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WITAMY

WAS W 12. NUMERZE!
Dzisiaj oddajemy do Waszych rąk kolejny - dwunasty już - numer naszego
samorządowego czasopisma "Juniorek". Bardzo się cieszymy, że ciągle
ono Wasze zaiteresowanie i chętniebudzi
do niego sięgacie! Dziękujemy Wam za
to! Z tego numeru będziecie się mogli dowiedzieć, co wydarzyło się w klasach
młodszych w mijającym okresie. A działo się sporo! Braliśmy udział w
ogólpolskich akcjach: "Kasztanobranie", "Śniadanie daje moc" oraz "Dzień
Życzliwości". Zorganizowaliśmy happening z okazji Halloween oraz jak zwykle
pomagaliśmy potrzebującym: zbieraliśmy plastikowe zakrętki dla Tomka
Dlługosza oraz zabawki, ubrania i przybory szkolne dla dzieci z
chorzowskiego Pogotowia Opiekuńczego. Jak co roku zorganizowaliśmy
również bożonarodzeniowy kiermasz prac uczniów, rodziców i nauczycieli.
Jeśli chcecie poznać szczególy tych wydarzeń, to serdecznie zachęcamy
Was do lektury "Juniorka"! Miłego czytania!

WYBORY
DO SAMORZĄDU

Rok szkolny rozpoczęliśmy od wyborów klasowych samorządów
uczniowskich, a potem spośród ich przedstawicieli wybraliśmy władze
szkolnego Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych:
Przewodniczący: Mateusz Chołuj 2h
Zastępca: Kinga Ulrych 3b
Skarbnik: Patrycja Podborny 3b
Protokolanci:
Anna Zielosko 3g, Igor Cichocki 2g, Maciej Czyżewski 2c
Sekcja gazetkowa:
Michalina Kopcik 2c, Antalia Wójcik 2a,
Aleksandra Tomczyk 2a, Maja Motyka 2d, Wiktoria Biegun 2,
Maksymilian Gorajek 2c
Redaktorzy "Juniorka":
Dorota Pinkawa 2a, Milena Mroczka 2e, Grzegorz Wydra 2e,
Oliwia Pająk 2e

KASZTANOBRANIE
W tym roku ponownie wzięliśmy udział w akcji
"Kasztanobranie" i w październiku zbieraliśmy kasztany.
Po co to robimy?
Zbieramy je dla firmy Pharmeko, która skupuje i przerabia
na dużą skalę owoce kasztanowca dla firm
farmaceutycznych. Robi się z nich szampony, kremy oraz
lecznicze kremy i żele.
Zebraliśmy 1460 kg kasztanów, za które uzyskaliśmy 750
Pieniądze te zostały wpłacone
zł. na konto Rady Rodziców i
zostaną wykorzystane na potrzeby uczniów naszej szkoły.
Wszystkim kasztanowym zbieraczom serdecznie
dziękujemy za włączenie się do akcji!

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają
energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do
zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!
Dlatego powstał program edukacyjny "Śniadanie Daje Moc",
w którym zachęcamy uczniów klas 0-3 szkół podstawowych do
obchodzenia, 8 listopada, " Dnia - Śniadanie Daje Moc". Polega on
na przygotowaniu w tym dniu w klasach wspólnych, zdrowych
śniadań. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcj!
Zdrowe śniadania przygotowały klasy:
1a, 1b, 2a, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i, 3b, 3f i 3g.
Było pysznie, zdrowo i kolorowo, co możecie obejrzeć na
zdjęciach!

Klasy 1b, 2c, 2d, 2g, 2h, 2i i 3g wykonały plakaty promujące
zdrowe odżywianie, które zostały zaprezentowane na
wystawie znajdującej się w stołówce szkolnej

KLASA 2A PRZYGOTOWAŁA FOTORELACJĘ
ZE SWOJEGO ŚNIADANIA

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, który jest obchodzony w
krajach w wieczór 31 października,
wielu czyli przed Dniem Wszystkich
Świętych.
Najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii
i Wielkiej Brytanii. Głównym symbolem tego święta jest wydrążona
i podświetlona dynia z wyszczerbionymi zębami.
W Halloween urządzane są różne zabawy, np. zabawa w "cukierek albo
psikus" (ang. trick or treat). Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po
okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka,
otrzymuje od dzieci w zamian psikusa.
W naszej szkole z okazji Halloween urządziliśmy happening, podczas
którego dowiedzieliśmy się o historii tego święta oraz przygotowaliśmy
konkurs na najciekawsze przebranie halloweenowe. Przebrani uczniowie
mieli za zadanie zaprezentować się publiczności i zebrać jak nawięcej
cukierków, które były nagrodą za ciekawy ubiór. Potem odbyło się
liczenie
słodkości.
wspólne
Najwięcej cukierkóww zebrał i konkurs wygrał Kuba Bojanów z klasy
5d.

Po raz kolejny włączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji "Dzień
Życzliwości". Jest to dzień, w którym
bardzo staramy się być uprzejmymi
i życzliwymi dla innych. Mieliśmy
w tym dniu przypięte do ubrań
znaczki z uśmiechniętymi buziami.
Mogliśmy również napisać na
zielonym listku miłe słowa,
zadedykować je swojej ulubionej
osobie, a potem przykleić na Drzewie
Życzliwości.
Pamiętajmy jednak, że nie tylko 21
listopada staramy się być
uśmiechniętymi i miłymi dla innych,
ale jesteśmy takimi przez wszystkie
dni całego roku!
Nasze Drzewo Życzliwości cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem - pod koniec
Dnia Życzliwości jego puste gałęzie wypełniły
się listkami z ciepłymi słowami, życzeniami
i komplementami!

6 GRUDNIA
DZIEŃ
MIKOŁAJOWEJ
CZAPECZKI
Jak co roku i tym razem 6 grudnia w dniu świętego Mikołaja,
zorganizowaliśmy Dzień Mikołajowej Czapeczki - dzieci przyszły do
szkoly w mikołajowych czapkach. To jest niezwykły dzień, ponieważ na
korytarzach szkolnych podczas przerw robi się czerwono
i krasnoludkowo! Można się poczuć jakby się było w krainie Mikołaja
wśród jego elfów. Oczywiście pośrod nich pojawił się również duży
i prawdziwy Mikołaj, który przyniósł słodycze
i prezenty najgrzeczniejszym dzieciom.
To był naprawdę cudowny i szczęśliwy dla wielu dzieci dzień!

Dzieci z klasy 2d były bardzo grzeczne i dlatego
odwiedził je Mikołaj z prezentami .

POMAGAMY!

Jesteśmy szkołą integracyjną, więc idea
pomagania chorym lub słabszym jest nam
szczególnie bliska. Dlatego od wielu lat
staramy się pomagać na różne sposoby
różnym osobom i instytucjom.
Jak zapewne wiecie zbieramy plastikowe
zakrętki dla Tomka Długosza niepełnosprawnego chłopca. Ze zbiórki
zakrętek jegotych
rodzice kupili mu
specjalistyczny fotelik samochodowy, który
pomoże mu w przejeździe na zabiegi
rehabilitacyjne. Obecnie potrzebne mu jest
krzesełko przyschodowe, dzięki któremu
będzie mógł pokonać barierę 2. piętra,
gdzie mieści się jego mieszkanie. Zbiórka
trwa więc nadal! Cieszymy się, że tak
się w nią zaangażowaliście!
Dziękujemy
mocno
Wam w imieniu Tomka!

Od 16 lat pomagamy dzieciom
z chorzowskiego Pogotowia
Opiekuńczego oraz Zespołu Szkół
Specjalnych nr 3. Zbieramy dla nich
ubrania, zabawki, gry, puzzle,
szkolne. W tymprzybory
roku ofiarowaliśmy im
nawet wózek! Dzięki naszej pomocy
dzieci dostają paczki mikołajowe oraz
świąteczne. Cieszymy się, że
ofiarować im możemy
chwile radości w ich
trudnym życiu i sprawić, że choć na
chwilę zapomną o swoich problemach
i zmartwieniach.
Nie zostawimy ich w potrzebie
i będziemy nadal pomagać!

Tomek Długosz obchodził 5 stycznia swoje 10 urodziny.
Postanowiliśmy mu złożyć z tej okazji życzenia. Uczniowie
naszej szkoły wykonali dla niego własnoręcznie kartki
urodzinowe. Mamy nadzieję, że sprawiły mu one dużo
radości, a zapisane w nich życzenia się spełnią!

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
TOMKU !

HU, HU, HA! NASZA ZIMA
ZŁA!
Dzieci z klasy 2g podczas lekcji uczyly się pisać wiersze o swoich zimowych
przygodach. Chcecie poznać kilka z nich? To przeczytajcie!

ZIMA
Już przyszła zima!
Mróz straszny trzyma!
W górach i nad morzem
piękne lśnią zorze.
Wśród nich choinka świeci,
a przy niej bawią się dzieci.
Na pierwszą gwiazdkę czekają,
pod drzewkiem prezentów szukają.
Więc i ty młody zuchu,
choćby w śnieżnym białym puchu
na drobny upominek zasłużyłeś,
bo cały rok grzeczny byłeś!
Bartek Bołda

BOCIAN I DRZEWO
Pan Bocian latał daleko od swego domu.
Teraz nie wie, gdzie to drzewo się znajduje.
Już Trzeci dzień go poszukuje.
Pytał o gniazdo bałwana białego,
ale niczego się dowiedział się od niego.
Pytał też bawiące się dzieci.
Krzyknęły: Niech pan w tamtą stronę leci!
Bocian patrzy z daleka,
a tma na drzewie jego gnaizdo czeka.
Za wskazanie drogi dzieciom podziękował,
bo się przy swoim gnieździe ciężko napracował.
Nadia Ruta

ZIMA
Pewnego dnia śnieżek spadł
i pierzynką okrył plac.
Piękny widok z okna mamy!
Zaraz sanki wyciągamy
i na górkę wyruszamy!
Koleżanki już czekają
i czerwone nosy mają.
Bałwana ulepimy,
a z marchewki nos mu zrobimy.
Kamyczki pozbieramy
i guziczki powlepiamy.
Będzie piękny, uśmiechnięty.
Tak, jak piękna jest ta zima,
gdy wokoło radość dzieci,
Judyta Mądry
gdy na buźki śnieżek leci!
ZIMOWA PRZYGODA

Zimę wszyscy lubimy,
bo na sanki chodzimy.
Zimę wszyscy lubimy,
bo bałwana lepimy.
Zimą lepimy śnieżki
i przecieramy nowe ścieżki.
Zimę wszyscy kochamy,
bo Mikołaja wtedy
witamy.
Hanka
Bartold

W tym roku ponownie zorganizowaliśmy bożonarodzeniowy
kiermasz prac uczniów, rodziców i nauczycieli. Stoisko
kiermaszowe było najpierw wystawione podczas konsultacji dla
rodziców w dniu 8. grudnia. Obsługiwali je bardzo dzielnie
uczniowie klasy 6e:
Ala Drzewiecka, Kinga Skawińska oraz Kamil Hawryłkiewicz.
Potem od dnia 12 grudnia stoisko, dzięki uprzejmości pań:
Grażyny Zych-Cieślik i Grażyny Michalskiej, było wystawione
w świetlicy "Rotundzie". Wszystkie wykonane przez nas
upominki i derokacje świąteczne cieszyły się niezwykłym
zainteresowaniemi i zostały sprzedane!
Za zarobione pieniądze kupiliśmy przybory piśmiennicze
potrzebne do dzialalności samorządowej. Resztę wydamy na
słodki poczęstunek powitalny dla uczniów klas pierwszych,
którzy po feriach rozpoczną pracę w samorządzie oraz na
słodkie obchody Dnia Dziecka. Kupimy też nagrody na
zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych działaczy
Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych.

Nasi dzielni kiermaszowi sprzedawcy z klasy 6e
podczas kiermaszu w dniu konsultacji dla rodziców

UPOMINKI I
OZDOBY
ŚWIĄTECZNE
WYKONANE
PRZEZ UCZNIOW
I WYSTAWIONE
NA KIERMASZU

A tak wyglądało stoisko
kiermaszowe przygotowane w
świetlicy "Rotundzie"

OSTATNIA STRONA NA
ROZRYWKĘ
PRZEZNACZONA
ZIMOWE ZAGADKI

Z lodowych klocków - dom niewysoki.
Jego lokator jadł mięso foki.
Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany?
Co to za woda twarda jak kamień?
Można na łyżwach ślizgać się na niej.

Rozwiąż rebusy i pokoloruj obrazek
Wędruje tędy i owędy,
roznosi życzenia i kolędy.
O prezentach dla dzieci pamięta,
o choinkach i głodnych
zwierzętach.
Noworocznych wiele życzeń niesie
dzieciom miesiąc.....
Często w nim bywają mrozy
trzaskające.
Za to jest w calutkim roku
najkrótszym miesiącem.
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