
Dnia 27 lutego 2012 roku 
uczniowie klas piątych i szó-
stych Szkoły Podstawowej w 
Strzyżowicach obejrzeli wspa-
niały spektakl pt. „ Mity reakty-
wacja” w teatrze w Chorzowie. 
„Mity reaktywacja” to spektakl, 
w którym młoda publiczność 
razem z głównym bohaterem 
odbywa niezwykłą podróż w ten 
antyczny świat bogów i hero-
sów. Mitologia jest od wieków 
nieustającym źródłem inspiracji 
twórczych w rozległych dziedzi-
nach sztuki. Fantastyczne opo-
wieści o greckich bóstwach i 
tytanach oraz ich rzymskich 
odpowiednikach mimo upływu 
wieków wciąż przemawiają do 
wyobraźni. Komediowy scena-
riusz oraz zaskakujące efekty 
specjalne to niezaprzeczalne 
atuty tego przedstawienia. Akcja 
przedstawienia rozpoczyna się 

w przyszłości w roku 2299, 
gdy historia ludzkości została 
zapisana w pamięci Centralne-
go Komputera Ziemskiego. 
Książki całkowicie zastępuje 
sieć serwerów internetowych, 
z których ludzie czerpią wie-
dzę o swoich przodkach. Kie-
dy na jednym z serwerów po-
jawia się wirus wymazujący 
dane historii  starożytnej, dzie-
je ludzkości są zagrożone uni-
cestwieniem. W wirtualny 
świat mitologii wyrusza spe-
cjalny agent z misją naprawie-
nia systemu. Od niego zależą 
losy świata. Spotkanie przy-
szłości z przeszłością, które 
pobudziło naszą wyobraźnię, 
odkryło przed nami tajemnice 
świata mitologii. Barwne stro-
je bohaterów i ich pełne hu-
moru dialogi przeniosły nas w 
ciekawe czasy mitologiczne. 

Zaś wspaniałe efekty aku-
styczne przypominały nam     
o rzeczywistości, w której 
żyjemy.  

Weronika Mańka, Nikola 

Kubica. 
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Dnia 21.03.2012r. odbył się          
w naszej szkole apel i festyn       
z okazji pierwszego dnia wio-
sny. Powitanie tej pięknej pory 
roku było bardzo zróżnicowane. 
Występy wokalne zostały zorga-
nizowane przez uczniów,              
w końcu nic tak nie podwyższa 
temperatury jak dobra piosenka. 
Nauczyciele zrobili ozdobne 
jajka, które zostały zakupione 
przez naszych gości podczas 
licytacji. Najlepszym momen-
tem festynu był pokaz mody 
ekologicznej. Stroje zostały 
zrobione własnoręcznie z rze-

czy, które najczęściej lądują  
w naszym śmietniku. Akcja ta 
miała na celu nie tylko przy-
pomnienie nam, o ważnym dla 
ekologii segregowaniu odpa-
dów, co ułatwia ich odzyski-
wanie i przetwarzanie na nowe 
produkty.      W ten sposób 
nasi uczniowie mogli puścić 
wodze fantazji    i zrobić coś         
z niczego. Może  w naszych 
szeregach jest ktoś, kto zosta-
nie kiedyś słynnym projektan-
tem i będzie jednocześnie 
zachęcał do dbania                    
o środowisko, aby każda wio-

sna była piękna. Do akcji włą-
czyli się rodzice uczniów, 
którzy upiekli pyszne ciasta. 
Po apelu, na placu szkolnym 
już po raz trzeci puszczano 
zielone balony na cześć wio-
sny. Po wypuszczeniu balo-
nów, przy naszym nowym 
boisku zostało rozpalone ogni-
sko, na którym piekliśmy kieł-
baski. Dzień powitania wiosny 
był bardzo udanym dniem,           
a festyn przepędził zimowe 
nastroje i smutki . 

Aleksandra Jarecka  

 

Podpis do obrazu/
grafiki. 

 

Portugalii przyleciało dwóch uczniów 
z Rumunii, Dan i Stefan oraz uczenni-
ca z Turcji, Dunia. To z nimi właśnie 
miałyśmy największą styczność. Bę-
dąc w szkole miałyśmy możliwość 
zawarcia znajomości z tamtejszymi 
uczniami. Wywoływaliśmy nie lada 
atrakcję i co chwile nas wypytywano 
o imiona, pochodzenie czy zaintereso-
wania. Podczas tygodniowego wylotu 
wiele się nauczyłyśmy; miałyśmy 
możliwość poznania nie  tylko róż-
nych języków, ale także zapoznania 
się z kulturami i obyczajami Rumunii 
i Turcji. Wspólne działania na terenie 
szkoły oraz pobliskiego domu star-

ców udowodniły jak ważna jest bezintere-
sowna pomoc i ile można zdziałać mając 
wsparcie innych. Nasz tygodniowy pobyt 
nie ograniczał się tylko do pracy, znalazł 
się tez czas na wycieczki krajoznawcze. 
Zwiedziliśmy Moncheraz, czyli skupisko 
skał oraz największe w Europie sztuczne 
jezioro. Wylot do Portugalii był ciekawym 
i emocjonującym doświadczeniem. Wraz    
z koleżanką miałyśmy możliwość podszli-
fowania języka angielskiego, ale przede 
wszystkim sposobność poznania wielu 
ciekawych ludzi, z którymi mamy kontakt 
po dziś dzień. Nigdy nie zapomnę tych 
chwil spędzonych w słonecznej Portugalii 

                     Karolina Paks klasa VIa  

 

 ,,Nasz wyjazd był bardzo udany  

poznaliśmy nowych kolegów zwiedzili-

śmy liczne zabytki . Zachęcam  do wy-

jazdu wszystkich  zainteresowanych        

i tych  którzy dobrze  się językiem  

angielskim  oczywiście !” 

Nasz szkoła już po raz drugi uczestni-
czy w europejskim projekcie szkół 
Comenius w tym roku szkolnym       
w ramach wspólnych partnerskich 
działań dwie uczennice, Karolina Paks 
i Kinga Kopka wraz z dwiema na-
uczycielkami poleciały do Portugalii. 
Podczas tygodniowego wylotu miały-
śmy okazję poznać zabytki oraz kultu-
rę kraju ale przede wszystkim miały-
śmy możliwość podszlifowania na-
szych umiejętności językowych. 
Wspólne działania i przebywanie na 
terenie szkoły dały możliwość zawie-
rania nowych znajomości, które kon-
tynuujemy do dzisiaj. Oprócz nas do 
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lutego 2012r. spotykamy się trzy dni 
w tygodniu, aby dokładnie poznać 
choreografię układów tanecznych. 
Czasami spotykamy się w soboty 
lub niedziele. 28 marca wzięliśmy 
udział w Wiosennym Pokazie Tańca 
organizowanym dla rodziny, znajo-
mych i wszystkich chętnych. Nasi 
instruktorzy zachęcają nas do udzia-
łu w obozie tanecznym. 

Bardzo się cieszę z mojej decyzji,  
bo taniec to naprawdę super sprawa. 

 

Kacper Skórka SP Strzyżowice 

Uczniowie klas pią-
tych i szóstych Szkoły Pod-
stawowej w Strzyżowicach  
uczestniczyli w nietypowej 
lekcji o filmie, która odbyła 
się w auli Uniwersytetu Ślą-
skiego w Sosnowcu. Temat 
zajęć brzmiał: Małe porządki 
w świecie filmu – poznajemy 
rodzaje filmowe. Lekcję pro-
wadziła aktorka teatralna          
i telewizyjna, absolwentka 
Akademii Teatralnej w War-
szawie pani Anna Kutkow-
ska. W czasie zajęć poznali-
śmy pojęcie rodzaju filmowe-
go i główne rodzaje filmowe. 
Dowiedzieliśmy się również 
czym charakteryzują się filmy 

fabularne, dokumentalne       
i animowane. Lekcja była 
bardzo ciekawie skonstru-
owana. Na początku mieli-
śmy okazję poznać rodzaje 
filmowe, później oglądali-
śmy fragmenty filmów z 
każdego rodzaju dzieląc je 
na krótko-, średnio- i pełno-
metrażowe. W ostatniej czę-
ści lekcji oglądaliśmy w ca-
łości trzy filmy: fabularny, 
dokumentalny      i animowa-
ny. 

Według nas lekcja była inte-
resująca i ciekawa. Podobało 
się nam, że nie był to zwykły 
wykład,  tylko świetnie zróż-

nicowana lekcja. Jesteśmy    
z niej zadowoleni i mamy 
nadzieję, że w przyszłości 
będziemy mieli okazję wy-
brać się na podobne zajęcia. 

 

Nazywam się Kacper Skórka   i je-
stem uczniem klasy V b Szkoły Pod-
stawowej  

w Strzyżowicach. Moja przygoda     
z tańcem rozpoczęła się we wrześniu 
2011r. Właśnie wtedy rozpocząłem 
zajęcia w Szkole Tańca "Akcent"    
w Będzinie. Pojechałem tam z mo-
imi rodzicami i braćmi. Bracia od 
początku chcieli chodzić na zajęcia 
tańca towarzyskiego, a ja miałem 
inne plany. Od zawsze fascynował 
mnie break - dance i właśnie tego 
rodzaju tańca chciałem się uczyć. 
Niestety nie zebrała się grupa i zde-
cydowałem się na hip - hop. Po 
dwóch miesiącach grupa się rozpadła 
z powodu malej ilości osób. I tak od 
listopada trafiłem do grupy, w której 
tańczyli moi bracia. Spotykaliśmy 
się raz  w tygodniu i uczyliśmy się 
tańców towarzyskich i latynoamery-
kańskich7 grudnia odbył się turniej 
tańca, w którym wraz ze swoją part-
nerką zająłem II miejsce. Mój średni 
brat Kuba zajął I miejsce, a najmłod-
szy brat Szymon III. Pod koniec 
stycznia otrzymaliśmy od naszego 
instruktora propozycję przejścia do 
młodszej grupy sportowej. I tak od 
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21 marca między występami 
odbyła się wreszcie nasza długo 
oczekiwana Ekomoda, która 
powaliła wszystkich na kolana, 
gdyż modele poradzili sobie 
dobrze i zgodnie z planem, a na 
sam koniec mogliśmy odetchnąć 
z ulgą, bo trema nie zjadła nas 
do końca. Na parkiecie sali gim-
nastycznej zaprezentowała się 
wiosennie zmieniona suknia 
ślubna, a także stroje z ekolo-
gicznych opakowań, gazet, bute-
lek oraz worków na śmieci, któ-
re tworzyły niepowtarzalną ca-
łość. 

Ekomoda była przygotowana 
bardzo dobrze i humorystycznie, 
a ja z punktu widzenia modelki 
sądzę, że był to najbardziej uda-
ny wiosenny występ. 

 

                        Ewa Białas VIa 

Nauczyciel biologii pyta 
Jasia: 

 -Po czym poznasz drzewo 
kasztanowca? 

 -Po rosnących na nim kasz-
tanach. 

 -A jeśli kasztanów na nim 
jeszcze nie ma? 

 -To ja poczekam… 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

Podczas klasówki nauczyciel 
mówi: 

 - Wydaje mi się, że słyszę 
jakieś głosy... 

 Głos z sali: 

 - Mnie też, ale się leczę... 

 

Jeden przedszkolak mówi do dru-
giego:  

- U mnie w domu modlimy się 
przed każdym posiłkiem.  

- U mnie nie - odpowiada drugi.  

- Nieee?! - dziwi się pierwszy.  

Nie! Mama dobrze gotuje 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻                                      

Pani w szkole pyta Jasia: 

 - Powiedz mi kto to był: Mickie-
wicz, Słowacki, Norwid? 

 - Nie wiem. A czy pani, wie kto 
to był Zyga, Chudy i Kazek?  

 - Nie wiem - odpowiada zdziwio-
na nauczycielka. 

 - To co mnie pani swoja bandą 
straszy? 

Zrobiłeś zadanie? 

 - Proszę pani, mamusia za-
chorowała i musiałem wszyst-
ko w domu robić... 

 - Siadaj, dwója! A ty Witku, 
zrobiłeś zadanie? 

 - Ja proszę pani musiałem 
ojcu pomagać w polu... 

 - Siadaj, dwója! A ty Jasiu, 
zrobiłeś zadanie? 

 - Jakie zadanie, proszę pani, 
mój brat wyszedł z więzienia, 
taka balanga była, że szkoda 
gadać! 

 - Ty mnie tutaj swoim bratem 
nie strasz! Siadaj, trója. 
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Nasza szkoła co roku organizuje pokaz mody – „Ekomodę”, by uczcić pierwszy 
dzień wiosny. Uczniowie klas IV – VI własnoręcznie wykonali swoje ubrania            
z rzeczy ekologicznych lub rzeczy niepotrzebnych do dalszego użytku, by je jak 
najlepiej przyozdobić i spowodować, by wyglądały naprawdę wiosennie i koloro-
wo. Tydzień przed występem wszyscy uczestnicy pokazu chodzili na próby, by 
odpowiednio się do tego przygotować  i wypaść jak najlepiej, bez żadnych pomy-
łek. Czas prób mijał szybko, bo mieliśmy ogromny ubaw, bo nie tylko dziewczy-
ny, ale również chłopcy z klas szóstych służyli za modeli. 


