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WITAJ SZKOŁO! 
1 września uczniowie naszej szkoły 
rozpoczęli nowy rok szkolny 
2016/2017. Na tegoroczny uroczysty 
apel zaprosili nas uczniowie drugiej 
klasy gimnazjum. 

Przygotowali program artystyczny 
z udziałem klas szóstych oraz krótki 
film o szkole. Przywitaliśmy także 
dzisiejszych najważniejszych gości - 22 
uczniów, którzy rozpoczną naukę 
w naszej szkole. Na osłodę w tym 

ważnym pierwszym dniu otrzymali rogi obfitości szczelnie wypełnione słodyczami. 
Po uroczystości wszystkie klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami. 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w 
akcji „Sprzątanie Świata". 15 września 
uczniowie klasy szóstej wybrali się na 
spacer do Nieborowic, gdzie 
wysprzątali teren wokół pomnika 
pamięci, jak i drogę dojazdową. 

Dzień później akcja „Sprzątanie świata” 
rozpoczęła się od warsztatów 
ekologicznych, podczas których 
uczniowie klasy szóstej przypomnieli 
przedszkolakom zasady segregacji 
odpadów. Następnie uczniowie szkoły 

podstawowej oczyścili ze śmieci teren wokół szkoły. Młodsze klasy szkoły 
podstawowej pod okiem pań wychowawczyń zgłębiali zagadnienia recyklingu podczas 
zajęć warsztatowych w klasach. Efekty ich pracy można było podziwiać na szkolnych 
gazetkach i wystawie na korytarzu szkolnym pt. „Zwierzaki śmieciaki”. Dzień 
ekologiczny zakończył się zajęciami w terenie, podczas których klasy gimnazjalne 
posprzątały ulice wokół szkoły i teren przy kościele w Żernicy. Wszyscy uczestnicy 
akcji otrzymali poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy w Pilchowicach. 

 

 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=01-09-2016 Rozpocz%C4%99cie roku szkolnego&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=15-09-2016 Sprz%C4%85tanie %C5%9Awiata&Itemid=882
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Kropki, czyli dzień, w którym 
uświadamiamy sobie, że każdy z nas posiada 
jakiś talent. Dzień, w którym mała Vashti uczy 
nas, przypomina nam, że wszyscy jesteśmy 
WAŻNI, że należy wierzyć we własne siły i nie 
poddawać się zbyt szybko. 

Nasi uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej dzielnie walczyli w tym dniu ze swoimi 
słabościami pokazując, że mogą, że potrafią. Rozwiązywali zagadki, bawili się 
kropkową symetrią, tworzyli ciekawe prace na bazie kropek, podyktowane 
wyobraźnią. A słowa piosenki  „Vashti pokazała, że prób nam potrzeba, bo odkryć 
zdolności inaczej się nie da. Kropki kolorowe wędrują po świecie. Talenty wskazują, 
o których nie wiecie”, utkwiły nam w głowach, przekonując, iż bez prób, popełniania 
błędów nie poznamy swoich możliwości, słabości, talentów, umiejętności. 

  

OTWARCIE ODNOWIONEJ SALI GIMNASTYCZNEJ 
27 września w naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionej sali 

gimnastycznej. 

Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: 
Maciej Gogulla wójt gminy Pilchowice, Beata 
Nawrath dyrektor szkoły i Roksana Konopka 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
szkoły podstawowej. 

Otwarcie uświetnił pokaz tańców w wykonaniu 
klas V i VI szkoły podstawowej i uczniów 
gimnazjum. Następnie młodsi uczniowie, pod 

czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego, również wzięli udział 
w happeningu tanecznym. 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
W naszej szkole kładziemy duży nacisk na 
bezpieczeństwo uczniów. We wrześniu 
odwiedzili nas policjanci z Komendy Miejskiej 
w Knurowie. Słuchaczami spotkania byli 
uczniowie klas I-III. 

Przeprowadzono zajęcia o zachowaniu 
bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=27-09-2016 Otwarcie sali gimnastycznej&Itemid=882
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szkołą. Policjanci przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, 
chodniku i podczas jazdy rowerem. Goście zaprezentowali prawidłowy strój pieszego 
i rowerzysty oraz zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa z jakimi mogą się zetknąć 
dzieci w kontaktach z obcymi ludźmi. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią 
elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Spotkania z policjantami 
są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej 
szkoły. 

 

Z BAJKĄ PRZEZ ŚWIAT 
„Z bajką przez świat” to spotkania dla dzieci klas 
I-III, podczas których nauczyciele czytają 
dzieciom bajki z różnych stron świata. 

Uczniowie aranżują spotkanie wspólnie 
z nauczycielem, przygotowują piosenkę, 
przedstawienie. Jej celem jest zachęcenie 
młodzieży do codziennego czytania dla 
przyjemności oraz podróżowania po różnych 
kontynentach. Codzienne czytanie dzieciom 
w szkole wpływa znacząco na poprawę ich 

umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom 
czytelnictwa. 

 

OTWARCIE „ZIELONEJ PRACOWNI” 
7 października odbyło się uroczyste otwarcie naszej „Zielonej pracowni”. Świeżo 
wyremontowana sala przyrodnicza jest teraz miejscem, gdzie uczniowie naszej szkoły 
mogą rozwijać swoje zainteresowania przyrodą, biologią  i chemią, mając do 
dyspozycji przeróżne pomoce 
dydaktyczne.  

Przecięcia symbolicznej wstęgi 
dokonali Andrzej Pilot – prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Maciej Gogulla – Wójt Gminy 
Pilchowice. W uroczystości 
uczestniczyli także Aleksandra Skwara 
– zastępca Wójta, Beata Nawrath – 
dyrektor szkoły oraz uczniowie 
gimnazjum. Goście zostali powitani 
przez uczennice VI klasy, które przygotowały krótki występ artystyczny. 
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NOWE INWESTYCJE W NASZEJ SZKOLE  
W okresie od maja do wrześni br. toczyły się w szkole 
intensywne prace remontowo-budowlane, których 
efektem są przygotowane dla całej społeczności 
szkolnej nowe lub odnowione pomieszczenia. Przy 
okazji spotkań z rodzicami w dniu 19 października br. 
zaprosiliśmy wszystkich chętnych na spacer po 
odnowionych miejscach szkoły. 

W okresie wakacyjnym w ramach III etapu 
modernizacji obiektu (inwestor: Gmina Pilchowice) 
wyremontowano od podstaw dwie sale przedszkole 
w tzw. starym przedszkolu (w tym podłogi), łazienkę 
przedszkolną i poszerzono korytarz w tym miejscu. 
Wstawiono drzwi ewakuacyjne w jednej z sal, 

zamontowano nową wentylację pomieszczeń przedszkolnych. 

Zakończył się najważniejszy etap prac remontowo-budowlanych w segmencie sali 
gimnastycznej, w ramach którego pomalowano całą 
salę i korytarze, szatnie i łazienki. Przebudowano 
kilka pomieszczeń sanitarnych, wyremontowano 
oświetlenie pomieszczeń sali gimnastycznej, 
założono nowe siatki ochronne. Oddzielono także 
dużą salę gimnastyczną od małej m.in. dzięki 
zamontowaniu częściowo ściany mobilnej. 

Przebudowano także wszystkie sanitariaty dla 
uczniów na trzech poziomach budynku, 
przebudowano wejście do jadalni i wstawiono 
nowe drzwi. Wyremontowano sale 114 (edukacja 
wczesnoszkolna) i 207 (pracownia biologiczno-
chemiczna). W tzw. holu Ziętka założono nowe 
oświetlenie. Zamontowano nową sieć hydrantową 
na terenie szkoły. 

Przy okazji tych prac szkoła we własnym zakresie wykonała projekt remontu jednej 
z sal na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ten sposób przy 
małej sali gimnastycznej powstały sala korekcyjno-logopedyczna z zapleczem 
sanitarnym oraz pomieszczenia magazynowe przeznaczone na pomoce do zajęć. 

Przygotowanie szkoły do zajęć po intensywnych pracach remontowo-budowlanych na 
dzień 1 września 2016 roku wiązało się z wysiłkiem wielu ludzi, w tym firmy 
wykonawczej, władz gminnych i wszystkich pracowników szkoły. 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=Nowe szkolne inwestycje&Itemid=882
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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 VIa pod 
kierunkiem pani Aliny Piechy. Oprawę muzyczną 
zapewnił chór szkolny prowadzony przez panią 

Gabrielę Malcherczyk. 

O godz. 12.30 w Przedszkolu 
w Nieborowicach odbyła się gminna 
uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, na 
której Nagrody Wójta za osiągnięcia 
odebrały: dyrektor Beata Nawrath, 
wicedyrektor Aleksandra Kobielska oraz 
nauczycielki: Jolanta Bieniek, Elżbieta 
Kozobucka i Anna Kuś. 

 

PASOWANIE NA UCZNIA 
19 października 2016 r. to 
dzień, w którym dzieci klasy 
pierwszej mogły popisać się 
przed rodzicami swoją 
miesięczną przemianą 
z przedszkolaka w ucznia, dzień 
„pasowania”. 

Do tej szkolnej uroczystości 
przygotowywaliśmy się już od 
dłuższego czasu. Była recytacja 

wierszy, tańce, piosenki. Po części artystycznej, dzieci ślubowały być wzorowymi 
uczniami, szanującymi innych, wypełniającymi wzorowo swoje obowiązki. 
Przyrzeczenie odebrała pani Dyrektor Beata Nawrath, która pasowała na uczniów 
wszystkich pierwszaków przyjmując ich tym samym do społeczności szkolnej. Każdy 
uczeń otrzymał legitymację szkolną, swój pierwszy dokument tożsamości oraz 
koszulkę, symbol przynależności do grupy klasowej. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=14-10-2016 Dzie%C5%84 Edukacji Narodowej&Itemid=882
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By sprawiedliwości stało się zadość, również rodzice musieli złożyć przyrzeczenie. 
W obecności dzieci ślubowali kochać je i wspierać w każdej sytuacji, spędzać z nimi 
dużo czasu i słuchać tego, co dzieci chcą im przekazać. 

Sukcesów w codziennym życiu szkolnym życzyli pierwszakom również uczniowie 
starszych klas, których przedstawicielami byli uczniowie klasy IVb. 

 

„BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”. XVI DZIEŃ 
PAPIESKI 
W październiku każdego roku 
świętujemy w naszej szkole Dzień 
Papieski poświęcony refleksji nad 
przesłaniem świętego Jana Pawła II. 
W tym roku naszym zadaniem było 
zgłębienie hasła: „Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”. 

Pragnąc zmobilizować uczniów 
i nauczycieli do przyjmowania 
postawy miłosiernej służby innym, 

członkowie wolontariatu Caritas przygotowali spektakl pt. „Oscar i pani Róża”, 
opracowany na podstawie znanej powieści E. E Schmitt’a. W spektaklu przedstawili 
losy małego Oscara (Szymon Mandrak), który zmagając się z postępującą chorobą 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=20-10-2016 Dzie%C5%84 Papieski&Itemid=882
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nowotworową, musi stawić czoła nieuchronnej i szybkiej śmierci. Aktorzy pokazali, jak 
wielką pomocą w tym trudnym wyzwaniu dla Oscara i jego rodziców okazała się 
pracująca w szpitalu wolontariuszka – pani Róża (Oliwia Wolny). Odtwarzając 
poruszające rozmowy Oscara i Róży, uczniowie grający w spektaklu pomogli 
wszystkim widzom odkryć wielką wartość życia na każdym jego etapie. Pokazali także, 
że poprzez służbę innym ludziom i zwyczajne towarzyszenie im w cierpieniu, możemy 
sami się wzbogacić i uczynić swoje życie piękniejszym i lepszym. 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS „NUDNA MATEMATYKA” 
Kacper Suchanek, uczeń klasy III a gimnazjum, został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu „Nudna Matematyka”. 

Półfinał i finał odbył się 19 października w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach.  

 

SFOTOGRAFOWAŁY „CUDA NATURY” 
Uczennice naszego gimnazjum Marta Czaja oraz Maria 
Cieślar zostały laureatkami w konkursie fotograficznym 
„Cuda natury” ogłoszonym przez Miejski Ogród Botaniczny 
w Zabrzu. 

Organizator zaprosił całą klasę laureatek na oficjalne 
rozdanie nagród. Uczestnicy tego spotkania zobaczyli 
„Królestwo” -  najnowszy film przyrodniczy twórców 
„Mikrokosmosu” i „Makrokosmosu”. 

Na zdjęciu: Ogród widziany przez pajęczynę, aut. Marta 
Czaja, I miejsce.  

 

 „BILINGUA – ŁATWIEJ Z NIEMIECKIM!” 
Od października tego roku w naszej szkole 
funkcjonuje Klub Odkrywców Języka 
Niemieckiego w ramach kampanii „Bilingua 
– łatwiej z niemieckim!”. Zajęcia klubu 
organizowane są dla uczniów III i VI szkoły 
podstawowej przez p. Julię Kochmańską 
i p. Annę Kufel. Klub Odkrywców 
Niemieckiego działa w ramach 
porozumienia zawartego pomiędzy naszą 
szkołą a Domem Współpracy Polsko-
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Niemieckiej.  W ramach tych zajęć uczniowie realizują ciekawe projekty oraz poprzez 
gry i zabawy poznają Niemcy i język niemiecki. 

 

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
10 listopada w naszej szkole odbył się apel 
z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Apel, przygotowany przez 
klasę IVa oraz chór szkolny, przeznaczony był 
dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 

W rozśpiewany sposób aktorzy przedstawili 
historie naszej Ojczyzny. W murach szkoły 
odśpiewano między innymi „Rotę” czy „Pieśń 
Legionów Polskich”. Podczas apelu wręczone 
zostały także nagrody w konkursie „Szkolny 
detektyw”. 

 

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 
18 listopada uczniowie szkoły podstawowej 
wzięli udział w projekcie „Na nudę 
najlepszy jest ruch” zorganizowanym przez 
Urząd Gminy w Pilchowicach. 

Zajęcia edukacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze były 
prowadzone z wykorzystaniem makiety 
miasteczka rowerowego. 

Uczniowie młodszych klas przeszli przez 
ścieżkę, a starsi mogli spróbować swoich sił 
na rowerach. 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
I MY TEŻ 
25 listopada gościliśmy w naszej szkole Pana Wójta 
Macieja Gogullę, który zaprezentował swoją 
ulubioną książkę z dzieciństwa „Tomek na czarnym 
lądzie” A.Szklarskiego. Wszyscy z wielką uwagą 
słuchali o przygodach Tomka i jego przyjaciół. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=10-11-2016 %C5%9Awi%C4%99to Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=18-11-2016 Bezpiecze%C5%84stwo na drodze&Itemid=882
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MIKOŁAJOWA RADOŚĆ 
6 grudnia to jeden z najbardziej 
wyczekiwanych i radosnych dni 
w roku. Wspominamy wtedy 
świętego biskupa Mikołaja, który 
zasłynął z dobroci i umiejętności 
dzielenia się z potrzebującymi. 
Niezmiennie od wieków ten Święty 
i jego pomocnicy cieszą nas 
przyniesionymi podarkami. 

W naszej szkole też 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 
dofinansowanie wybranej wycieczki. Cała brać przedszkolna i szkolna przeżyła chwile 
pełne radości i humoru podczas spektaklu pt. „Święty Mikołaj w krainie Smerfów”, 
który został przygotowany i przedstawiony przez członków Szkolnego Koła Caritas. 
Wszyscy doskonale bawili się, oglądając w pięknej scenerii, perypetie niebieskich 
stworków. Dodatkową atrakcją inscenizacji był występ księdza Katechety Zbigniewa 
Rycerza w roli Papy Smerfa.  

 

KONKURS „ALLE JAHRE WIEDER” 
Uczniowie naszej szkoły zdobyli 
następujące miejsca w konkursie 
kolędy niemieckiej w ZSO 12 
w Gliwicach: 

Kategoria klasy 1-3 SP zespół 
wokalno – instrumentalny: 

I miejsce – Marta Banik, Beniamin 
Szota, Karolina Wolańska, Jan 
Szymański, Malwina Drabik, Mateusz 
Pitra, Michał Skowron z klasy 3b SP 

Kategoria klasy 1-3 SP duet: 

I miejsce - Jagoda Łasut, Krystyna Socha z klasy 1, 2 b SP 

Kategoria klasy 1-3 SP solista: 

II miejsce – Julia Ryfińska z klasy 3b SP 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=06-12-2016 Miko%C5%82ajowa rado%C5%9B%C4%87&Itemid=882
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MAGIA PRZEDŚWIĄTECZNEGO KIERMASZU 
11 grudnia w Domu Kultury w Żernicy odbył się kiermasz świąteczny. To była 

niepowtarzalna okazja, aby się spotkać 
z twórczymi ludźmi społeczności żernickiej, która 
zaprezentowała ile cennego potencjału w nich 
drzemie. 

Można było również podziwiać i zakupić 
oryginalne ozdoby, dekoracje świąteczne 
wykonane przez naszych uczniów 
i przedszkolaków. 

Kiermasz został uatrakcyjniony koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów 
klas I-III oraz Denisa Poczętego z gimnazjum i tańcem Śnieżynek z kolorowymi 
wstążkami z grupy „Małych odkrywców" z przedszkola. To był naprawdę magiczny 
dzień i mile spędzone popołudnie. Czuć było zapach nadchodzących świąt. 

 

SETKI NOWYCH KSIĄŻEK W BIBLIOTECE ZSP 
W ŻERNICY 

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy 
została doposażona z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2016-2020 (priorytet 3) w ramach 
wniosku złożonego za pośrednictwem Urzędu Gminy w 
Pilchowicach. 

Żernicka szkoła otrzymała wsparcie finansowe 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2016-2020, priorytet 3, z udziałem własnym Gminy 
Pilchowice w wysokości 20% całości zadania, czyli 3 000 
zł. Do szkolnej biblioteki zostały zakupione nowości 
wydawnicze w sumie na kwotę 15000 zł. O przyznaniu 
dotacji decydował zespół powołany przez wojewodę, 
który uwzględniał: aktualny stan wyposażenia, 

zgodność działań z celami programu w zakresie promowania czytelnictwa, 
współpracę ze środowiskiem oraz miejscową biblioteką publiczną. 

Za pozyskane pieniądze szkoła zakupiła różnorodne pozycje książkowe, z wyłączeniem 
podręczników. Księgozbiór powiększył się o ponad 700 pozycji. Żernicka szkolna 
biblioteka rozszerzyła swoją ofertę o książki spoza kanonu lektur. W wyborze książek 
pomagali zarówno uczniowie, jak i aktywnie współpracująca z biblioteką Rada 
Rodziców oraz nauczyciele. Wśród nowych pozycji są także książki nabyte z myślą 
o potrzebach uczniów niepełnosprawnych. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=11-12-2016 Kiermasz %C5%9Bwi%C4%85teczny&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/images/zdjecia2017/nprc1.JPG
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DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 
19 grudnia odbył się w naszej szkole Dzień 
Bezpieczeństwa Cyfrowego jako część projektu 
Cyfrowobezpieczni.pl, realizowanego na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W trakcie tego Dnia uczniowie szkoły 
podstawowej rozmawiali o tym, jak mądrze 
wykorzystywać komputery – i na co uważać 
przy korzystaniu z nich.  

Edukator bezpieczeństwa cyfrowego pani 
Aneta Nowak spotkała się z całą społecznością szkolną na holu, a następnie 
przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasach: 5b i 6ab. W trakcie zajęć przekazała 
uczniom kilka prostych zasad, dotyczących korzystania z technologii cyfrowych, tak, 
aby potrafiły robić to we właściwy sposób.  

 

KONCERT KOLĘD 
„ZŁOTA BOMBKA” 
W ostatnim dniu nauki 
poprzedzającym przerwę 
świąteczną, 22 grudnia 2016 
roku, zgodnie z najstarszą 
tradycją naszej szkoły 
uczestniczyliśmy wspólnie 
w Koncercie Kolęd 
i Pastorałek „Złota Bombka”. 

Zamiast codziennego odgłosu 
szkolnego dzwonka 

usłyszeliśmy radosne dźwięki bożonarodzeniowych pieśni w wykonaniu wszystkich 
bywalców naszej placówki, zarówno tych młodszych jak i starszych. Na szczere 
uznanie zasłużyły zwłaszcza przedszkolaki oraz młodsze klasy szkoły podstawowej, 
które włożyły w śpiew i granie kolęd całe swoje serce. Podziw słuchaczy wywołał też 
pokaz talentów uczennicy klasy pierwszej - Jagody Łasut (śpiew i gra na wiolonczeli) 
oraz uczennicy klasy IIb - Krystyny Sochy (gra na skrzypcach). Rzęsistymi oklaskami 
nagrodzono również występy nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. 

Cały koncert był prowadzony przez uczniów klasy IIIc: Amelię Kaim i Oskara 
Głowackiego, którzy wcielili się w rolę Aniołów. Posłańcy Nieba okazali się być bardzo 
zadowoleni z faktu, że żernickie dzieci nie zapominają o prawdziwym znaczeniu Świąt 
Bożego Narodzenia i przez śpiew kolęd oddają hołd Dzieciątku Jezus. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=22-12-2016 Koncert kol%C4%99d&Itemid=882
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NOWE PRZEDSZKOLE 
Miło nam poinformować, że z dniem 
1 stycznia 2017 roku w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy wszedł 
budynek przy ulicy Górniczej 2M, gdzie od 9 
stycznia br. odbywają się zajęcia 
przedszkolne. 

Nasza placówka zyskała nowe piękne 
i przyjazne dzieciom miejsce. 

 

 

II REGIONALNY KONKURS KOLĘDY 
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 
Uczniowie naszej szkoły zdobyli następujące 
miejsca w II regionalnym konkursie kolędy 
niemieckojęzycznej w Szkole Podstawowej 
nr 13 w Gliwicach: 

Kategoria klasy 1-3 SP solista: 

II miejsce – Julia Ryfińska z klasy 3b SP 

Kategoria klasy 1-3 SP zespół wokalno – 
instrumentalny: 

III miejsce – Marta Banik, Beniamin Szota, Karolina Wolańska, Jan Szymański, 
Malwina Drabik, Mateusz Pitra, Michał Skowron z klasy 3b SP 

Koncert laureatów i uroczyste rozdanie nagród odbył się po raz pierwszy na scenie 
C.H.Forum 13 stycznia 2017 r.  

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 
2016/2017 

Omówienie wyników klasyfikacji za I półrocze 
roku szkolnego 2016/2017 odbyło się na 
apelu 31 stycznia br. 

Dyrektor wymieniła uczniów wyróżnionych za 
wyniki i wzorowe (lub bardzo dobre) 
zachowanie oraz podziękowała za 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=13-01-2017 Regionalny konkurs kol%C4%99dy niemieckoj%C4%99zycznej&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=31-01-2017 Podsumowanie I p%C3%B3%C5%82rocza&Itemid=882
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zaangażowanie w inicjatywy służące całej społeczności szkolnej i lokalnej. 

Na zakończenie dyrektor poinformowała o historycznej zmianie organizacyjnej 
polegającej na włączeniu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego budynku przy ulicy 
Górniczej 2M. Przypomniała także o wprowadzeniu zmian w zapisach statutowych 
dotyczących używania telefonów komórkowych oraz o „Procedurze korzystania 
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”.  

 

OBCHODY DNIA PAMIĘCI O TRAGEDII 
GÓRNOŚLĄSKIEJ 
Nasza szkoła została nagrodzona za zasługi w szerzeniu wiedzy o Małej Ojczyźnie 
z okazji obchodów Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Szkoła jak co roku włączyła 
się także w tegoroczne uroczystości, które odbyły się 29 stycznia br. 

29 stycznia b.r. w Żernicy miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Pamięci o Tragedii 
Górnośląskiej. Na cmentarzu parafialnym w Żernicy władze samorządowe gminy 
Pilchowice i powiatu gliwickiego złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 
ofiary i mieszkańców internowanych z Żernicy i Nieborowic. 

Po Mszy świętej w intencji „Internowanych w 1945 roku z Parafii i Gminy oraz 
w intencji wszystkich Górnoślązaków, którzy w tamtych czasach byli ofiarami represji” 
w Domu Kultury odbyło się spotkanie. Uczniowie naszego gimnazjum przedstawili 
prezentację na temat wydarzeń, które 
miały miejsce na Górnym Śląsku po 
wkroczeniu Armii Czerwonej. 
Wystąpienie przygotowali uczniowie 
drugiej klasy gimnazjum: Kaja 
Gwiaździńska, Anna Nieśpiałowska 
oraz Adam Gruba. Dodatkowo 
prezentacje uświetniły prace 
plastyczne, które przygotowały 
również uczennice naszego gimnazjum 
– Alicja Kowalska oraz Hanna 
Grabowska. 

Nasza szkoła została nagrodzona za zasługi w szerzeniu wiedzy o Małej Ojczyźnie. 
Nagrodą jest zabytkowy gwóźdź z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Żernicy.  

Nagrodę otrzymała również nasza wieloletnia nauczycielka historii Pani Genowefa 
Suchecka. 

Po wręczeniu nagród wysłuchaliśmy wykładu pt. „Rok 1945 w Dzienniku ks. Franza 
Pawlara” wygłoszonego przez dyrektora bytomskiego Muzeum Górnośląskiego 
dr Leszka Jodlińskiego. 
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NOWY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY 
Nasze gimnazjum wzięło udział w kolejnym międzynarodowym 
matematycznym projekcie edukacyjnym „Let’s play to classify 
surfaces!”, który dotyczył konstrukcji i analizy powierzchni 
trójwymiarowych, z wykorzystaniem różnych materiałów oraz 
programów komputerowych. 

Głównym autorem tego przedsięwzięcia był profesor Uniwersytetu w Almerii 
(Hiszpania) Jose Luis Rodriguez, z którym nasza szkoła współpracowała już w zeszłym 
roku podczas projektu „Sierpiński Carpet Project”. Koordynatorem projektu była 
Grażyna Morga. 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA” 
Na początku grudnia 2016 r. uczniowie klas I 
– III wzięli udział w XIV Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Tęcza” pt. „Świat 
wokół nas – barwy i cienie”. 

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 Tymoteusz Dylich z klasy IIIc 
za wykonanie znakomitej pracy, 

II miejsce w szkole – Jakub Jurkiewicz z klasy IIIc, 

III miejsce w szkole – Natalia Szendzielorz z klasy IIIc. 

Pozostali uczniowie dostali dyplomy uznania.  

 

 

BAL PRZEBIERAŃCÓW 
21 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Żernicy odbył się bal przebierańców, w 
którym uczestniczyli uczniowie klas I – III. Do 
pięknie przystrojonej balonami, łańcuchami 
i serpentynami sali tłumnie przybyli uczniowie 
przebrani za różne postaci z bajek. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=21-02-2017 Bal przebiera%C5%84c%C3%B3w&Itemid=882
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Do zabawy porwał dzieci wodzirej. Jak to na balu, każda klasa zaprezentowała swoje 
stroje. Wszystkie były piękne. Było zabawnie i wesoło, kiedy dzieci przeciągały linę 
i tańczyły kaczuszki. W przerwie zabawy nie zabrakło słodkiego poczęstunku dla 
dzieci. Zabawa była ekstra i super, takie słowa padały z ust uczniów klas I – III.  

 

KONKURS PIOSENKI I POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 
8 lutego w ZSO NR 12 w Gliwicach odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki i Poezji 
Niemieckojęzycznej w ramach Dnia Mniejszości Narodowych i Etnicznych pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gliwice i Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej zostali laureatami tego konkursu. 

W konkursie piosenki w 
kategorii solista Natalia 
Szendzielorz zdobyła I 
miejsce, a Jagoda Łasut – III 
miejsce. 

W konkursie poezji Ewa 
Wolińska zdobyła I miejsce, 
Julia Szachniewicz – III 
miejsce, a Beniamin Szota –
wyróżnienie . 

Uroczysta Gala Konkursu 
odbyła się 22 lutego, na której 
dzieci otrzymały dyplomy 
i nagrody. 

  

NOWINKI KORYTARZOWE 
Na szkolnych korytarzach pojawiły się kolorowe kanapy dla uczniów i nowe piłkarzyki, 
niebawem znajdą się tam kąciki do innego-aktywnego spędzania przerw. Pojawią się 
gadżety sportowe, różne gry, materiały do rysowania, kąciki do czytania. Chcemy, by 
nasza przestrzeń szkolna była naprawdę przyjazna dla oka i przytulna. 

Cała społeczność szkolna „zapracowała” 
wspólnie na tę przestrzeń, biorąc udział 
w festynie szkolnym w czerwcu 2016 roku oraz 
uczestnicząc w kiermaszu świątecznym 
w grudniu 2016 roku. W konkursie na nazwę 
naszych szkolnych kanap i regulamin korzystania 
z nich zostali wyróżnieni Natalia Menzik i Olaf 
Pankowicz.  

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=marzec 2017 Nowinki korytarzowe&Itemid=882
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LUTOWE CZYTANIE DZIECIOM 
27 lutego odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta 
dzieciom i my też”. W tym miesiącu gimnazjaliści czytali baśnie napisane przez 
uczniów klasy 3b szkoły podstawowej. 

Pani Bożena Grocholska, wych. klasy 3b, 
zaproponowała swoim uczniom napisanie 
baśni przez ferie zimowe. Prace okazały się 
bardzo ciekawe, a przyszli „pisarze” 
i „pisarki” mieli okazję i wielką 
przyjemność razem z innymi posłuchać 
swoich utworów na spotkaniu „Cała Polska 
czyta dzieciom i my też”. Pani Paulina 
Wiatrowska, nauczycielka języka polskiego 
w drugiej klasie gimnazjum, przygotowała 
uczniów do publicznego czytania.  

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
Pasowanie na czytelnika to kolejna 
bardzo ważna chwila w życiu 
każdego ucznia. Nasi 
pierwszoklasiści musieli wykonać 
przeróżne zadania, wykazać się 
sporą wiedzą by otrzymać kartę 
czytelnika. 

W czwartkowy poranek uczniów 
klasy pierwszej przywitał napis 

„Pasowanie na czytelnika”. Uczniowie dowiedzieli się, że czeka ich sporo zadań, 
których rozwiązanie będzie kluczem do szkolnej biblioteki. Rozwinęła się dyskusja 
wokół pojęć: czytelnik, biblioteka, księgarnia, książka. Dzieci ustaliły również zasady 
dbania o książki zarówno te wypożyczane jak i własne. Następnie musiały rozwiązać 
zagadki wykazując się znajomością bajek a także ułożyć puzzle przedstawiające 
ilustracje z baśni i odgadnąć ich tytuły. Żeby ostatecznie zaliczyć zadania otwierające 
drzwi do szkolnej biblioteki, mali czytelnicy w grupach wykonali piękne prace 
plastyczne, oczywiście tematycznie związane z bajkami. 

Po „zaliczeniu” wszystkich zadań mogliśmy się udać do biblioteki szkolnej. Tam pani 
Magda Samól omówiła z dzieciakami zasady korzystania z biblioteki szkolnej. 
Następnie wszyscy uroczyście złożyli „Przyrzeczenie”, które przypieczętowali 
odciskiem kciuka i pierwszy raz mogli wyszukać i wypożyczyć książki. Każde z dzieci 
otrzymało na pamiątkę certyfikat oraz zakładkę. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=luty 2017 Pasowanie na czytelnika&Itemid=882
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DZIEŃ MATEMATYKI 
13 marca obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Matematyki połączony ze Świętem 
Liczby Pi. W tym roku honorowy patronat 
nad Dniem Matematyki objęło MEN. 

Dzień Matematyki stworzono po to, aby 
dać uczniom trochę odmiany w nauce 
oraz poprzez gry i zabawy matematyczne 
pokazać jasną stronę tej dziedziny 
wiedzy. Organizacją tego dnia w naszej 
szkole zajęły się nauczycielki matematyki: 
Krystyna Jopek i Anna Kuś. Odbyły się 

konkursy: „Mistrz Sudoku”, „Mistrz Rachunków”, „Mistrz Tangramu” oraz „Turniej 
Matematyczny Klas Szóstych”. 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT MATEMATYCZNY 
Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczą w międzynarodowym 

projekcie matematycznym „Let's play to 
classify surfacesˮ.  

W ramach projektu odbywają się 
cykliczne zajęcia, na których uczniowie 
poznają różne figury przestrzenne. 
Wykonują je z 3D polyfelt czyli 
kolorowych, zrobionych z materiału 
wielokątów foremnych, co rozwija ich 

wyobraźnię i rozbudza ciekawość matematyczną. 

 

PROJEKT „KRĘCIMY, ALE FILMY!” 
18 marca grupa uczniów naszej 
szkoły wzięła udział w szkoleniu 
w ramach projektu „Kręcimy, ale 
filmy”.  

Realizowany był on przy pomocy 
finansowej ze środków Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
w ramach konkursu grantowego 
„Równać Szanse 2016”. 
Realizatorem był Gminny Ośrodek 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=13-03-2017 %C5%9Awi%C4%99to Liczby Pi&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=marzec 2017 Mi%C4%99dzynarodowy Projekt Matematyczny&Itemid=882
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Kultury w Pilchowicach. Podczas warsztatów z Klubem Filmowym Wrota, przyszli 
filmowcy mogli poznać tajniki pracy z profesjonalnym sprzętem do kręcenia filmów. 
Pracowali nie tylko z profesjonalną kamerą, ale też ze sprzętem nagłaśniającym 
i oświetleniem.  

 

POWITANIE WIOSNY 
21 marca 2017 roku brać uczniowska 
z klas 1-3 szkoły podstawowej 
tradycyjnie obchodziła pierwszy dzień 
wiosny.  

Dzień rozpoczął się od spotkania 
z artystami z cyrku O’BIMBOLANDO. 
Sztuczkami i występami akrobatycznymi 
bawili uczniów, a także zachęcali do 
wspólnej zabawy. Następnie kolorowym 
korowodem z piosenką na ustach, 
z Panną Marzanną i kolorowym gaikiem 

przemaszerowaliśmy żernickimi ulicami. Ostatnim wydarzeniem tego dnia była 
przemiana Zimowej Panny w piękną Panią Wiosnę, która rozgościła się już u nas na 
dobre. 

 

W SZKOLE JEST CIEKAWIEJ 
21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III 
gimnazjum przygotowały zespołowo pokaz mody ekologicznej oraz marzanny 
z surowców wtórnych. 

Najkreatywniej przebrani zostali 
uhonorowani tytułem Miss i Mistera 
Wiosny – Weronika Musioł (kl. V a) 
oraz Kuba Łasut (kl. III a). Darian Bonk 
z kl. III a dał popis sztuki magicznej. 
Kuba Łasut (kl. III a) i Letizia Goretzki 
(kl. V b) napisali scenariusze oraz 
wyreżyserowali skecze, nawiązujące 
do dnia wagarowicza. Odbyła się 
również projekcja reklam 
parodiujących znane produkty, 
przygotowanych przez kl. III b. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=21-03-2017 Powitanie wiosny&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=21-03-2017 Pierwszy dzie%C5%84 wiosny&Itemid=882
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Pozostałą część dnia wypełnił Uczniowski Przegląd Piosenki Polskiej, gdzie 
prawdziwym hitem był utwór napisany i skomponowany przez uczennice kl. III a – 
Wiktorię Szadkowską i Martynę Lissek. 

Przedsięwzięcie miało na celu wprowadzić uczniów w radosny, wiosenny nastrój, 
rozbudzić młodzieżową kreatywność z zimowego snu, przypomnieć, że każdy –
 pozornie zbędny – przedmiot może mieć swoje drugie życie oraz pokazać, że w szkole 
można spędzić czas naprawdę ciekawie. 

 

 „CO SIĘ KOMU W DUSZY GRA?”... CZYLI SZKOLNE 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

W bogatym kalendarzu „imprez 
i uroczystości szkolnych” widnieje od lat 
jeden punkt, który właściwie nie powinien 
należeć do tej listy, bo ze swej natury jest 
przeciwieństwem „imprezy” i trudno go 
zaliczyć do uroczystości – to „Szkolne 
Rekolekcje Wielkopostne”. 

Coroczne rekolekcje istnieją po to, aby dać 
uczniom tak pożądany czas refleksji 
i zadumy. Także i w tym roku szkolnym, 

w ostatnich dniach minionego tygodnia, podjęliśmy próbę przemyślenia na nowo 
życiowych wyborów. Rozważania rekolekcyjne dla trzech grup wiekowych prowadził 
ks. Łukasz Skołud MSF. Czynnie wspierali go niektórzy uczniowie szkoły. Teatr 
Młodych „Castello” pod kierunkiem p. Tomasza Białka przedstawił spektakl 
o przyjaźni pokonującej zagrożenia pt. „Ponad ziemią”. Uczniowie klasy VI 
a przygotowali i zaprezentowali pantomimy na temat relacji z Bogiem pt. „Czas” i „Ja” 
oraz pantomimę o grzechu pt. „Walizka”. Młodzież klasy II gimnazjum pokazała 
pantomimę o przemianie życia pt. „Idź i głoś”. Grupa dziewcząt klas III gimnazjum 
wraz z kolegą Denisem Poczętym zapewniła piękną oprawę muzyczną rekolekcji. 
Wszyscy ich uczestnicy mieli szansę na realne spotkanie z Jezusem w sakramentach 
Pokuty i Eucharystii. 

 

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY 
4 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy IIIc - Dominik Karwot i Fabian Kotzur wzięli 
udział w Powiatowym Konkursie Czytelniczym, w ramach XV edycji Szkolnych Dni 
Kultury Regionalnej, organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10 
w Gliwicach. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=22-24 marca 2017 Rekolekcje wielkopostne&Itemid=882
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Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do 
przygotowania jednej z 5 bajek w gwarze 
śląskiej z książki „Elementarz śląski” Marty 
Szołtysek i głośnym przeczytaniu. 

Dominik Karwot zajął I miejsce, czytając bajkę 
pt. „Kot w szczewikach”, a Fabian Kotzur - III 
miejsce i była to bajka pt. „Czerwony 
Kapturek”. 

Chłopcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe.  

 

UROCZYSTA GALA Z UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW 
W piątek 7 kwietnia br. w auli 
Centrum Nauki i Biznesu 
Gliwickiej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości odbyła się 
uroczysta gala z udziałem 
gimnazjalistów–laureatów 
wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych oraz 
dyrektorów szkół, a także 
uczniów wyróżnionych 
Stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej. 

Gala przygotowana przez 
Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Delegaturę w Gliwicach, była okazją do spotkania z p. Urszulą Bauer, 
Śląską Kurator Oświaty. 

Kacper Suchanek, uczeń klasy III a gimnazjum, został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun: p. Grażyna Morga) oraz 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun: p. Marta Suchanek; 
p.Miranda Duda). 

Łukasz Kerner, uczeń klasy III b gimnazjum, został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego (opiekun: p. Julia Kochmańska).  

 

STYPENDIAD WCZESNOSZKOLNA 
W dniach 5 - 15 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska 
Stypendiada Wczesnoszkolna klas II i III. 
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 Orła czytelniczego i tytuł Laureata otrzymał Jakub Majsnerowski z klasy IIa za 
zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „ Abecadło”, 
zdobywając maksymalną liczbę punktów.  

 Orła czytelniczego i tytuł Finalisty 
otrzymał Jakub Pedrycz z klasy IIIc za 
wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Czytelniczym „ Abecadło”. 

 Orła matematycznego oraz tytuł 
Finalisty otrzymała Krystyna Socha 
z klasy IIb za wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym „Plusik”. 

 Orła plastycznego i tytuł Laureata otrzymała Amelia Kaim z klasy IIIc za zajęcie 
III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Plastuś”. 

 Orła plastycznego i tytuł Finalisty otrzymali Julia Karwacka z klasy IIc, Jakub 
Chrzęstek z klasy IIc, Tymoteusz Dylich i Oskar Głowacki z klasy IIIc za 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Plastuś”. 

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i medale, a Jakub i Amelia 
dodatkowo otrzymali jeszcze książki. 

 

JUŻ PO EGZAMINACH! 
W dniach 19 – 21 kwietnia odbywały się 
egzaminy gimnazjalne. W naszej szkole 
przystąpiło do nich 42 uczniów klas trzecich. 

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

 

 

HISTORYCZNY TYDZIEŃ 
Końcówka kwietnia okazała się bardzo obfita w konkursy historyczne. 

25 kwietnia uczeń 3 klasy gimnazjum - Mateusz Sadowski brał udział w II 
etapie „Klasówki powstańczej”. Etap ten odbył się w Krakowie 
w ramach propagowania wiedzy o powstaniach śląskich w całej Polsce. Celem 
organizatorów jest, aby do 2021 roku, czyli do setnej rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego, „Klasówka powstańcza” zawitała do  wszystkich województw w Polsce. Po 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=19 - 21 kwietnia 2017 Egzaminy gimnazjalne&Itemid=882


120 
 

konkursie, w którym nasz uczeń został laureatem, uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzenia oddziałów Muzeum Historii Krakowa. Korzystając z okazji, uczestnicy udali 
się na zwiedzanie podziemi krakowskiego rynku, które kryją w sobie wielowiekową 
historię grodu Kraka, oraz wieży ratuszowej, z której rozpościera się przepiękny widok 
na Kraków. 

Z kolei 26 kwietnia czwórka naszych 
uczniów z klas 3 gimnazjum udała się na 
konkurs pt. „Śladami przeszłości” 
organizowany przez Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. 
Wojciecha Korfantego w Chorzowie. 
Tematyka konkursu  obejmowała zakres 
wiedzy o Orężu polskim od X do XX wieku. 
Uczniowie musieli zmierzyć się z 19 
pytaniami w ciągu godziny. Po napisaniu konkursu razem z opiekunką p. Justyną 
Wrońską wysłuchali wykładu wygłoszonego przez panią dr Aleksandrę Barwicką-
Makulę o bitwie pod Byczyną z 1588 roku. Na 35 uczestników z całego regionu nasz 
uczeń Mateusz Sadowski zajął czwarte miejsce.  

 

ZA NAMI DZIEŃ OTWARTY 
W naszej szkole 26 kwietnia br. odbył się dzień 
otwarty dla  przyszłych pierwszoklasistów i ich 
rodziców. Nasi goście mogli poznać naszą 
szkolną przyjazną przestrzeń, a dzieci miały 
okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach, 
tworzyć m.in. „mleczne obrazy”, układać figury 
z polifeltów. 

Po spotkaniu w holu z dyrektor szkoły Beatą 
Nawrath i nauczycielami nasi goście zostali 

zaproszeni do obejrzenia wyremontowanej sali gimnastycznej. W salach lekcyjnych na 
parterze nauczyciele wraz z uczniami przygotowali zajęcia angażujące naszych 
przyszłych uczniów. Były kąciki artystyczno-teatralne, językowe, eksperymentów, 
polifeltów. 

Dzieciom przypadła do gustu sala doświadczania świata, gdzie mogły korzystać ze 
sprzętu przeznaczonego do stymulacji różnych zmysłów. Dla każdego dziecka 
przygotowaliśmy mały prezent. Na pewno przedszkolaki czuły się tu już jak u siebie. 

  

 

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=26-04-2017 Dzie%C5%84 Otwarty&Itemid=882
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KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 
27 kwietnia w Zespole Szkół Techniczno-  
Informatycznych w Gliwicach odbył się finał 
Konkursu na prezentację multimedialną z fizyki 
i biologii „Co lata? Jak lata? Dlaczego lata?". 

Uczniowie naszego gimnazjum: Marta Czaja 
i Patrycja Zientek oraz Darian Bonk i Patryk Szulc 
zdobyli 3. miejsce. 

 

  

DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 
27 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień czytania Tolkiena przygotowany przez 
nauczycielki języka polskiego Paulinę 
Wiatrowską i Magdalenę Rokosz. 

Na pierwszym piętrze pojawiła się prezentacja 
prac uczniów klas pierwszych gimnazjum 
(makiety, plakaty) dotyczące lektury „Dwie 
wieże”, a także wystawa książek autorstwa 
J.R.R. Tolkiena. 

Na 4. i 5. godzinie lekcyjnej miało miejsce 
spotkanie poświęcone twórczości pisarza. 
Uczniowie klasy 2 gimnazjum prezentowali przygotowane projekty gimnazjalne 
dotyczące słynnej trylogii. Projekty przygotowali i przedstawili: Aleksandra Paluch, 
Alicja Kunicka, Alicja Kowalska, Rafał Leonarczyk, Dawid Bismor, Kaja Gwiaździńska, 
Anna Nieśpiałowska i Adam Gruba. 

Nauczyciele i uczniowie klasy 3b gimnazjum wystąpili w roli lektorów i przeczytali 
fragmenty dzieł Tolkiena w języku polskim, niemieckim i angielskim. 

Celem spotkania było przybliżenie uczniom twórczości wielkiego pisarza, a także 
zachęcenie do zaznajomienia się ze światem stworzonym przez autora. 

 

KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY 2017” 
12 uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”: 

- Lena Majewska z klasy II d 

- Łukasz Pietrzyk z klasy III a 

- Dawid Musioł z klasy III a 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=27-04-2017 Dzie%C5%84 czytania Tolkiena&Itemid=882
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- Michał Skowron z klasy III b 

- Jan Szymański z klasy III b 

- Jakub Jurkiewicz z klasy III c 

- Jakub Pedrycz z klasy III c 

- Radosław Dorożyński z klasy IV b 

- Jakub Przeliorz z klasy IV b 

- Kamil Pohl z klasy V b 

- Michał Zywer z klasy V b 

- Kacper Suchanek z klasy III gimnazjum 

 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
26 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uroczystość ta 
przygotowana została przez nauczycielki języków obcych: panią Annę Kufel, 
Magdalenę Maczionsek, Julię Kochmańską, Annę Bochenek i Agnieszkę Barańską. 
Uczestnikami byli uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. 

Spotkanie to składało się z dwóch części. 
Pierwszą część przygotowała pani Julia 
Kochmańska z uczennicami klasy 6a. Dziewczynki 
zaprezentowały w języku niemiecku  baśń braci 
Grimm pt. „Kopciuszek”. Baśń przedstawiona 
została z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. 
Kamishibai to inaczej „papierowy teatr”, 
nazywany również „teatrem obrazkowym” albo 
„teatrem narracji”. Większość Kamishibai to 

bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10–16 pięknie ilustrowanych kart 
z tekstem na odwrocie. 

Druga część to gry i zabawy językowe, które odbywały się na sali gimnastycznej. 
W 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. 

 

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO! 
4 maja uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w apelu z okazji 
Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=26-05-2017 Dzie%C5%84 J%C4%99zyk%C3%B3w Obcych&Itemid=882
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Uczniowie wysłuchali wierszy o tematyce 
trzeciomajowej w wykonaniu uczniów klasy 
czwartej oraz mieli okazję zapoznać się 
z prezentacjami wykonanymi przez 
uczennice z klas pierwszych gimnazjum 
i szóstej klasy szkoły podstawowej. 
Dotyczyły one historii uchwalenia 
konstytucji, osób związanych z tym 
wydarzeniem, a także Święta Flagi Polskiej, 
które przypada 2 maja. Tę sporą dawkę 
wiedzy historycznej umilił występ chóru 

szkolnego, który zaśpiewał patriotyczną pieśń związaną z obchodami Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

RATUJEMY ZABYTKI NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY 
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy 
wzięli udział w VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu 
pt. „Ratujemy Zabytki Naszej Małej Ojczyzny” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Nr 12 w Gliwicach pod patronatem ks. Biskupa 
Ordynariusza Jana Kopca. 

Alicja Kowalska, uczennica 
gimnazjum, zajęła I miejsce 
za pracę plastyczną. Wiktoria Gabryszewska, uczennica 
klasy IIIc SP, zajęła II miejsce za pracę przestrzenną 
pt. „Stacja Nieborowice”. Weronika Sadowska, 
uczennica klasy IIIc, która otrzymała wyróżnienie, 
wykonała pracę plastyczną pt. „Stacja Nieborowice”. 

Rozdanie nagród odbyło się 26 kwietnia 2017 r. 
w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła 
w Gliwicach. Prace nadesłane na konkurs były 
prezentowane w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II 
w Gliwicach i w kościele parafialnym pw. św. Jana 
Chrzciciela w Poniszowicach. 

 

„BAJKO WYJDŹ Z TV” 
Uczniowie klasy pierwszej, Matylda Grondys i Maks Karcewicz, 
otrzymali wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Świetlic 
Szkolnych „Bajko wyjdź z TV”. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=04-05-2017 %C5%9Awi%C4%99to Konstytucji 3 Maja&Itemid=882
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Celem konkursu było zaprezentowanie w dowolnej technice postaci z bajki 
telewizyjnej. Oboje wykonali piękne przestrzenne prace, za które zostali nagrodzeni 
dyplomami i książkami. 

 

DZIEŃ PRZYRODNICZY 
18 maja odbył się w naszej szkole Dzień Przyrodniczy. Jak co roku uczniowie 

najstarszych klas gimnazjum zaprosili 
pozostałych uczniów na warsztaty naukowe 
z chemii, biologii, fizyki i geografii. 

Chłopcy z klasy II gimnazjum zaprezentowali 
doświadczenia pt. „Magiczna chemia”, 
dziewczyny z IIIa zgłębiły temat barwników 
w cyklu doświadczeń pt. „Kolorowa 
chemia”.  Tematem warsztatów geograficznych 
były „Najciekawsze miejsca w Polsce”. Podczas 

warsztatów biologicznych uczniowie poznali mechanizmy iluzji optycznych oraz 
ciekawostki z genetyki. 

 

WARSZTATY Z PROFESOREM MATEMATYKI 
Z HISZPANII 

W dniach od 20 do 24 maja gościliśmy profesora 
matematyki Josė Rodrigueza z Uniwersytetu 
w Almerii (Hiszpania). Przyjechał on do nas 
w związku z udziałem naszej szkoły 
w międzynarodowym projekcie edukacyjnym 
„Let's play to classify surfacesˮ. 

Profesor Rodriguez zaprezentował uczniom 
gimnazjum oraz dzieciom przedszkola i klasy 
pierwszej pokazy, poświęcone geometrii brył 

z wykorzystaniem nietypowych metod dydaktycznych. Był to wspaniały przykład tego, 
jak w umiejętny sposób można łączyć naukę z kreatywną zabawą. Pokazom 
towarzyszyły warsztaty z udziałem uczniów. 

 

KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY 
Uczennica Zofia Dyka otrzymała wyróżnienie w Regionalnym 
Konkursie Literacko - Plastycznym o twórczości Marii 
Konopnickiej zorganizowanym przez Miejską Szkołę 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=18-05-2017 Dzie%C5%84 Przyrodniczy&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=22-05-2017 Wizyta profesora matematyki z Hiszpanii&Itemid=882
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Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie w dniu 30.05.2017 r. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolną techniką i dowolnymi 
środkami plastycznymi ilustracji w formacie A3 do wybranego utworu Marii 
Konopnickiej. 

  

DZIEŃ DZIECKA W KLASACH I-III SP 
Dzień Dziecka klasy I-III uczciły na sportowo 
uczestnicząc w turnieju gier i zabaw. 

Rozpoczęliśmy od wspólnych tańców. 
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. 

 

DZIEŃ DZIECKA W KLASACH IV-VI SP I GIMNAZJUM 
1 czerwca uczniowie klas IV-VI SP oraz 
gimnazjum świętowali Dzień Dziecka. 
Tradycyjnie był to dzień, kiedy uczniowie 
spędzali czas na sportowo. 

Na wstępie przywitaliśmy panią Anię, która 
poprowadziła dla nas rozgrzewkę w formie 
ZUMBY i HIP-Hop-u. 

Kolejny punkt programu to pokaz układów 
gimnastyki artystycznej do muzyki, 
wykonany przez najstarszych uczniów 

naszego gimnazjum. Nie zabrakło także humoru, uczniowie klasy IIIa przygotowali dla 
nas kabaret o tematyce sportowej. 

Uczniowie klas IV-VI rywalizowali w różnych konkurencjach zwinnościowo- 
szybkościowych, między innymi w rzutach do celu, slalomach z piłką, skokach 
w workach, torach przeszkód itp. 

Uczniowie klas gimnazjalnych wykazywali się dobrą znajomością siatkówki, stoczyli 
bowiem wiele zaciętych meczy w składach mieszanych. 

Na sam koniec wszyscy uczniowie zatańczyli wspólnie dwa integracyjne tańce: 
Skrzypka oraz Belgijkę. 

Wszyscy uczniowie zostali poczęstowani przez Radę Rodziców soczkami i batonikami. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=01-06-2017 Dzie%C5%84 Dziecka w klasach I-III SP&Itemid=882
http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=01-06-2017 Dzie%C5%84 Dziecka w klasach IV-VI i gimnazjum&Itemid=882
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SUKCES NASZEGO UCZNIA 
7 czerwca uczeń naszego gimnazjum Mateusz Sadowski uczestniczył w gali, na której 
wręczono nagrody w konkursie historycznym: „Wypędzenia i wywózki, martyrologia 
i zwycięstwa Polaków” organizowanym przez Niepubliczne Centrum Edukacji Kubajak. 

Nasz uczeń uzyskał tytuł laureata II stopnia.  

 

PROJEKT „ZAPRZYJAŹNIONA KLASA” 
13 czerwca naszą szkołę odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. 
Spotkanie było finałową częścią projektu „Zaprzyjaźniona klasa” na ten rok szkolny. 

Projekt miał szansę zaistnieć dzięki 
współpracy z panią Barbarą Budą z ZSS 
oraz dzięki zaangażowaniu pani Pauliny 
Wiatrowskiej i całej klasy II gimnazjum. 

Wspólne spędzanie czasu uczy tolerancji, 
pozwala lepiej się poznać i zaprzyjaźnić, 
bez względu na przeszkody. Nasi 
gimnazjaliści zamienili się w pisarzy, 
malarzy i nauczycieli, na chwilę znów 
poczuli się małymi dziećmi.  

I młodsi, i starsi świetnie się razem 
bawili.  

 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
Już od kilku lat organizowany jest w naszej 
szkole Dzień Języków Obcych. W tym 
wyjątkowym dniu podkreślamy znaczenie 
znajomości języków obcych we 
współczesnym świecie. 

W tym roku szkolnym, 20 czerwca, 
postawiliśmy na muzykę i zabawę oraz 
czynne uczestnictwo uczniów w specjalnie 
dla nich przygotowanej akademii. 

Zaczęło się śpiewająco i tanecznie - Jagoda 
Łasut z klasy I wykonała piosenkę „Hampelmann", a koło j.niemieckiego dwa tańce -
 „Tanzalarm" oraz „Wir sind stark", a z piosenką „ Hallelujah” po niemiecku wystąpiły 
uczennice kl. IVa. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=20-06-2017 Dzie%C5%84 J%C4%99zyk%C3%B3w Obcych&Itemid=882
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Później zmieniliśmy nieco klimat i udaliśmy się w filmową podróż po krajach 
anglojęzycznych - Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Swoje 
prace pokazali nam również uczniowie klasy Via - Agata Szydło próbowała 
w przystępny sposób pokazać nam niezrozumiałe i absurdalne prawa panujące w USA, 
a Mateusz Śnieżek przybliżył nam nieco Nową Zelandię. 

Wtedy nadszedł czas na quiz - uczniowie mogli się wykazać wiedzą wyniesioną 
zarówno z lekcji, jak i z filmu, który oglądali wcześniej - pytania były raz łatwiejsze, raz 
trudniejsze, ale z wszystkimi dali sobie świetnie radę. Na zakończenie zobaczyliśmy, 
poprzedzoną prezentacją Mateusza o braciach Grimm bajkę pt. „Kopciuszek” - 
oczywiście w wersji niemieckiej - w wykonaniu klas III gimnazjum. Widzowie 
nagrodzili brawami swoich kolegów w rolach aktorów tej popularnej bajki. 

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY 
W przedostatni dzień roku szkolnego przychodzi 
taki smutny moment, kiedy łezka w oku się kręci. 
To znak, że odchodzą NASI KOCHANI 
ABSOLWENCI. 

Tegoroczne pożegnanie, 22 czerwca, 
przygotowała klasa II gimnazjum pod opieką 
Pauliny Wiatrowskiej we współpracy z Judytą 
Janic i Gabrielą Malcherczyk. 

Obejrzeliśmy skecz ze szkolnej ławki 
w mistrzowskim wykonaniu Kai Gwiaździńskiej, Aleksandra Rusina i Kamila Wilczka. 
Emilka Kotlorz przygotowała również wspomnieniowy pokaz zdjęć. Denis Poczęty 
prezentował swój talent muzyczno-wokalny w utworze Mroza Nic do stracenia. Kiedy 
rozbrzmiała piosenka Perfectu Nie płacz Ewka, polały się szczere łzy. Dzielny Michał 
Foit poświęcił 10 godzin na upieczenie gimnazjalistom 200 babeczek. Słodkie 
upominki rozeszły się jak świeże bułeczki. 

Podczas nieoficjalnego pożegnania gimnazjalistów nastąpiło także uhonorowanie 
zwycięzców konkursu „Mega średnia”. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
Jak co roku nadszedł okres wakacji oraz moment pożegnania się ze szkołą. 

W tym roku nasza uroczystość zakończenia roku szkolnego była wyjątkowa, ponieważ 
mieliśmy zaszczyt gościć najważniejsze osobistości z naszej gminy i szkoły, w tym 
Wójta Gminy Pilchowice Pana Macieja Gogullę. 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=22-06-2017 Po%C5%BCegnanie gimnazjalist%C3%B3w&Itemid=882
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Na tę okoliczność, nasi uczniowie 
przygotowali przepiękną część artystyczną, 
jednakże najbardziej wzruszający był 
moment wręczania przez Panią Dyrektor 
licznych stypendiów, nagród, dyplomów, 
medali oraz świadectw z wyróżnieniem dla 
naszych wybitnych uczniów. Tą wzniosłą 
chwilą zamknęliśmy kolejny rozdział 
naszego szkolnego życia, a mianowicie rok 
szkolny 2016/2017.  

 

http://szkola.zernica.pilchowice.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=23-06-2017 Zako%C5%84czenie roku szkolnego&Itemid=882

