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Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach

Po długiej przerwie spowodowanej covid - 19 wróciliśmy
do szkoły. Trochę inni i trochę niepewni. Każdy zadawał
sobie pytanie „jak to będzie?” Emocje były ogromne!
Wszyscy mamy nadzieję, że locdown już się nie powtórzy
i życie w szkole będzie się toczyć „po staremu”.

Redakcja



Wyprawa na spływ kajakowy 

We wrześniu klasy 7a i 7c
wyjechały na wycieczkę do
miejscowości Mała Panew.
Uczniowie byli
podekscytowani, ponieważ
większość po raz pierwszy
miała zmierzyć się z kajakiem.
Po przygotowaniach nad
brzegiem rzeki oraz
wysłuchaniu informacji na
temat bezpieczeństwa
wsiedliśmy do kajaków. Jako
pierwsza popłynęła klasa 7c.
Wszyscy radzili sobie świetnie!
Mimo że, zdarzyło się wpłynąć
na jakiś wystający z wody
konar i nie zawsze kajak chciał
płynąć w kierunku, który
obraliśmy, wszyscy szczęśliwi i
zadowoleni przybiliśmy do
brzegu. Zmęczeni i pełni
wrażeń usiedliśmy przy
ognisku. Przy smacznych
kiełbaskach i wesoło
trzaskającym ogniu
wspominaliśmy kajakowe
przygody. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku znowu
wrócimy nad Małą Panew.
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Dzień Nauczyciela
 

…a właściwie Dzień Edukacji
Narodowej, który tradycyjnie

obchodzimy 14.10. Dzień Edukacji
Narodowej w Polsce ma swoje

początki w 1957 roku. Wtedy to
odbyła się Światowa Konferencja

Nauczycielska 
w Warszawie, podczas

której ustalono, że dzień 20
listopada będzie

Międzynarodowym Dniem Karty
Nauczyciela i świętem nauczycieli. 

Alek

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

W 1972 roku natomiast
wprowadzono Dzień

Nauczyciela, który przypadał 
w rocznicę powołania Komisji

Edukacji Narodowej, czyli 
14 października. 

Kolejny raz pandemia
spowodowała, że obchody tego
święta wyglądały inaczej niż do

tej pory. Ale nie obyło się bez
niespodzianek. Uczniowie klas 5

nagrali film z życzeniami dla
wszystkich nauczycieli, który

cała społeczność szkolna wraz 
z nauczycielami obejrzała 

w swoich klasach
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15-16 listopada 2021r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Czystego Powietrza. W obecnych czasach każdy z nas odpowiada
za stan powietrza. Wszyscy codziennie podejmujemy wybory,
które przekładają się na jakość powietrza w naszej okolicy, 
a często również na stan powietrza, którym oddychają ludzie 
w innym miejscu na naszej planecie.
W trosce o jakość powietrza, poruszyliśmy w szkole zagadnienia
związane z pochodzeniem zanieczyszczeń znajdujących się 
w powietrzu. Prowadziliśmy działania aktywizujące w postaci
happeningu – „Chcemy oddychać czystym powietrzem." Podczas
lekcji chemii w klasach siódmych omawiano także jakie są skutki
zanieczyszczeń powietrza: powstawanie smogu, kwaśnych
opadów, efektu cieplarnianego czy dziury ozonowej. Podczas
plastyki i techniki uczniowie wykonali prace plastyczne z których
zorganizowano wystawę pt. „Czyste powietrze - życie lepsze".
Przeprowadzono także quiz wśród uczniów – „Czy wiesz co można
palić, a czego nie? Sprawdź!"
Ponadto nasza szkoła otrzymała od Gminy Gierałtowice rośliny
oczyszczające powietrze do sal lekcyjnych. To popularne gatunki,
które od lat goszczą w naszych domach i na pewno pomogą
poprawić jakość powietrza podczas pobytu w szkole.
W ramach tego dnia Pan Wojciech Szczypka z Gierałtowickiego
Alarmu Smogowego odwiedził także naszą świetlicę szkolną. 

Dzień Czystego Powietrza

JO
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Sprawdź siebie:)



"Książki, które się nie starzeją"

Są takie książki, które mimo
upływu czasu nigdy się nie
starzeją i zawsze znajdzie się dla
nich miejsce w domowej
biblioteczce i na regałach
szkolnej biblioteki. Historie w
nich zawarte poruszają serca
zawsze, nawet wtedy gdy czyta
się je po raz kolejny…i kolejny…
i kolejny. Uwielbianymi przez
lata tytułami  podzielili się
dziadkowie uczniów z
najmłodszych klas. W ramach
projektu czytelniczego „Książki,
które się nie starzeją, czyli co
czytali nasi dziadkowie?”
uczniowie wraz z
wychowawcami realizowali
wyzwania czytelnicze. Jednym 
z zadań było przeprowadzenie
rozmowy z babcią, dziadkiem
oraz rodzicami na temat ich
ulubionych książek, które
czytali, gdy chodzili do szkoły.
Na tej podstawie stworzyli listy
tytułów, którymi podzielili się na
lekcjach bibliotecznych i
zajęciach w klasie. Następnie
wykonywali zakładki  do książek
oraz projektowali strony
tytułowe ulubionych lektur.
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Seniorzy pełnią ważną rolę w każdej
rodzinie. Mają za sobą bagaż
doświadczeń, wiedzę oraz
wspomnienia, którymi dzielą się 
z młodszym pokoleniem.

"Herbatka dla Seniora na jesienno -
zimowe wieczory" to obok projektu
czytelniczego piękna inicjatywa -
niespodzianka - Samorządu
Uczniowskiego mająca na celu
zebranie aromatycznych herbatek,
które umilą czas starszym
mieszkańcom naszego sołectwa. 
Do akcji przyłączyła się również
świetlica szkolna przygotowując
własnoręcznie zdobioną kartkę.
Seniorom z okazji ich święta, które
przypadło 14 listopada składamy
życzenia zdrowia, optymizmu
życiowego i szczęścia w gronie
najbliższych i dziękujemy za to, że
jesteście.
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Wieczór filmowy

W październiku w szkole odbył się wieczór filmowy. W ramach
wieczoru wyświetlono film „Katyń” w reż. Andrzeja Wajdy. Akcja
filmu rozgrywa się od roku 1939 do pierwszych lat powojennych 
i skupia się na losach kobiet, które czekają na powrót swych
pełniących służbę oficerską mężów i krewnych. W projekcji wzięli
udział uczniowie klas 7 i 8, którzy z zainteresowaniem śledzili losy
bohaterów.  Z niecierpliwością czekamy na kolejny seans.

Olga
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