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W numerze : 

 między nami 

uczniami, 

 nasze sukcesy, 

  wyróżnione 

opowiadanie, 

 łamigłówki, 

 kolorowanki 

dla 

najmłodszych, 

 horoskop. 

  

  

 

 

 

 

 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:     
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W ostatnim miesiącu, wśród losowo wybranych uczniów,  przeprowadziliśmy dwie anonimowe 

ankiety. Pierwsza dotyczyła przykrości, z jakimi najczęściej spotykamy się w naszej szkole, 

natomiast w drugiej trzeba było zagłosować na to, co chcielibyśmy zrobić/zmienić w placówce, gdyby 

Dyrekcja miała nieograniczone możliwości finansowe. Poniżej przedstawiamy wyniki. 

 

 

 

 

49% 

25% 

24% 

24% 

18% 

13% 

13% 

10% 

0,7% 

0,3% 

0,1% 

nie spotykają mnie żadne przykrości 

dokuczanie 

wyśmiewanie 

obgadywanie 

chwalanie się, np. markowymi ubraniami 

podkradanie, zabieranie rzeczy bez mojej zgody 

wyzywanie 

inne (skarżenie, krzyk na przerwach, brak akceptacji) 

zaczepianie 

ignorowanie 

przemoc fizyczna 

Jakie najczęściej przykrości spotykają Cię w szkole? 

30% 

0% 

3% 

0% 

3% 

1% 

44% 

0% 

2% 

14% 

3% 

basen 

plac zabaw 

kort tenisowy 

radiowęzeł 

lodowisko 

remont "starej" sali gimnastycznej 

tablety zamiast podręczników i zeszytów 

laptopy zamiast komputerów stacjonarnych 

nowoczesny sprzęt multimedialnny w każdej sali 

darmowe obiady dla każdego 

inne (lekcje boksu, większa stołówka) 

Co byś chciał/a zrobić w szkole, gdyby Dyrekcja miała nieograniczone 
możliwości finansowe? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JASKIER 

    Za górami, za lasami  żył sobie jednorożec, który był wielkim niezdarą. Miał na imię Jaskier. 

Inne jednorożce śmiały się z niego i nie wierzyły, że umie cokolwiek zrobić. 

    Pewnego razu do krainy jednorożców przyleciał zły czarodziej, który chciał odebrać 

jednorożcom ich moce, np. umiejętność latania, moc tworzenia tęczy i ich nadzwyczajną urodę. 

Połowa jednorożców chowała się w swoich pięknych stajniach, a druga połowa płakała. Tylko jeden 

jednorożec ani nie płakał, ani nie chował się w stajni. Tym jednorożcem był Jaskier. Postanowił 

pokonać złego czarodzieja, choć bał się go najbardziej. Wiedział, że i tak się potknie albo powie 

coś głupiego i czarodziej odbierze mu moce, jednak postanowił się nie poddawać. 

Magik stawał się coraz silniejszy, ponieważ odebrał już moce pięciu jednorożcom. Kiedy Jaskier 

podszedł do czarodzieja ten powiedział: „ Co ty tu robisz? Chcesz, żebym tobie też odebrał 

moce?” Jednorożec odpowiedział: „Nie”. Wtedy czarodziej stracił trochę sił i Jaskier pobiegł do 

innych jednorożców. Zauważył, że jak złoczyńca widzi, że ktoś się go nie boi, to traci moc. Kiedy 

powiedział o tym innym, to mu nie uwierzyli. Stwierdzili jednak, że nie mają innego wyjścia. Muszą 

chociaż spróbować pokonać złego osobnika, muszą zaufać komuś, kogo nie traktują poważnie. 

Podeszły więc do czarodzieja i powiedziały mu, że się go nie boją! Tak długo to powtarzały i tak 

głośno, że magik zaczął  tracić siły. Po kolei oddawał moce jednorożcom i ledwo mógł odlecieć - 

taki był osłabiony. 

Uszczęśliwione zwierzęta zrozumiały, że to dzięki „niezdarze” pokonały złego czarodzieja. 

Zaczęły głośno wiwatować na jego cześć. Jaskier był bardzo szczęśliwy i zrozumiał, że jeśli się 

czegoś bardzo pragnie, to trzeba wszystkiego spróbować, aby osiągnąć cel. Nie wolno się 

poddawać nawet wtedy, kiedy bardzo się boimy. 

Od tej pory jednorożce zaczęły doceniać niezdarnego Jaskra i okazywać mu szacunek. 

Zrozumiały, że nie wolno nikogo obrażać, nawet jeśli czasem się potknie, coś upuści lub jest 

powolny. 

 

Sandra Adamczyk z klasy V b znalazła się w gronie 

laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Nie na 

końcu jest moje miejsce", w którym otrzymała wyróżnienie. 

Poniżej publikujemy jej nagrodzone opowiadanie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Powiatowy Drużynowy Turniej 

Badmintona 

Roksana Szczepańska, Nadia 

Malura, Patrycja Kałusek 

wywalczyły IV miejsce                               

w Powiatowym Drużynowym 

Turnieju Badmintona.    

Powiatowe Drużynowe Zawody 

w Badmintonie Chłopców 

 

Maciej Kruczek, Maciej Hudek               

i Mateusz Dróżdż wzięli udział   

w Powiatowym Drużynowym 

Turnieju Badmintona. Chłopcy 

zajęli IV miejsce.  

               

Powiatowy Konkurs Poetycko - 

Plastyczny "Wierszem 

malowane" 

 
II miejsce - Emilia Olkiewicz 

klasa I a 

III miejsce - Jakub Kiełbasa 

klasa I a 

wyróżnienie - Igor Szczurek 

klasa II b 
                

I Powiatowy Konkurs „Spelling 

Bee” 

 

W listopadzie troje uczniów 

naszej szkoły wzięło udział               

w I Powiatowym Konkursie 

Literowania w Języku Angielskim 

„Spelling Bee”. Marta Szczurek, 

Klaudia Kubica i Maciej Kopiec 

bardzo dzielnie walczyli i do 

zajęcia miejsca na podium 

zabrakło naprawdę niewiele. 

Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Angielskiego "English 

Vocabulary Genius VI" 

   

Marta Szczurek po raz trzeci 

znalazła się wśród laureatów 

Wojewódzkiego Konkursu 

„English Vocabulary Genius”. 
Gratulujemy  

              
XXV Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy Biblijnej 

 

Łucja Kosider i Marcin Sitek                   

z kl. VI a oraz  Bartosz 

Matuszczyk z kl. VII b wzięli 

udział w XXV Wojewódzkim 

Konkursie Wiedzy Biblijnej, 

który odbył się w Szkole 

Podstawowej w Gołkowicach . 

                

Powiatowy Konkurs Plastyczny 

dla klas I - III 

 

Paulina Tracz i Sonia Kabut                 

z klasy III b brały udział w III 

Powiatowym Konkursie 

Plastycznym z elementami 

origami dla klas I – III. 

OLIMPIADA  

MATEMATYCZNA JUNIORÓW 

 

Maciej Kopiec zakwalifikował się 

do wojewódzkiego etapu 

Olimpiady Matematycznej 

Juniorów. Gratulujemy  

 

 

Wojewódzkie Konkursy 

Przedmiotowe 

Dwoje uczniów naszej szkoły 

zakwalifikowało się do kolejnego 

etapu Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych: 

Marta Szczurek, uczennica                

kl. 7a z języka polskiego i Maciej 

Kopiec, uczeń kl. 7b                              

z matematyki.                

IV Pszowski Rejonowy Przegląd 

Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

 

Weronika Robak, 

Julia Klepek, Justyna Murawska 

i Samuel Jung w listopadzie 

reprezentowali naszą szkołę                 

w przeglądzie pieśni i piosenki 

patriotycznej. Wszyscy 

uczestnicy wypadli wspaniale! 

 

https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Powiatowe-Druzynowe-Zawody-w-Badmintonie-Chlopcow/idn:74
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Powiatowe-Druzynowe-Zawody-w-Badmintonie-Chlopcow/idn:74
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Wyniki-Powiatowego-Konkursu-poetycko-plastycznego-Wierszem-malowane/idn:83
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Wyniki-Powiatowego-Konkursu-poetycko-plastycznego-Wierszem-malowane/idn:83
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Wyniki-Powiatowego-Konkursu-poetycko-plastycznego-Wierszem-malowane/idn:83
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/I-Powiatowy-Konkurs-Spelling-Bee/idn:98
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/I-Powiatowy-Konkurs-Spelling-Bee/idn:98
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Gala-Rozdania-Nagrod-Wojewodzkiego-Konkursu-Jezyka-Angielskiego-English-Vocabulary-Genius-VI/idn:104
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Gala-Rozdania-Nagrod-Wojewodzkiego-Konkursu-Jezyka-Angielskiego-English-Vocabulary-Genius-VI/idn:104
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Gala-Rozdania-Nagrod-Wojewodzkiego-Konkursu-Jezyka-Angielskiego-English-Vocabulary-Genius-VI/idn:104
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/XXV-Wojewodzki-Konkurs-Wiedzy-Biblijnej/idn:107
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/XXV-Wojewodzki-Konkurs-Wiedzy-Biblijnej/idn:107
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Powiatowy-Konkurs-Plastyczny-dla-klas-I-III/idn:99
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Powiatowy-Konkurs-Plastyczny-dla-klas-I-III/idn:99
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/OLIMPIADA-MATEMATYCZNA-JUNIOROW/idn:130
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/OLIMPIADA-MATEMATYCZNA-JUNIOROW/idn:130
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Wojewodzkie-Konkursy-Przedmiotowe/idn:113
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Wojewodzkie-Konkursy-Przedmiotowe/idn:113
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Pszowski-Rejonowy-Przeglad-Piesni-i-Piosenki-Patriotycznej/idn:110
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Pszowski-Rejonowy-Przeglad-Piesni-i-Piosenki-Patriotycznej/idn:110
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Pszowski-Rejonowy-Przeglad-Piesni-i-Piosenki-Patriotycznej/idn:110
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Pszowski-Rejonowy-Przeglad-Piesni-i-Piosenki-Patriotycznej/idn:110


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

                                  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS GWAROWY 

IMIENIA EUGENIUSZA 

TOMASA 

 

29 listopada w sali Ośrodka 

Kultury w Gołkowicach odbył się 

II Konkurs Gwarowy im. 

Eugeniusza Tomasa dla dzieci 

przedszkolnych i szkolnych 

gminy Godów. Jakub Kiełbasa za 

wykonanie tekstu własnego 

zatytułowanego „Hajery - 

ślonski chłopy” zdobył II 

miejsce, natomiast Oliwia 

Wawrzyniak z wierszem 

„Bebok” zajęła III miejsce. 

 

 Konkurs Wojewódzki dla 

Dzieci i Młodzieży "Śląsk -

moja mała Ojczyzna"  

 

Ania Murańska z klasy                           

5 a plastycznie przedstawiła 

śląskość w oczach najmłodszego 

pokolenia i otrzymała 

wyróżnienie.  

Szkolny Turniej Tenisa 

Stołowego 

 
W rozgrywkach udział wzięli 

uczniowie klas V i VI.                      

Do zawodów gminnych 

zakwalifikowali się: Roksana 

Szczepańska, Julia 

Tkocz, Oliwia Madecka, Marcin 

Sygut, Tymoteusz Toman                     

i Bartosz Świtała. 

               

XI Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny "Jesienne duszki           

i leśne skrzaty"     

 

Dwie uczennice naszej szkoły 

zostały nagrodzone                               

w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym. Ania Małysz z klasy 

6 a wywalczyła II miejsce,                    

a Emilka Burda z klasy                               

5 b zdobyła wyróżnienie.            

                

 

Konkurs Gwary Śląskiej 

 

Marta Pałka i Krzyś Stabla 

reprezentowali naszą szkołę 

podczas XVII Międzyszkolnego 

Konkursu Gwary Śląskiej                      

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/KONKURS-GWAROWY-IMIENIA-EUGENIUSZA-TOMASA-/idn:114
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/KONKURS-GWAROWY-IMIENIA-EUGENIUSZA-TOMASA-/idn:114
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/KONKURS-GWAROWY-IMIENIA-EUGENIUSZA-TOMASA-/idn:114
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Szkolny-Turniej-Tenisa-Stolowego/idn:112
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Szkolny-Turniej-Tenisa-Stolowego/idn:112
https://sp-skrzyszow.godow.pl/aktualnosci/index/Konkurs-Gwary-Slaskiej/idn:119


 

 

HOROSKOP PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO 

Wodnik (20.01 – 18.02) - dla Ciebie nadal będzie świecić słońce. Korzystaj w wolnych dni. 

Ryby (19.02 – 20.03) - nie bądź zbyt łatwowierny. Odpocznij, nie spiesz się z niczym, ale przede wszystkim 

słuchaj swojej intuicji. 

Baran (21.03 – 19.04) – wolny czas przeznacz na własne sprawy. Przypomnisz sobie o ulubionym hobby, kupisz 

książki, jakich nie zdążyłeś dotychczas przeczytać. 

Byk (20.04 – 22.05) - przeżyjesz wspaniałe chwile. Będziesz też częstszym gościem u swoich krewnych                         

i rodziny.  
Bliźnięta (23.05 – 21.06) - uwierz w swoje możliwości! Trochę rozrywki wyjdzie Ci na dobre.  

Rak (22.06 – 22.07) - niczego nie odkładaj na później! Czas się zorganizować! 

Lew (23.07 – 23.08) - zadbaj o swój organizm, zdrowie jest najważniejsze. Potrzebujesz teraz więcej 

odpoczynku i snu. 

Panna (24.08 – 22.09) - w Twoim życiu pojawi się wiele ciekawych propozycji, skorzystaj z nich.  

Waga (23.09 – 22.10) – pod koniec grudnia czeka cię nieco więcej rodzinnych obowiązków. 

Skorpion (23.10 – 21.11) – nie wymagaj zbyt wiele od siebie, nie uzależniaj swoich decyzji od działania innych 

ludzi, a spędzisz miesiąc w bardzo dobrej formie.  

Strzelec (22.11 – 21.12) - Twoje pomysły spodobają się nauczycielowi, a przy okazji pojawi się szansa na 

poprawnie ocen. 

Koziorożec (22.12 – 19.01) – czeka cię sympatyczny tydzień. W wolnym czasie zapragniesz odrobiny spokoju 

i samotności. 

 
 

 

 

 

 

Gazetkę przygotowali:  

Magdalena Toman, Marta Szczurek, 

Marta Kopiec, Klaudia Kubica, Emilia 

Rduch, Jakub Pająk, Bartosz 

Penkała, Samuel Jung, Paweł 

Materzok, Alan Szczeponek, Oskar 

Brachmański 

Opiekun: Patrycja Malura  


