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Dziękujemy nauczycielom
Ślubowanie

     WYDARZENIA

Zeskanuj kod 
za pomocą bez-
płatnej aplikacji 
QR Code Re-
ader i obejrzyj 
film na swojej 
komórce.

Bicie rekordu Guinessa w resuscytacji

Mamy w tym swój udział

W tym roku wyjątkowo uczczono Dzień 
Nauczyciela. Klasa VIa wraz z wycho-
wawczynią, panią Agnieszką Czernek 
przygotowała z tej okazji akademię. Było 

troszkę zabawnie i troszkę wzruszająco, 
a najważniejsze, że tego dnia nikt nie za-
pomniał o życzeniach dla swoich pedago-
gów i pracowników szkoły.

17 października, w naszej szkole, już po 
raz drugi odbyło się bicie rekordu Guines-
sa w resuscytacji. Poprzednim razem, rok 
temu miała miejsce próba bicia rekordu, 
teraz zachowano wszelkie procedury, aby 
rekord został uznany. Wszystko odby-
ło się na sali gimnastycznej. Tym razem 
opiekunami akcji byli pani Anna Banaś, 
pani Klaudia Kwiatkowska, pan Krzysz-
tof Filipiak i pan Tomasz Gołuchowski. 
Akcja polegała na tym, by w czasie 30 
minut, 30 wybranych uczniów wykona-
ło jak najwięcej akcji resuscytacyjnych 
na specjalnych fantomach. Wcześniej 
wszyscy oglądali też film instruktażowy 

i odbyli specjalne szkolenie. Akcja bicia 
rekordu została wymyślona przez Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która 
m.in. od wielu lat prowadzi w różnych 
placówkach szkolenia z udzielania pierw-
szej pomocy.
Nadia Rubik

Czy zastanawialiście się, jak uratować 
życie drugiemu człowiekowi, który 
stracił przytomność i nie oddycha? Oto 
lista czynności, które trzeba wykonać:
1. Wykonaj telefon na pogotowie.
2. Sprawdź przez 10 sekund czy po-
szkodowany oddycha.
3. Jeśli oddycha, trzeba go ułożyć w 
pozycji bezpiecznej i czekać na pomoc.
4. Jeśli nie oddycha, trzeba rozpocząć 
resuscytację:
30 razy uciskamy klatkę piersiową, 
następnie wykonujemy dwa wdechy. 
Czynności powtarzamy do czasu od-
zyskania oddechu przez poszkodowa-
nego, uzyskania pomocy lub własnego 
zmęczenia.
Jagoda

Jak wykonać 
resuscytację?

Piątek, 14 października był wyjątkowy 
dla uczniów dwóch klas pierwszych. 
Tego dnia, w galowych strojach, uczest-
niczyli w pasowaniu na ucznia. Oprócz 
pamiątkowych dyplomów odebrali też le-
gitymacje szkolne i od tego dnia stali się 
pełnoprawnymi uczniami społeczności 
szkolnej.

Wizyta w planetarium

Dnia 18 października klasy Ia i IIb wraz 
z wychowawcami (Aleksandrą Żył-
ką-Szczepańską, Joanną Pełką, Sylwią 
Wasiel) wybrały się do Planetarium Ślą-
skiego w Chorzowie.
W trakcie seansu „Kometa nad Szwaj-
carską Doliną”, planetarium zmienia się 
w statek kosmiczny, którym Berenika i 
Jurek udają się w fascynującą podróż w 
Kosmos. Ich pilotem i przewodnikiem 
po Układzie Słonecznym jest sam Mi-
kołaj Kopernik – twórca teorii heliocen-
trycznej. Dzieci z okien statku kosmicz-
nego oglądają Księżyc, Marsa, Jowisza, 
doświadczają zderzenia z planetoidą.
Po seansie uczniowie zwiedzili Obser-
watorium Astronomiczne, zrobiły sobie 
zdjęcia w kostiumie astronauty oraz za-
kupiły interesujące pamiątki.
Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do 
szkoły.



Nowe hobby - peonza
Dzień Krawata
  WYDARZENIA

Test z Tuwima
24 października br. odbył się konkurs dla 
klas II – III pt. „Czy znasz wiersze Juliana 
Tuwima?”.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
przystąpili do zadania – rozwiązywali 
test.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Natasz Kuś-Chyżyńska – kl. 
III e
II miejsce – Filip Deluga – kl. III d
III miejsce – Maria Pietrzyk – kl. III b i 
Nadia Wieruszewska – kl. II a

Muzeum chleba

12 października klasy III a oraz III b poje-
chały do Muzeum Chleba w Radzionko-
wie. Dzieci poszerzyły tam swoją wiedzę 
o historii, produkcji oraz tradycjach zwią-
zanych z chlebem. Podczas wycieczki 
uczniowie przenieśli się w czasie do szko-
ły sprzed lat, dowiedzieli się, jakie wtedy 
panowały zwyczaje, próbowali również 
pisać rysikiem na kamiennych tablicz-
kach. Na zakończenie wycieczki dzieci 
ze smakiem zjadły chlebowe plecionki, 
które wcześniej własnoręcznie przygoto-
wały.

Dzisiaj w naszej szkole odbył się pokaz 
gry peonza. Peonza to coś na kształt bącz-
ka, z którym można robić różne tricki za 
pomocą sznurka. Gra jest niezwykle po-
pularna w Meksyku. Sztuczki, np.: „win-
dę”, „F1” i „Lewandowskiego” pokazywa-
li właśnie dwaj Meksykanie - Mauricio 
Gonzalez i Salvador de la Rosa, ubiegło-
roczni mistrzowie tej gry. Nie brakowa-

13 października został ogłoszony Dniem 
Krawata. Klasy 2a 2b 2c 3c 5a 6a 6c sta-
wiły się prawie w komplecie z tą ozdo-
bą. Od tej zabawy, zaproponowanej przez 
Samorząd Uczniowski rozpoczęło się 
klasowe zbieranie punktów za udział w 
szkolnych imprezach. Na koniec roku naj-
aktywniejsze klasy zostaną nagrodzone.

ło chętnych do spóbowania swoich sił w 
prostym triku, nawet wśród nauczycieli. 
Pokaz miał zachęcić dzieci do poznania 
nowej formy rozrywki i rozwijania zręcz-
ności. Naszych dzisiejszych gości, razem z 
przedstawicielem firmy  Trompos Come-
ta, która produkuje i reklamuje zabawki, 
można jeszcze spotkać do 16 listopada, 
w soboty, w sklepie Fido i w Plazie w Toy 
Planet. Tam będą się odbywały zawody w 
peonzie z bardzo atrakcyjnymi nagroda-
mi.
Miki MC

Dawna moda Zagłębia

19 paździenika klasy VIa, VIc i VId wy-
brały się do Energetycznego Centrum 
Kultury. Wzięły tam udział w lekcji na 
temat kultury ludowej. Lekcja rozpoczęła 
cały cykl spotkań poświęconych różnym 
zagadnieniom związnym z historią Zagłę-
bia. Pierwszy wykład wprowadzał pod-

stawowe pojęcia etnograficzne ale część 
warsztatowa zapewniła wszystkim sporo 
rozrywki. Para uczniów dziewczynka i 
chłopiec miała okazję przenieść się w 
modowe czasy sprzed 19 wieku. Obo-
je pod okiem pań prowadzących zostali 
kompletnie ubrani w ludowe stroje parad-
ne, wiejskie z tamtych czasów. Widzom, 
pomimo, że nie mieli okazji brać udziału 
w przebierankach, też taka forma lekcji 
bardzo przypadła do gustu. Tym bardziej, 
że na koniec, dla uważnych, był konkurs 
z nagrodami.
Natalia Żurek

Zumba - na pomoc kotom
8 października w naszej szkole odbyła 
się „Kocia zumba”. To cykliczna impre-
za, której pomysłodawczynią jest Becia 
Jankowska - instruktorka zumby i wiel-
ka miłośniczka kotów. Cały dochód ze 
sprzedaży biletów na zabawę przeznaczo-
ny był na żywienie i leczenie bezpańskich 
kotów. Zabawa trwała ponad dwie godzi-
ny, a ćwiczenia prowadziło kolejno kilku 
instruktorów. Podczas przerw losowano 
całe mnóstwo nagród, m.in. karnety na 
siłownię, wizyty w salonie fryzjerskim, 
a nawet bilety na koncert Ani Wyszkoni.
Natalia Konieczna



W KINACH

Osobliwy dom pani Peregrine
Ten wspaniały film opowiada o chłopcu 
imieniem Jacob, który wyrusza do Wa-
lii, chcąc odkryć prawdę o tym, o czym 
opowiadał mu jego dziadek. Gdy przypły-
nął na wyspę, odkrył, że dom dziecka, o 
którym wspominał dziadek, został znisz-
czony ponad 70 lat temu, podczas wojny. 
Jacob odkrywa, że potrafi przenieść się do 
roku 1940 i radośnie spędza czas w prze-
szłości. Dalszego ciągu nie zdradzamy, 
żebyście mieli przyjemność z oglądania.
Zuzia Wrzołek

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Harry Potter i Przeklęte 
Dziecko
„Harry Potter i Przeklęte Dziecko” to 
pierwsze wydanie scenariusza spektaklu 
teatralnego ze świata Harrego Pottera, 
na podstawie oryginalnej opowieści J. K. 
Rowling. Książka ta nie przypomina jed-
nak żadnej z siedmiu poprzednich części 
przygód słynnego czarodzieja. Zawarte 
są w niej tylko dialogi prowadzone przez 
bohaterów, czasem pojawiają się też krót-
kie opisy scen, w których dzieje się dana 
akcja.
Tym razem Harry Potter jest już dorosłym 
czarodziejem, przepracowanym urzęd-
nikiem Ministerstwa Magii oraz mężem 
i ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym: 
Jamesa, Albusa i Lilly. Wszystko układa 
się dobrze do czasu, aż jego młodszy syn, 
Albus, trafia na pierwszy rok nauki do 
Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart. 
Harry nie dogaduje się ze swoim synem, 
nie mogą znaleźć wspólnego języka. W 
dodatku Albus, w odróżnieniu od reszty 
rodziny Potterów, zamiast do Gryffin-
doru, zostaje przydzielony do Slytheri-
nu. Tam wspólnie ze swoim najlepszym 
przyjacielem, Scorpiusem Malfoyem oraz 
Delphi Diggory’m przeżywa wiele nie-
bezpiecznych przygód. W międzyczasie 
Harry zmaga się z męczącymi go snami 
i wizjami. 
Czy zdoła uratować swojego syna przed 
niebezpieczeństwem? Czy pogodzi się ze 
swoim największym wrogiem ze szkol-
nych lat? Czy odnajdzie z synem wspól-
ny język? I przede wszystkim - kto jest 
„przeklętym dzieckiem”? Odpowiedzi na 
te wszystkie pytania znajdziecie w nie-
zwykłej i emocjonującej książce „Harry 
Potter i Przeklęte Dziecko”.
Nadia Rubik

W ramach zajęć z języka polskiego, kla-
sa IVd opracowała w zespołach makietę 
Akademii Pana Kleksa. Była ona szcze-
gólnym budynkiem dla bohaterów powie-
ści autorstwa Jana Brzechwy. Uczestnicy 
mieli za zadanie wykonać projekt nie 
tylko zgodnie z treścią lektury, lecz także 
opisać swoje doświadczenia i zaprezento-
wać efekt. Uczestnicy musieli  zdać rela-
cję z przebiegu tworzenia, skupić się na 
problemach, niespodziankach i również 
na sposobie eliminacji tych przeszkód. Po 
skończonej prezentacji pozostali ucznio-
wie zadawali pytania, a twórcy danej ma-
kiety na nie odpowiadali.
Oliwia

Akademia Pana Kleksa

Dzień Dyni zamiast Halloween

Zamiast kontrowersyjnego Halloween, 
w naszej szkole odbył się Dzień Dyni. 
Uczniowie przyszli ubrani na pomarań-

czowo, bardzo 
wielu ozdobiło 
też swój strój, 
albo wręcz 
przebrało się za 
dynię. Klasy też 
zostały odpo-
wiednio ozdo-
bione. Wszyscy 
uczestnicy za-
bawy wykaza-
li się nie lada 
fantazją. Dodat-
kową atrakcją 
był też słodki 
poczęstunek. I 
to jaki! Każdy 
uczeń miał oka-

zję spróbować ciasta dyniowego! Samo-
rząd szkolny wraz z opiekunem dziękują 
wszystkim za udział w zabawie. 

HOBBY

Album koni - konie czystej krwi arabskiej
Konie arabskie to konie gorącokrwiste. 
Są one wytrzymałe, niewymagające, bar-
dzo szybkie, inteligentne, życzliwe, szyb-
ko przywiązują się do ludzi. Kuhailan to 
najsilniejszy koń arabski. W przeszłości 
konie arabskie były końmy bojowymi. 
Umożliwiały pokonywanie dużych dy-
stansów. Konie te były wykorzystywa-
ne nawet na budowach. Obecnie konie 
arabskie biorą udział w rajdach długody-
stansowych. Coraz więcej koni arabskich 
bierze udział w zawodach western, ujeż-
dżaniu i skokach
Julia Krawczyk

Z hodowli koni czystej krwi arabskiej słynie 
stadnina koni w Janowie Podlaskim. Na 
coroczne aukcje koni zjeźdżaj tam hodowcy z 
całego świata.
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STREFA KIBICA

Pierwsza bramka w Lidze Mistrzów

Biblioteka szkolna zaprasza

W dniu 18 października odbył się mecz 
Real Madryt vs Legia Warszawa. Fawo-
rytem był Real.
Na początku meczu Legia stworzyła bar-
dzo groźną akcję lecz nie miała szczęścia i 
piłka trafiła w słupek. Kilka chwil później 
Bale oddał strzał z daleka i Legia przegry-
wała 1:0. Po bramce Legia osłabła i Real 
strzelił kolejną bramkę. Legia stworzyła 

kolejną akcje - Radović wbiegł w pole 
karne i już miał oddać strzał, lecz Vara-
ne go sfaulował i Legia miała rzut karny, 
który pewnie wykorzystał Radović. Legia 
strzeliła swoją pierwszą bramkę w Lidze 
Mistrzów od 21 lat. Pomimo dobrej gry 
Legi Warszawy Real Madryt strzelił jesz-
cze 3 bramki i Legia przegrała 5:1
Mateusz Mleczko

PRZEZ 
POMARAŃCZOWE 
OKULARY

Cześć, to znowu my Alicja i Tosia. Mamy 
nadzieję, że podobała wam się nasza 
ostatnia książka „Akademia Canterwo-
od”. Dzisiaj chcemy wam przedstawić 
książkę science-fiction pt. „Igrzyska 
śmierci”. Zachęcamy do przeczytania.

STREFA GRACZA

Z okazji Halloween w różnych grach 
wprowadzane były tymczasowe update, 
ja spróbuje wam je przedstawić:
CS:GO Pewnie większość z was zna grę 
CS:GO. Jeśli nie, to szczerze zachęcam 
do kupna, a jeśli znacie to pewnie zauwa-
żyliście nową mapę Inferno. Po tej mapie 
i po kilku innych, chodzą sobie kurcza-
ki (nie wiem po co). Twórcy gry Valve 
Corporation postanowili zamienić głowy 
kurczaków dyniami. Wygląda to bardzo 
śmiesznie i myślę, że jak na Halloween 
jest to idealne. 
Pokemon GO Pokemony chcą straszyć! 
Wszyscy świętujący Halloween znają za-
bawę w cukierek albo psikus. Pokemony 
też chcą się w to pobawić, więc w grze 
za każdego złapanego, transferowanego, 
lub wyklutego pokemona dostaje się dwa 
razy więcej cukierków. Znacie też update 
z swoim pupilem. Teraz dostaje się dwa a 
nawet cztery razy więcej cukierków. Do 
tego wszędzie spawnią się rzadkie poke-
mony takie jak: Gengar, Hunter, Gastly, 
Drowzee, Hypno, Zubat i Golbat.

Halloween nadszedł też w grach!
Overwath. Nowa misja i nowe kostiumy. 
Tutaj nie ma co dużo gadać ale do tej gry 
dodane są nowe skórki do postaci, takie 
jak: Łaska - Wiedźma, Wieprzu - Potwór 
Złomensteina, Żniwiarz - Dyniarz i Zło-
miarz - Dr Złomenstine.
Five Nights at Freedy Sister Location 
Scott Cawthon, twórca Five Nihgts at 
Freedy postanowił zrobić kolejną grę czy-
li Five Nights at Freedy Sister Location. 
Jest to straszna gra o tajemniczej fabule. 
Jeśli chcecie poczuć strach i wcielić się 
w ochroniarza pizzerii, który musi ucie-
kać przed zjedzeniem przez zbuntowane 
animatroniki, to zachęcam do kupna na 
Steam.
Miki MC

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do 
udziału w dwóch konkursach. Jeden skie-
rowany jest do młodszych. Klasy I - III 
mogą wykonać pracę plastyczną na temat 
„Miś Uszatek i inne misie - Mój miś”. 
Format prac A4 i technika dowolna. Każ-
dy uczestnik może wykonać tylko jedną 
pracę i trzeba ją dostarczyć do biblioteki 
szkolnej do 2 grudnia. 

Starsze klasy IV-VI zapraszamy do udzia-
łu w konkursie plastycznym „Świat we-
dług Tolkiena”. W formacie A3 należy 
wykonać ilustrację dowolnie wybranego 
10 zdaniowego tekstu opisującego kra-
jobraz z książek tego autora. Tekst trzeba 
dołączyć do pracy. Technika również do-
wolna, a termin składania prac - 25 listo-
pada.

STREFA KONKURSÓW

Każdy z dwunastu dystryktów futury-
stycznego państwa o nazwie Panem, z 
okazji rocznicy okrutnej walki o sprawie-
dliwość kraju, musi przekazać chłopaka 
i dziewczynę na Głodowe Igrzyska.  Z 
wszystkich uczestników może przeżyć 
tylko jedna osoba . To święto jest dla nie-
których szansą by wyjść z cienia, ale nie 
dla Kathniss- dziewczyny z dwunastego 
dystryktu. Pragnie ona  za wszelką cenę 
ochronić swoją rodzinę przed pojawie-
niem się na arenie Głodowych Igrzysk. 
Kiedy podczas dożynek zostaje wyloso-
wana siostra Kathniss - Prim, dziewczyna 
postanawia zgłosić się za nią. Kolegą z 
dystryktu, z którym będzie musiała wal-
czyć, okazuje się być Peeta Mellark, chło-
pak, który  wcześniej uratował ją przed 
śmiercią głodową.  Kathniss, jeśli chce 
przeżyć, musi się przygotować w specjal-
nym ośrodku w stolicy. Jej tajną bronią 
jest umiejętność  strzelania  z łuku… I tak 
dalej i tak dalej. Polecam ją tym czytelni-
kom, którzy lubią ciekawe i mrożące krew 
w żyłach przygody oraz każdemu kto lubi 
spróbować czegoś nowego. Z pewnością 
się nie zawiedziecie. Na nudę nie ma co 
liczyć. A kiedy już przeczytacie książkę - 
zobaczcie film. Miłego czytania!

Igrzyska śmierci


