
 

 

 

Pismo szkolne NUMER 10, IX – X 2016 

Rozpoczął się nowy rok szkolny 
Inauguracja roku szkolnego 2016/17 odbyła się w sali gimnastycznej. Spotkanie to miało 

charakter kwiatowo patriotyczny. Na sali w centralnym miejscu stały flagi polskie i nasze 

narodowe godło. Po raz pierwszy odśpiewaliśmy dwie zwrotki hymnu polskiego. Dekoracją były 

żywe słoneczniki stojące w trzech dużych wazonach. Przypominały o odchodzącym lecie. Na 

planszy wisiał też dwunastopłatkowy (bo tyle jest miesięcy w roku) papierowy słonecznik. 

Paulina wskazywała na płatki, kiedy dwie nauczycielki czytały przysłowia odnoszące się do 

kolejnych miesięcy roku. Pociechą dla nas było zdanie: Skoro jest pierwszy dzwonek, będzie też 

ostatni. Bo za rok znowu wakacje.  

Pierwszy września to także dzień pamiętny. 

Pan Grzegorz wystąpił z krótkim wykładem o wybuchu Drugiej Wojny Światowej. 

To o czym mówił, znalazło się potem na gazetce ściennej na korytarzu. 

 

Spotkanie z policjantem 
Policjant, nasz dobry znajomy, bo przychodzi do naszej szkoły nie pierwszy raz, spotkał się z nami  

w świetlicy szkolnej. Mówił nam o zagrożeniach, z jakimi możemy się zetknąć. Radził, jak postępować  

w takich sytuacjach. Ostrzegał na przykład, żeby nie wsiadać do samochodu z nieznajomymi. Wskazać 

komuś drogę możemy z bezpiecznej odległości. Informował też o dopalaczach. Mówił, jakie są groźne 

i dlaczego takie są. Przypomniał też o zasadach przechodzenia przez jezdnię. Zanim wkroczymy na ulicę, 

powinniśmy się rozejrzeć w lewo, w prawo i znowu w lewo. Pan policjant pozwolił się sfotografować. 

Dzięki temu mamy materiał do gazetki szkolnej. 
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W nowych klasach 

Jak to zwykle bywa, po wakacjach niektórzy trafiają do nowych klas. Czasem kogoś 

ubywa, czasem zaś przybywa. W klasie 4-5-6 nowi uczniowie to Ola i Szymon. W klasie pani 

Kariny mamy zaś drugiego Dominika.  

 
   

Wystawa klasowa 
Uczniowie klasy 4-5-6 razem z polonistką zrobili wystawę pamiątek z wakacji. Każdy uczeń miał 

przynieść jakaś jedną pamiątkę. Oskar przyniósł aż trzy. Były to: figurka mewy z nagraniem szumu 

morskich fal i pisku mew, szklany żółwik, też znad morza oraz drewniany gwizdek w formie 

malowanego ptaszka jako pamiątka z gór. Wystawa cieszyła się powodzeniem. Obejrzeli ją 

uczniowie innych klas a fotorelacja znalazła się na stronie internetowej szkoły.  

Jedne eksponaty znalazły się na innej wystawie – organizowanej przez panią Marię Kala. To nasze 

stateczki zrobione ze śmieci wyrzuconych przez morze. Ta wystawa ekologiczna pokazywała rzeźby 

zrobione „z odzysku”, z różnych odpadów. 



Wystawa ekologiczna 

Wystawa nosiła nazwę „Podaj dalej. Drugie życie rzeczy”. Jak widać, budulcem był przeważnie plastik.  

           

Przygotowania do Jubileuszu 

     Trwają przygotowania do jubileuszu 25-lecia naszej szkoły. Doleciały nas słuchy, że zmieni się nie 

tylko wystrój szkoły (np. na korytarzach już widać jakieś malowania czy tapetowania), ale także hymn 

szkoły. Ten dotychczasowy wydał nam się jakiś dziecinny (szkoło, szkółeczko …) i miejscami 

nieprawdziwy (dziewiątko, dziewiąteczko …). Zatem trochę pan Grzegorz Smołka, trochę pani Ewelina 

i trochę my, gimnazjaliści, pracowaliśmy nad nowym tekstem. I co nam wyszło? To nie jest wersja 

ostateczna (tę poznacie z numerze listopadowym, jubileuszowym). To wersja robocza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rano wstaję bez budzika, 

Do szkoły wzywa 

Weronika. 

Ona dzieci kochała, 

Patronką tej szkoły 

została.  

Ćwiczymy według jej 

wskazań, 

Nie boimy się zmagań.  

 

Nasza szkoła, nasza szkoła 

Jasna, młoda i wesoła. 

Szkoła, co stawia na ruch, 

Każdy w niej to zuch! 

 

Szerbornowcy tu pracują, 

Ruch z uczniami trenują: 

Ruch na scenie z aktorami, 

Ruch ze sportowcami. 

Ruch rozwija, ruch jednoczy, 

Szkoła raźnie naprzód kroczy.  

 

Nasza szkoła, nasza szkoła 

Jasna, młoda i wesoła. 

Szkoła co stawia na ruch, 

Każdy w niej to zuch! 

 



Nowa gra 

Stowarzyszenie-Jestem, działające przy naszej szkole wypożyczyło od Stowarzyszenia Redukowania 

Bierności z Czerwionki nową i ciekawą grę. Mieliśmy okazję zagrać w „Familoka”. Przypomnieliśmy 

sobie nieco zapomnianych śląskich wyrażeń i zwrotów. Na języku polskim przeczytaliśmy 

dwujęzyczną instrukcję: po polsku i po „naszymu” czyli w śląskiej „godce”. A potem już emocje na 

fest!  

    
 

  

Grę można kupić na gryfnie.com. Jest droga (kosztuje 69 zł), ale liczymy, że szkoła albo 

Stowarzyszenie kupi ją dla nas. Prosimy! Proooooooooosiiiiiiiiiiiiiiiiimyyyyyyyyyyyyyyyy!!!  

MODA 

Dalej obserwujemy nadruki na bluzach naszych koleżanek i kolegów. Niektórzy noszą ubrania 

z napisami, których nie rozumieją. Spieszymy z pomocą. Tłumaczymy. Inni są lokalnie patriotyczni.  

   

 

EAT – jeść 

SLEEP – spać 

SKATE – jeździć na 

rolce 

REPEAT – powtarzać 

Czyli „w koło Macieju”: 

jedz, śpij, skejtuj i rób to 

od nowa, jeszcze raz i 

jeszcze raz. 

 



Smaczna lekcja 

   Kiedy poznawaliśmy mitologię grecką i czytaliśmy o tym, jak starożytni Grecy wyjaśniali sobie 

następstwo pór roku, pani przyniosła na lekcję owoc granatu. Większość z nas kosztowała go po raz 

pierwszy. Andżelika zjadła tylko jedno ziarenko, bo wydawało jej się zbyt kwaśne. Ola i Dominik zajadali 

się ze smakiem. W tym czasie pani opowiadał nam o Demeter i Korze, matce i córce rozłączonej po tym, jak 

Korę porwał Hades i umieścił ją w swoim podziemnym królestwie. Poczęstował ją granatem i ta na jakiś 

czas zapomniała o matce, o ziemi. W tym czasie na powierzchni wszystko więdło, usychało. Jak Zeus 

rozsądził spór Demeter i Hadesa, z kim ma przebywać Kora (z matką czy z mężem), i ustalił, że równo po 

pół roku z każdym, stała się jesień i zima, kiedy była z Hadesem, a wiosna i lato, kiedy wracała do matki.  

 

W klasie pani Marioli 

 Uczniowie klasy 2ug pokazali nam swoje ciekawe prace plastyczne. Ostatnio robili kudłate wełniane 

maskotki. Bartek prezentuje sposób jej wykonania i gotowego już kotka. Jak widać, oczy ma kocie.  

          

Smacznie i zdrowo 

Na dolnym korytarzu jest nowa ścienna gazetka. To zaproszenie do dbania o siebie. Zatem dbajmy!

   

 



Zadanie domowe z humorem 

Klasa 4-5-6 na lekcjach polskiego pisała listy do Boga. Oto jeden z nich. Uśmialiśmy się przez zakończenie 

„Bóg zapłać” kierowane do Boga.  

 

Zagadka przyrodnicza 

Pokazujemy kilka żyjątek. Zgadnijcie, co to jest? Odpowiedzi prosimy składać na ręce głównego redaktora 

naszej gazetki – Dawida Jańczaka do końca października. Prawidłowe odpowiedzi nagrodzimy słodyczami.  
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