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WITAMY W 15. NUMERZE!
Dzisiaj oddajemy do Waszych rąk kolejny - piętnasty już - numer
naszego samorządowego czasopisma "Juniorek". Bardzo się cieszymy, że ciągle
wzbudza ono Wasze zainteresowanie i chętnie po nie sięgacie!

Dziękujemy Wam za to!

Z bieżącego numeru będziecie się mogli dowiedzieć, co wydarzyło się
w klasach młodszych w mijającym okresie. A działo się sporo!
Braliśmy udział w ogólpolskiej akcji "Dzień Bezpiecznego Internetu", zorganizowaliśmy
pocztę walentynkową oraz jak zwykle kolorowo i wesoło przywitaliśmy wiosnę.
Pomagaliśmy zbierając plastikowe zakrętki dla Tomka Dlługosza oraz jak co roku
zorganizowaliśmy kiermasz z okazji Pikniku dla Przedszkolaków oraz po raz
pierwszy Dnia Otwartego Szkoły.
Jesli chcecie poznać szczególy tych wydarzeń, serdecznie zachęcamy Was do lektury
"Juniorka"!

Miłego czytania!

W drugim okresie mijającego roku
szkolnego nasz samorząd po raz
kolejny zorganizował
Pocztę Walentynkową.
Uczniowie pisali kartki i listy do swoich
sympatii, a przedstawiciele samorządu
wręczali je adresatom w dniu święta
Walentego, czyli 14 lutego.
Kartek było naprawdę dużo
i segregowanie ich zajęło sporo czasu.
Jednak pomimo tej trudnej pracy,
wszystkie kartki odnalazły swoich
właścicieli i sprawiły im sporą
niespodziankę i radość.

Nasze koleżanki i koledzy
z Samorządu Uczniowskiego Klas Starszych,
którzy dzielnie roznosili kartki i listy
walentynkowe

W tym roku ponownie przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji, którą obchodziliśmy od
12 do 19 lutego pod hasłem:

„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Podczas Tygodnia Bezpiecznego Internetu podczas zajęć komputerowych zostały w
naszych klasach przeprowadzone pogadanki na temat bezpiecznego oraz kulturalnego
zachowania się w Internecie, czyli netykiety. Po przeprowadznaych zajęciach każda
klasa przygotowała plakat informacyjny. W akcji wzięły udział następujące klasy:

1a, 1b ,1c, 2a, 3d, 3f, 3g, 3h i 3i.
Dziękujemy Wam za zaangażowanie i chęć pogłębiania swoich
internetowych kompetencji!

KOLOROWY TYDZIEŃ
Po długiej i szarej zimie nie mogliśmy się doczekać
ciepłych, słonecznych pierwszych wiosennych dni.
Przywitaliśmy je bardzo wesoło i barwnie,
organizując "Kolorowy Tydzień":
19 marca - poniedziałek - NIEBIESKI
20 marca - wtorek - ŻÓŁTY
21 marca - środa - ZIELONY
22 marca - czwartek - POMARAŃCZOWY
23 marca- piątek - FIOLETOWY

POMARAŃCZOWI

ŻÓŁTE PANIE

NIEBIESCY

FIOLETOWI
ZIELONI

Z okazji pierwszego
dnia wiosny nie tylko
ubieraliśmy się w
różne kolory, ale
przyozdabialiśmy
także drzwi naszych
sal w wiosenne
wianki.Na szkolnych
korytarzach od razu
zrobiło się kolorowo,
świątecznie
i wiosennie.

KLASA 2A RYMOWANKI
O WIOŚNIE PISZE
Trawa rośnie, kwiaty rosną,
wszystko rosnie wiosną.
Motyle latają, ptaki ćwierkają,
Przyszła już wiosna!

Byłam na trawie,
a mama była na kawie,
i słuchała muzyki
i cieszyły się chomiki.

Laura Morawska

Maja Stolecka

Obrazek rysowała: Wiktoria Bieg kl. 3h

Leci z Afryki jaskółka
i robi na niebie malutki kółka.
Piotr Smuda

Na łące jest trawka,
a na trawie jest ławka
Michał Trojak

DZIECI PISZĄ
ZIMA WE WSPOMNIENIACH
KLASY 3E
Była mrożna zima. Wiał wiatr i padał
snieg. Było pięknie. Srebrzyście, biało...
Każdy, kto szedł zapadał się po kolana
w śniegu.
Kiedyś ze śniegu powstał miś polarny.
Pierwszy na świecie miś. On nie był
zwykły, bo był magiczny.
Pewnego dnia, kiedy miś miał 10
urodziny, zobaczył go człowiek. Od
tamtej pory wszyscy na niego polowali.
Mówili: "Ile będzie z niego mięsa i
futra!"Wtedy jeszcze nie było sklepów.
Ludzie żywili się jedynie surowym
mięsem. Gdy ludzie próbowali go
złapać, miś polarny przestraszył się i
wszedl do igloo żeby się tam schować.
Kiedy ludzie wrócili do swojego igloo,
zobaczyli misia śpiącego na futrze. Obok
niego byla mała dziewczynka. To była
ich córka wtulona w misia. Rodzice
dziewczynki czym prędzej ją obudzili, ale
ona nie chciała odejśc od misia. Okazało
się, że ten miś ptrafił mówić. Był
niegroźny i wszysy go pokochali. Od tej
pory już nikt nie polował na misie
polarne, gdyż stały się częścią rodziny.
Oliwia Pająk

Tego roku zima była wyjątkowo łagodna. Choć

kończył się już grudzień, to na ziemię nie spadł ani
jeden płatek śniegu. W lesie było ponuro i szaro,
a zwierzęta czuły się zawiedzione, że biała zima
wciąż nie nadchodzi. Pewnego dnia króliczek Maks
ze swoim młodszym bratem Adasiem poszli na
spacer. Niedalko starego buka napotkali nedźwiadka
Filipa. Byli bardzo zdziwieni.
- Dlaczego nie śpisz? - zapytał Adaś.
- Przecież niedźwiedzie zapadają w sen zimowy! dodał zakoczony Maks.
- Nie mogę zasnąć, bo jest za ciepło - odpowiedział
ze smutkiem Filip.
- Bardzo chciałbym już zasnąć, ale nie potrafię.
Wciąż wydaje mi się, że jest jeszcze jesień. Tesknię
za białym śniegiem...
- Coś na to poradzimy! - powiedział przyjacielowi
Maks i w trójkę poszli do jamy niedźwiadka.
przygotowały
białą pościel na misiowym łóżeczku,
Króliczki
powiesiły w oknach białe firanki i rozłożyły biały
kocyk na podłodze.
- Zobacz jak biało tu u Ciebie! - krzyknął Adaś.
- Jakby śniegu napadało!
Starszy króliczek Maks podał niedźwiadkowi kubek
ciepłego mleczka i powiedział:
- Napij się! Mnie to zawsze pomaga w zasypianiu.
Filip wypił mleczko i zaraz poprawił mu się humor.
Pożegnał przyjaciół i położył się do łóżka. Powoli
udało mu się zasnąć.
Następnego dnia w lesie zapanowala prawdziwa
zima. Spadł pierwszy śnieg i zrobiło się mroźno.
Wszyscy mieszkańcy lasu bardzo się ucieszyli.
Niedźwiadek spał aż do nadejścia wiosny. Bracia
króliczki cieszyły się z pięknej zimy. Każdego dnia
rzucały się śnieżkami, jeździły na sankach albo
nartach. Łyżew w tamtych czasach jeszcze nie
znano...

Marta Seweryn

Klasa III d pisze co by było,
GDYBY NIEBIESKI KORALIK BYŁ TWÓJ...
Ostatnio w naszej szkole omawialiśmy lekturę pod tytulem "Karolcia", w której główna
bohaterka miała niebieski koralik. Zastanawialem się, co zrobiłbym gdybym miał taki
koralik.
Pewnej nocy pzrzyśniło mi się, że znalazlem koralik, który był magiczny i spełniał trzy
życznia. Nie zastanawiając się długo poprosiłem go, aby sprawił, żebym był najlepszym
piłkarzem na świecie. Nagle okazało się, że jestem tak dobry, że nikt nie jest w stanie
mnie pokonać. Wypowiedziałem kolejne życzenie, ktore dotyczyło klubu, w którym
trenuję. Chcialem, aby Sparta Katowice znalazła się w ekstraklasie. Nastepnego dniia
słuchając wiadomości sportowych usłyszałem, że moje życzenie się spełniło.
Zastanawiałem się czy to może być prawda, że to one do tego doprowadziły.
Postanowiłem to sprawdzić. Tym razem poprosilem o coś, co nie dotyczy mojej osoby.
Chciałem, aby ostatnie życzenie sprawiło radość komuś, kto tego potrzebuje. Niedaleko
mojego domu mieszkała rodzina, której spalił się cały dom. Poprosiłem koralik, aby
sprawił, że ten dom będzie jak nowy. Okazalo się, że po spalonym domu nie było śladu.
Na jego miejscu stał nowiutki, piękny dom. Rodzina, która w nim mieszkała bardzo się
ucieszyła i nie dowierzała, w to co się stało.
Gdy rano się obudzilem, zastanowilem się, czy to, co się wydarzyło było tylko snem,
czy prawdą. Niestety okazalo się, że w domu nie ma śladu po koraliku. Posmutniałem
i pomyślalem, że taki koralik móglby sprawić wiele radości ludziom, którzy tego
naprawdę potrzebują.
Ksawery Kosakowski
Pewnego dnia na wycieczce rowerowej znalazłem koralik. W domu okazało się, że to
nie jest zwykły koralik tylko magiczny, który spełnia życzenia.
Na początku zażyczylem sobie, żeby nasza drużyna wygrała mini mistrzostwa w
Deichmann Cup. Minęły dwa tygodnie i nadszedł czas finałów. Walczylismy do
samego końca i okazało się, że moje marzenie się spełniło i wygraliśmy turniej.
Kolejne życzenia dotyczyło zwiedzania stadionu mojej ulubionej drużyny, czyli Realu
Madryt. Jak duże było moje zdziwieie, gdy okazało się, że nagrodą w mini
mistrzostwach, które wygraliśmy było zwiedzanie stadionu Realu Madryt. Wróciłem do
domu i okazało się, że koralik zniknął.
Chciałbym, aby każdy mógł znaleźć taki koralik i spełniać swoje marzenia.
Jakub Kosakowski

APEL

"PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI"
Uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego Klas
Młodszych przygotowali w dniu 17 kwietnia uroczysty apel na temat praw
i obowiązków dzieci.
Wzięli w nim udział:
Mateusz Kała i Mateusz Master z klasy 3a,
Mateusz Kuźnik, Wiktoria Zach i Remigiusz Mierzwiński z klasy 3b,
Emilia Waląg i Maja Grzybek z klasy 3c,
Maja Motyka, Igor Foryś i Igor Łukaszewski z klasy 3d,
Milena Mroczka, Oliwia Pająk, Oliwia Dura i Oskar Gondzik z klasy 3e,
Amelia Koźmińska i Mikołaj Śleziona z klasy 3f,
Wiktoria Bieg, Mateusz Chołuj, Dominika Smoleń z klasy3h,
Maksymilian Szerżyna, Filip Jarząbek i Marta Sękowska z klasy 3i.
W trakcie apelu uczniowie dowiedzieli się czym jest i kiedy powstała
Konwencja Praw Dziecka oraz jakie prawa, które posiadają dzieci na
całym świecie zostały w niej zapisane. Wszystkie te informacje zawarte
w prezentacji mulimedialnej były okraszone wesołymi wierszami i
piosenkami, które porwały do zabawy całą widownię.

W dniu 20 kwietnia w naszej szkole
odbył się "Dzień Otwarty" oraz
"Piknik dla Przedszkolaków". Jak co
roku z tej okazji nasz samorząd
organizuje kiermasz. W tym roku był
to kiermasz zatytułowany:

"Pokochaj znowu misia".
Zebraliśmy pluszowe zabawki, które
znudziły się już ich właścicielom i
podczas aukcji oddawaliśmy je
nowym nabywcom w cenie 2 zł.
Zebraliśmy w ten sposób 220 zł i
sprzedaliśmy 114 pluszaków.

Dziękujemy wszystkim,
którzy się do tego przyczynili!

Przedstawiciele SUMK odpowiedzialni za
aukcję pluszaków:
Maja Motyka i Igor Foryś z klasy III d

WSPÓŁPRACUJEMY
Z UNICEF
Od lat wspólpracujemy z Unicef, pomagając dzieciom na całym świecie.
W każdym roku szkolnym systematycznie bierzemy aktywny udział
w dwóch akcjach edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym w okresie
zimowym braliśmy udział w akcji:
"Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwac zimę".
Podczas kiermaszu bożonarodzeniowego zebraliśmy 524 zł, które
w całości przekazaliśmy na konto Unicef na pomoc dzieciom z terenów
objętych wojną w Syrii. W okresie letnim włączyliśmy się do akcji:
"zaWODY dla AFRYKI".
Polegała ona na przeprowadzaniu podczas lekcji pogadanek na temat
trudnego dostępu do wody w krajach Afryki oraz o wynikających
z powodu braku higieny chorobach wśród afrykańskich dzieci.
W ramch tej akcji przeprowadzony został konkurs plastyczny polegający
na wykonaniu w dowolnej formie"Kodeksu Oszczędzania Wody".
Do konkursu zgłoszono wiele prac z klas 3b, 3d i 3h. Jednak tylko dwie
mogły zostać wysłane na konkurs ogólnopolski. Nominowane zostały
prace Alicji Mierzwińskiej i Mateusza Kani z klasy 3d.
Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie
w ogólnopolskim konkursie UNICEF !
Praca Mateusza Kani
Praca Alicji Mierzwińskiej

DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE
i EKOLOGICZNIE
Już od kilku lat bierzemy udział w różnych akcjach charytatwynych
i pomagamy potrzebującym. Zbieramy plastikowe zakrętki dla Tomka
Długosza. Fundusze ze sprzedaży zakrętek rodzice Tomka chcą
pzreznaczyć na jego rehabilitację, preparaty do karmienia, leki, pieluchy,
i inne rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania organizmu.
Aby Tomek był szczęśliwy i mógł wyjść na spacer, potrzebne jest
pokonanie bariery jaką są schody w bloku, w którym mieszka.To jest
bardzo kosztowna inwestycja, z którą sami rodzice Tomka sobie nie
poradzą, więc nasza pomoc jest nadal konieczna.

Tomek Długosz

Ponadto w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy jak zwykle zbiórkę
odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci z
Pogotowia Opiekuńczego w Chorzowie.
Organizujemy także akcje o charakterze ekologicznym i zbieramy
zużyte baterie w ramach akcji "Baterowiec" organizowanej przez panią
Małgorzatę Dobrowolską - nauczyciela przyrody w klasach starszych.

POKOLORUJ

ZAGADKI WIOSENNE
W marcu się zaczyna,
gdy kończy się zima.
Przyjdzie z wiatru
ciepłym wiewem
z pięknem kwiatów,
z ptaków śpiewem.

Mówią, że w nim jak w garncu nieustanna zmiana.
Słońce grzeje w południe, przelatuje deszczyk,
a mrozek mrozi z rana.

Gdy się schowa chmury,
świat staje się ponury.
A weselej się robi na świecie,
gdy uśmiecha się do nas z góry.
Mleka nie piją,
myszek nie jedzą,
te ktoki, co na drzewie
siedzą.
Chodzi polem słonko
po zielonym życie.
Nad polem, nad łąką
ten ptaszek śpiewa skrycie.
Miła to niespodznaka,
że już kwitnie......

Powrócił do nas z dalekiej strony.
Ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
a żabki płakały przez dzionek cały.
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