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Strażacy ratują Szkołę  

 
4 stycznia 2017 roku do naszej Szkoły przyjechali strażacy – sześcioosobowa drużyna pod kierunkiem 

Naczelnika OSP w Leszczynach  Michała Kasperka. Zajęli się usuwaniem śniegu                      z 

dachu hali. Mieli specjalistyczny sprzęt: drabinę z bocznymi podporami, liny, szczotki, bosaki. Ubrani 

byli w kombinezony strażackie i hełmy. Mieli także szelki wysokościowe. Później przynieśli łopaty 

śniegowe. Strażacy pozwolili się sfotografować i nagrać akcję.  

 

          

 

Nasze drzewko 

 
Na zielonym dziedzińcu szkolnym rośnie niewielkie drzewko liściaste. Jest nietypowe. Takie drzewa nie 

rosną w Polsce, w naszym klimacie. Drzewko rośnie przy szkole już kilka lat, zatem przezimowało już                   

i przetrwało mrozy. To jest zadziwiające, bo jest ciepłolubne, a nie było okryte. Drzewko zostało 

przywiezione z Chorwacji przez pana Adama Bugdoła i posadzone w „podkowie” – osłoniętym z trzech 

stron miejscu. Być może to pozwoliło mu przetrwać chłody.  
Uczniowie klasy 4-5-6 opisali to drzewko w swoim multimedialnym zielniku, jaki przygotowali na konkurs 

„Minieroland inspiruje naturą” pod patronatem MEN. Swoją pracę zatytułowali „Drzewa i krzewy”. 

Prezentacja zawiera aż 46 slajdów i pokazuje sfotografowane okazy następujących roślin: lipa drobnolistna, 

dąb, metasekwoja, buk czerwony, daglezje, limba, sośnica, skimia japońska, magnolia parasolowata, 

kłokoczka południowa, jarząb pospolity, azalia, figowiec, hortensja, kiwi, bananowiec, agrest, wiśnia, 

brzoskwinia, trzmielina Fortune`a, kosodrzewina, jagoda kamczacka, ostrokrzew, róża, pieris japoński, głóg, 

tamaryszek, sumak octowiec, winorośl, eukaliptus, granat, rajska jabłoń, tawuła, cytrynowiec, sosna 

himalajska, platan klonolistny, iglicznia trójcierniowa, stoigła chińska, berberys, rododendron, mangosteen, 

klon zwyczajny, kasztanowiec.  

Drzewo figowe, bo o nim tu mowa, jest otoczone przez uczniów opieką. Zostanie okryte włókniną. Tak 

opatulone dostaje szanse na dalsze wzrastanie. Młodzi przyrodnicy postanowili ogłosić konkurs na imię dla 

figowca. Padły różne propozycje. Wybrano imię FIGIEL.  
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Bal walentynkowy „A misie kochamy” 

     

Nietypowa nazwa naszej walentynkowej zabawy, taka trochę z przekąsem. Na zaproszeniach widniały miśki. 

Tego dnia urocze powitania i przytulania były właśnie misiowe. Każdy wie, jak to jest przywitać się na misia: 

szczerze,  z rozmachem, wesoło. Były też serduszka, a jakże!, no i czerwone balony. Sala pięknie 

udekorowana. Po raz piąty ulokował się na niej zawsze mile oczekiwany DJ Szczypior. Zaproszony przez 

Stowarzyszenie-Jestem, grał dla nas całkiem pro bono. W ramach wolontariatu przybyły też do nas 

gimnazjalistki z „dwójki”. Każda w przebraniu, ochocza do tańca. Nie próżnowały. Ich żwawym zachętom 

oparli się tylko nieliczni podpieracze ścian, ale tacy, którzy oka z nich nie mogli spuścić.  

      

    

W przerwie tańców pani Agata otwarła skrzynkę z walentynkową pocztą. Oblegana przez wszystkich 

wyjmowała bez końca serduszkowe kartki i liściki. Od kogo? Nie wszystkie były podpisane. Zatem … 

Walenty! Kolejna taneczna przerwa była słodka. Wprost z cukierni Amalia dostarczono śmietankowy tort na 

90 osób. Ile kawałków musiała rozkroić pani Agnieszka! Tor był podarunkiem od Stowarzyszenia-Jestem. 

Były też lizaki. Trzy godzinny pląsania dały nam wiele radości.  

 



Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę 

Dwudziestego lutego w naszej szkole podsumowano akcję pod hasłem  „Pomagamy zwierzętom przetrwać 

zimę”. Z tej okazji naszą placówkę odwiedzili pan Ireneusz Piątek oraz pan Janusz Jarosz, którzy na co 

dzień opiekują się bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy. Nie lata atrakcją dla dzieci był pupil pana 

Irka – piesek Wika, który radośnie witał zgromadzonych na apelu uczniów. Inicjatorką akcji w naszej szkole 

była pani Alina Karaszewska, która na ręce opiekunów przekazała karmę dla zwierząt zgromadzoną przez 

społeczność uczniowską. Przy okazji wyróżniono klasy, które zgromadziły najwięcej karmy:  1-3A      (wych. 

p. Alina Karaszewska), 5-6u ( wych. p. Agnieszka Nowak), 1-3 u ( wych. p. Barbara Raudner).  

W przyszłym roku  zamierzamy ponownie zaangażować się w zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. 

    

Ilustracje ballady  

Drugoklasiści czytali wpierw balladę Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”, a potem tworzyli ilustracje 

do niej. Rysując  nieco odwzorowywali, ale i tak postacie Pana Twardowskiego i Mefistofelesa są udane. 

   

W następnym numerze pokażemy przekłady plastyczne „Pana Tadeusza” – słynny „Zachód słońca”.  

 

 



Bezpieczeństwo w szkole 

Na okienku obok „kamerlika” woźnego pojawiła się skrzynka z otworem. Mogą do niej wrzucać kartki z 

pomysłami nasi rodzice. Zaraz potem stanęła obok niej większa skrzynka kartonowa. Ta zaś jest dla nas – 

uczniów. Połknie nasze propozycje dotyczące bezpieczeństwa.  

 

 
Od poniedziałku 27 lutego każdego dnia stajemy na porannym apelu szkolnym. Zdajemy krótki raport ze stanu 

klasy przed panią Dyrektor. Pani sekretarka notuje, ile osób jest obecnych, a ile nieobecnych. Czasem mamy 

wzorową, stuprocentową frekwencję, a czasem … mocno do poprawy. Pani Dyrektor mówi nam, czyje 

imieniny wypadają tego dnia i, przed rozejściem się, życzy nam miłego dnia. I zawsze przypomina o 

kulturalnym zachowaniu.  

O dobrych manierach wspomina się też na lekcjach wychowawczych a nawet innych zajęciach. Na polskim 

u pani Eweliny klasa 4-5-6 korzysta z „Podręcznika dobrych manier dla dzieci” (dostępnego w bibliotece 

szkolnej) a my, gimnazjaliści, zaglądamy do starego poradnika Jana Kamyczka. Obie książki są ciekawe.  

 

            

 



 

Projekt „Podaj dalej” 

 
Szóstoklasiści (na zdjęciu cała dwójka) po przeczytaniu czytanki – fragmentu książki Catherine Ryan Hyde 

postanowili wziąć udział w opisywanym w niej projekcie „Podaj dalej”. O swoich pomysłach poinformują 

Was na łamach kolejnego numeru.  

Konkurs plastyczny  

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla uczczenia Roku Adama Alberta Chmielowskiego ogłoszony przez 

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaistniał także na języku polskim. Uczniowie tworzyli graficzny zapis 

w postaci Mapy Pamięci, którego słowem kluczowym, centralnym był CHLEB. No bo konkurs jest pod 

hasłem „Jak chleb” i ma za zadanie pobudzić do refleksji: Jak dziś można wcielić w życie słowa patrona roku 

2017: Być dobrym jak chleb? 

 

 



 

Kominiarz w szkole 

 

Do szkoły przyszedł kominiarz. Mierzył coś w kominie wentylacyjnym w klasie nr 7, kiedy mieliśmy lekcję 

polskiego. Pokazał nam swój przyrząd – to anemometr. Z encyklopedii dowiedzieliśmy się, ze służy do 

pomiaru prędkości wiatru lub ruchu gazów. Przyrząd miał wirnik z łopatkami, wiec jest to anemometr 

rotacyjny. Kominiarz pozwolił się sfotografować z nami. Pozwolił też dmuchać i odczytać wynik.  
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