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Stawiamy na Bezpieczeństwo !
W ramach programu „Bezpieczna +” w naszej szkole odbyły się kolejne dwa teatrzyki profilaktyczne zaprezentowane przez Teatr Edukacji i Profilaktyki "MASKA" z Krakowa.
Dla uczniów klas IV – VI przygotowano spektakl pt. „Moda na nie uczenie się” podejmujący tematykę braku motywacji do nauki. Fabuła spektaklu osnuta została wokół rozterek typowych dla młodych ludzi, którzy kuszeni łatwością dostępu do wiedzy, chętnie korzystają z gotowych rozwiązań.
Obserwujący życie głównych bohaterów uczniowie byli świadkami jak młody chłopak, który nie
zaprząta sobie głowy nauką i jest na bakier z książkami, spotyka na swojej drodze dziewczynę o
niezwykłej inteligencji. Co wyniknie z tej znajomości ? Czy bohater zrozumie swoje niewłaściwe

Najmłodszym uczniom naszej szkoły z
klas I-III zaprezentowany został spektakl pt. „Skradzione mądrości”. To spektakl, który pokazuje jak niezwykły wpływ
ma na dzieci obcowanie z literaturą.
Książki bowiem rozwijają ich wyobraźnię,
zdolność myślenia, powiększają zasób
słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie. „Skradzione mądrości” to pełna humoru i akcji opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą przygodą.
Przedstawienie z całą stanowczością podkreśla potrzebę nauki czytania przez
dzieci oraz szereg możliwości z tego wynikających. Dzieci dowiadują się, iż książki nie tylko dostarczają potrzebnych informacji, ale zapewniają nam rozrywkę,
przenoszą czytelnika w odległy i magiczny
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Udział uczniów w teatrzykach o charakterze profilaktycznym to nie jedyne działania naszej
szkoły w ramach programu „Bezpieczna+”. Uczniowie klas szóstych wzięli udział w VII Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „Proforma” organizowanym przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Szóstoklasiści wraz z nauczycielem polonistą przygotowali przedstawienie pt. „Jeden raz”, które pokazało jak szybko można
uzależnić się od różnych używek , choć wydaje nam się, że sięgniemy po nie tylko jeden raz.
Niestety dla bohaterów spektaklu tytułowy „jeden raz” skończył się uzależnieniem, które w
efekcie doprowadziło ich do szukania pomocy u specjalistów w walce z nałogiem. Chociaż nie
udało nam się wygrać, to jednak jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować się na scenie
Mysłowickiego Domu Kultury.
Ponadto uczniowie wzięli udział w ogól-

Szlachetna Paczka
Już po raz drugi nasza szkoła dołączyła do grona osób wspomagających szczytny cel,
jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym. W tegorocznej XV edycji Szlachetnej
Paczki połączyło się niemal milion Polaków. Pomoc przekazana w paczkach sięgnęła 54
miliony złotych, a średnia wartość paczki przygotowanej dla jednej rodziny wyniosła ok.
2600zł . Nasza szkoła ponownie podjęła inicjatywę uczestnictwa i zgłosiła kilka rodzin,
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze starania przyniosły pożądane
efekty, gdyż trzy rodziny otrzymały bezcenne wsparcie, w jakże szczególnym przedświątecznym okresie. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w tą piękną akcję charytatywną spełniło marzenia wielu osób.

SP Strzyżowice
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WOŚP w Strzyżowicach
W niedzielę 10 stycznia 2016
roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Strzyżowicach odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach
WOŚP.

Strzyżowiccy wolontariusze to:
-Paulina Hamera
-Aleksandra Lis
-Wioleta Borda
-Aleksander Gwizd
-Julia Sibielak
-Iga Flak
-Izabella Borda
-Jakub Bubel

Wolontariusze-uczniowie szkoły
kwestowali na rzecz WOŚP, zbierając na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.

Uzbierali 4755,69 zł. To naprawdę imponujący wynik, który przewyższył zebraną
w zeszłym roku kwotę. Najlepszym wolontariuszem została Paulina Hamera, która
uzbierała 748,85 zł.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim wolontariuszom za aktywny
udział w 24 Finale WOŚP, jak również
rodzicom i opiekunom za pomoc i wsparcie
oraz wszystkim ludziom dobrej woli za
okazane serce. Dziękujemy i sie ma za

STR.4

Szkolny Klub Wolontariatu "Pomocna dłoń"
W tym roku uczniowie naszej szkoły zainspirowani działalnością Szkolnego Klubu Wolontariatu
"Pomocna dłoń" przyłączyli się do akcji "Kredki dla Matugii", organizowanej przez Fundację
"Razem dla Afryki". Matugga to niewielka miejscowość w pobliżu stolicy Ugandy - Kampali. Swoją
misję, a w tym przede wszystkim szkoły, prowadzą krakowscy franciszkanie. Akcja ma na celu
wesprzeć działalność misjonarzy poprzez zbiórkę podstawowych przyborów szkolnych. Uczniowie
zachęceni przez wolontariuszy z naszej szkoły przez blisko 10 dni przynosili zakupione przez rodziców nowe materiały, wśród których znalazły się: kredki, farbki, zeszyty, bloki rysunkowe i wiele innych, bardzo potrzebnych przyborów. Zgromadzone w dużej ilości dary (aż 4 kartony) zostaną dostarczone do uczniów w Ugandzie w lutym. Ogromnie cieszymy się, że akcja ta spotkała się z tak wielką życzliwością i hojnością wielu uczniów i ich rodziców. Dziękujemy wszyst-
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Szkolny konkurs mitologiczny
Spotkania na Olimpie
Uczniowie klas piątych bardzo lubią spotkania na Olimpie, kiedy to śladami greckich bogów i bohaterów przemierzają starożytną Helladę. Podobnie było i w tym roku. Już na początku stycznia
rozpoczęliśmy przygotowania do szkolnego konkursu mitologicznego, organizowanego przez
nauczycieli języka polskiego, który odbył się 20 stycznia. Wzięło w nim udział blisko 20 uczniów,
którzy musieli rozwiązać test składający się z kilkunastu pytań. Spośród uczestników etapu szkolnego komisja musiała wytypować trzy najlepsze osoby do etapu gminnego. Zadanie dla komisji oka-

W wyniku nawet dwóch dogrywek udało się wyłonić trzyosobową drużynę, która godnie reprezentowała naszą
szkołę w Gminnym Konkursie Mitologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Dąbiu, który odbył
się 11 lutego. A byli to następujący uczniowie: Ewa Gap z klasy Vb, Szymon Skórka i Antoni Kiszka z klasy Va.
Warto dodać, że zarówno Ewa, jak i chłopcy musieli zaprezentować się w strojach bogów i bohaterów mitologicznych. A zatem naszą drużynę stanowili: lubiąca polowania Artemida, waleczny Tezeusz, który pokonał
Minotaura i nieustannie zmagający się z ciężkim głazem znany na Olimpie plotkarz - Syzyf. Podczas zmagań
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Strażacy i „tłusty czwartek‘’

Dzisiaj naszą szkołę odwiedzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Nie myślicie chyba, że przekroczyliśmy limit w spożyciu pączków i przyjechali nas ratować. Cel ich wizyty był zupełnie inny. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w zajęciach na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Były pokazy oraz pogadanka na
temat szkodliwości czadu czyli tlenku węgla, który jest dla ludzi bardzo niebezpieczny. Wóz
bojowy strażaków oraz mundury zrobiły ogromne wrażenie na naszych chłopakach. Być może ,
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PANGEA
3 marca 2016 roku jedenastu uczniów naszej szkoły z klas IV-VI wzięło udział w ogólnokrajowym konkursie
matematycznym PANGEA. Najlepsi uczniowie, którzy zwyciężą w etapie finałowym otrzymają fantastyczne
nagrody. A my już dziś gratulujemy uczniom odwagi i życzymy sukcesów.

Wieczór filmowy z ...dreszczykiem.
Długie zimowe wieczory, gdy za oknem
ciemno. ponuro i niestety czasem deszczowo, sprzyjają częstszemu oglądaniu
telewizji. Na pomysł wspólnego oglądania
filmów wpadli uczniowie klasy VIa. W
pewien piątkowy wieczór spotkali się w
szkole, aby razem obejrzeć filmy. Chociaż klasa to nie sala kinowa, a tablica
interaktywna nie zastąpi dużego ekranu,
zabawy i radości było co niemiara.
Wspólnemu oglądaniu towarzyszyły rozmowy, śmiechy, różne emocje (nawet
momentami strach!). Jak przystało na
wieczór filmowy nie mogło zabraknąć
popcornu, coca-coli i innych przekąsek.
Wieczór był bardzo udany, a jego
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W karnawale wielkie bale

31 stycznia 2016r.U nas też
był taki prawdziwy bal z wodzirejem, tańcami i zleciało
się do nas jakieś dziwne towarzystwo. Byli piraci z Karaibów, księżniczki, żołnierze,
marynarze, kilku Spider Manów, wróżki, czarodzieje,
Pipi, koty, motyle i… sama nie
potrafię ich wszystkich nazwać. Jednym słowem cały
bajkowy świat u nas w szkole

