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W tym numerze:
– nowinki szkolne
– nasza twórczość
– legendy
– tu byliśmy
– nasze zwierzaki
– Ania o jesieni
– dla rozrywki

Kiedy październik 
śnieżny i chłodny, to 
styczeń bywa zwykle 
pogodny,
ale
gdy październik mokro 
trzyma, ostra będzie 
wtedy zima.
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Nowinki szkolne
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78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 02.10. w naszej szkole odbyła się akademia

z okazji 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Uroczystość  przygotowały  nasze  koleżanki

i  koledzy  z klasy VI a  i  VI b.  Mieliśmy okazję

wysłuchać  wierszy  o  tematyce  wojennej,  a  także

pieśni  żołnierskich.  Część  artystyczna,  którą

mieliśmy możliwość zobaczyć, skłoniła na pewno

niejednego  z nas do refleksji, ile mamy szczęścia,

że my na rozpoczęcie roku mogliśmy iść spokojnie.

Na  zakończenie  uczciliśmy  minutą  ciszy  pamięć

poległych  w  walce  i  pomordowanych

w obozach koncentracyjnych Rodaków.

Rocznica nadania szkole imienia

W piątek 6 października klasa VII b przedstawiła

w  trakcie  akademii  krótką  część  artystyczną

z  okazji  rocznicy  nadania  naszej  szkole  imienia.

Poświęcona  była  ona  naszemu  patronowi  –

Władysławowi Szaferowi – wybitnemu botanikowi,

miłośnikowi  przyrody  i  naukowcowi.  Nasze

koleżanki i koledzy przypomnieli  nam, jak ważną

rolę w naszym życiu odgrywa natura i jak musimy

o  nią  dbać,  aby  nasza  planeta  była  piękna

i bezpieczna.

14  października  –  Dzień  Edukacji

Narodowej

Uroczysta  akademia  odbyła  się  13  października.

W  tym  dniu  spotkaliśmy  się  w  sali

gimnastycznej,  gdzie  obejrzeliśmy  jeden  dzień

z życia  ucznia. Koleżanki i koledzy z klas: VI s

i VII s doskonale wcielili się w role nauczycieli

pracujących w naszej szkole. Mogliśmy zobaczyć

panią  od  historii,  plastyki,  chemii,  fizyki,

angielskiego,  nauczycieli  edukacji

wczesnoszkolnej  czy  wychowania  fizycznego.

Wszystko przedstawione było z humorem i przy

dźwiękach  dobrze  dobranej  muzyki.  Później

przyszedł czas na życzenia. (K.M i J.S)

Mistrz Pięknego Czytania

19 października w Miejskiej i Gminnej Bibliotece

w  Żarkach odbył się konkurs: Mistrz Pięknego

Czytania.  Zadaniem  uczestników  było

przeczytanie tego samego fragmentu książki  pt.

Chłopcy  z  Placu  Broni. W  drugim  etapie

uczniowie mogli wybrać sobie jedną z czterech

zaproponowanych  przez  organizatorów  pozycji,

a  były  to:  Sposób  na  Alcybiadesa  –

E. Niziurskiego, Magiczne drzewo – A. Maleszki,

Charlie  i  fabryka  czekolady  – R.  Dahla

i  Przygody  Tomka  Sawyera  – Marka  Twaina.

Możemy  być  dumni,  ponieważ  trzy  pierwsze

miejsca  zajęli  uczniowie  naszej  szkoły:  Oliwia

Szpak   -  I  miejsce,  Julia  Sikora  –  II  miejsce,

Juliusz  Balik  –  III  miejsce.  Serdecznie

gratulujemy! 



Nasza twórczość
Jesień

W kalendarzu zawitał październik.

Jesień wkroczyła jak awanturnik.

Znowu pluchy, deszcze, słoty.

Na nic człowiek nie ma ochoty.

Znowu grypy i katary.

Zmartwień zresztą jest bez miary.

Oto liście z drzew już lecą

nic nie robią tylko śmiecą.

Dzień jest krótszy, ranki chłodne.

I ubrania mniej wygodne.

Mama czapkę każe nosić

trudno nie mieć tego dosyć!

M. R

 

Barwy jesieni
                                                               W jesień liście kolory zmieniają i wiele barw kolorowych mają.

                                                               Bociany odlatują i do zimy nas szykują.

                                                               Liście szybko spadają i dlatego w jesień tak ładnie jest.

                                                               W liście szybko wskakuj hop i aniołki z liści rób.

                                                               A te liście barwy mają: pomarańcz, czerwień, rudy i brąz.

                                                               Takie kolory jesień ma i zdobią panią jesień w takich barwach.

                                                                                                                                                                   P. G 
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Legenda o zamkach w Mirowie
i Bobolicach

  

Jeśli ktoś z Was lubi czasem podążać śladem

legend, to namawiam na wycieczkę do zamków

w Mirowie i Bobolicach . Związana jest z nimi

legenda, którą krótko Wam przybliżę .

Zamkami władali dwaj bracia – Mir i Bobol -

który  miał  piękną żonę. Niestety zakochał się 

Zamek w Bobolicach – przed rekonstrukcją w

niej  z  wzajemnością  drugi  z  braci .  Gdy  Bobol zorientował  się,  co  się

dzieje, wtrącił kobietę do lochów, gdzie pilnowała jej czarownica i pies.

Gdy  czarownica  odlatywała  na  sabat,  na  Łysą  Górę,  kochankowie

spotykali się .  Ale któregoś raz,, nieostronnie obudzili  psa, który swym

warczeniem sprowadził do lochów Bobola.                   Ten widząc brata

z żoną, zdenerwował się i zabił go. Sam z powod, wyrzutów sumienia

został  ponoć  rażony piorunem.  A piękna księnniczka.....  jak  to  zwykle

bywa, dalej jest więźniem czarownicy i jej psa. Jednak, gdy stranniczka

odlatuje  na  sabat,  ona  stoi  na  balkonie  zamkowej  wieny  i  z  tęsknoą

wpatruje się w mirowski zamek, a później rozpływa się w ruinach .

Czy to prawda? Przekonajcie się sami!                           W.R
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Zamek w Mirowie



Tu byliśmy
11 października klasy 4b, 4c i 5s udały się na

wycieczkę  do  Kopalni  Srebra  w  Tarnowskich

Górach. Mieliśmy okazję zwiedzić obiekt, który

został  wpisany  na  Listę  Światowego

Dziedzictwa UNESCO.

Spacerowaliśmy  wraz  z  przewodnikiem

podziemnymi  korytarzami,  położonymi  40  m

pod  powierzchnią  ziemi.   Część  szlaku

pokonaliśmy  łodziami.  Przed  zjazdem  na  dół

zobaczyliśmy oryginalną wystawę minerałów, narzędzi i urządzeń górniczych.

Nasza  wyprawa  połączona  była  ze

zwiedzaniem  Muzeum  Chleba

w  Radzionkowie.  Widzieliśmy   tu

wszystko  to,  co  służyło  wykonaniu

chleba,  ale  również  pocztówki,

wyposażenie  wnętrz  czy  archiwalne

dokumenty  sięgające  nawet  XVI

wieku.  Muzeum  utworzył  pan  Piotr

Mankiewicz,  któremu  przyświecał

cel: uczenie szacunku do chleba i tradycji związanych z nim. Mogliśmy też własnoręcznie

uformować bułeczki, które po upieczeniu zjedliśmy ze smakiem! 
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Nasze zwierzaki

    – .   ,    To jest mój kot Januszek Jest jeszcze mały bo ma dopiero dwa

.     .   –  . miesiące Urodził się w połowie wakacji Jego mama to Pysia Janusz
      ,    miał jeszcze brata Murzynka i siostrę Fredzię ale niestety wszystkie

      .   kocięta w wieku trzech tygodni poważnie zachorowały Po ciężkiej
      ,   chorobie i długim leczeniu przeżył tylko Januszek dlatego jest moim
  .                      oczkiem w głowie Ostatnio mój kot szybko dorasta i
 .          nabiera sił Zaczął nawet wychodzić z Pysią na długie spacery oraz
   .   !      wspinać się na drzewa Jest coraz większy Pije mleko z miski i zajada

   ,     !suchą i mokrą karmę aż mu się uszy trzęsą
            .K K
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Ania o jesieni

Jesień  rozpoczyna się  23  września.  Jednak  jesień  to  coś  więcej  iż  data.

Jesień  to  prezent  jaki  otrzymujemy  od  przyrody.  Barwnym  krajobrazem,

różnorodnością jesiennych owoców wynagradza nam nadchodzącą mroźną zimę.

Jesień to jedna z najpiękniejszych por roku. Liście drzew okrywają się złotem

i  czerwienią.  Świat  ożywa  kolorami.  Różnobarwne  liście  tańczą  na  wietrze,

a później zmęczone spadają na ziemię, tworząc szeleszczący dywan.

Dni stają się krótsze i chłodniejsze. O poranku trawy i drzewa są oszronione.

Deszcz coraz  częściej  stuka  o szyby.  Na niebie  tworzą się  klucze dzikich gęsi

i innych ptaków odlatujących w cieplejsze miejsca. Zwierzęta gromadzą zapasy na

zimę.

Jesień obdarowuje nas różnorodnymi owocami. Sady pełne są pachnących

czerwonych  jabłek,  żółtych  gruszek  i  aromatycznych  śliwek.  Lasy  obfitują

w  smakowite  grzyby.  W  parkach  biegają  dzieci  w  poszukiwaniu  czerwonej

jarzębiny, żołędzi i kasztanów, z których później robią różne ludziki i zwierzątka.

Mimo  tego,  że  koniec  jesieni  jest  zimny  i  deszczowy,  bądźmy  wdzięczni

przyrodzie  za  barwy  i  wszystko  to,  czym tak  obficie  nas  obdarowała.  Wkrótce

nastąpi mroźna zima. Dookoła będzie tylko biały śnieg i lód.... Ale o tym ciii..... Na

zimowe opowieści przyjdzie jeszcze czas.

A.K
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Dla rozrywki
Coś dla Młodszych Koleżanek i Kolegów

Znajdź dziesięć różnic

Coś dla starszych Koleżanek i Kolegów

Dokończ działania, wpisując w puste miejsca właściwe cyfry i znaki. 

A.18 * 5 = …......

B. 742 …... 7 = 106

C. 1387 + 2215 = …....

D. 120 ….. 4 = 30

E. 121 - ….. = 88

                                                                  A. S

Zespół redakcyjny: Oskar Domański, Paulina Gurbała, Szymon Jęczara, Maja John,  Klaudia Kucharska,  Karolina
Miłoch,  Norbert Opałka, Mgdalena Radosz,  Wiktor Radosz,  Justyna Sołtysiak, Anna Kowacka, Hubert Żaczkowski
Opiekun: Maria Okularczyk
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