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Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Nie mamy
obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze
przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie
się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem mamy
słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa
nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować,
aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy
rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.
Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:
1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie
zamierzasz wrócić.
2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych
i na zielonym świetle.
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
6. Nie rozmawiaj z obcymi.
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy.
Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy
na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć,
gdy spróbujesz go pogłaskać.
25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
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Lekcja trzecia: Noc Listopadowa.
Główną
przyczyną
wybuchu
powstania
listopadowego było nieprzestrzeganie przez
carów Imperium Rosyjskiego postanowień
konstytucji
z
1815
roku.
Stopniowo
car Aleksander I znosił wolność prasy, wolność
zgromadzeń, rozpoczął prześladowanie członków
towarzystw filomatów i filaretów oraz
zlikwidował
jawność
obrad
sejmowych.
Jednocześnie wzmogły się prześladowania
polskich organizacji niepodległościowych.
Na wzrost napięcia w Królestwie Polskim duży
wpływ miały wydarzenia rozgrywające się
w Europie. W lipcu 1830 r. we Francji wybuchła rewolucja skierowana przeciwko rządom Burbonów.
W sierpniu 1830 r. Belgia rozpoczęła walkę o niepodległość, której celem było odłączenie się
od Holandii. Car Mikołaj I zaniepokojony łamaniem postanowień kongresu wiedeńskiego zaczął
przygotowywać zbrojną interwencję przeciwko Francji i Belgii. Postawił w stan pogotowia armię
rosyjską i Wojsko Polskie. Ten stan rzeczy przyspieszył decyzję o wybuchu powstania. Powstanie
rozpoczęło się 29 listopada o godzinie 18:00, gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły
Podchorążych Piechoty w Łazienkach i wygłosił mowę: Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć
lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów.
W nocy z 29 na 30 listopada spiskowcom nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń. Grupie
atakującej Belweder z Ludwikiem Nabielakiem i Sewerynem Goszczyńskim na czele nie powiodła się
próba pojmania wielkiego księcia Konstantego. Część konspiratorów, nie widząc umówionego sygnału
do rozpoczęcia walki, jakim było podpalenie browaru na Solcu, nie przystąpiła do działania lub zrobiła
to z opóźnieniem. Pożar natomiast zaalarmował oddziały rosyjskie. Podchorążowie z Łazienek
po krótkich walkach z przeważającymi liczebnie oddziałami rosyjskimi musieli przebijać się w stronę pl.
Trzech Krzyży. Idąc przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście wznosili okrzyki: "Do broni,
Polacy!", jednak reakcją na ich wezwania było jedynie zamykanie bram i okiennic. Piotr Wysocki wciąż
jednak liczył na pozyskanie mieszkańców Starego Miasta, dlatego kierował się w stronę Arsenału.
O godzinie 21:00 nastąpiło zdobycie Arsenału przez lud warszawski. Był to moment zwrotny nocy
listopadowej. Po nocnych walkach wyzwolono Warszawę, a Rosjanie wycofali się z miasta. Nastał
pierwszy dzień powstania listopadowego. Naczelnym wodzem został gen. Józef Chłopicki – przeciwnik
powstania, ale powstańcy nie znali jego prawdziwych poglądów. Dowódca niemal natychmiast podjął
rozmowy pokojowe z carem. Jednak przerwanie działań zbrojnych okazało się niemożliwe. Do powstańców bowiem przyłączyły się garnizony spoza Warszawy, wojsko oraz ubożsi mieszkańcy miast.
W styczniu 1831 r. sejm zdetronizował króla Polski, cara Mikołaja I. Wojna z Rosją stała się nieunikniona. W lutym 1831 r. prawie 130-tysięczna armia rosyjska wkroczyła w granice Królestwa.
Klęska Polaków miała nadejść po wielu stoczonych bitwach. Na początku września
1831 r. wojska rosyjskie zaatakowały Warszawę od strony Woli, co było zaskoczeniem.
Po dwóch dniach walk Warszawa skapitulowała. 30 lat po zakończeniu powstania rocznica jego
wybuchu stała się okazją do organizacji wielkiej manifestacji patriotycznej mieszkańców Warszawy.
Odśpiewano wówczas pieśń skomponowaną przez Alojzego Felińskiego na cześć cara Aleksandra I,
zmieniając jej refren na: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Manifestacja była jednym z wielu
wystąpień, związanych ze wzrostem postaw antyrosyjskich, których wynikiem był wybuch w 1863 roku
powstania styczniowego.
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Ale się działo!
Na
wojskowym
torze
przeszkód,
który
przygotowała 57 Samodzielna Kompania ASG
z Pszczyny mogliśmy sprawdzić swoją sprawność
fizyczną.
Ochotnicza Straż Pożarna z JastrzębiaZdroju schłodziła nasze rozgrzane ciała pod
zimnym prysznicem z węży strażackich.
Zapoznaliśmy się z wyposażeniem wozu
strażackiego, mogliśmy zasiąść na miejscu
kierowcy czy położyć się na noszach.
Wszystkim podobało się robienie wianków i nauka
tańców ludowych. Hitem okazał się teleturniej
„Kocham Cię Polsko”.
Tradycyjnie odwiedził nas Pan pszczelarz:

Grzegorz Rugor z Gospodarstwa Pasiecznego
w Jastrzębiu – Zdroju - Borynia. Można było
samodzielnie wykonać świeczkę czy skosztować
pysznego miodu. Smakołykami uraczyły nas
także Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Ruptawie. Niewątpliwą atrakcją był Pan
rzeźbiarz: Erwin Burszczyk z Bełsznicy, który
pokazał, jak pracować w drewnie, aby powstały
piękne
dzieła.
Ponadto
zdradził
nam
tajemnicę…, aby cieszyć się zdrowymi zębami
i dziąsłami do późnej starości należy….żuć
kawałki drewna! Spróbujcie!
I na deser prezent dla dzieci od nauczycieli:
niespodziewane przedstawienie pt. „Zabawa
w
Śpiącą
Królewnę”
oraz
występ
„ nauczycielskiego” zespołu muzycznego.
Brawa i wspólna zabawa była dla wszystkich
najlepszą nagrodą…!
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6 czerwca kompleksie boisk w ZS nr1 odbyła się III Spartakiada Integracyjna. " Potrafię. Mogę.
Zwyciężam." Czekało tam na nas wiele atrakcji i niespodzianek z konkurencjami sportowymi
na czele. Były warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, zabawy przy muzyce. Każdy otrzymał medal,
dyplom i nagrodę rzeczową. Pogoda nam sprzyjała, więc doskonale się bawiliśmy. Byli z nami
uczniowie SP 9 , SP 12, SP 23 oraz ZSS nr 9.
Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, która otwarła
imprezę oraz pani Ewa Gutowska Naczelnik Wydziału Kultury w UM. Byli również młodzi zawodnicy
klubu GKS Jastrzębie i siatkarze z Akademii Talentów Klubu Jastrzębski Węgiel.
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„Czytanie łączy” – to hasło XVII Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego
przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom”. Do akcji, jak co roku, przyłączyła
się nasza szkoła.
4 czerwca rozpoczęliśmy wspólne czytanie
wierszami Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Choć
wszyscy je znają, bawiliśmy się świetnie, gdyż
interpretacji dokonali nie tylko uczniowie,
ale i nauczyciele oraz panie z kadry obsługowej.
Oczywiście
tradycyjnie
rozpoczęliśmy
od
„Lokomotywy”, do której ilustracje – wagoniki
wykonali wcześniej uczniowie na zajęciach
rewalidacyjnych.
Przez cały tydzień uczniowie klas młodszych robili
zakładki do książki, a starsi projektowali okładki
swoich ulubionych książek. Prace wzięły udział
w szkolnym konkursie. Zrobiliśmy ponad trzydzieści
zakładek do książek. Pewnie będziemy je używać
czytając książki.
Braliśmy udział w zajęciach w filiach biblioteki
publicznej oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu
autorskim z panem Rafałem Witkiem – twórcą
powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci,
laureatem m.in. Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
Czytaliśmy również po angielsku. Zaprosiliśmy
do naszej szkoły uczennice zaprzyjaźnionego
z
nami
Liceum
Ogólnokształcącego
w Pawłowicach, które czytały nam po angielsku
bajki i baśnie, później tłumaczyły niezrozumiałe
słówka, a na koniec zrobiły test z przeczytanych
tekstów.
Ogólnopolski Tydzień Czytania zakończyliśmy
przedstawieniami teatralnymi. „Wielką hecę
w bajkowym świecie” zobaczyli najmłodsi
uczniowie. Sztukę zagrali aktorzy z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Natomiast „Ali Babę
i czterdziestu rozbójników” dla wszystkich
wykonali nasi uczniowie przygotowani przez
p. Dorotę Bosowską. Wybornie!
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9 maja obchodzony jest Dzień Europy
święto europejskich państw.
Jest to Dzień
Tolerancji,
Praw
Człowieka
i
Integracji
również
Europejskiej.
Zaakcentowaliśmy
to święto w naszej szkole.
Uczniowie
mogli
poznać
historię
Unii
Europejskiej,
odsłuchać Odę do radości oraz
zobaczyć prezentację o krajach europejskich. Nasi
uczniowie wykazali się świetną znajomością flag
poszczególnych państw. Mieli także możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy podczas rozwiązywania
zadań dotyczących znajomości Europy i jej krajów.
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Co jeszcze się zdarzyło…
czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń
2018
Maj Czerwiec

13 czerwca młodzież klas starszych wybrała się na
wycieczkę
do
Nadwiślańskiego
Parku
Etnograficznego w Wygiełzdowie, położonym
w zachodniej części województwa małopolskiego.
Mieliśmy tam okazję uczestniczyć w warsztatach
edukacyjnych. W zabytkowej stodole z Podolsza
uczestniczyliśmy w zajęciach "Od ziarna
do chleba". Poznanie procesu pozyskiwania ziarna,
mielenie zboża na mąkę, robienie kaszy
czy pieczenie chleba to wiadomości, które były
wielką ciekawostką. Mogliśmy również młócić
cepem, mielić w żarnach czy obtłukiwać kaszę
w stępach. Oprócz tego sprawdziliśmy swoje
zdolności plastyczne na warsztatach "Na szkle
malowane". Instruktor opowiadał o technikach
malarskich starych obrazów ludowych, a później
przyszedł czas na praktyczną naukę malowania
na szkle. Każdy swoje dzieło zabrał do domu.
Na Zamku Lipowiec wzięliśmy udział w zajęciach
warsztatowych "Tańce, pląsy oraz zabawy
z kuglarzem i błaznem". Mielśmy okazję zapoznać
się z różnymi rodzajami tańców i praktycznie
wypróbować swoich sił.
Dziękujemy
wszystkim
opiekunom,
a w szczególności p. D. Bosowskiej, która
zorganizowała nasz wyjazd!
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Uczniowie gimnazjum, Kacper Guzik i Miłosz
Leśniewski, 17 maja br. wzięli udział w konkursie
szybkiego pisania na komputerze. Impreza odbyła
się w SP nr 16 w ramach projektu „Rozkodujmy
matematykę w naszym mieście”.
W tym roku, oprócz standardowych zadań
szybkiego przepisywania tekstu, w harmonogramie
konkursu znalazły się również ćwiczenia związane
z edycją równań matematycznych. Chłopcy
wykazali się w pracy zespołowej i sumarycznie
zajęli trzecie miejsce.

W maju 2018 r. odbył się „Sportowy Konkurs
Plastyczny” w ramach XI Ogólnopolskich
Lekkich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice,
Chorzów, Mikołów 2018.
W konkursie o charakterze ogólnopolskim
wzięło udział ponad 300 uczestników, 6 uczniów
naszej
szkoły
oddało
piękne
prace
przedstawiające znane dyscypliny sportowe.
Kacper Bawor zajął III - miejsce w kategorii
wiekowej 10-14 lat, dodatkowo jury wyróżniło
prace : Artura Mitury i Sabiny Skorupy. Pozostali
uczestnicy konkursu to : Kamil Łoboda, Miłosz
Kopeć,
Marlena
Kowalczyk.
Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzymy
dalszych sukcesów artystycznych.

Klasa VI n wraz z opiekunami wybrała się
na spektakl pt. „Sherlock Holmes”. Na deskach
Domu Zdrojowego wystąpili aktorzy Teatru Złota
Gęś pod kierunkiem pani Doroty Bosowskiej.
Pani reżyser wprowadziła widownię w temat
spektaklu a na zakończenie trzeba było
odpowiedzieć na kilka ważnych
pytań
dotyczących widowiska.
W drodze powrotnej do szkoły uczniowie
ochłodzili się lodami spacerując po okolicy.

Is kier ka

S tr. 9

Is kier ka

S tr. 10

