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Dnia 6 października szkoła przyjęła do swojej
społeczności kolejnych uczniów. Uroczyste
„Pasowanie na ucznia” zgromadziło w tym dniu
zarówno najmłodszych kandydatów do tej roli ,
jak również zaproszonych gości. Wśród nich
znaleźli się : wójt Gminy Psary , p.Tomasz Sadłoń, sekretarz Gminy Psary ; p.Mirella Barańska – Sorn; przewodniczący Rady Gminy ,
p.Jacenty Kubica, dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego , p.Dorota Pronobis – Kościńska ; z-ca dyrektora ZSP , p.Magdalena Zrałek ;
dyrektor Gminnych Bibliotek Publicznych ,
p.Helena Warczok ; bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Strzyżowicach , p.Joanna Bloch ;
przewodnicząca Rady Rodziców, p.Teresa Barańska – Lis; wychowawczynie dzieci z Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach : p. Kornelia Ducka i p.Aleksandra Janicka ,nauczyciele
ZSP, rodzice oraz dziadkowie małych uczniów.
Przejęci ważną uroczystością uczniowie wraz ze
swoimi wychowawczyniami : p.Małgorzatą
Trzcionka – Fonfara , p.Małgorzatą Bebel oraz
p.Agnieszką Laskowską zaprowadzili wszystkich
obecnych w świat morskich opowieści.
Pod wodzą srogiego kapitana , na tle morskiej scenografii każda klasa zaprezentowała barwną w ruch , śpiew , kostiumy i rekwizyty ,własną przygodę
morską . Jej bohaterami byli piraci – okrutnie bogaci ;ryby i kraby (a to nie
warcaby ) , a także piękne Hawajki. Po przeżyciu wielu przygód wszyscy
powrócili na ląd , zabierając ze sobą wielką skrzynię ze skarbem znalezionym
na dnie morza. W jej wnętrzu znalazły się … birety , które zostały założone
przez dzieci na głowy. Po tak wielkich przeżyciach wszyscy zgodnie orzekli , iż
kandydaci zostaną przyjęci w poczet uczniów. W tym miejscu p. dyrektor dokonała aktu ślubowania , a zaproszeni goście zabrali głos. Nastąpiła miła chwila wręczenia upominków przez gości oraz długo oczekiwanych przez dzieci
rogów obfitości zakupionych przez rodziców.
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„W podziękowaniu dla Nauczycieli”
Dzień Edukacji Narodowej to
święto osób związanych z
oświatą i szkołą. Jednak
wszystkim, zwłaszcza dzieciom, 14 października kojarzy się po prostu z Dniem
Nauczyciela. Jak co roku z
okazji tego święta odbyła się
w naszej szkole uroczysta
akademia z udziałem wszystkich uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz
zaproszonych gości.

W tym dniu swoją obecnością
zaszczycili nas: Wójt Gminy Psary
p. Tomasz Sadłoń, Sekretarz
Gminy p. Mirella Barańska – Sorn
oraz emerytowani nauczyciele.
Najpierw wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu w wykonaniu muzyków agencji artystycznej „Violino”.
Następnie obejrzeliśmy przygotowany przez Samorząd Uczniowski
wspaniały program artystyczny:
były piękne słowa i melodyjne
piosenki oraz humorystyczne
scenki improwizujące naukę i zachowanie uczniów – aniołów na
lekcjach i przerwach. Na
zakończenie przedstawiciele samorządu złożyli
życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
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„Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie”

„Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie”. W trakcie imprezy uczniowie klas I – III zaprezentowali piosenki
o szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa. Zaś uczniowie klas IV – VI recytowali własne wiersze nagrodzone w szkolnym konkursie literackim „Bezpiecznie przez cały rok”. Na koniec podsumowano szkolne konkursy dotyczące bezpieczeństwa i wręczono nagrody. Nagrody otrzymało 19 uczniów z klas młodszych i 13 z klas
starszych.

Ten bardzo ciekawy, a zarazem profilaktyczny program artystyczny został zaprezentowany rodzicom i mieszkańcom Strzyżowic podczas imprezy środowiskowej zwanej Świętem
Pieczonego Ziemniaka, która miała miejsce
19 września w Strzyżowicach.
SP Strzyżowice

STR .5

Spotkanie ze Sznupkiem
Bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet
nie tylko rodziców, ale również pracowników
placówek oświatowych. Każdego roku we
wrześniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzyżowicach odbywają się zajęcia
związane z bezpieczeństwem. W tym roku
szkolnym 18 września gościliśmy przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji w
Katowicach, którzy wraz ze Sznupkiem
przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy w drodze
do i ze szkoły.

Przeprowadzono również konkursy z nagrodami sprawdzające ich wiedzę. Uczniowie klas pierwszych
otrzymali pamiątkowe maskotki, aby mały Sznupek przypominał im o rozwadze na ulicy. Z kolei
uczniów klas starszych w tym dniu odwiedził przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji. Podczas
spotkania przeprowadził prelekcję związaną z uzależnieniami, w szczególności niebezpieczeństwem
stwarzanym przez dopalacze.
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Bezpieczeństwo na plus
W ramach programu „Bezpieczna +” w naszej szkole odbyły się dwa teatrzyki profilaktyczne zaprezentowane przez Teatr Inspiracja z Krakowa. Dla uczniów klas IV – VI przygotowano spektakl pt.
„Retusz” podejmujący tematykę profilaktyki uzależnień oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie. Fabuła spektaklu „Retusz” osnuta została wokół rozterek typowych dla młodych ludzi dotyczących
dokonania wyboru między stylem życia lansowanym przez komercyjne media, a wartościami propagowanymi przez rodzinę i szkołę.
Obserwujący życie głównych bohaterów uczniowie
byli świadkami jak młoda dziewczyna, ulegając złym
wpływom – zaczyna zaniedbywać szkołę, oszukiwać
bliskich, wchodzić w podejrzane towarzystwo, eksperymentować z używkami. Spektakl pokazuje, jak diametralnie zmienia się człowiek, kiedy swoje pasje i
marzenia zamienia na bycie cool, trendy i bezrefleksyjny pęd ku rozrywce za wszelka cenę. Stan ducha
postaci oddają fotografie, które stają się coraz bardziej rozmyte i niewyraźne. Obraz przyszłości blaknie
jak stare zdjęcie i wymaga retuszu. Dopełnieniem
występu aktorów była prelekcja, podczas której
uczniowie mogli zadawać pytania na nurtujące ich
pytania oraz rozwiewać wątpliwości dotyczące problematyki uzależnień.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym pt.:
„Kolczasta przyjaźń”. W spektaklu poruszone zostały
zagadnienia tolerancji wobec odmienności oraz
przyjaźni. Aktorzy ukazali postać Jeżyka, który był
wyśmiewany przez mieszkańców lasu. W trakcie
trwania przedstawienia dzieci mogły odkryć, że Jeżyk pomimo tego, że ma kolce, posiada bardzo dużo
zalet i umiejętności. W końcowej fazie spektaklu
zwierzęta dostrzegają, że ich kolczasty kolega ma
wiele pozytywnych cech. Jest miły, uczciwy i zasługuje na szacunek i przyjaźń.

Na zakończenie aktorzy w krótkiej prelekcji omówili ukazany w przedstawieniu problem, kierując pytania do dzieci. Podkreślili także potrzebę akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów. Przedstawienie bardzo podobało
się naszym najmłodszym uczniom i miejmy nadzieję, że dzięki niemu dzieci zrozumieją potrzebę tolerancji wobec drugiego człowieka, bo przecież każdy z nas jest inny, ale na swój sposób wyjątkowy i wartościowy.
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Zdrowo jem , więcej wiem
Uczniowie klasy Ic przystąpili w bieżącym roku
szkolnym do ogólnopolskiego programu z zakresu
edukacji zdrowotnej pn.:”Zdrowo jem , więcej
wiem”. Drużyna klasowa wybrała nazwę :”Mądrze
- bo zdrowo”. Pierwszy , jesienny moduł programu
pierwszoklasiści zaczęli od zgromadzenia jesiennych darów z ogrodów , pól i sadów. W ramach
akcji jesiennej drużyna zrealizowała lekcję
:”Smacznie – zdrowo – kolorowo” , podczas której
dzieci nauczyły się rozpoznawać owoce i warzywa
(zmysłami : wzroku , dotyku , smaku) oraz zapoznały się z pięcioma grupami kolorystycznymi
owoców i warzyw .

Uczniowie dowiedzieli się także jaką wartość odżywczą mają owoce i warzywa oraz jaką odgrywają rolę w ich codziennej diecie. Drugim zadaniem
był konkurs na zagadki owocowo –warzywne.
Dzieci z pomocą rodziców układały rymowane
zagadki , do których wykonały rysunki. Wszystkie
prace złożyły się na Klasową Księgę Zagadek
Owocowo – Warzywnych. Kolejne zadanie konkursowe polegało na zorganizowaniu gry terenowej w
formie podchodów. Umiejscowione na placu szkolnym punkty zadaniowe mobilizowały do aktywności logicznej oraz ruchowej. Z przyniesionych do
klasy owoców i warzyw dzieci wykonały smaczną
surówkę owocową , pyszny koktajl bananowy oraz
sok owocowo – warzywny.
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Mali odbiorcy sztuki
Dnia 6 listopada klasa Ic udała się do Muzeum Śląskiego w Katowicach , gdzie odbyła lekcję muzealną
pt.:”Zabawy z obrazami”. Zajęcia przeprowadzone zostały w Galerii Malarstwa Polskiego, gdzie można podziwiać obrazy m.in. Jana Matejki, Juliana Fałata, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Władysława
Podkowińskiego, Józefa Chełmońskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i T. Makowskiego.
Pozwoliły one nie tylko na zapoznanie z różnymi formami
przekazu artystycznego w malarstwie , ale i sposobami
„odczytywania” treści obrazów.
Celem zajęć było ułatwienie dzieciom pierwszego kontaktu z
malarstwem polskim. Przekonanie ich, że sztuka nie jest ani
nudna, ani za trudna dla dzieci. Mali widzowie oswajali się ze
sztuką próbując samodzielnie, w formie zabawy, interpretować
i oceniać obrazy

Niezwykle cennym doświadczeniem było zapoznanie
dzieci z możliwościami odczytywania treści obrazów
przez ludzi niewidomych , poprzez umieszczone pod
niektórymi z obrazów reliefy oraz napisy za pomocą alfabetu Braille’a. W drodze powrotnej dzieci zatrzymały się
jeszcze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Psarach. W nawiązaniu do minionego Święta Zmarłych
uczciły minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy poległych w
okresie wojny żołnierzy .
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W przeddzień Święta Zmarłych
Wszystkich Świętych, bo tak brzmi święto obchodzone 1 listopada, to czas refleksji, zadumy wspomnień. Tradycją naszej szkoły stało się, iż właśnie w przeddzień Wszystkich Świętych spotykamy się na uroczystym apelu
poświęconym naszemu wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II i innym świętym. Podobnie było również w tym
roku, gdzie w piątek 30 października spotkaliśmy się całą szkołą na uroczystym apelu, aby powspominać świętych, zastanowić się nad sensem życia i przemijania. Ksiądz Janusz Kania, nasz katecheta i organizator uroczystości, właśnie w tym dniu starał się nam przypomnieć o najważniejszych wartościach w życiu. Uczniowie w
swoich wierszach o charakterze religijnym nadali właściwy charakter atmosferze, jaka powinna wszystkim Polakom towarzyszyć właśnie w przeddzień Święta Zmarłych. Choć szanujemy i akceptujemy tradycje pochodzące
z innych krajów, jak Halloween, pamiętajmy, że jesteśmy Polakami, a nasza tradycja jest bardzo stara i bogata.

Z okazji Halloween
Z okazji Halloween – święta obchodzonego
pod koniec października został zorganizowany
w naszej szkole konkurs dotyczący najbardziej charakterystycznego elementu tej tradycji - wydrążonej dyni o kształcie twarzy ze
świeczką w środku w formie pracy plastycznej. W konkursie wzięli udział uczniowie z
całej szkoły. Na przygotowanej z tej okazji
wystawie znalazło się wiele bardzo różnych
prac. Zwycięscy otrzymali dyplomy, nagrody
książkowe, słodkie upominki .
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„Śniadanie daje moc”
Ogólnopolska akcja edukacyjna „Śniadanie daje
moc” organizowana w ramach Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Odbyła się w
piątek 6 listopada. Uczniowie z klas I – III najpierw
przygotowali, a potem wspólnie spożywali drugie
śniadanie. W przygotowaniach podobnie jak w
latach ubiegłych, ochoczo wsparli nas rodzice naszych uczniów.

. Dzięki nim na naszych szkolnych „stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywno-owocowe. Nie zabrakło
również soków

STR.2

