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Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień Przyjaciela 

Zaczęliśmy od  "Śniadania z przyjacielem" . Wszyscy wspólnie przygotowywaliśmy posiłek                   

i dzieliliśmy się nim z Przyjaciółmi.  

ALE BYŁO GŁOŚNOOOOOOO!!!!!! 

Warsztaty muzyczne chyba przeraziły naszych sąsiadów, ale ile dały nam radości! 

Zdaliśmy fotograficzną relację z poszukiwań wiosny w terenie.  

I wybraliśmy właścicielki najbardziej kolorowych par skarpetek. Była to nasza koleżanka Dorotka Kuś 

oraz pani Justyna Rojewska.  

 Na zakończenie przekazano klucze nowej Dyrekcji: Sylwii, Sabinie i Szymonowi. Przez godzinę mieli 

okazję zarządzać szkołą. Czy im się udało??? To już zostawimy Waszej ocenie. 
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Lekcja druga: Polacy u boku Napoleona. 

 

   Dla Polaków decyzja Napoleona o wkroczeniu do Europy Środkowej miała ogromne znaczenie. 

Stawiała w centrum zainteresowania sprawę polską. Nie należy się jednak łudzić, że cesarz uczynił        

to z miłości do Polaków. Napoleon po prostu osądził, że w obecnej sytuacji sprawy Polski i Francji      

zaczynają być zbieżne. Mieliśmy wspólnych wrogów: Austrię, Rosję  i Prusy.   

   Do pierwszych prób współpracy pomiędzy Polakami a Napoleonem doszło jeszcze                       

w roku 1797 we Włoszech, gdzie Jan Henryk Dąbrowski zaczął tworzyć, w porozumieniu  

z Napoleonem, Legiony Polskie. Były one formalnie finansowane przez Lombardię, posiadały jednak 

polskie mundury i były zasilane ochotnikami i jeńcami z armii austriackiej. 

   W roku 1800 liczba jednostek polskich powiększyła się o Legię Naddunajską zorganizowaną 

przez Karola Kniaziewicza. Obydwie te formacje nie przyniosły jednak oczekiwanego przez ich         

twórców znaczenia, bowiem tuż po zakończeniu walk z siłami Austrii i Prus Napoleon przestał            

interesować się polskimi oddziałami. Część legionistów wysłano w roku 1802 na Santo Domingo w celu 

tłumienia powstania niewolniczego, co zakończyło się ogromnymi stratami. Do Europy powróciło około 

300 żołnierzy. 

   Idea wykorzystania Polaków w walce przeciwko swoim przeciwnikom powróciła  

w roku 1807, kiedy to Napoleon był zmuszony walczyć przeciwko silnej koalicji                                          

prusko-rosyjskiej. Polacy przysłużyli się wtedy wodzowi Francuzów, organizując pomoc wojskom    

francuskim wkraczającym na tereny byłej Rzeczpospolitej. W efekcie tych działań Napoleon postanowił 

Juliusz Kossak, Wzięcie jeńca na przełęczy 

wykorzystać Polaków do umocnienia swojej pozycji              

w Europie Wschodniej. 

W tym celu powołał do życia w roku 1807 Księstwo        

Warszawskie. Posiadało ono własny rząd, władcę i armię, 

było jednak uzależnione od woli Napoleona.  

   W 1808 r. niektóre oddziały polskie zostały użyte w 

Hiszpanii, gdzie wybuchło przeciw Napoleonowi powstanie. 

Droga do Madrytu wiodła przez wąwóz Somosierra.            

Do ataku cesarz posłał polskich szwoleżerów. Podobno jego 

dowódca zachęcił żołnierzy do walki okrzykiem: Naprzód,         

psiekrwie, cesarz patrzy. W ciągu 8 minut oddział stracił     

połowę ludzi, ale odniósł zwycięstwo.  
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W roku 1809, w czasie wojny Napoleona z Austrią, wojska austriackie próbowały zająć tereny Księstwa 

Warszawskiego. Doszło wtedy do nierozstrzygniętej bitwy pod Raszynem, w której dowodził książę   

Józef Poniatowski. Ostatecznie klęska Austrii w wojnie spowodowała  powiększenie Księstwa          

Warszawskiego o kolejne ziemie. 

   Polacy stanowili też jeden z najliczniejszych oddziałów wchodzących w skład Wielkiej Armii, 

która to w roku 1812 ruszyła na Moskwę. Polacy uczestniczyli w krwawej bitwie pod Borodino. 

  W wyniku kampanii roku 1813 Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez Rosjan, a Napoleon 

zaczął przegrywać wojnę z koalicjantami. Mimo to mógł on liczyć na lojalność Polaków.  

W czasie bitwy narodów pod Lipskiem Napoleon mianował Poniatowskiego marszałkiem      

Francji. Książę jednak zginął  w czasie próby przeprawy przez Elsterę. Polskie oddziały weszły w skład 

gwardii honorowej, którą Napoleon zabrał ze sobą na Elbę.  

Walka Polaków z zaborcami, mimo że ostatecznie zakończyła      

się klęską, nie pozwoliła  na całkowite zlekceważenie sprawy     

polskiej.   

 

 

Kolejna lekcja historii w czerwcowym numerze. 

Jan Chełmiński, Szwadron Elby 1. Pułku Szwoleżerów-Lansjerów 

Gwardii Cesarskiej  

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na niebiesko. Na warszatach poznaliśmy, jak możemy 

odbierać otaczający nas świat. Nie zabrakło wspólnego zdjęcia. 
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12 marca przypadała rocznica urodzin ks. prof. Józefa Tischnera. Po raz kolejny obchodziliśmy 

wtedy Dzień Patrona. Był to dla nas szczególny dzień, który rozpoczęliśmy Mszą Św. Potem 

oglądaliśmy prezentację multimedialną, która przypomniała nam sylwetkę naszego Patrona. 

Braliśmy udział w warsztatach muzycznych „Na góralską nutę”, uzupełnialiśmy komiks            o 

księdzu. 

Młodsi uczniowie wykonywali portret Bartusia. Oto jeden z nich: 

A kim jest Bartuś? 

To miś - maskotka naszego Patrona, z którą           

wygłaszał kazania dla dzieci. Działo się to               

w kościele pod wezwaniem św. Marka w Krakowie. 

Po kazaniu Bartek trafiał na kolana jednego z dzieci, 

które trzymało go do końca mszy. 

  Dzieci bardzo lubiły Bartka i kazania ks. Tischnera. 

A to fragment jednego z nich. Ciekawe, czy wam też 

się spodoba: 

[…] ksiądz Józef  opowiadał podczas kazania, że Pan Bóg stworzył wszystko, co nas otacza:   

żaby, zające, jelenie, misie... I tak wymieniał razem z dziećmi różne zwierzęta, a w końcu       

zapytał: "Które stworzenie udało się Panu Bogu najbardziej?". Miał nadzieję, że dzieci           

powiedzą: "Człowiek". Ale dzieci milczały. I wtedy ze środka kościoła wyszła mała            

dziewczynka, podeszła do mikrofonu i powiedziała: "To chyba ja". Ludzie w kościele znowu się 

roześmiali, a dziewczynka się zawstydziła. Ale ksiądz ją pochwalił: "Bardzo dobrze powiedzia-

łaś! Bo przecież jak człowiek nie wierzy, że udał się Panu Bogu, to jest mu smutno i źle               

i nie chce mu się żyć W oczach Pana Boga każdy z nas jest piękny i ważny, i udany".   

[Wojciech Bonowicz: wstęp do książki J. Tischnera „Rozmowy z dziećmi”] 
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Rycerskie przygody to temat tegorocznej edycji Integracyjnego Festiwalu Poezji Dziecięcej 

"Wesołe strofy", który odbył się 22 marca. Spotkaliśmy się już po raz czternasty. 

W średniowieczny klimat przeniósł nas zaczarowany pokaz baniek mydlanych w wykonaniu 

ukraińskiej gwiazdy- Anny Biliaiewej. Przepiękna dekoracja p. Anety Domaradzkiej,               

profesjonalna gra aktorska uczniowskich zespołów teatralnych, talent taneczny i wokalny         

zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność. Dziękujemy naszemu zespołowi aktorów      

za przepiękne przedstawienie! 
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13 kwietnia b.r. wraz z Stowarzyszeniem "Projekt Dziesiątka" i Zespołem Szół nr 6 im. Króla    

Jana III Sobieskiego zorganizowaliśmy Przegląd Twórczości Młodzieży z Głęboką             
Wrażliwością "Kolorowe Anioły".  

Zadaniem uczestników było przygotowanie filmu na temat "Czterech pór roku".  

W piątek aula w Zespole Szkół nr6 wypełniła się po brzegi: wychowankami  z całymi rodzinami,      

opiekunami, nauczycielami, dyrektorami placówek i uczniami z placówek Jastrzębia-Zdroju,              

Wodzisławia, Żor i Rybnika. 

Gala filmowa przeplatana była popisami artystycznymi uzdolnionych uczniów z Zespołu Szkól nr 6         

i naszego zespołu  bębniarskiego "Dziesiątka". 

Wszystkie zespoły zostały uhonorowane pamiątkowymi statuetkami, a uczestnicy autorskimi               

rękodziełami wykonanymi przez twórców ludowych. 

Wysoki poziom artystycznych, niebywałe zaangażowanie w nakręceniu filmów, wspaniała atmosfera       

i czerwony dywan, po którym kroczyli wykonawcy pozostawiły w nas niezatarte wspomnienie. 
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Co jeszcze się zdarzyło…  

czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń 

Marzec Kwiecień 

2018 

MATEMATYKA NA WIOSENNIE 

Od 12 do 16 marca 2018r. w ramach projektu 

„Rozkodujmy matematykę w naszym mieście” 

świętowaliśmy „Tydzień matematyki w szkole”. 

W tych dniach w związku ze zbliżającymi         

się Wielkanocnymi Świętami uczniowie klas 4-7 

na lekcjach matematyki i koła matematycznego 

wykonywali ozdoby świąteczne metodą orgiami 

oraz plakaty wykorzystując kolorowe tangramy: 

klasyczny i jajo Kolumba. Na zajęciach           

rewalidacyjnych uczniowie wykonywali       

świąteczne kartki ciekawą techniką iris folding. 

Jest to sztuka wykonywania wzorów                    

z kolorowych, nachodzących na siebie pasków 

papieru, bibuły lub płótna w taki sposób,          

aby środek wzoru tworzył irys, czyli kształt 

przypominający przysłony fotograficzne.           

W czasie zajęć technicznych uczniowie           

wykonywali bociany z gniazdem, które zostały 

ustawione na słupie. Są to zwiastuny wiosny 

utworzone z przestrzennych figur                    

geometrycznych takich jak : walec, stożek            

i stożek ścięty. Na zajęciach indywidualnych 

uczniowie tworzyli obrazki z figur płaskich      

takich jak: prostokąt, trójkąt, koło i elipsa.       

Obrazki te przedstawiały sceny wiosny: Miś    

zbudzony  ze snu zimowego oraz kozy pasące się 

na łące. 
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Dinozaury nie czytały i wyginęły   to hasło jakimiś 
wygibasami. My czytaliśmy i wzięliśmy udział          

w organizowanych przez Zespół Szkół nr 9 im.         

M. Witczaka oraz Miejską Bibliotekę Publiczną          

w Jastrzębiu – Zdroju „Jastrzębskich Spotkaniach      

z Lekturą” 

W tegorocznym konkursie naszą placówkę              

reprezentowali: 

- drużyna z SP – Klaudia Śmigiel, Szymon Gryboś      
i Tobiasz Błaszczak 

- drużyna z Gimnazjum – Aleksandra Beśka, Miłosz 

Leśniewski i Kacper Guzik. 

 Uczniowie zmierzyli się z twórczością patriotyczną    
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą     
z zakresu języka polskiego ale także z plastyki – 

przedstawiając prace o naszej pięknej ojczyźnie.    

Wywalczyliśmy III miejsce w kategorii szkół         

podstawowych i IV miejsce w kategorii gimnazjum.     

GRATULUJEMY! 

13 kwietnia 2018 r. w naszej szkole obchodzono 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.           Tego 

dnia uczniowie wzięli udział w prelekcji pod tytułem 

Zbrodnia katyńska. Kłamstwo        katyńskie. 

Ponadto uczestniczyli w uroczystości                wysta-

wienia w miejscu upamiętnienia warty     honorowej. 

Wartę ową pełnili harcerze z naszej szkoły. Przy 

dźwiękach Marsza żałobnego       Fryderyka Chopina 

oddano hołd pomordowanym w Katyniu, Charkowie, 

Twerze… 

Na koniec można było zwiedzić tematyczną     wysta-

wę i raz jeszcze zamyślić się.                        

 Dnia 23 września nasza szkoła wzięła udział    

w obchodach Dnia Ziemi. Uczniowie zapoznali           

się z tematyką ekologiczną, w tym roku szczególnie 

interesował nas plastik. Ważne jest to, że plastik jest 

dobrym materiałem zastępującym surowce                

występujące naturalnie. Jednakże jeśli nie będzie       

właściwie przez nas używany i źle składowany            

po zużyciu, skończy się to katastrofą dla środowiska. 

Pamiętajmy o tym, że plastiki to różne przedmioty 

użytku codziennego. Zużyte butelki, ubrania, zabawki, 

reklamówki zawsze można przetworzyć na inne.      

Niestety, ogromne ilości tych śmieci zanieczyszczają 
morza i  oceany,  tworząc wyspy z plastiku. Takie     

materiały można znaleźć w naszej okolicy. Lasy         

są bardzo zanieczyszczone. Na szczęście nasi            

uczniowie nie są obojętni na los Ziemi i wzięli udział   

w akcji jej sprzątania.  
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