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Z życia szkoły
Dzień Nauczyciela
Właściwie i poprawnie - Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 października.
Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października)
została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.
Dzień Nauczyciela na świecie
Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World Teacher's Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem
UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.
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Rozpoczynamy nowy rok szkolny...
3-go września wróciliśmy znów do szkoły . Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą , potem
wszyscy spotkaliśmy się w hali sportowej na uroczystej akademii. Pani dyrektor gorąco powitała
wszystkich uczniów a szczególnie naszych pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w naszej
szkole. Po akademii spotkaliśmy się z naszymi wychowawcami w klasach . Wspominaliśmy minione
już wakacje.
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KLASA I ROK SZKOLNY 2012/13

Wychowawca:
mgr Gabriela Langosz

1.Bednarek Paskal
2.Dragon Daniel
3.Dragon Michał
4.Gmyrek Katarzyna
5.Jendrzej Julianna
6.Kniejski Jonas
7.Koj Julia
8.Kowolik Nikolas
9.Kubiciel Kamila
10.Kus Patryk
11.Lasończyk Małgosia
12.Miozga Anna
13.Miozga Monika
14.Niemiec Katarzyna
15.Obstój Magdalena
16.Okwieka Laura
17.Paliga Paweł
18.Panicz Klaudia
19.Płotnik Vanessa
20.Sobczyk Rafał
21.Sowa Mikołaj
22.Sykoś Filip
23.Syma Łukasz
24.Ticman Damian
25.Tkacz Weronika
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Wspomnienia z wakacji uczniów klasy IV a
Wakacje minęły mi bardzo dobrze, ale szybko. Byłam w Ustroniu. Tam
widziałam skocznię Adama Małysza. Jechałam też na Czantorię i z niej
podziwiałam piękne widoki. Chodziłam po Wiśle, byłam przed domem
Adama Małysza. Większość wakacji spędziłam w domu z rodziną. Chodziłam na grzyby i na spacery z psem. Spotykałam się też z koleżankami. Razem grałyśmy w piłkę, w berka i jeździłyśmy na rowerach. Wakacje były bardzo ciekawe, ale już czas do szkoły.
Agnieszka Król, kl. IV a
W tym roku niemal całe wakacje spędziłam w domu. Gdy była ładna pogoda, kąpałam
się w basenie, spotykałam się i bawiłam z kuzynkami i koleżankami na podwórku. Dopiero w połowie sierpnia wyjechałam z rodzicami, ciocią, wujkiem i kuzynami na czterodniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. W drodze do Krakowa pojechaliśmy jeszcze zwiedzić obóz pracy i zagłady w Oświęcimiu – Brzezince. Pani przewodnik , która
oprowadzała po obozie bardzo szczegółowo opowiadała nam o tym, co spotkało ludzi tam
przebywających . Po zwiedzeniu Oświęcimia pojechaliśmy do Krakowa . Był już wieczór.
Po krótkim odpoczynku poszliśmy na Rynek Główny w Krakowie . Chociaż było już
bardzo późno, to miasto tętniło życiem. Wszystko było pięknie oświetlone, grała muzyka,
a dorożki dodatkowo upiększały ten obraz. Widziałam Sukiennice, Kościół Mariacki i pomnik Adama Mickiewicza. Przed północą wsiedliśmy do dorożki i powolutku objechaliśmy Rynek i Wzgórze Wawelskie. Było super! Następnego dnia rano zwiedziliśmy Zamek
Królewski na Wawelu i Królewską Katedrę. Widziałam tam wiele grobów polskich królów, a także sarkofag Lecha i Marii Kaczyńskich. Byliśmy też na Wieży Zygmuntowskiej,
gdzie znajduje się ogromny dzwon. Bardzo podobał mi się Zamek Królewski i całe Wzgórze Wawelskie. Potem pojechaliśmy do Wieliczki. Znajduje się tam Kopalnia Soli
„Wieliczka”. Oprócz długich korytarzy są też tam wyjątkowo piękne miejsca, takie jak:
Kaplica św. Kingi czy sala bankietowa, a wszystko to ok.100m pod ziemią. Z Wieliczki
pojechaliśmy do Zakopanego. Pierwszego dnia poszliśmy nad Morskie Oko. Całą trasę
pokonaliśmy na nogach. Byliśmy strasznie zmęczeni, więc pojechaliśmy do Białki Tatrzańskiej na baseny termalne. Tego właśnie potrzebowaliśmy po tak męczącym dniu.
Następnego dnia zwiedziliśmy Krupówki i Wielką Krokiew. Wjechaliśmy wyciągiem na
samą górę. Widoki były przepiękne. Na Krupówkach kupiliśmy pamiątki i oscypki. Na
tym zakończyliśmy zwiedzanie Zakopanego. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do
Wadowic, gdzie między innymi kupiliśmy pyszne kremówki. Późnym wieczorem wróciliśmy do domu. Wszyscy byli zmęczeni, ale i zadowoleni. Chociaż
nasz wyjazd był krótki, udało nam się bardzo dużo zwiedzić. Pogoda także nam dopisała. Cieszę się bardzo z tego wyjazdu, ponieważ zobaczyłam wiele ciekawych miejsc, o których pewnie
kiedyś będę się uczyć w szkole.
Aleksandra Mateja, kl. IV a
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Parę dni tegorocznych wakacji razem z rodziną spędziłem w Karpaczu. To urocze miasteczko położone jest w Karkonoszach, u stóp Śnieżki. Pierwszego dnia wyruszyliśmy na
zwiedzanie małego kościółka ewangelickiego – „ Świątyni Wang”. Został on zbudowany
na przełomie XII i XIII wieku w Norwegii, w miejscowości Wang. W XIV wieku świątynia ta okazała się za mała dla wiernych i postanowiono ją sprzedać. Kościół został kupiony przez króla pruskiego, który chciał go podarować berlińskiemu muzeum. Jednak hrabina Fryderyka von Reden przekonała króla, aby przywiózł świątynię na Śląsk. Ciekawostką jest to, że kościół został wykonany bez użycia gwoździ. Podczas pobytu w Karpaczu nie mogło obyć się bez chodzenia po górach. Jestem bardzo dumny z tego, że udało
mi się zdobyć Śnieżkę, drugą co do wielkości górę w Polsce. Na jej szczycie znajduje się
zabytkowa kaplica św. Wawrzyńca, obserwatorium meteorologiczne oraz restauracja.
Trud, jaki włożyłem w wyprawę, bardzo się opłacił, ponieważ widoki były naprawdę niesamowite. Ostatniego dnia pobytu w Karpaczu zwiedziliśmy
Miejskie Muzeum Zabawek. Znajdują się tu zabawki z różnych
czasów i krajów. Zobaczyłem zabytkowe porcelanowe lalki,
drewniane samochodziki, dawne pluszaki. Moje wakacje były
bardzo udane, a pobytu w Karpaczu nigdy nie zapomnę.
Rafał Krohn, kl. IV a

Tegoroczne wakacje nie były takie, jak sobie wymarzyłam, ale nie były
też najgorsze. Pogoda była nawet fajna, można było korzystać ze słoneczka i basenu w ogrodzie. Razem z siostrami i kuzynką, która mieszka piętro wyżej, od rana szalałyśmy na podwórku. Było nas wszędzie
pełno. Mama nie była w stanie ogarnąć nas wzrokiem. Basen, trampolina, huśtawka i komputer – tak na zmianę. Do komputera to oczywiście
była długa kolejka. Najpierw moje trzy młodsze siostry, a na końcu ja.
W drugim tygodniu udało mi się pojechać do cioci. Było fajnie. Zajmowałam się młodszą kuzynką i droczyłam się z kuzynem. Na rodzinne
wakacje mieliśmy pojechać do Karpacza, a potem do naszych znajomych do Zakopanego.
Niestety plany się pokrzyżowały. Ania, moja młodsza siostra, rozchorowała się i w dniu,
kiedy mieliśmy wyjeżdżać, musiała z mamą zostać w szpitalu. Tydzień czasu miałam na
głowie więcej obowiązków. Pomagałam tacie w obowiązkach domowych i użerałam się z
siostrami. Było nawet fajnie – czułam się taka dorosła. Nawet pranie raz zrobiłam. Mama
była bardzo dumna, że tak sobie radziliśmy. W czasie wakacji byłam na dwóch weselach.
Potańczyłam sobie wreszcie tańce towarzyskie. Od trzech lat chodzę na kurs tańca i bardzo się wszystkim podobało, jak tańczyłam. Obiecałam sobie, że w czasie wakacji będę
dużo czytać. Niestety, wakacje były zbyt krótkie, zdążyłam przeczytać tylko jedną książkę. Sama się zdziwiłam, że tak mało. Teraz nadrabiam lekturami. Szkoda, że wakacje są
dopiero za 10 miesięcy!
Karolina Niemiec, kl. IV a
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Sprzątamy świat

„ Kocham, lubię, szanuję…Nie śmiecę”

– to hasło tegorocznej akcji

„ Sprzątania Świata”. Uczniowie kl. VI a wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Dudkiewicz przygotowali ciekawy program artystyczny, który miał
zwrócić uwagę na sprawy ekologii, ograniczenia produkowania ilości odpadów ,ich składowania i przetwarzania. Po apelu uczniowie klas IV-VI oraz
gimnazjum pod opieką nauczycieli udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów w naszej gminie.
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Europejski Dzień Języków obchodziliśmy w tym roku pod hasłem: „ Ucz się języków! - Bądź aktywny ” !
Europejski Dzień Języków to święto różnorodności kulturowej, językowej i uczenia się języków przez
całe życie. Ma za zadanie zwrócić uwagę na duże znaczenie nauki języków obcych, nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Wydarzenie to ma też podkreślić znaczenie wszystkich języków, jakimi porozumiewamy się w Europie.
W naszej szkole uczniowie na uroczystym apelu przedstawili program artystyczny propagujący naukę języków obcych .Uczniowie wspólnie z zaśpiewali piosenke „ Zawsze niech będzie słońce ” w
czterech językach.Brali udział w konkursie na plakat związany z Europejskim Dniem Języków Obcych a w gimnazjum słuchajli koncertu „ European Songs ” - piosenek młodzieżowych w różnych
językach europejskich.przez radiowęzeł.
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Chłopak na medal
Z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole w klasach IV—VI odbył się plebiscyt
na chłopaka na medal. Kandydatami byli: Kevin Jendrzej, Tomasz Klyszcz,
Robert Czeredrecki, Kamil Pytel, Kevin Respondek i Mateusz Jeziorowski.
Laureatem został

Robert Czeredercki.

Gratulujemy!!!
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MISTRZOSTWA POWIATU OLESKIEGO W INDYWIDYALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH.
/ STARE OLESNO 02.10.2012r. /
W dniu 2 października reprezentanci szkoły podstawowej i gimnazjum pojechali na biegi przełajowe
w Starym Oleśnie. Z pośród naszych reprezentantów troje z nich zakwalifikowało się do mistrzostw województwa w w/w biegach. Awans uzyskali Weronika Syma-1000m, Kamil Pytel-1500m(oboje SP Zębowice) oraz Mateusz Król-2000m z PG Zębowice. Gratulujemy również Teresce Lasończyk, Łukaszowi Witowskiemu, Danielowi Piegzie (wszyscy SP Zębowice), a także Natalii Gaś (PG Zębowice) udanego występu i dziękujemy za godne reprezentowanie barw naszej szkoły.

Weronika Syma- II miejsce w biegu na 1000m dziewcząt rocznik 2001 i mł.

Kamil Pytel- III miejsce w biegu na 1500m chłopców rocznik 2001 i mł.

Mateusz Król- III miejsce w biegu na 2000m chłopców rocznik 1998
Podziękowania dla wszystkich zawodników
Nauczyciele wychowania fizycznego
Numer 1
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Otrzęsiny w gimnazjum
Jak co roku w naszym gimnazjum odbyły się otrzęsiny klasy
pierwszej. Było mnóstwo śmiechu i zabawy zakończonej dyskoteką.
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Pasowanie pierwszaków
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów
wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
8 października dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Zabłysnęły talentem tańcząc poloneza, śpiewając piosenki i recytując wiersze.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani
dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia "Pasuję Cię na ucznia" - dotykając ołówkiem jak czarodziejską
różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie koleżanki z
klasy IV a życzyły sukcesów w nauce .Rada Rodziców ufundowała drobne upominki, a rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
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Wszystkim pierwszakom
na początek
życzymy w szkole dużo
szóstek i piątek,
wiele słońca na podwórzu,
mało łez, humoru dużo,
zdrowia, szczęścia i tak
co rok,
by udany był ten pierwszy
krok.
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Szkolny konkurs zbierania makulatury
Ogółem:
ZGS:

1838 kg – średnia na 1 ucznia: 6,9 kg

SP:

912,5 kg – średnia na 1 ucznia: 5,4 kg

GIM:

925,5 kg – średnia na 1 ucznia: 9,5 kg

Uczniowie, którzy zebrali najwięcej makulatury:
Najlepsi w ZGS:
I

Julia Jadach kl. III SP

- 171,5 kg

- nagroda p.Wójta

II

Kamil Miozga kl. I GIM

- 145,5 kg

- nagroda p.Wójta

III

Aleksandra Ledwig kl. I GIM

- 130 kg

- nagroda p.Wójta

IV

Tobiasz Hanuszewicz kl. III b GIM- 73 kg

V

Wanessa Dylka kl. II a GIM

- 69,5 kg

VI

Sara Skorupa kl. III SP

- 65 kg

Najlepsi w SP:
I

Julia Jadach kl. III

- 171,5 kg

II

Sara Skorupa kl. III

- 65 kg

III

Łukasz Witkowski kl. V b

- 58,5 kg

IV

Przemysław Piwowarczyk kl. VI a - 54 kg

V

Tomasz Panic kl. V b

- 53,5 kg

VI

Martyna Blozik kl. VI a

- 36 kg

Najlepsi w GIM:
I

Kamil Miozga kl. I

II

Aleksandra Ledwig kl. I

- 130 kg

III

Tobiasz Hanuszewicz kl. III b

- 73 kg

IV

Wanessa Dylka kl. II b

- 69,5 kg

V

Olga Piwowarczyk kl. III b

- 64 kg

VI

Mateusz Dandyk kl. I

Str. 16

- 145,5 kg

- 52 kg
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Zbiórka żołędzi i kasztanów
Nadal trwa akcja zbierania żołędzi dla Koła Łowieckiego , zebrano już bardzo dużo, ale
prosimy o jeszcze...
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REDAKCJA 1 numeru gazetki:
uzennice klasy V a
OPIEKUN: Gabriela Zając , Zofia Laskowska-Qach, Elżbieta Wróbel

Uwaga! Uwaga! Redakcja ogłasza konkurs „ Mam
talent”
Jeśli posiadasz jakiś talent, nieznane nam umiejętności lub pasje i chcesz
się nimi podzielić przygotuj krótki opis słowny oraz zdjęcia i przynieś je
do redakcji ( biblioteka szkolna).
Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:
- szkoła podstawowa klasy I-III
- szkoła podstawowa klasy IV-VI
- gimnazjum
- nauczyciele i obsługa
Przyniesione materiały będą publikowane na bieżąco w gazetce a w czerwcu
2013 roku jury wybierze największy talent roku szkolnego 2012/2013.
Czekamy na materiały i życzymy powodzenia !!!!
Twoim talentem może być np. rysunek, malarstwo, modelarstwo, poezja,
proza, sport, film, fotografia, ogród, sztuczki magiczne, szycie, robótki
ręczne itp..

