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rych występuje słowo
„serce”. Losowaliśmy z
każdej kategorii
jedną piosenkę,
którą śpiewaliśmy potem w
wersji KARAOKE. Poza reweNa WYSPIE NIEBIESKIE lacyjną zabawą
OCZY poznawaliśmy pio- nie obeszło się
senki o oczach, na WYbez
rywalizacji: na
pierwszym polu
była rywalizacja
o NAJFIKUŚNIEJSZĄ
CZAPKĘ SMERFA. Zwyciężyli w
tej kategorii:
Emilia Tułacz,
Krystian
SPIE ŻÓŁTE OWOCE –
piosenki o owocach, na Kluz oraz
Błażej BuWYSPIE POMARAŃCZOWE KWIATY – piosenki o biak. Ponadto na
kwiatach, na WYSPIE
FIOLETOWE PORY ROKU koniec balu
– piosenki o porach roku, okrzyknęliśmy zwyna WYSPIE ZIELONE
cięzców ryIMIONA – piosenki, w
których występują imiona walizacji w
i na WYSPIE CZERWONE znalezieniu największej
SERCA – piosenki, w któ- ilości piosenek we
W tym roku Bal Karnawałowy był niezwykle
muzyczny. Bawiliśmy
się w SMERFY RÓŻNOKOLOROWE, które zapraszały nas na swoje
wyspy i urządzały tam
Festiwal Piosenki.

wszystkich w/w kategoriach: I miejsce zajęły

SMERFY W KOLORZE
ZIELONYM, II miejsce
zajęły SMERFY W KOLORZE FIOLETOWYM, a III
miejsce – SMERFY W KOLORZE POMARAŃCZOWYM. Wszyscy bawiliśmy
się doskonale.

Pani Monika

Bal karnawałowy
13 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Prowadziła go pani Monika.
Dzieci przyszły w różnych strojach. Zabawy były fajne. Pierwszą z nich to było szukanie jajek, drugą karaoke - chyba najbardziej ulubiona ze wszystkich. Ja zaśpiewałem z Dawidem
piosenkę do filmu „Czterej pancerni i pies”.
Zabawa karnawałowa podobała mi się ponieważ było dużo fajnych konkurencji.
Kacper Rózga
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Dzień ten obchodzony jest od
2005 roku, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Po co
nam taki dzień? Przecież każdy
wie co nam daje Internet. A jednak! Kształtuje świadomość społeczną
dotyczącą niebezpieczeństw, na które
narażone są osoby korzystające z Internetu – zwłaszcza dzieci i młodzież.

Anonimowość w sieci o powszechny
dostęp do cyberprzestrzeni niosą ze
sobą całą gamę zagrożeń. Do najczę-
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ściej występujących należą uwodzenie
dzieci przez dorosłych o skłonnościach
pedofilskich, pornografia oraz cyberprzemoc, czyli publikacja obraźliwych
lub kompromitujących materiałów dotyczących innych osób. Wielka odpowiedzialność spoczywa w tych kwestiach na rodzicach, których zadaniem
jest przygotowanie dzieci do właściwego korzystania z sieci.

ataki złośliwego oprogramowania znajdują się tak popularne nazwy jak Java,
Acrobat Reader czy Adobe Flash. Warto zatem każdego dnia w roku korzy-

Wirtualny świat to jednak nie tylko
zagrożenia dla dzieci, ale również dla
wszystkich uczestników cyberprzestrzeni. Codziennie powstaje grubo
ponad 100 tysięcy nowych wirusów.
stać z dobrego programu antywirusoNiektóre z nich to zwykła złośliwość
wego.
hakerów, inne z kolei mają na celu
kradzież cennych informacji, takich jak Na podstawie wiadomości znalezionych
numery kont czy numery pin. Dotyczy
na stronie: www.kalbi.pl
to już nie tylko komputerów, ale również smartfonów i tabletów. Wśród
aplikacji najbardziej podatnych na

RADY DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU:
1.

Korzystaj z oprogramowania antywirusowego,
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,
3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci,
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć,
6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych,
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr,
8. Czytaj regulaminy,
9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL,
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

Telefon zaufania – 800 100 100
przeznaczony jest dla młodych użytkowników Internetu
Przygotował Kacper Guzik
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Kubusiowe urodziny
Dnia 17. 01.2014r. obchodziliśmy w szkole urodziny
Kubusia Puchatka. Przedszkolaki, oraz uczniowie klas
1-3 wykonali w klasach prezenty dla solenizanta z masy solnej. Kubuś Puchatek był chory, więc nie mogliśmy go zobaczyć, jednak zaśpiewaliśmy mu „ sto lat”,
aby szybciej wrócił do zdrowia. Pamiętliwy miś zostawił
dla dzieci list i zachęcił je w ten sposób do poszukiwania,
ukrytego wcześniej, jego ulubionego przysmaku. Drogę do
miodu wskazały dzieciom zawarte w kopercie informacje. Po

skosztowaniu słodkiego „co nieco” dzieci dopasowywały części ciała, oraz inne przedmioty do odpowiednich postaci przyjaciół Puchatka. Kolorowały także kontury obrazka

Walentynki są obchodzone 14
lutego. Jest to święto zakochanych. W
tym dniu wysyła się ukochanym osobom:
kartki z życzeniami i wierszykami, serca,
kwiaty, czekoladki w kształcie serc. W
sklepach już można kupić różne prezenty. Lubię to święto ponieważ mogę dać
komuś bliskiemu upominek. Fajnie jest
jak Obdarowany/a odwdzięcza się uśmiechem… a za tym uśmiechem poszedłbym
na koniec świata.
Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, patrona zakochanych. Jest to dość młode święto, bo
do Polski traﬁło w latach 90-tych XX wieku. Wiele osób zastanawia się, czy poddać się szaleństwu tego święta, czy nie.
Każdy chce być kochany i otrzymywać

i udzielały odpowiedzi na pytania zadane przez osobę prowadzącą. W nagrodę za wielki wysiłek i tak liczną obecność
dzieci otrzymały cukierki, oraz pacynki Kubusiowe. Po tak
radosnym i słodkim dniu wróciliśmy wszyscy do sali a
uśmiech na twarzach dzieci trwał do końca dnia.

Podziękowania za pomoc w organizacji „Dnia Kubusia Puchatka” dla pani Ireny Warlewskiej, Oli Ragini, Klaudii Majchrzak,
oraz ucznia Dawida Mohr.

dowody tego uczucia. Tak było od zarania dziejów. Zauważamy jednak pewne
niekonsekwencje. Mówimy "kocham"
14 lutego a potem już o tym zapominamy albo okazujemy miłość cały rok, jednocześnie ignorując popularne już na
całym świecie „walentynki”. Amerykanizacja życia wprowadziła szaleństwo zakupowe. Już dziś, idąc do marketu natkniemy się na ogromne stoiska kuszącą
swą czerwoną barwą. Bombonierki w
kształcie serca, poduszeczki "I love you",
misie, misiaczki, baloniki, zresztą też
serduszka. Od tego wszystkiego w głowie nam się kręci i w pośpiechu mijamy
te regały, aby znaleźć to, po co do sklepu przyszliśmy.
W końcu przychodzi dzień
„walentynek”. My oczywiście nie obcho-

Joanna Jacków

dzimy tego święta, bo jest bardziej
amerykańskie niż polskie, bo jest społecznie narzucone, bo jest okrzyknięte
jako tandetne i plaskowe. Przychodzi
jednak chwila reﬂeksji... nie dostaliśmy
nic. Jest nam przykro. Płaczemy. I wtedy wyrzucamy sobie, że mogliśmy kupić
bombonierkę, poduszeczkę, misia, mi-

siaczka albo balonika...
Pani Kasia
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Zimowe igrzyska
olimpijskie – międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 4 lata
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Należą do największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych
na świecie. Zwycięstwo na
igrzyskach olimpijskich uznawane jest przez sportowców za najbardziej prestiżowe osiągnięcie.
POLSCY MEDALIŚCI:
JUSTYNA KOWALCZYK

2014r.

Legenda
kolor zielony - państwa, w
których zimowe igrzyska
olimpijskie odbyły się tylko
raz,
kolor niebieski - państwa, w
których zimowe igrzyska
olimpijskie odbyły się 2 lub
więcej razy,
punkt czarny - miasta, w
których zimowe igrzyska
olimpijskie odbyły się tylko
raz,
punkt pomarańczowy - miasta, w których zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się 2 razy.

POLSCY PANCZENIŚCI–
ŁYŻWIAŻE SZYBCY
Kobiety:
Katarzyna Bachleda-Curuś,

KAMIL STOCH:

Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak
zdobyły srebrny medal ,

Złoty medal w biegu narciarskim na 10 km
stylem klasycznym

mężczyźni:
Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański

ZBIGNIEW BRÓDKA największa niespodzianka,
zdobył złoty medal w łyżwiarstwie szybkim na
1500 m

zdobyli brązowy medal

Dwa złote medale w skokach narciarskich

Iskierka
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Olim- Ideę wskrzeszenia starożytnych Igrzysk jako pierwszy zaproponował grecki filantrop i
Nowożytne letnie igrzyweteran wojen z Turkami,
ska olimpijskie odbywają się
Evangelos Zappas w 1833r.
od 1896 roku (Ateny). NowoDzięki jego hojności, od 1859r.
żytne igrzyska olimpijskie naco 4 lata miały odbywać się
wiązują do tradycji starożyt„olimpijskie zawody gimnanych igrzysk greckich. Przez styczne”. Doszło do rozegrania
większość sportowców igrzyska trzech Igrzysk – w 1859, 1870
olimpijskie
są traktowane jako i 1875 roku. Były to zawody
najważniejsze zawody sportowe, narodowe, w których startowali
a złoty medal olimpijski, jako naj- wyłącznie Grecy. W tym sacenniejsze trofeum; wyjątkiem są mym czasie trwały prace wytu tenisiści, kolarze, piłkarze, ale kopaliskowe w Olimpii. Nasilała
międzynarodowe federacje tych się fascynacja antyczną kultusportów starają się podnieść ran- rą, co zaowocowało w postaci
gę konkursów olimpijskich.
formułowania idei wskrzeszenia Igrzysk. Jako pierwszy poSą to międzynarodowe zawody
mysł odnowienia starożytnej
sportowe organizowane co 4 lata
rywalizacji sportowej z udziaprzez Międzynarodowy Komitet
łem zawodników z całego świaOlimpijski. Należą do najwiękta postulował w 1888r. francuz
szych i najbardziej popularnych
Pascal Grousset. Powstała w
zawodów sportowych na świecie.
ten sposób koncepcja, której
Po roku 393 n.e., kiedy to roze- orędownikiem stał się francuski
grano ostatnie Igrzyska ery staro- baron Pierre de Coubertin. Z
żytnej, pamięć o greckim wycho- jego inicjatywy w czerwcu
waniu zamarła. Powrócono do nie- 1894r. zwołano w Paryżu Mięgo w czasie odrodzenia. W 1833r. dzynarodowy Kongres dla
w Szwecji powstało Towarzystwo Wskrzeszenia Igrzysk OlimpijOlimpijskie. icjatywy tej organiza- skich z udziałem 79 delegatów
cji rok później zorganizowano dla i 2000 zaproszonych gości. 23
u pa mi ętni enia s t a ro ż y tn y ch czerwca 1894r. powołano do
igrzysk greckich tzw. Igrzyska życia Igrzyska Olimpijskie ery
Skandynawskie. Pierwsza Olim- nowożytnej. Dla kontroli przepiada tego typu odbyła się 14 lip- biegu I Igrzysk Olimpijskich,
ca 1834r. w Ramlösa w Szwecji. które początkowo miały odbyW programie przewidziano biegi, wać się co 2 lata, powołano
skoki wzwyż, o tyczce i przez ży- Międzynarodowy Komitet Olimwego konia, zapasy, ćwiczenia pijski, w skład którego weszło
zręcznościowe, wspinanie się po piętnastu przedstawicieli dwulinie i maszcie. Drugie i ostatnie nastu krajów biorących udział
Igrzyska Skandynawskie odbyły w posiedzeniu Kongresu.
Współczesne
pijskie

Igrzyska

się 2 lata później.
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Pierwszym prezesem MKOI został
wybrany grek Demetrius Vikelas,
który zabiegał, by pierwsza Olimpiada odbyła się w 1896r. w Atenach, a nie, jak początkowo zakładano, w 1900r. w Paryżu. Komitet pozytywnie rozpatrzył jego
postulaty. Początkowo prezesem
MKOI miał być przedstawiciel kraju, którego miasto jest organizatorem igrzysk. Jednak przed
igrzyskami w Paryżu w 1900r.
wybrano barona de Coubertin,
zmieniono ten zapis. Francuz był
prezesem MKOI aż do 1925r.
Aktualne dyscypliny olimpijskie
to: badminton, baseball, boks,
gimnastyka, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna,
piłka wodna, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka, softball,
sporty wodne, strzelectwo, szermierka, taekwondo, tenis, triatlon, zapasy, żeglarstwo, wioślarstwo.
Stałym elementem igrzysk jest
otwarcie i zamknięcie ceremonii,
flaga olimpijska, ogień olimpijski,
który dotychczas zgasł zaledwie
czterokrotnie.
Ostatnie letnie igrzyska odbyły się
w 2012 roku w Londynie i trwały
od 27 do 12 sierpnia. Po raz trzeci
igrzyska gościły w tym mieście.
Kolejne odbędą się w 2016 roku w
Rio de Janeiro. Uczestnicy będą
prawdopodobnie rywalizować w
28 dyscyplinach sportowych.
Informacje zebrał
Miłosz Leśniewski
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Na początku ferii byłam z moim
dziadkiem na lodowisku.
Miałam swoje łyżwy więc od razu
mogłam pójść do kasy po bilet. Po
wejściu na taflę z głośników leciały
różne piosenki. Lód był zimny a maszyna oczyszczała go co jakiś czas,
żeby inni ludzie mogli sobie też pojeździć.
Dzieci, które zaczynały uczyć się

jeździć przewracały się cały czas. To
był śmieszny widok. Dziadek przez
cały czas patrzył jak jeżdżę ale sam
nie odważył się założyć łyżew na
nogi. Zamiast tego cały czas mnie
filmował więc czułam się jak gwiazda. Po godzince pojechaliśmy na

2014r.

obiad ale codziennie wracałam na
lodowisko. Było fajnie i bardzo miło
spędziłam tegoroczne ferie zimowe.
Paulina Muchar
Podczas ferii zimowych wybrałam się z całą rodziną do Miejskiej Biblioteki. Chciałam wypożyczyć ciekawą książkę. Dostałam m.
in. o Hannah Montana. Była dość
mała i chuda, ale za to z kolorowymi
obrazkami.

W głównym holu oglądaliśmy świąteczną wystawę. Były tam choinki,
bombki, gwiazdki i aniołki wykonane
przez dzieci z jastrzębskich szkół.
Wystawa bardzo mi się podobała

Ciekawe przedstawienie.

Nowy tydzień zaczęliśmy od obejrzenia przedstawienia pt. „Dziadek do
orzechów”. Aktorzy z zespołu teatralnego ZŁOTA GĘŚ pod kierunkiem
pani Doroty Bosowskiej, na co dzień
ćwiczą i występują w Miejskim
Ośrodku Kultury w naszym mieście.
Na początku przestawienia małe dzieci
dostały prezenty a potem przyszedł do
nich wujek i dał
im domek dla
lalek. Wszyscy
się cieszyli. W
domku mieszkały różne kukiełki. Jeden
chłopiec chciał
zabrać z niego
bębniarza do
swojej armii

ponieważ była kolorowa. Najbardziej
spodobała mi się gwiazdka bo była
posypana brokatem i tak pięknie
błyszczała. Miło wspominam pobyt w
bibliotece podczas ferii.
Kasia Kukuczka

Społeczność szkolna
życzy siły
w przezwyciężaniu
ciężkiej choroby
koledze
Darka Porębskiego.

Dzień Pozytywnego
Myślenia

Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to
może być prawda. Dzień Pozytywnego
Myślenia ma pomóc wszystkim przyjąć tę
prawdę i uwierzyć, że wszystko zmierza
we właściwym kierunku. Optymiści są od
5 do 10% mniej narażeni na choroby
serca, wylew, depresję czy nowotwór.
Jedną z przyczyn może być fakt, że optymiści zwykle prowadzą zdrowszy i barPrzedstawienie podobało mi się a najbardziej aktywny tryb życia niż pesymiści.
dziej śpiewająca dziewczynka, która miaDrugi dzień lutego jest zatem doskonałą
ła ładny głos i wydaje mi się, że w ogóle
okazją do tego, by szklanka była zawsze
nie miała tremy. Innym podobały się
w połowie pełna.
kolorowe stroje, muzyka i ogólnie gra
aktorska.
ołowianych żołnierzyków. Wujek zabronił
mu stwierdzając, że przyjaciele muszą
być razem. Pozwolił mu za to zabrać
dziadka do orzechów. Chłopiec uważał,
że dziadek nie nadaje się do armii i specjalnie go uszkodził. Siostra chłopca naprawiła dziadka do orzechów i była dla
niego bardzo miła. W pewnym momencie
dziadek ożył i podziękował jej za naprawienie...

Kacper Rózga

http://www.kalbi.pl/dzien-pozytywnegomyslenia
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16 stycznia gościliśmy w naszej
szkole uczniów ze Specjalnego
Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo
– Rehabilitacyjnego dla Dzieci
Niewidomych i Niedowidzących z
Rudołtowic obok Pszczyny.
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zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. To nie
był jeszcze koniec! Postanowiliśmy kolędować. Było ciekawie, bo śpiew łączy
ludzi. Okazało się, że nowy kolega Łukasz pięknie śpiewa i mogliśmy wysłuchać kolędy i pastorałki w jego wykonaniu.
Lenka Vrabelova

Spotkaliśmy się, by wspólnie kolędować. Przy dźwiękach kolęd, pastorałek i innych piosenek czuliśmy się
razem dobrze i tworzyliśmy klimat
pełen ciepła i radości. Był również
czas na wspólne rozmowy i lepsze
poznanie naszych rówieśników. Spędziliśmy razem bardzo miłe i pełne
wzajemnej serdeczności oraz życzliwości chwile.
p. Iwona

W styczniu naszą szkołę odwiedzili
goście z Rudołtowic. Spotkaliśmy się,
aby wspólnie obejrzeć przedstawienie
jasełkowe w wykonaniu uczniów naszej
szkoły (tak na marginesie to otrzymaliśmy II miejsce w Jastrzębskim Konkursie
Jasełkowym). Dla uwiecznienia chwili

W grudniu w szkole odbyło się
Na scenie pojawili się aktorzy udający
przedstawienie świąteczne przygo- zabawki. Musieli tańczyć, podskakiwać,
kłaniać się i robić wszystko to, co wykotowane przez grupę uczniów pod
kierunkiem pani Doroty Bosowskiej.
Na początku były dzieci, które piszą listy
do świętego Mikołaja i śpiewają piosenkę o zimie. Potem anioł zbierał te listy
do worka, by święty Mikołaj wiedział
jakie zabawki chcą dzieci. Nagle wysko-

czył diabeł i się dziwił kim jest anioł.
Diabeł chciał dźgać anioła ale ten kazał
mu odejść.

nują zabawki na baterie. Po jakimś czasie przyszły elfy i zapakowały prezenty
do wielkiej paczki, którą przewiązały
czerwoną kokardą. Po chwili przyszedł
wiatr i dmuchał prosto na świętego Mikołaja, który zachorował i nie mógł
dostarczyć prezentów. W pewnej chwili
przyszedł diabeł i porozrzucał wszędzie

prezenty. Dzieci dostały nie te prezenty
co trzeba ale pozamieniały się i wszystko dobrze się skończyło.
Klaudia Matelska

zdj. www.zssnr10tischner.pl
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„Avengers”
W pewny sobotni poranek Halk,
Kapitan Ameryka, Thorr, Iron
Man, Czarna Wdowa, Strzała
wybrali się na zakupy. Było bardzo spokojnie. Wyjątkowo jak na
londyńską pogodę świeciło słonce. Dzień minął bardzo szybko i
nastał wieczór. Nagle niebo zrobiło się czarne, ptaki przestały
latać. W powietrzu wyczuwało się
napięcie. Nagle na ulicach pojawili się źli. Byli bardzo straszni.
Zaczęli niszczyć sklepy, szpitale,
szkoły. Mieli w planie zniszczyć
całe miasto. Nagle bohaterowie
wkroczyli do walki z gotowym
planem. Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa wyprowadzali ludzi w
bezpieczne miejsce. A Iron Man ,
Halk i Thorr dzielnie stanęli do
walki. Na niebie pojawił się ko-

2014r.

smiczny portal, z którego wyleciał smok. Iron Man zapytał:
- kto zaprosił tutaj smoka?
Zaraz, potem zawołał Strzałę ,
żeby im pomógł. Nagle zauważył , że wybuchły galerie. Iron
Man wymyślił nowy, plan, że
maja szukać słabych punktów
smoka. Plan się powiódł i smok
został zniszczony. Portal nadal
został , a Thorr wymyślił , że
weźmie pocisk i wrzuci go do
portalu . Iron Man się zgodził,
ale chciał lecieć razem z nim. Po
chwili po portalu nie było śladu.
Do ludzi szybko doszła wiadomość o ocaleniu . Wybiegli z kryjówe , okrzykom i radości nie
było końca.
Kacper Rózga

Dla naszych szkolnych maluchów i tych troszkę starszych.
POKOLORUJ PAPE SMERFA

ZAPROWADŹ MYSZKĘ DO SERA
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