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W tym roku po raz jedenasty ruszyła akcja zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci wychowujących
się poza domem rodzinnym. Towarzystwo „ Nasz dom” dzięki datkom utworzyło już kilkanaście
domów dla dzieci. Dzięki swojej hojności możecie pomóc by powstały kolejne tego typu
placówki. Podsumowanie akcji w następnym numerze.

Ponieważ lubimy pomagać zaangażowaliśmy się także w inną akcję polegającą na zbieraniu
plastikowych nakrętek. Zbieramy wszystkie plastikowe zakrętki – z napojów (od tych półlitrowych,
do kilkulitrowych), płynów do naczyń, do płukania, do prania, antyperspirantów i dezodorantów
oraz plastikowe wieczka z wszelakich kremów. Pamiętajcie, że im cięższa zakrętka, tym szybciej
pomożemy potrzebującej osobie. Celem zbiórki jest pomoc konkretnym osobom. Obecnie jest nią
Sebastian z Chorzowa.

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem
narodowym.
Upamiętnia uzyskanie niepodległości naszego kraju po 123 latach niewoli.
Z tej okazji odbył się apel zorganizowany przez p. M. Szymika.
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 Dyskoteka andrzejkowa i pokaz mody 
30.11.2010r. o godzinie 16.00 w naszej szkole odbyła sie dyskoteka andrzejkowa.
Główną atrakcją imprezy był pokaz mody, w którym wzięło udział dużo zdolnych
uczniów. Konkurs zorganizowany w ramach projektu Comenius polegał na
zaprojektowaniu stroju z materiałów nadających się do recyklingu . Wśród
laureatów znaleźli się: Piotr Gładecki, Martyna Sadowska i Alicja Ochwał.
Gratulujemy !

Światowy Dzień Misia Pluszowego
Choć trudno uwierzyć miś pluszowy ma już 108 lat i nadal jest najpopularniejszą zabawką na
świecie. 25 listopada nasi uczniowie zabrali pluszami ze sobą do szkoły. Było milutko…

Dzień Regionu
Tegoroczny Dzień Regionalny odbył się pod hasłem „ Opowieści przy byfyju”.
Wysłuchaliśmy historyjek w śląskiej godce o rozmaitych stworach, które
nawiedzały nasze okolice. Było trochę strasznie ale i wesoło.

Mikołaju, przyjdź do naszej 17–stki!
Na szczęście 6 grudnia nie zabrakło w naszej szkole Mikołaja. Przybył do nas
obładowany słodkimi upominkami. Warto zbyć grzecznym i słuchać rodziców i nauczycieli
by zasłużyć na dobre słowo od Świętego i chociaż drobny prezencik…
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Akcja „Radosne Święta”
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, kiedy z największą troska myślimy o osobach
potrzebujących naszego wsparcia. Szkoła przyłączyła się do akcji PCK mającej na celu niesienie
pomocy materialnej ubogim rodzinom. Zbieraliśmy zabawki, słodycze i inne artykuły spożywcze.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
Uczniowie jak co roku wzięli udział w przygotowaniu we współpracy z Radą Rodziców
kiermaszu bożonarodzeniowego. Można było zakupić oryginalne kartki świąteczne,
niepowtarzalne szopki, misternie wykonanie witraże, cudowne świeczniki oraz wiele innych
przepięknych świątecznych ozdób. Świąteczną atmosferę przypominały Kolendy w
wykonaniu szkolnego chóru. Pachniało ciastem, piernikami, gorącą herbatą… Szkoda, ze
na kolejny kiermasz musimy czekać cały rok…

Święta
Tuż przed przerwą świąteczną mieliśmy okazję uczestniczyć w Śląskich Jasełkach przygotowanych
przez klasę IIIa pod kierunkiem p. Jolantę Syrek. Połączeni wspólnym śpiewaniem kolęd chłonęliśmy
świąteczną atmosferę. Wigilie w klasach umożliwiły łamanie się opłatkiem i składanie życzeń w świetle
lampek choinkowych.

Życzymy i my wszystkim czytelnikom wiele radości i bliskości w ten świąteczny czas.
W Nowym Roku 2011 niech każdemu świeci słońce, a dzienniki niech zapełniają piątki i
szóstki.
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