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Nr 1 

Wrzesień – Październik 2018 

W tym roku w naszej szkole jest 11 oddziałów, w których uczy się 219 osób. 
Przydział wychowawstw przedstawia się następująco: 
 

I a  – p.  Małgorzata Bebel 
I b  – p.  Małgorzata Trzcionka - Fonfara 

II    –  p. Urszula Dudała 
III   –  p. Elżbieta Niedbała 
IVa –  p.  Martyna Filipczyk 

IV b – p. Izabela Smoła 
V a –  p. Donata Michalak 

V b –  p.  Bożena Nobis-Siudak 
VI a – p.  Sylwia Sobczyk 

VI b –  p. Agnieszka Wikarek 
VII – p. Przemysław Wach 

 
W pierwszym numerze  Szkolnego Lustra przestawiamy najważniejsze 
wydarzenia z życia szkoły , które miały miejsce we wrześniu i październiku tego 
roku szkolnego. A były to: 
 
- Uroczyste powitanie nowego roku szkolnego 

- Narodowe Czytanie w naszej szkole 

-  BIOROBOTYKA  w Uniwersyteckim Miasteczku Naukowym 

- Zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu – kl. Vb 

- Koncert  z okazji 100 - lecia niepodległości 
- Pasowanie na ucznia 

- Zwiedzanie Elektrowni w Łagiszy przez  piątoklasistów 

- Dzień Edukacji Narodowej 
- Ratujemy i uczymy ratować 
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Powitanie nowego roku szkolnego 

2018/2019 

 

Inauguracja nowego roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego dziecka. Emocje tego 

dnia towarzyszą nie tylko dzieciom, lecz także ich rodzicom oraz nauczycielom. 3 września 

uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach uroczyście pożegnali 

wakacje i powitali nowy rok szkolny 2018/2019. Choć zapewne na długo jeszcze w pamięci 

uczniów pozostaną wakacyjne przygody, wielu z nich powróciło do szkoły z wielkim 

optymizmem i zapałem do pracy.  

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Psary 

Tomasz Sadłoń. Również w tym wyjątkowym dniu wielu 

rodziców towarzyszyło swoim pociechom, zwłaszcza tym 

najmłodszym, rozpoczynającym naukę w szkole. Po krótkim 

programie artystycznym oraz wystąpieniu Pani Dyrektor i 

Wójta uczniowie udali się do klas na spotkania z 

wychowawcami. W ramach współpracy naszej szkoły z 

firmą ubezpieczeniową PZU uczniowie klas I – III otrzymali 

odblaski, aby mogli bezpiecznie poruszać się w drodze do i 

ze szkoły. Uczniowie klas pierwszych otrzymali także 

zeszyty ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej w 

ramach akcji „Mój pierwszy zeszyt” z okazji obchodów 100 

– lecia Niepodległości.  

 

 

 

Z okazji nowego roku szkolnego 2018/2019 życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie 

wiedzy było fascynującą przygodą, a także odnajdywaniem siebie i rozwojem własnych 

uzdolnień i zainteresowań. Nauczycielom zaś życzymy, aby praca przynosiła im wiele 

sukcesów i zadowolenia oraz była źródłem inspiracji i impulsem do nowych wyzwań. 

  



SZKOLNE LUSTRO Strona 3 
 

Narodowe Czytanie 2018 w Szkole 

Podstawowej w Strzyżowicach 
 

 
Dnia 10 września 2018 roku w naszej 

szkole odbyła się kolejna odsłona 

akcji ”Narodowego Czytania”, nad którą 

patronat honorowy sprawuje para 

prezydencka. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest 

popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 

uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę 

oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 

tożsamości. 

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania 

odbywa się w roku 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości, stąd 

wyjątkowa formuła akcji, podczas której 

nauczycielki  języka polskiego pani 

Bożena Nobis Siudak i pani Sylwia 

Sobczyk czytały uczniom naszej szkoły 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Z uwagi na stopień trudności lektury 

uczennice klas starszych zaprezentowały 

młodszym dzieciom inne dzieła znanych 

polskich pisarzy. 

„Szkolne czytanie” pokazało 

wychowankom piękny, przekrojowy obraz 

naszej kultury i literatury narodowej oraz 

wskazało korzyści płynące z czytania 

książek. 

 

  



SZKOLNE LUSTRO Strona 2 
 

Biorobotyka 
 

Nowy rok szkolny uczniowie strzyżowickiej  podstawówki 

rozpoczęli od udziału w wykładach na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach.  

Interaktywne wykłady „BIOROBOTYKA – UNIBOT – 

Konstruujemy i programujemy roboty. Serio” cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Najmłodszym podobało się 

spotkanie z Bobotem, który pracuje w szpitalu dziecięcym. 

Dzieci poznały historię jego powstania, mogły również nim 

sterować.  

Druga część była poświęcona owadom, a właściwie ich 

zachowaniom, które są inspiracją dla programistów robotów. 

Uczniowie zapoznali się z budową owadów oraz różnymi 

rodzajami badań prowadzonymi na w Wydziale Biologii 

i Ochrony Środowiska w zestawieniu z nowoczesną 

technologią. Nie obyło się bez pisków podczas oglądania karaczanów.  

W trakcie trzeciej części zaprezentowano proste przykłady jak zwierzęta społeczne 

komunikują się ze sobą. Na przykładach niewielkich robotów uczestnicy wykładów mogli 

lepiej zrozumieć złożone zachowania zwierząt.  

Udział w wykładach był nie tylko ciekawą lekcją, ale również wpisał się w Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego wskazując uczniom interesującym się naukami 

przyrodniczymi oraz informatyką ścieżkę edukacji.  

 

Koncert - „100 lecie niepodległości” 

Małgorzaty Łazowskiej 

26 września w naszej szkole odbył się koncert muzyczny w wykonaniu artystów z Agencji 

Artystycznej VIOLINO Małgorzaty Łazowskiej. W związku z obchodami 100 – lecia 

niepodległości koncert odbył się w duchu patriotyzmu i szacunku do muzyki ludowej.  

Uczniowie mieli więc okazję wysłuchać kilku utworów muzyki poważnej oraz ludowej o 

nieco lżejszym charakterze. Były momenty, w których mogli też włączyć się w śpiew solistki.  

Koncerty w wykonaniu Agencji Artystycznej VIOLINO to nie tylko muzyka, ale także 

ciekawa lekcja historii Polski. 
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RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ  
 
21.09.2018r. w naszej szkole w nawiązaniu do Światowego Dnia Pierwszej Pomocy odbyły 

się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W rolę instruktorów wcielili się uczniowie 

klasy VIb,  którzy swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w toku nauki postanowili się 

podzielić ze swoimi najmłodszymi kolegami z klasy Ib. Szóstoklasiści zaprezentowali 

podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy tzw. łańcuch przeżycia. Pierwszaki 

aktywnie uczestniczyły w pokazie próbując przy pomocy starszych kolegów wykonać 

zadania: 

-ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 

-resuscytacja krążeniowo - oddechowa na fantomie 

Taka formuła zajęć okazała się wielce trafiona. 
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Uczniowie w roli studentów?  - zajęcia na 

Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu 
 

Uczniowie klasy Vb mieli niebywałą 

okazję zapoznać się z charakterem pracy 

pracowników naukowych i dydaktycznych  

wyższej uczelni i choć na chwilę poczuć 

się jak prawdziwy student. A wszystko to 

miało miejsce 28 września 2018 r. podczas 

wycieczki w Instytucie Technologii i 

Mechatroniki Uniwersytetu Śląskiego w 

Sosnowcu. Piątoklasiści nie tylko 

zobaczyli miejsce pracy nauczyciela 

akademickiego, ale przede wszystkim 

mogli przez chwilę wystąpić w roli 

prowadzącego zajęcia lub w roli studenta 

odwiedzając różne laboratoria i sale 

wykładowe. Największą ciekawość 

wzbudziły zajęcia z chemii w 

laboratorium, gdzie pod okiem fachowca 

uczniowie mogli obejrzeć, a nawet 

wykonać pewne doświadczenia. Duże 

wrażenie zrobiły też na uczniach 

zaprezentowane przez wykładowców prace 

magisterskie i inżynieryjne studentów, np. 

robot, miniaturowa brama na pilota czy 

domek z wieloma funkcjami sterowanymi 

za pomocą odpowiednich aplikacji w 

telefonie. 

Bezpośrednia forma kontaktu uczniów z 

pracownikami w ich miejscu pracy to 

bardzo ciekawe doświadczenie mogące 

wpłynąć na dalsze decyzje tych młodych 

ludzi. 
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Z wizytą w Elektrowni Łagisza w Będzinie 
9 października uczniowie klasy Vb odbyli kolejną wycieczkę w ramach działań  

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  Tym razem odwiedzili Elektrownię 

Łagisza w Będzinie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z charakterem pracy 

pracowników fizycznych  i biurowych  Elektrowni. Najpierw obejrzeli bardzo interesującą 

prezentację, z której dowiedzieli się m.in. o sposobie wytwarzania prądu w elektrowni.  

Następnie zaopatrzeni w kaski i kamizelki odblaskowe udali się z „przewodnikiem” na 

zwiedzanie zakładu. Podczas pobytu w Elektrowni uczniowie wykazali duże zainteresowanie 

miejscem, w którym się znaleźli, o czym świadczyły liczne pytania do prowadzącego zajęcia. 

 


