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Całej społeczności szkolnej Nauczycielom,
Rodzicom, Uczniom, Pracownikom szkoły
oraz Przyjaciołom życzymy magicznych,
radosnych, śnieżnych i pełnych miłości Świąt
Bożego Narodzenia. Niech będą okazją do
zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych
trosk. Oby ich magia trwała w nas jak najdłużej.

Apel dla Niepodległej
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma
praw do przyszłości.”
J. Piłsudski
Dzisiaj
mamy
wolną
i
niepodległą Polskę. Polskę, o
którą walczyły pokolenia oddając
w tej walce często wartość
najcenniejszą – swoje życie.
Pamięć o 11 listopada to
szacunek dla tych wielkich,
często bezimiennych bohaterów,
a także moralny obowiązek
Polaków jako ludzi szanujących
wolność narodów. Wielka data –
11 listopada 2018r. Dzień, w
którym
cała
Polska
żyła
wydarzeniami sprzed 100 laty. W
naszej szkole już od ponad roku podejmowane były działania związane z obchodami tej
rocznicy. A były to m.in.: spotkania autorskie, wyjazdy do instytucji kulturalnych, apele i
koncerty. Działania te z pewnością stanowiły doskonałą lekcję historii Polski oraz uczyły, jak
być współcześnie dobrym patriotą.
W szkole uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się 9
listopada. Uczniowie przypomnieli w skrócie najważniejsze karty historii, recytowali własne
wiersze patriotyczne. Wszyscy obecni usłyszeli znane pieśni przekazywane z pokolenia na
pokolenie. O godz 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Uczniowie klas młodszych
mieli też okazję wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów z Filharmonii
Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w ramach comiesięcznych spotkań
z muzykami. Ale to nie wszystkie działania w ramach obchodów 100 – lecia niepodległości w
naszej szkole. W przeddzień uroczystej akademii wszyscy uczniowie na białych i czerwonych
kartkach odrysowali swoje dłonie, na których napisali własne życzenia dla Niepodległej.
Papierowe dłonie w barwach biało – czerwonych przyozdobiły w nietypowy sposób
ogrodzenie przed budynkiem szkoły. Stały się one wyrazem solidarności z wszystkimi
świętującymi oraz nawiązywały do motywu przewodniego tegorocznych parad i przemarszów
niepodległości.

„Wszystko Tobie, ukochana
ziemio... ”
To
motto
tegorocznego
Gminnego
Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się 22 listopada 2018r. w
Bibliotece Publicznej w Psarach. Zadaniem uczestników
konkursu było przygotowanie i wyrecytowanie wiersza o
tematyce patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klas szóstych – Julia Kusak i Klaudia
Kraśniewska. W konkursie tym zwyciężyła Julia Kusak
zajmując II miejsce. Gratulujemy!

Pomysł na długie jesienne wieczory
Klasy Vb i VIb podpowiadają, co można robić w długie
jesienne wieczory, by nie kojarzyły się z nudą, chłodem i
ciemnością za oknem. W pewien piątkowy listopadowy
wieczór uczniowie dwóch klas spotkali w w szkole, by
wspólnie się bawić i miło spędzić czas. Tych kilka godzin
upłynęło im na wspaniałej zabawie m. in. w chowanego, w
kręgu, na oglądaniu filmu w mini sali kinowej z popcornem,
coca colą i pizzą. Z pewnością tego wieczoru nikt się nie
nudził i pomimo chłodu za oknem wszystkim dopisywały
humory i panowała gorąca atmosfera.

Andrzejkowe zabawy i wróżby
29 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. W imprezie zorganizowanej
przez samorząd szkolny uczestniczyli uczniowie klas IV – VII.
Jak
przystało
na
andrzejkowy nie mogło
zwyczajów związanych
wróżby z układaniem
przyszłego zawodu czy
np. poznanie imienia
(swojego chłopaka).

prawdziwy „wieczór”
zabraknąć
wróżb
i
z tym obrzędem. Były
butów,
wyborem
też dotyczące miłości,
swojej
dziewczyny

Tradycje andrzejkowe
historię.
Andrzejki
30 listopada. Według
Andrzeja była nocą
było poznać swoją
wtedy
dziewczęta
tajemnicy
dotyczącej
zamążpójścia.

mają
bardzo
długą
obchodzone są z 29 na
tradycji wigilia świętego
magiczną, kiedy można
przyszłość.
Właśnie
mogły uchylić rąbka
ich
przyszłego

Andrzejki do tej pory są tradycją, która kojarzy nam się z magią, wróżeniem i tajemniczymi
obrzędami. Dawniej wróżby andrzejkowe traktowane były niezwykle poważnie. Jednak teraz
jest to wesoła zabawa z przymrużeniem oka.

Zajęcia rozwijające z biologii w klasach
piątych
W ramach zajęć rozwijających z biologii uczniowie klas piątych wykonali
modele komórek roślinnych i zwierzęcych.
Komórka to podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna każdego
organizmu. Te tematy są trudne dla uczniów, bo nie wszyscy potrafią
wyobrazić sobie jak funkcjonuje komórka i z czego jest zbudowana.
Głównym celem tego zadania było zrobienie modelu komórki, która dla
ucznia będzie jego pomocą dydaktyczną do nauki biologii, a dokładniej do
nauki o budowie komórki. Modele zostały wykonane z różnych materiałów:
masy solnej, styropianu, misek, piłek, gipsu itd. Zawierają wszystkie
organelle, obrazując w ten sposób budowę wewnętrzną komórek roślinnych i zwierzęcych.

Lekcje języka polskiego w Bibliotece
Publicznej w Strzyżowicach
Uczniowie naszej szkoły realizują lekcje z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w
Bibliotece Publicznej w Strzyżowicach. Nauczyciele klas I – III oraz poloniści we współpracy
z panią bibliotekarką Joanną Bloch opracowali harmonogram zajęć dla klas I – VII z
uwzględnieniem treści programowych danej klasy.
Celem zajęć jest zdobywanie przez uczniów określonych wiadomości i wyrabiania
umiejętności służących samodzielnemu poszukiwaniu potrzebnych informacji w
dokumentach bibliotecznych za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego. Zajęcia te
mają również na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych
uczniów, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką i czasopismem. Realizacja treści
programowych odbywa się nie tylko na lekcjach z przysposobienia czytelniczo –
informacyjnego, lecz także poprzez inne formy np. apele, konkursy czytelnicze, spotkania
autorskie.

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka
20 listopada jest to szczególnie ważna data dla wszystkich dzieci, bowiem tego dnia
obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to dotyczy fundamentalnych praw
wszystkich dzieci, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. W tym
szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu
swoich najbardziej potrzebujących rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To
radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
Nasza szkoła angażując się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka pokazała, że
prawa dzieci nie są nam obojętne. Ogłosiliśmy 20 listopada dniem niebieskim. Uczniowie
przyszli ubrani na niebiesko, a szkolne sale udekorowane były balonami w tym samym
kolorze. Twarze dzieci zdobiły niebieskie serduszka i szczere uśmiechy. Na lekcjach
wychowawczych nauczyciele przypomnieli, czym są prawa dziecka, a uczniowie podawali
przykłady znanych im, własnych praw.

Mówiąc o prawach dzieci, nie sposób było nie wspomnieć o Januszu Korczaku, wielkim
zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, który mówił i własnym
życiem zaświadczał, że „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat”.

Mikołajki w Strzyżowicach
6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową
tradycję i nasi nauczyciele przygotowują dla dzieci przedstawienie. Podobnie było i w tym
roku. W tym szczególnym dniu już od samego rana na korytarzach i w klasach czuło się
radosną, świąteczną atmosferę, wszędzie też widać było dzieci ubrane na czerwono, w
pięknych mikołajkowych czapkach.
Pod hasłem „Nauczyciele dzieciom” w tym roku nasi belfrowie wcielili się w rolę leśnych
zwierząt, które pilnują porządku w lesie i nie pozwalają go zaśmiecać. Przedstawienie jak
zawsze ogromnie rozbawiło uczniowską publiczność. To niecodzienne zjawisko widzieć
swoich nauczycieli w scenkach humorystycznych. Dzień ten był tym bardziej wyjątkowy,
gdyż mieliśmy przyjemność gościć nauczycielki z Hiszpanii, które odwiedziły naszą szkołę w
ramach projektu Erasmus. Na koniec imprezy wszystkie dzieci dostały słodkie prezenty od
Mikołaja, które wręczyła Pani Dyrektor.

Sukces Uczniów w diecezji
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach wzięli udział w I
Diecezjalnym
Konkursie
„MÓJ
PATRON”. Efektem pracy było
powstanie
dzieł
plastycznych
przedstawiających patronów dzieci.
Osiem prac autorstwa: Magdaleny
Cichoń, Ady Graniszewskiej, Agaty
Sarny, Leny Graniszewskiej, Adama
Dulika, Agnieszki Li, i Mateusza
Kaczmarskiego
wysłanych
ze
Strzyżowic
zostało
zakwalifikowanych do wystawy konkursowej. Szczególnie docenione zostały prace Uczennic
klasy III – Ady Graniszewskiej (św. Maria Magdalena) i IV b – Leny Graniszewskiej (św.
Franciszek), które otrzymały wyróżnienie i zostały opublikowane w katalogu. Prace można
było podziwiać w Galerii „Na Piętrze” w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce
13 grudnia uczniowie klas: II, Vb i VIa wybrali się na wycieczkę do zabytkowej Kopalni Soli
w Wieliczce. Choć „Odkrywanie Solilandii” to oferta dla młodszych uczniów, wszyscy
świetnie się bawili aktywnie spędzając czas. Wędrówka po trasie turystycznej połączona z
odkrywaniem sekretów krainy bajek okazała się wielką przygodą. Uczniowie spotkali po
drodze Skarbnika, pobawili się w towarzystwie wesołego Soliludka, wysłuchali też legendy o
św. Kindze. Ciekawe gry i konkurencje okazały się świetną zabawą zarówno dla
najmłodszych, jak i dla piąto- i szóstoklasistów. Zabawy na szlaku nie tylko poszerzyły ich
wiedzę o dziejach Kopalni, lecz także pozwoliły rozwinąć kreatywność i umiejętność pracy w
grupie.

