Uroczyste rozpo- 2-3
częcie roku
szkolnego

Jesień
Skarby jesieni
A czy wiecie, co to skarby
jesieni?
Piękne jabłko, co się w sadzie
rumieni,

I na klonach nasionka skrzydlate,
Co z jesiennym ścigają się wiatrem.

Garść orzechów na leszczynie
zebranych,

WyprawaPoprawa

Rano mgła świat przykrywa, a
w południe wiatr się zrywa.
Wieje wietrzyk wju, wju, wju,
aż brakuje wszystkim tchu.
Z drzew spadają złote liście,
to już jesień oczywiście.

Dzień Języków
Obcych

I czepliwe, łopianowe główki,

8-9

Lecą liście szu, szu, szu, w
całym świecie pełno dżdżu.

Spadające z wysoka kasztany,
Pełne maku słodkiego makówki,

4-7

Chmury rozsiewają deszcze, z
parasolką chodzą świerszcze.

Dzień Chłopaka

9-10

Pada deszczyk kap, kap, kap,
smutny ten jesienny świat.

Strąk fasoli, kapusty, włoszczyzny,

Dzień Nauczycie- 12-13
la

I czerwone jagody kaliny

14-15
W magicznym
miejscu

14-15

Kącik Młodego
Twórcy

16-17

Jesienne przysłowia
Gdy jesień zamglona– zima zaśnieżona.
W listopadzie goło w sadzie.
Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa.
Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima.
Na wiosnę ceber deszczu, łyżka błota; na jesieni łyżka deszczu, ceber błota.
Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.
Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny.

1 września 2015 roku szkolny dzwonek zadzwonił po
raz pierwszy po długiej, wakacyjnej przerwie.
Nowy rok szkolny rozpoczął się mszą szkolną, po
której uczniowie i nauczyciele udali się na halę
sportową. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu pani
dyrektor Małgorzata Stelmach powitała serdecznie
wszystkich zebranych. Szczególnie ważny okazał się
ten dzień dla pierwszoklasistów, którzy po raz
pierwszy przekroczyli progi szkoły. Przejęte i
uśmiechnięte dzieci z radością odbierały rogi obfitości.
Po uroczystości na hali, uczniowie rozeszli się do
swoich klas na spotkania z wychowawcami. Zewsząd
słychać było okrzyki radości i pełne entuzjazmu
opowieści o niesamowitych, wakacyjnych przygodach.
Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesów i powodzenia w nowym roku szkolnym. Oby
okazał się szczęśliwy!
Emilia Lempa, kl. VI

Klasa Ia

Klasa Ib

18 września 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sprzątania Świata. Imprezę otworzyło przemówienie pani dyrektor Małgorzaty Stelmach.
Po części oficjalnej uczniowie klas trzecich gimnazjum przedstawili prezentacje na temat ochrony środowiska na terenie naszej gminy. Następnie odbył się
pokaz mody ekologicznej. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum
przedstawili stroje wykonane z odpadów. Wśród ciekawych kreacji pojawiła się
nawet moda ślubna oraz sportowa! Wszyscy uczniowie wykazali się niezwykłą
pomysłowością w projektowaniu ubrań ekologicznych. Stroje podopiecznych
oceniały panie: Marianna Dylka, Katarzyna Madej, Agnieszka Chrzęstek oraz
pani dyrektor Małgorzata Stelmach. W kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej
zwyciężyła klasa Ib, w kategorii klas 5-6 wygrała klasa VI, natomiast w gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła klasa IIa. Nagrodą dla zwycięskich klas był
dzień bez kartkówki oraz odpytywania.

Po pokazie mody wszystkie klasy wybrały się na spacer po poszczególnych
częściach gminy i zbierały leżące na ziemi odpady. Niestety, w pokazie mody
nie brali udziału czwartoklasiści, którzy w tym czasie byli na zajęciach na basenie w Oleśnie, ale dzieci chętnie sprzątały gminę po przyjeździe.
Dzień ten pozostanie w pamięci uczniów na długo, głównie ze względu na
pokaz mody, który zdobył ogromne uznanie i sprawił, że wszyscy świetnie się
bawili.
Marlena Zyzik, kl. VI

24 IX 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach na
hali sportowej świętowaliśmy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum prezentowali
kraje, które wcześniej wylosowali. Mogliśmy zobaczyć, jak nasi rówieśnicy tańczyli, śpiewali i wykonywali przeróżne scenki, a także skosztować gulaszu, który przyrządziła klasa IIIa gimnazjum.
Na początku powitała nas pani dyrektor Małgorzata Stelmach, która
nie zapomniała również o rodzicach, którzy przybyli, aby zobaczyć, jak
prezentowały się ich dzieci. Po powitaniu pani dyrektor, pan Klaudiusz
Porobin zapoznał nas ze świętem, które właśnie obchodziliśmy, a następnie przekazał głos dwom uczennicom z 5. klasy. One również nas
przywitały i zachęciły do obejrzenia krótkich przedstawień. Występy
były tak ciekawe, ,że nie sposób było się nudzić.
Po skończeniu przygotowanych przez uczniów scenek był czas na
tańce i zabawę. W tym czasie jury wybierało zwycięzców. Okazało się,
ze w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej pierwsze miejsce zdobyła
klasa 3. W kategorii klas 4-6 na pierwszym miejscu uplasowała się klasa
IV, która prezentując Francję zatańczyła przepiękny taniec w parach.
W gimnazjum zwyciężyła klasa IIa, która która pięknie wykonaną piosenką zaprezentowała Polskę.
Tego dnia przegranych nie było, bo nawet ci, którzy nie wygrali, byli
zadowoleni. Imprezy takie, jak ta, świetnie działają na uczniów a nauczycielom pozwalają zapomnieć o codziennych trudach pracy.
Brygida Maniurka, kl. IbG

30 września w naszej szkole odbył się Dzień
Chłopaka. Każdy chłopak w tym dniu mógł poczuć
się doceniony i wyróżniony.
Dziewczyny obdarowały solenizantów małymi
podarunkami oraz złożyły im serdeczne życzenia.
Chłopcy z 4. klasy zostali obdarowani lizakami
i batonami. Uczniowie 5. klasy dostali pączki
oraz lizaki, a męska część klasy 6.- piłkę adidasa. W szkole odbył się również konkurs na Super
Chłopaka. Ten zaszczytny tytuł zdobył Patryk
Beneda z klasy 5. Pani Beata Klyszcz podarowała
Patrykowi kubek z napisem ,,Super Chłopak ’’, a
pozostali kandydaci, czyli Dominik Koch i Filip
Sykoś dostali czekoladę oraz baton .
Dzień ten na pewno zostanie w pamięci niejednego chłopaka.
Julia Jadach, kl. VI

13 października 2015 r. w Zespole– Gimnazjalno– Szkolnym w
Zębowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
Uczniowie gimnazjum pod kierownictwem pani Barbary Puchały i
pani Agaty Wons–Wiechy przygotowali humorystyczne przedstawienie pt. „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel
na świecie” obrazujące ciężką pracę nauczycieli od zarania dziejów. Podczas spektaklu uczniowie wręczyli pedagogom oraz pracownikom obsługi pomysłowe upominki w postaci pięknie udekorowanych jabłek.
Kolejnym punktem programu okazał się mini quiz „Uczniów znasz
– punkty masz!”, w którym rywalizowali nauczyciele gimnazjum i
szkoły podstawowej. Musieli się oni wykazać wiedzą na temat swoich wychowanków. Uczniowie czekali w napięciu na to, kto wygra.
Okazało się, że każda szkoła wykazała się ogromną wiedzą, więc
ogłoszono remis.
Po apelu wszyscy uczniowie udali się do swoich klas złożyć swoim
wychowawcom serdeczne życzenia. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.
Karolina Sacha. Kl. VI

Dnia 25 września 2015 r. uczniowie klasy III i IV szkoły podstawowej mieli okazję odbyć fascynującą podróż do Zaczarowanego Świata. Z samego rana podekscytowani uczestnicy wycieczki zebrali się w korytarzu szkolnym, gdzie z niecierpliwością oczekiwali przybycia autobusu. Podróż pod opieką pani Elżbiety Wróbel, pani Gabrieli Zając oraz pani Eweliny Pokorskiej
przebiegła w wesołej, pełnej oczekiwania na niespodzianki i niezwykłe przeżycia atmosferze.
I rzeczywiście! Pierwsza niespodzianka nadarzyła się już na
wstępie. W wejściu do budynku, w którym mieścił się Zaczarowany Świat przywitała wszystkich ogromna sowa. Wywołała ona
mnóstwo radości i śmiechu.
Okazało się, ze nasza szkoła nie była jedynym gościem.
Mieliśmy okazję poznać kolegów i koleżanki również z dwóch innych szkół. Razem z nimi zostaliśmy podzieleni na kilka grup, z
których każda odwiedzała inne pracownie.
Rozpoczęła się niezwykła podróż po Zaczarowanym Świecie.
Pierwszą z pracowni była Humanicum, gdzie mogliśmy się wiele
dowiedzieć na temat budowy ciała człowieka. Wzięliśmy również
udział w ciekawej pogadance na temat higieny i profilaktyki
zdrowotnej. W laboratorium Elektromagneticum posiedliśmy
wiedzę na temat prądu, poznaliśmy sposoby wykorzystywania
energii, mogliśmy sprawdzić działanie maszyny elektrostatycznej a nawet na własnej skórze poczuć działanie prądu!
W Gardenium odkrywaliśmy fascynujący świat przyrody. Poznaliśmy dzieje Ziemi, nauczyliśmy się obliczać wiek drzewa, a nawet mogliśmy potrzymać ząb rekina sprzed 2000 lat!
W pracowni Roboticum własnoręcznie zbudowaliśmy samolot z
klocków LEGO, który następnie programowaliśmy tak, aby samodzielnie mógł się poruszać. Było to niezwykłe doświadczenie.
W Architektorium wcieliliśmy się w pracowników budowy domu.
Poznaliśmy również przeróżne domy świata. Okazało się, ze
można je budować ze śniegu, torfu, a nawet stawiać na palach!
W niezwykle ciekawą i wymagającą wytężonego wysiłku umysłowego grę katamino mogliśmy zagrać w pracowni Matemetrum. A
w Opticum za pomocą urządzenie termowizyjnego mieliśmy możliwość poznać mapę temperatury własnej twarzy!

W trakcie przerw mogliśmy chwilę odetchnąć i zjeść przygotowane
dla nas zdrowe śniadanie oraz pyszny obiad. Mimo, iż zajęć było naprawdę dużo i byliśmy już trochę zmęczeni, z żalem przyjęliśmy wiadomość, że musimy wracać do domu. Czas minął tak szybko! Pełni wrażeń i
bogatsi o nową wiedzę ruszyliśmy do wyjścia. Każdy uczeń otrzymał
upominek w postaci ciekawej książki przyrodniczej oraz paczki z owocami, jogurtem i wodą mineralną.
Wycieczka do Zaczarowanego Świata okazała się niezwykłą przygodą,
pełną spotkań z tym, co nowe i nieznane. Nie mieliśmy pojęcia, że świat
może być tak fascynujący. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy
mieli okazję wcielić się w role odkrywców.

„Nasze drzewo”
Nasze drzewo jest zielone, bardzo rozweselone
Lubię na nie patrzeć wiosną
Bo wtedy na nim liście rosną
Jest bardzo stare i rozrośnięte
Ma gałęzie bardzo kręte
Dąb ten do niedawna był świeży, zielony
Teraz zmienił barwę– jest złotobrązowy
A wśród swoich liści żołędzie ukrywa
Tworzy z nich się co dzień wyjątkowy dywan
Gdy przyjdzie listopad
A z nim słota, plucha
Dąb nie będzie szumiał
Ballady do ucha
Ballady o słońcu
I o matce– Ziemi
I że wiosną znowu
Utonie w zieleni
Kasia Gmyrek, kl. IV

„Mądre drzewo”
Drzewa wiele już słyszały
Pewnie nieraz się z nas śmiały
Za głupotę i niemądrość
Ale czasem dumne były
Całe wieki się uczyły
I są mądre– zasłużyły!
Byśmy byli jak te drzewa
Takiej mądrości nam trzeba.
Izabela Rybak, kl. V

Katarzyna Gmyrek
oraz Izabela Rybak–
laureatki konkursu
przyrodniczoczytelniczego
„Poezja dla drzewa”

Przepis na dobrą ocenę
Składniki: pozytywne nastawienie, opakowanie szanowania przedmiotu, trochę dobrych chęci, przyprawy (szczypta wysiłku i kreatywności oraz łyżeczka
wolnego czasu.
Sposób przygotowania:
1.

W jednej misce wymieszać pozytywne nastawienie i całe opakowanie szanowania przedmiotu.

2.

W oddzielnym naczyniu ubić dobre chęci i przyprawy.
3.

4.

Wszystkie składniki połączyć i wymieszać.
Wstawić do lodówki na tydzień i mieć nadzieję,
ze się uda.

MOJA SZKOŁA UCZY ZDROWIA
MOJA SZKOŁA UCZY ZDROWIA
W ramach programu innowacyjnego "Rusz głową, rusz ciałem  zmień nawyki na trwałe" uczennice Szkoły Podstawowej w Zębowicach tworzyły zasady dbania o higienę
osobistą oraz właściwą higienę jamy ustnej. Następnie pod opieką p.M.Dudkiewicz
udały się na wycieczkę do zaprzyjaźnionego gabinetu stomatologicznego w Zębowicach. Na miejscu stomatolog– pan Martin Pielok w wyczerpujący sposób omówił kwestię dbania o zęby oraz zapoznał uczniów z tajnikami pracy stomatologa . Dzieci były
bardzo zaangażowane w przebieg zajęć i zasypywały stomatologa pytaniami.

