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Pismo szkolne, wrzesień – październik 2015 
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9 NA PRZEDZIE 

JESIEŃ 

Chyba wszystkie dzieci, 

Lubią gdy z drzew mnóstwo liści leci, 

Każdy listek kolorowy, 

Spada im na głowy, 

To jesień, to jesień, maluchy wołają 

I latające liście ganiają, 

Miesiąc, w którym zaczyna się jesień, 

To oczywiście wrzesień, 

To nic, że to taka krótka pora roku, 

Bo jest pełna kolorów i uroku... 
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Wycieczka do Krasiejowa 

Wrzesień rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. 

Ledwo co wróciliśmy z wakacji – 

szczęśliwi i wypoczęci a już tydzień 

później uczniowie  klas 2/3u, 4/5u, 5/6u, 

4/5/6 oraz SPDP, ZRW, 2ug, 1/3ug 

odwiedzili Jurapark w Krasiejowie. 

Uczniowie na początku pokonali tunel 

czasu, by potem przejść ścieżkę 

dydaktyczną, gdzie mogli podziwiać 

rekonstrukcje olbrzymich mezozoicznych 

gadów i płazów. 

Kolejnymi atrakcjami były prehistoryczne 

oceanarium, pawilon paleontologiczny 

oraz plac zabaw i park rozrywki. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców 

za wspólne zorganizowanie wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w muzeum 

Jedenastego września klasa trzecia 

gimnazjum wybrała się pod opieką 

polonistki Eweliny Burzyk i historyka 

Grzegorza Smołki na wycieczkę do 

Muzeum Wojny Obronnej w pobliskim 

Kłokocinie. O tym niedawno otwartym 

muzeum dowiedzieliśmy się z lokalnej 

prasy. „Gazeta Rybnicka” . Lekcja „na 

żywo” była udana, bo można było dotykać 

zbiorów. 

  Poczuć w ręce ciężar granatu czy skrzyni 

na amunicję, przymierzyć żołnierki hełm, 

samemu założyć bagnet na broń, 

myszkować w pojemniku z częściami  

z rozbitego messerschmitta … to rzadkie 

doświadczenia. Obiecaliśmy sobie, że 

znowu tam przyjedziemy, kiedy kolekcja 

rybnickiego pasjonata się rozwinie  

i rozbuduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 



3 
 

Z wizytą na Farmie Życia 

8 października grupa uczniów wraz z 

rodzicami oraz nauczycielami, wyruszyła 

na krótką przygodę na „ Farmę Życia’’, 

która  znajduje się niedaleko Krakowa w 

Więckowicach. 

 To miejsce  stałego pobytu,  pracy, terapii 

i rehabilitacji dla młodzieży oraz dorosłych 

osób z autyzmem. 

Farma jest tak urządzona, że w każdym 

miejscu można sobie znaleźć miejsce na 

odpoczynek.  Pracuje się tam  nie tylko na 

roli, działa  również wiele pracowni. Jest 

pracownia ceramiczna, plastyczna,  

ogrodnicza, stolarska, pralnicza,  

komputerowo -  biurowa oraz pracownia 

edukacyjna. 

Przechadzając się alejkami podziwialiśmy 

z prawdziwego zdarzenia  warzywnik, sad 

oraz jagodnik,  a wszystko to  posadzone 

rękami podopiecznych fundacji. Jest też 

ścieżka zdrowia oraz  drewniane altanki 

przy których organizowane są spotkania 

przy ognisku, zajęcia sportowe oraz 

pikniki integracyjne. 

Nasza wędrówka po farmie dobiegła 

końca. Jeszcze tylko wpis do pamiątkowej  

księgi, podziękowanie i kończymy krótką 

przygodę z farmą w Więckowicach. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października... 

Tradycyjnie, jak co roku w październiku  podczas 

uroczystej akademii z okazji DEN, odbyło się 

pasowanie i ślubowanie na uczniów klas 

pierwszych. 

Pasowania dokonała Pani dyrektor Beata Zich  

w symboliczny sposób poprzez przysięgę i 

pasowanie ołówkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Przy tej okazji nie zabrakło również humoru. 

Nauczyciele i pracownicy szkoły dowiedzieli się 

co nieco o sobie – podziwiając zarazem swoją 

karykaturę . 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkie życzenia dla nauczycieli: 

 

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami, 

Czy jesteśmy duzi, czy jeszcze mali. 

Życzymy Wam szczęścia na następne lata, 

Niech żyje i rozkwita nasza OŚWIATA.
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Szanowni Rodzice,  

Tę stronę poświęcamy Wam. Zdajemy sobie sprawę, że owocność naszej pracy pedagogicznej 

zależy tak bardzo od Waszego wkładu w wychowanie dzieci. Jednakże, aby dobrze 

wychowywać trzeba najpierw być. Wielu wspaniałych kontaktów z własnym dzieckiem życzy 

Państwu redakcja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie kolega, nawet nauczyciel nie dostrzeże wnętrza Twojego dziecka. To matka i ojciec czują 

za dziecko, widzą za dziecko, to oni znają jego najgłębsze myśli. To oni powinni najlepiej 

wiedzieć jak się kocha i powinni uczyć tej miłości.  W związku z tym przede wszystkim od 

rodziców zależy jaki będzie owoc ich trudu.  

 

Polecamy Państwu dobrą lekturę ks. Gastona Curtois pt. ,,Rady dla rodziców’’. 

  ,,Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, że za często podnosimy głos i że przeważnie zwracamy 

się do dzieci tonem rozgniewanym czy podniesionym, a tym czasem przynajmniej 

pięćdziesiąt razy na sto można było nie powiedzieć nic lub powiedzieć to samo spokojnie.               

    Przerastając dziecko o metr i patrząc w dół, gdy do niego mówimy, jeszcze podnosimy 

głos. A ono, zmuszone podnieść na nas oczy czuje się słabe i bezsilne.  

   Zbyt rzadko się do niego schylamy. Za często mówimy do dziecka z wysoka i z daleka.’’   

 

 

 

 

 

 

To nie będzie strata czasu,  

jeśli wieczorem ojciec lub matka 

trochę dłużej układa dziecko 

do snu. To coś więcej, niż 

zwykłe 

  

 
 

Gdy chcecie zwrócić 

dziecku uwagę, spróbujcie 

przykucnąć przy nim. 

Wasz głos od razu stanie 

się łagodniejszy. 
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TROCHĘ ROZRYWKI DLA STARSZYCH I MŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zbierasz je jesienią w lesie  

2. Świeci na niebie w ciągu dnia  

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek  

4. Roznosi listy  

5. Uczy w szkole  

6. Sklep z lekami  

7. Jedynka i dwa zera  

8. Po niej piszesz kredą  

9. Nasza Ojczyzna  

10. Do gry w nogę lub siatkówkę  

11. Cebula , pomidor , ogórek  

12. Figura - ma trzy boki  

13. Miesiąc w którym jest początek jesieni  

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości  

15. Opadają jesienią z drze                                                                                          

16. Nasz kontynent  

17. Zwierzę z trąbą  
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Pokoloruj obrazek według opisu 

 


