ZESPÓŁ GIMNAZJALNO
SZKOLNY
W ZĘBOWICACH
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Coraz krótsze dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały pola
i łąki. Nie słychać śpiewu
ptaków, zniknęły brzęczące owady i barwne motyle. 23 września rozpoczyna się jesień. Dlaczego jej
nie powitać? Przecież jest
bajecznie kolorowa i bogata w spadające liście. Rozdaje swoje nieprzebrane
skarby - soczyste jabłka i
gruszki, pyszne śliwki,
zdrowe orzechy, smakowite grzyby.
To nic, że słońce nie świeci już takim blaskiem,
ale za to pojawia się rosa,
po polach srebrzy się babie lato...

Na jesieni świat się mieni.

Konkursy

Dzień Nauczyciela
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Kończy się lato w przepych bogate
I zmienia, zmienia piękną
swą szatę.
Drzewa po świeżej, bujnej
zieleni
Wdziewają złote barwy
jesieni.
Pogodnie, cicho i uroczyście
Spływają z wolna na ścieżkę liście,
A gdy śpieszymy do szkoły
drogą,
Raźno szeleszczą, szumią
pod nogą.

Leopold Staff "Jesienne
liście" [fragm.]

Jesień. Czas zadumy, błogiego odczuwania ciepła domowego gniazda, smakowanie
piękna barw, obserwowanie
niestrudzonych w wirowaniu
liści, nasłuchiwania wichrów

Z
jesienią
wiążą się charakterystyczne obrzędy i zwyczaje.
Gromadzenie zapasów.
Zapobiegliwie robią je ludzie i zwierzęta. Domy
pachną smażonymi powidłami i suszącymi się grzybami. W dziuplach wiewiórek i norach małych gryzoni przybywa orzechów,
żołędzi i innych smakołyków, które pozwolą przetrwać zimę.

Wykopki i pieczenie
ziemniaków. Przy zbieraniu ziemniaków pracowały
zazwyczaj kobiety. Potem
nad opustoszałymi kartofliskami snuł się dym: to w
popiele dogasających
ognisk dzieci piekły ziemniaki.

Święto Zmarłych. Czas,
kiedy przyroda przygotowuje
się do zimowego snu, zawsze
skłaniał do rozmyślań o przeszłości.

To dzień wspomnień o ludziach, którzy odeszli, o historii kraju, ale także o dziejach własnej rodziny. Kwiaty
i ognie stawiane na grobach
są znakiem naszej pamięci i
wdzięczności. W przeszłości
rozniecano je także na rozstajach dróg i polach.
Na podstawie jesiennej
pogody ludowe przysłowia
przepowiadają,
jaka będzie zima.
Gdy jesień zamglona, zima
zaśnieżona.
Gdy jesień bez deszczu
będzie, w zimie deszczu
pełno wszędzie.
W jesieni prędko, gdy liść
z drzew opadnie, to wkrótce zima będzie, każdy
zgadnie.
Jesień, gdy długo zachowuje liście, srogiej zimy
znakiem oczywiście.
W jesieni, gdy tłuste ptaki,
mróz w zimie nie byle jaki.
Im suchsza jesień, tym
zimniejsza zima.
Jesień bezdeszczowa to
zima wiatrowa.
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2 września 2013 roku uczniowie ZGS rozpoczęli kolejny rok szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta . Następnie
uczniowie wraz z nauczycielami spotkali się w szkole, gdzie o godzinie 9.00 na hali rozpoczął się apel. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014 oprócz uczniów klas I-VI, gimnazjalistów,
grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście.

Witaj szkoło na wesoło!
Przywitaliśmy nowy rok szkolny 20132014.
Wszyscy jesteśmy ciekawi, co nam przyniesie?
Mamy nadzieję, że wiele radosnych i niezapomnianych chwil.

Z

ŻYCIA

SZKOŁY

NUMER

1

WRZESIEŃ/PAŹ DZIERNIK

2013

STR.

3

STR.

4

1.Benk Aleksy
2.Dragon Joanna
3.Gaś-Zajadlik Jacob
4.Jonczyk Martyna
5.Koj Wiktoria
6.Kostyra Tomasz
7.Kowolik Collin
8.Koza Bartosz
9.Langosz Szymon
10.Mateja Florian

11.Michalczyk Julia
12. Niemiec Małgorzata
13.Nowak Oskar
14.Pieprzyca Dawid
15.Pyka Nadia
15.Respondek Karolina
16.Seidel Paskal
17.Sikora Marcin
18.Szczygieł Natalia
19.Szczygieł Wiktoria
20.Tokarczyk Magdalena
21.Wodarczyk Paskal
22.Żywanowska Magdalena

Wychowawczyni : mgr Elżbieta Wróbel
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Pod takim hasłem rusza tegoroczna, akcja
„Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypada,
jak zwykle na 3. tydzień września, czyli 20 - 21 - 22
września

Jestem, więc nie śmiecę
Odkrywamy czysty las
Zbieram – pomagam
20 tysięcy telefonów na 20. "Sprzątanie świata - Polska"
Zorganizuj własną zbiórkę ZSEE
Zadania towarzyszące tegorocznej Akcji, to przedstawione powyżej: propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli
„nieśmiecenie”, odkrywanie lasów
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Od 12 lat, 26 września, we wszystkich krajach europejskich obchodzony jest Europejski Dzień
Języków. Również w naszej szkole hucznie świętowaliśmy ten wyjątkowy dzień. Pięknie przystrojona szkoła oraz uczniowie poprzebierani w barwy narodowe wcześniej wylosowanych krajów. Europejski klimat i wesoła atmosfera towarzyszyły wszystkim przez cały dzień.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w warsztatach językowych. Na krótkich, lecz bardzo interesujących zajęciach mogli poznali podstawowe zwroty w języku czeskim,
francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Zajęcia prowadziły panie Marzena Koral, Agnieszka Gadek, Iwona Grzesik i Patrycja Wolicka. Warsztaty językowe zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem zarówno przez uczniów i nauczycieli.
Następnie, przygotowana przez panią Beatę Klyszcz grupa, wystąpiła w krótkim przedstawieniu w języku niemieckim pt. „Śpiąca Królewna”.
Po dwutygodniowych próbach, klasy SP i gimnazjum mogły się zmierzyć w rywalizacji na
Szkolnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Występujące klasy zachwyciły wszystkich niebywałym profesjonalizmem wykonywanych utworów oraz choreografią, porywając publiczność
do tańca i wspólnej zabawy.
Wyniki:
Szkoła Podstawowa
I miejsce – V a
II miejsce – V b i VI b
III – VI a
Gimnazjum
I miejsce – I a
II miejsce – II b
III miejsce – II
Bony na niepytanie (za najlepiej przebrane klasy) : III SP, V a SP i I a GIM
EDJ organizowany był ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
który ufundował upominki dla uczestników konkursów. Pani Marzena Koral zaprezentowała
projekty i możliwości jakie młodzieży stwarza UM i zachęciła wszystkich do nauki języków obcych.
EDJ zakończyła projekcja specjalnie przygotowanego filmu pt. „Poradnik Nastolatka”
Serdecznie podziękowania i gratulacje należą się wszystkim współtworzącym tą wyjątkową uroczystość (zarówno uczniom i nauczycielom).
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Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny,
życzymy każdemu chłopcu:



Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,




Ciastek - tylko tych najsłodszych



Samochodów - tylko tych najszybszych

Zabaw - tylko najweselszych

Przygód - tylko najciekawszych

.... i butów - takich, co najlżejsze

w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!
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Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2013
Dnia 09 października 2013 roku w Domu Spotkań w Zębowicach odbyło się podsumowanie
konkursu na najaktywniejszego czytelnika wakacji 2013. W Gminnej Bibliotece Publicznej zebrali
się czytelnicy, zaproszeni goście oraz laureaci konkursu.
W miłej, sympatycznej atmosferze, przy kawie i herbatce pani bibliotekarka wręczyła nagrody najlepszym czytelnikom. I tak wśród dzieci najlepszymi czytelnikami okazali się:
1. Magdalena Obstój klasa II — 42 egzemplarze
2. Adrianna Obstój klasa III — 39 egzemplarzy
3. Dawid Ticman klasa V b —

9 egzemplarzy

4. Martina Zyzik klasa VI b —

7 egzemplarzy

5. Marlena Zyzik klasa IV —

3 egzemplarze

Wszystkie, wyżej wymienione osoby są uczniami naszej podstawowej w Zębowicach. ogłoszono także wyniki wśród oraz dorosłych. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe,
a także inne fajne upominki. Po części oficjalnej mogliśmy wspólnie podyskutować na temat literatury, ciekawych książek oraz nowinek literackich.
Opisały : Martina i Marlena Zyzik .
Obserwowała i potwierdza Katarzyna Przybyszewska, która laureatom gratuluje ,
a pozostałych uczniów do czytania książek

zachęca.: )
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Dnia 30 września w naszej szkole w bajkowej scenerii uczniowie klasy I poprzez
uroczyste ślubowanie stali się pełnowartościowymi uczniami Zespołu Gimnazjalno
Szkolnego w Zębowicach. Nie było to rzeczą łatwą, ponieważ podróżując po wielu
krainach musieli wykonać szereg zadań i wykazać się niezwykłymi zdolnościami i
im się udało. Doskonale wykonali wszystkie zadania i zdali egzamin na szóstkę.
Po egzaminie uroczyście ślubowali być dobrym Polakiem, uczniem, kolegą i że będą się starać swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie p.dyr M.Stelmach kładąc uczniom na lewe ramię symboliczny ołówek wypowiedziała magiczne słowa: „Pasuję Cię na ucznia PSP w Zębowicach”, a
wychowawczyni Elżbieta Wróbel rozdała „Dyplomy pasowania na ucznia”.
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem grupowym i słodkim poczęstunkiem.
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Konkurs plastyczno - literacki
Konkurs plastyczno – literacki „ Europejski świat bajek” zorganizowany przez
bibliotekę w ramach szkolnych obchodów „ Europejskiego dnia języków ”.
W konkursie wzięło udział 38 uczniów klas I – VI szkoły podstawowej, którzy
przygotowali 40 prac. Spośród wielu bohaterów literackich krajów Europy nasi
uczniowie wybrali :
Brzydkie kaczątko (Dania), Rumcajsa, Krecika i „ Psi żywot” (Czechy) Wika i
zająca (Rosja), „ Baśnie ” braci Grimm, Pszczółkę Maję i Gucia (Niemcy), Kubusia Puchatka (Anglia), Smurfy (Belgia), Asterixa i Oberixa (Francja) oraz
Bolka i Lolka, Reksia (Polska )
Jury w składzie: p. Katarzyna Madej, p.Gabriela Langosz, p. Z.Laskowska –
Qach i p. Katarzyna Przybyszewska, wyłoniło zwycięzców. Głównym kryterium oceny była technika pracy i staranność i estetyka wykonania.
W kategorii klas I – III ( spośród 26 prac )
I miejsce Magdalena Obstój – klasa II „ Krecik’
II miejsce Julia Koch – klasa III „ Pszczółka Maja”
III miejsce Katarzyna Niemiec – klasa II „ Oberix”
Wyróżnienia:
Paskal Seidel – klasa I „ Bolek i Lolek” Tomasz Kostyra - klasa I „ Bolek i Lolek”
Michał Dragon – klasa II „ Spongebob” Miozga Monika – klasa II „ Reksio”
Adriana Obstój - klasa III „ Wilk i zając” Agata Kozłowska – klasa III „ Rumcajs”
W kategorii klas IV – VI ( spośród 14 prac )
I miejsce Daria Rajnoga– klasa VI„ Brzydkie kaczątko’
II miejsce Marta kozłowska „ Psi żywot”
III miejsce Agnieszka Krawczyk –
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Dnia 11 października w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie oraz zeszłoroczni absolwenci wzięli udział w „złotej ankiecie”, na podstawie której nauczycielom oraz pracownikom szkoły wręczone zostały „Złote Belfry 2013” –
wyniki były zaskakujące! Uroczystość uświetnił występ uroczego mini – chóru
oraz solistki Pauliny Puchały. Wręczone zostały dyplomy oraz nagrody, złożone życzenia i podziękowania. Gwoździem programu okazała się prezentacja
towarzysząca gali Złotych Belfrów pod tytułem: „Powrót do przeszłości”.
Oraz wystawa zdjęć poświęcona pracownikom naszej .Uśmiechom i oznakom
radości nie było końca. Oby dobry nastrój towarzyszył nam przez cały rok
szkolny.

REDAKCJA:
Zofia Laskowska-Qach

Uczeń protestuje:
- Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale regulamin
szkolny nie przewiduje niższych ocen

Dzwoni uczeń do profesora o 3-iej nad
ranem i pyta:
- Panie profesorze, co pan robi?
Co to jest lekcja ?
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor.
- Lekcja to dłuższy okres czasu przy- No, a ja przez Pana się uczę!!!
gotowujący na krótką przerwę

Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie

