasy II c,
- Dawid Musioł z klasy II a,
- Marta Pogrzeba z klasy III a,
- Letizia Goretzki z klasy IV b,
- Maciej Suchanek z klasy V a.

MIĘDZYSZKOLNY
„PRYMUS”

KONKURS

WIEDZY

10 maja Jakub Pedrycz z klasy IIc brał udział w XII Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy „PRYMUS” zorganizowanym dla uczniów klas II
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach i zajął II miejsce.
Konkurs miał formę teleturnieju z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego i obejmował rebusy, zadania z języka angielskiego,
zagadki, przysłowia i powiedzenia oraz zadania matematyczne.

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY „TWORZYMY TU
I TERAZ”
16 maja Alicja Świerc z klasy IIa i Jakub Jurkiewicz z klasy IIc brali udział w Miejskim
Konkursie Plastycznym „Tworzymy tu i teraz” zorganizowanym dla uczniów klas
drugich szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową Nr 41 w Gliwicach. Oboje
zajęli wysokie miejsca: Alicja – II miejsce, a Kuba
– III miejsce.
Główne hasło konkursu to „Rok 2016 – rokiem
Henryka
Sienkiewicza”.
Konkurs
polegał
na
przedstawieniu wybranego zwierzęcia
żyjącego na pustyni lub w puszczy. Praca, była
inspirowana fragmentem książki Henryka
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Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, gdzie główna bohaterka – Nel oswajała słonia.
Uczestnicy konkursu wykonywali swoje prace plastyczne na miejscu, mieli na to
godzinę czasu. Wykorzystywali technikę mieszaną – kolaż.

SUKCES MŁODYCH TANCERZY
21 maja uczniowie ZSP w Żernicy: Aleksandra
Ryguła z klasy III b i Wojciech Stołtny z klasy III
a zajęli pierwsze miejsca na Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Towarzyskiego w Pajęcznie.
Jest to ogromny sukces, tym bardziej, że był to ich
pierwszy turniej w życiu. Naukę tańca rozpoczęli
właśnie w szkole w Żernicy.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
18 maja, po raz czwarty 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
i ćwiczyliśmy na sobie układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Po
takich zajęciach bez problemu mogliśmy powiedzieć, że staliśmy się małymi
ratownikami.
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UROCZYSTE
ŚWIATA

OTWARCIE

SALI

DOŚWIADCZANIA

18 maja br. uroczyście otwarliśmy pierwszą
w Gminie Pilchowice salę doświadczania świata
przeznaczoną do stymulacji rozwoju dzieci
przedszkolnych i uczniów szkoły. Wyposażenie
sali stanowią m.in.: urządzenia z wodą
i światłem, tablice wzrokowe, dźwiękowe
i dotykowe, basen z piłeczkami, huśtawka
i ścianka wspinaczkowa.
W naszej uroczystości uczestniczyli: p. Maciej
Gogulla – Wójt Gminy Pilchowice oraz p. Aleksandra Skwara – Zastępca Wójta, radni,
rodzice, których współpracę szczególnie sobie cenimy, uczniowie naszej szkoły oraz
nauczyciele. Symboliczne przecięcie
wstęgi
zostało
poprzedzone
występami
uczniów
w
holu
przedszkolnym oraz prezentacją
możliwości sali doświadczania świata.
W korytarzu zostały zaprezentowane
prace dzieci przedszkolnych i uczniów
przygotowane specjalnie na tę
okazję.
Sala doświadczania świata (czyli sala
polisensoryczna) to od marca br.
miejsce, w którym nasi podopieczni
mogą poznawać świat i rozwijać swoje możliwości. Jest ona przygotowana zarówno
dla dzieci z trudnościami w rozwoju, jak i zdrowo rozwijających się.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy są zatrudnieni nauczyciele, którzy mają
dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi pod kątem stymulacji ich rozwoju:
oligofrenopedagodzy, logopedzi, tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, pedagodzy
(w tym pedagog specjalny), nauczyciele
przygotowani do terapii pedagogicznej.
Celem zajęć w sali jest zachęcanie dzieci
do
wykorzystywania
wszystkich
zmysłów, a przede wszystkim wzroku,
słuchu i dotyku. Korzystanie z wielu
zmysłów zwiększa efektywność uczenia
się, a wykorzystanie nietypowych
urządzeń z wodą, światłem i dźwiękiem
wzbudza ciekawość i motywuje dzieci do
działania. Dzięki zaciemnianym oknom,
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efektom świetlnym i muzyce relaksacyjnej możemy uczyć naszych nadruchliwych
podopiecznych wyciszania się i uspokajania. Natomiast dzieci nieśmiałe i wycofane
rozwijają w sobie ciekawość świata oraz odwagę do podejmowania nowych wyzwań.
Basen z piłeczkami, huśtawka i ścianka wspinaczkowa pozwalają na rozwijanie
koordynacji ruchowej w zakresie całego ciała. Tablice wzrokowe są również przydatne
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – prezentują między innymi sposób
działania lampy UV i zagadnienia z optyki.
Sala została przygotowana w sposób przyjazny dzieciom, a wszystkie urządzenia mają
certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo. Zajęcia w sali prowadzą specjaliści, jednak
dzięki wykorzystaniu atestowanego sprzętu mogą one być zaplanowane tak, aby
dzieci mogły zobaczyć z bliska, usłyszeć i dotknąć każdego urządzenia.
Sala została wyremontowana, a następnie doposażona przez szkołę dzięki wysiłkowi
i staraniom wielu zaangażowanych osób. Prace wstępne nad przygotowaniem tego
miejsca trwały od października 2015 roku do marca 2016 roku, ale prace
wykończeniowe w zakresie doposażenia sali i zaplecza trwały do 18 maja.

PROJEKT „SIERPIŃSKI CARPET PROJECTˮ – FINAŁ
W dniach od 11 do 18 maja dziewięcioro uczniów i dwóch
opiekunów Gimnazjum w Żernicy wzięło udział w finale
międzynarodowego projektu „Sierpiński Carpet Projectˮ
w ramach wyjazdu edukacyjnego do Andaluzji (Hiszpania).
Przedsięwzięcie obejmowało uczestnictwo w finale międzynarodowego projektu
„Sierpiński
Carpet
Projectˮ,
którego celem było propagowanie
wiedzy na temat geometrii
fraktalnej i jej zastosowań.
Pomysłodawcami tej inicjatywy
byli Jose Luis Rodriquez Blancas,
profesor
matematyki
na
Uniwersytecie
w
Almerii
(Hiszpania) i David Crespo
Casteleiro, nauczyciel matematyki
w szkole średniej.
W projekcie uczestniczyło ponad
40 tysięcy uczniów z ponad 40
krajów na świecie. W Polsce jego koordynatorem był dr hab. inż. Andrzej Katunin,
wykładowca na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Finał
projektu odbył się w Palace of the Mediterranean Games w Almerii. Było to
spektakularne wydarzenie, szczegółowo opisane i pokazane w lokalnej prasie
i w telewizji.
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W dalszej części wyjazdu uczniowie przeszli cykl zajęć terenowych z zakresu geografii,
geologii i geomorfologii. Pierwsza ich część odbyła się w Parku Krajobrazowym Cabo
de Gata, rozciągającym się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego i obejmującym
tereny ukształtowane w głównej mierze w wyniku podmorskiej działalności
wulkanicznej. Druga część zajęć odbyła się w górach Sierra Nevada i była okazją do
omówienia genezy gór fałdowych oraz tworzenia się rzeźby polodowcowej
i fluwialnej. W jej trakcie uczniowie mieli m.in. okazję przejść malowniczym wąwozem
rzeki Monachil oraz zawieszonymi ponad nim mostami linowymi.
Wiele czasu poświęcono również poznaniu historii i wybitnych zabytków architektury
tego niezwykle interesującego regionu Europy. Uczniowie zwiedzili m.in. zamek
Gibralfaro i starówkę w Maladze oraz
alcazabę
(twierdzę)
i
katedrę
w Almerii, jak również słynny, wpisany
na listę UNESCO, kompleks pałacowoparkowy Alhambra i średniowieczną
starówkę oraz katedrę i kaplicę
królewską w Grenadzie.
Wyjazd odbył się pod patronatem
Wójta Gminy Pilchowice i m.in. dzięki
wsparciu finansowemu lokalnych firm
(Przedsiębiorstwa
TransportowoSpedycyjnego ALEKS Sp. o. o.,
DOMTON, PW ATEX, RAFBOL, WITPOL, Gratisownia.pl i DMP Pracownia geodezyjna)
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilchowicach
i Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.

DZIEŃ DZIECKA W KLASACH IV-VI SP ORAZ
GIMNAZJUM
31 maja uczniowie klas IV-VI SP oraz gimnazjum
świętowali Dzień Dziecka. Tradycyjnie był to
dzień, kiedy uczniowie spędzali czas na
sportowo.
Uczniowie klas IV-VI rywalizowali w różnych
konkurencjach zwinnościowo- szybkościowych,
między innymi w rzutach do kosza i do celu
ruchomego, slalomach z piłką i skakanką,
skokach na piłkach itp.
Uczniowie klas gimnazjalnych wykazywali się dobrą znajomością koszykówki, stoczyli
bowiem wiele zaciętych meczy w składach mieszanych. Wszyscy zdaniem sędzi
Katarzyny Zborowskiej zajęli pierwsze miejsce.
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Na koniec tego miłego dnia wielu uczniów naszego zespołu wykazało się licznymi
zdolnościami w pokazie „Mam Talent”. Na sam koniec wszyscy uczniowie zatańczyli
wspólnie dwa integracyjne tańce: Skrzypka oraz Belgijkę. Było na co popatrzeć, to był
absolutny rekord tanecznego szaleństwa na naszej sali gimnastycznej.
Wszyscy uczniowie zostali też poczęstowani przez Radę Rodziców soczkami
i batonikami.

DZIEŃ DZIECKA W KLASACH I–II SP
Dzień Dziecka klasy pierwsze i drugie uczciły
na
sportowo.
Rozpoczęliśmy
od
przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek”
przygotowanego przez klasę II c pod
kierunkiem pani E.Kozobuckiej. Następnie
odbyły się zawody sportowe.
Dzieci wykazały się wspaniałą zręcznością
i sprawnością. Wszyscy świetnie się bawili.
Na zakończenie uczniowie otrzymali słodką
niespodziankę przygotowaną przez Radę
Rodziców.

FESTYN SZKOLNY 2016
4 czerwca uczestniczyliśmy w festynie
szkolnym,
z
którego
dochód
przeznaczony zostanie na cele
edukacyjne, związane z organizacją
„aktywnych przerw”. Była to dobra
okazja do obejrzenia bogatego
wachlarza występów uczniów Żernicy.
Rodzice mogli podziwiać swoje
pociechy w tańcu, podczas śpiewu,
przy wykonywaniu sztuczek itp.,
a także licytować dzieła plastyczne
młodych artystów. Przygotowaniem
dzieci na tę okazję zajęli się nauczyciele.
Należy podkreślić, iż zaplecze gastronomiczne oraz rozrywkowe przygotowali
wspólnie rodzice, przyjaciele szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy obsługi
i administracji szkoły.
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Podczas imprezy nastąpiło także rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu „Świat wokół
nas”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki,
a nagrodzone rodziny dodatkowo prezenty w postaci kuponów upominkowych.

NAJLEPSZE SZÓSTOKLASISTKI
6 czerwca uczennice klas szóstych: Natalia
Ryndak, Emilia Kaiser i Olga Kucelman zostały
wyróżnione przez pana Macieja Gogullę, Wójta
Gminy Pilchowice, za osiągnięcie bardzo dobrych
wyników w nauce i na sprawdzianie
szóstoklasisty.
Z każdej szkoły w Gminie Pilchowice
wytypowano trzech szóstoklasistów. Każdy
uczestnik spotkania otrzymał list gratulacyjny
oraz prezenty, w tym koszulkę z nowym logo
gminy i plecak. Podczas spotkania każdy miał
możliwość zadania pytania Panu Wójtowi, który
mówił m.in. o planach samorządu na najbliższe
lata, wyjaśniał, na czym polega praca urzędnicza,
wspominał swoje lata szkolne w klasie sportowej
w Knurowie. Na zakończenie uroczystości
uczniowie zostali oprowadzeni po Urzędzie Gminy w Pilchowicach.

„JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”
10 czerwca o 10.00 uczniowie
i nauczyciele ZSP w Żernicy wzięli
udział
w
ogólnopolskim
happeningu
czytelniczym
–
wspólnie czytali – każdy to, na co
miał ochotę. Przy organizacyjnej
pomocy
biblioteki
uczestnicy
niespotykanej dotąd ogólnopolskiej
akcji ustanowili rekord czytania
w jednym momencie.
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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY
VI edycja wojewódzkiego konkursu
historycznego „Wypędzenia i wywózki,
martyrologia i zwycięstwa Polaków.
Lata 1936 – 1956” dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa śląskiego rozstrzygnięty.
W eliminacjach szkolnych wzięło udział
czworo uczniów, spośród których
komisja konkursowa do etapu drugiego
zakwalifikowała: Mateusza Sadowskiego,
Edytę Lorek oraz Dominikę Steuer. Drugi
etap odbył się w RODN WOM
w Katowicach. Dominika Steuer – uczennica klasy III naszego gimnazjum otrzymała
tytuł Laureata I stopnia.

DZIEŃ PRZYRODNICZY
16 czerwca odbyły się w naszej szkole warsztaty z przedmiotów przyrodniczych
w ramach Dnia Przyrodniczego. Tematem
tegorocznej akcji była „Energia”.
Uczniowie klasy III gimnazjum zorganizowali
pokazy z biologii, chemii, fizyki i geografii,
podczas których uczniowie klas gimnazjalnych
i szóstej klasy szkoły podstawowej mogli
zobaczyć m.in. ciekawe doświadczenia, zagrać
w gry dydaktyczne czy wysłuchać ciekawostek
ze świata nauki. Organizatorami akcji były
nauczycielki przedmiotów przyrodniczych: Krystyna Jopek, Grażyna Morga, Katarzyna
Zborowska i Miranda Duda.

POŻEGNANIE NA WESOŁO!
20 czerwca w klasach I-III odbyło się „Taneczne
pożegnanie roku szkolnego 2015/2016” przy
współudziale instruktorów tanecznych: pani
Majki i pana Ariela.
Przez dłuższą chwilę nasze korytarze zamieniły
się w cudowną, dyskotekową salę. Przy
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muzycznych rytmach bawiliśmy się głośno i wesoło, aż drżała cała szkoła.
Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie balonów helowych z naszymi prośbami
i podziękowaniami za ukończony rok szkolny. Na uzgodniony sygnał balony zaczęły się
wznosić w powietrze, wywołało to u wszystkich wielką radość. W ten oto sposób
nasze prośby i podziękowania poleciały wprost do nieba.

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
21 czerwca w naszej szkolne odbyła
się kolejna już edycja Dnia Języków
Obcych, którą wraz z uczniami
przygotowały nauczycielki języków
obcych – Julia Kochmańska, Monika
Hoinkis oraz Anna Bochenek.
Po raz kolejny mieliśmy możliwość
przekonać się jak ważna jest
znajomość języków obcych i jak
różnorodny dzięki nim jest świat. Na
początku mieliśmy okazję wysłuchać
uczniów klas Va i Vb oraz Mai
Szachniewicz z klay VIa w niemieckiej wersji wiersza Juliana Tuwima „Na straganie”.
Następnie, tym razem po angielsku, uczniowie Szymon Mandrak z klasy VIb oraz Maja
Chydzińska z klasy VI a, przedstawili skecz pt. „Travel agency”, dzięki któremu
widownia mogła poznać trochę brytyjskiego humoru. To nie był jedyny komediowy
wątek tego dnia, ponieważ również po niemiecku mogliśmy zobaczyć skecz
pt. „Musikunterricht”, czyli „Lekcja muzyki”, który zaprezentowany był przez
uczennice z klasy VIa, IIa i IIb gimnazjum.
Ponadto mieliśmy okazję podziwiać na scenie uczennice z klas IIb i IIc szkoły
podstawowej, które przygotowywane przez panią Annę Kufel, zatańczyły do piosenki
„Tanzalarm” zespołu Kika. Kolejnym rozrywkowym dodatkiem był występ
utalentowanego ucznia klasy IIb gimnazjum – Denisa Poczętego, który swoją grą na
keyboardzie i śpiewem oczarował widownię. Denis wykonał aż cztery piosenki,
z czego dwie były po angielsku, a dwie po niemiecku.
Na zakończenie zobaczyliśmy film nakręcony przez uczennicę klasy IIa gimnazjum –
Wiktorię Szadkowską, która w zabawny sposób pokazała nam różnice kulturowe
i językowe. Dodatkowo zobaczyliśmy krótkie filmiki ukazujące zawiłości języka
angielskiego.
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APEL EKOLOGICZNY
Samorząd Uczniowski z pomocą
klasy Vb, IIa i IIb gimnazjum
przygotował
krótki
apel
ekologiczny mający na celu
przypomnienie zasad segregacji
odpadów.
Niestety, pomimo koszy na śmieci,
oznaczonych
odpowiednimi
kolorami (zielonym, niebieskim,
żółtym, brązowym i czarnym),
uczniowie naszej szkoły często
zapominają o segregacji śmieci.
Z tego powodu Samorząd Uczniowski przypomniał zasady, jakie obowiązują w naszej
gminie, dotyczące segregowania najczęściej powstających odpadów.

DZIEŃ PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH
22 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Projektów przygotowany przez uczniów
i przez panią Grażynę Morgę.
Jednym z warunków realizacji projektu, a co
za tym idzie, warunkiem ukończenia
gimnazjum, jest publiczna prezentacja
projektu.
Spotkanie składało się z trzech części.
W pierwszej,
pani
Grażyna
Morga
przedstawiła
szczegóły
wyjazdu
edukacyjnego grupy uczniów do Andaluzji.
Wyjazd ten został przez nią zorganizowany,
przy współudziale pani Juli Kochmańskiej i wsparciu Dyrekcji Szkoły oraz licznego
grona sponsorów.
W drugiej części uczniowie klasy drugiej: Rafał Banik i Maciej Marzec przedstawili
sprawozdanie z Turnieju Gier Komputerowych. Opiekunem tego przedsięwzięcia była
pani dyrektor Aleksandra Kobielska.
W trzeciej części uczniowie klas drugich przedstawili swoje projekty z języka
polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i wychowania fizycznego.
Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i ciekawie zaprezentowali wybrane przez
siebie tematy. Szczególnie interesujące były projekty z fizyki wykonane w formie
doświadczeń.
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SIERPIŃSKI CARPET PROJECT – PODSUMOWANIE
22 czerwca o godzinie 17.00 w naszej szkole odbyło się podsumowanie wyjazdu
edukacyjnego grupy 9 uczniów i 2
opiekunów do Andaluzji. Na spotkaniu
obecni byli: zastępca Wójta Gminy
Pilchowice Aleksandra Skwara, dyrektorki
szkoły: Beata Nawrath i Aleksandra
Kobielska, sponsorzy oraz rodzice uczniów.
Organizatorka wyjazdu pani Grażyna Morga
przedstawiła prezentację i szczegółowo
omówiła
przebieg
tego
wyjazdu.
Opowiedziała m.in. o udziale uczniów
w finale
międzynarodowego
projektu
„Sierpiński Carpet Projectˮ, który odbył się w Palace of the Mediterranean Games
w Almerii, jak również o cyklu lekcji terenowych z zakresu geografii, geologii
i geomorfologii zorganizowanych w Parku Krajobrazowym Cabo de Gata i w górach
Sierra Nevada. Przekazała również informacje na temat historii i wybitnych zabytków
architektury Andaluzji, które uczniowie mieli możność zobaczyć, m.in.: zamku
Gibralfaro i starówki Malagi, alcazabie (twierdzy) i katedrze Almerii, jak również
o słynnym wpisanym na listę UNESCO, kompleksie pałacowo-parkowym Alhambrze,
a także średniowiecznej starówce, katedrze i kaplicy królewskiej w Granadzie.
Na zakończenie uczestnicy wyjazdu wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe
zdjęcie.
Pierwszy tego rodzaju wyjazd w historii naszej szkoły okazał się dużym sukcesem
i znaczącym impulsem rozwojowym jego uczestników.

NARESZCIE WAKACJE!
24 czerwca obchodziliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.
Jako pierwsi, bo już o godzinie 8.00 rano szkołę pożegnali gimnazjaliści.
Dyrektor Beata Nawrath odczytała listy
gratulacyjne
wójta
gminy
Pilchowice
skierowane do rodziców uczniów, którzy
otrzymali Nagrodę Wójta za wybitne osiągnięcia
w nauce. Następnie wychowawczynie rozdały
świadectwa i nagrody wyróżnionym uczniom,
a panie Kot i Zborowska nagrodziły świetnych
sportowców.
Najlepsi
absolwenci
po
wysłuchaniu swoich charakterystyk, wpisali się
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do Księgi Absolwentów. Pani Kornelia Twardawa rozdała certyfikaty szkolnym
mediatorom.
Wszyscy uroczyście pożegnali panią Genowefę Suchecką i księdza Łukasza Biełusza.
Potem nadszedł czas na klasy IV-VI szkoły podstawowej. Ponownie pani dyrektor
odczytała listy gratulacyjne dla rodziców uczniów nagrodzonych przez Wójta,
wychowawczynie rozdały świadectwa z paskiem i nagrody książkowe, a nauczycielki
wychowania fuzycznego medalami nagrodziły nasze sportowe nadzieje. Najlepsi
absolwenci szkoły podstawowej również wpisali się do Księgi Absolwentów. Szkolni
mediatorzy otrzymali certyfikaty z rąk pedagoga szkolnego.
W części drugiej koło teatralne rozbawiło publiczność skeczem pt. „Atlas uczniów”.
Konferansjerkę prowadziły Patrycja Kaczorowska i Magdalena Wygoda.
O godzinie 11.00 nadszedł czas na pożegnanie roku szkolnego przez uczniów klas I-III
szkoły podstawowej. Pani dyrektor wręczyła nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz
dyplomy i medale za sukcesy w ogólnopolskich konkursach. Następnie klasy III
zaprezentowały bajkowe przedstawienie.
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