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W październiku 2008 roku Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku przystąpiła
do realizacji zadań programu
„Każdy może jeśli chce” na który
otrzymała fundusze
w ramach
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży
w
2008
roku
„Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Program realizowany
był wspólnie ze Szkołą Podstawowww.rybnik.pl/sp1 wą z Oddziałami Integracyjnymi nr
34 w Rybniku. Beneficjentami programu byli uczniowie klas I-III, klas
integracyjnych obu szkół, a także
przedszkolaki uczęszczające do
przedszkoli
rejonowych
tych
dwóch placówek.

b) zajęcia rozwijające wiedzę i
umiejętności, w tym o charakterze artystycznym i kulturowym:
zajęcia z rzeźbiarstwa i ceramiki,
zajęcia zespołów teatralnych,

W ramach projektu zorganizowano
i prowadzono 96 godzin lekcyjnych
zajęć tygodniowo. Organizowano:

e) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: w nauczaniu zintegrowanym, dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych .
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a) zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia: kółko plastyczne, kółko językowe, kółko krajoznawcze, kółko „wiem coraz więcej”, kółko informatyczne,
kółko miłośników książki,

c) zajęcia sportowe: klub gier i
zabaw sportowych, gimnastyka
korekcyjna dla uczniów,
d) zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierających rozwój ucznia: warsztaty
efektywnego uczenia się, zajęcia
motywacyjne i psychospołeczne,
zajęcia dla uczniów z dysleksją,
zajęcia dla uczniów nadpobudliwych psycho-ruchowo, zajęcia
dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zajęcia
dla uczniów zdolnych,

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i
ich rodziców.
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POZNAJ NOWE PANIE NAUCZYCIELKI
Pani Agata Toman
nauczyciel wspomagający w klasie 6i

Pani Monika Zając
nauczyciel przyrody

Pani Anna Fojcik
nauczyciel wspomagający w klasie 2i

1. Co chciałaby Pani zwiedzić?
Włochy, Francja

Ameryka Południowa.

Cały świat.

i Hiszpania .

2. Jaka była Pani ulubiona zabawa w dzieciństwie?
Zabawa w lalki Barbie .

Zabawa w chowanego .

Lalki .

3. Jaka była Pani ulubiona lekcja w szkole?

Wszystkie, zależnie od
nauczyciela

Język polski

Język polski .

i geografia .

4. Czy ma Pani jakieś zwierzątko?

Nie mam.

Nie mam.

Mam psa Stewarta.

5. Co się Pani najbardziej podoba w naszej szkole?

Uczniowie i koleżanki z
pracy.

Atmosfera .

Wszystko, zwłaszcza
dzieci.
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wywiady przeprowadziły Kamila,
Magda P., Magda T., Żaneta z Va.
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej
okazji w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę pluszaków. Mogliśmy
podziwiać misie małe i dużo, stare i nowe. Ponadto przeprowadzono wybory
na najlepszego misia wystawy a ich właściciele otrzymali upominki: Zuzia Kopczyńska (VI i), Vanessa Szymura (IV a),
Dagmara Wójcik (III b). Również każdy
chętny uczeń mógł wziąć udział w konkursie plastycznym „Prezent dla książkowego Misia”. Ich prace prezentowane
były na pokonkursowej wystawę w bibliotece.
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ANDRZEJKI W BIBLIOTECE
Jak co roku w bibliotece zorganizowano
szkolne
andrzejki.
Wszyscy chętnie mogli wywróżyć sobie
przyszłość przy specjalnie na ten dzień
przygotowanych stolikach z wróżbami. I
tak oprócz tradycyjnych przepowiedni,
lania wosku, można
było kupić „małe conieco”. Organizatorem andrzejek w
szkolnej
bibliotece
była Rada Uczniowska, której bardzo
dziękujemy.

WALENTYNKI W SZKOLE
Jest w roku taki dzień, w
którym każdy może komuś wyrazić swoje uczucia. To dzień zakochanych – WALENTYNKI.
Rada Uczniowska na ten
dzień uruchomiła pocztę
walentynkową, dzięki
STR. 4

której można było wyznać swoje uczucia. Jeśli
ktoś nie zdążył lub nie
chciał tego zrobić listownie to miał okazję zrobić
to osobiście podczas walentynkowej dyskoteki.
Ponadto biblioteka zorganizowała konkurs na najładniejszą walentynkę. A
oto lista laureatów konkursu: Magda Tyszlak (V

a), Ola Basista (I a), Kamila Krzykowska (V a),
Monika Ochojska (VI a)
oraz Adrian Pawlak (V i).
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DURHAM—WIELKA BRYTANIA
Kolejna wizyta robocza w
ramach programu Comenius odbyła się w dniach
28.01. 2009 do 1.02. 2009
w Durham w Wielkiej
Brytanii.
W
wizycie
uczestniczyły panie: Marta Czech, Janina Pukowiec i Aleksandra Wojtas-Plisz. Oprócz naszej
delegacji do Durham
przyjechali nasi partnerzy
z Estonii, Węgier i Rumu- annę, uczennicę klasy V
mieszkającą obecnie na
nii.
Wyspach.
Nasze Panie zwiedziły
szkołę podstawową pro- Kolejnym ważnym punkprogramu,
było
wadzoną przez siostry tem
zakonne w Esh. Poznały uczestnictwo w zajęciach
formy i metody pracy z warsztatowych zorganidziećmi w młodszym zowanych przez wszystwieku szkolnym w Wiel- kich uczestników dla
kiej Brytanii. Spotkały uczniów Durham Trinity
Nasze
Panie
tam naszą rodaczkę – Jo- School.

przygotowały
zajęcia
plastyczne, w trakcie
których nasi angielscy
koledzy lepili z gliny
korale, dwojaki i miseczki.
Na spotkaniu podsumowującym pani Marta
Czech z rąk przedstawiciela Brithish Council
odebrała nagrodę International School Awards
- wyróżnienie dla szkół
aktywnie uczestniczących we współpracy
międzynarodowej.
Wizyta była bardzo ciekawym
doświadczeniem dla wszystkich jej
uczestników.
Następne spotkanie odbędzie się na początku
STR. 5

JEDYNECZKA

NASZE SUKCESY
„CZY POTRAFISZ RATOWAĆ ŻYCIE?”
12 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się III
Międzyszkolny Konkurs
Udzielania Pierwszej Pomocy
pod hasłem „Potrafię Ratować Życie”. Naszą szkołę reprezentowali: Iga Bielak—
klasa Ib, Jakub Marzec—klasa
IIa i Marcin Gurtat—klasa III
i . Konkurs składał się z

dwóch części: teoretycznej w
której uczniowie rozwiązywali test, oraz praktycznej w której musieli wykazać się czynną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku.
Wyniki, które osiągnęli są imponujące:

Iga zajęła II miejsce wśród
uczniów klas pierwszych,
Kuba zajął II miejsce wśród
drugoklasistów. Najlepszym
trzecioklasistą okazał się
Marcin Gurtat. Gratulujemy
sukcesu. Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Aleksandra Wojtas—
Plisz i Mariola Bażan.

MIEJSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI
W sobotę 14 marca odbył się
Miejski Turniej Minisiatkówki. Drugie miejsce zajęli
uczniowie klas VI: Jakub Sobik i Damian Portasiński.
Gratulujemy !
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„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
W listopadzie odbyło
się spotkanie uczniów
klas trzecich z Panią Kazimierą Drewniok popularyzatorką kultury i tradycji śląskiej, autorki
książek o Śląsku, badaczki architektury regionu.
Spotkanie odbyło się w
ramach akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”. Pani
Kazimiera opowiadała
uczniom jak wyglądała
szkoła w czasach, kiedy
sama była małą dziewczynką. Następnie czytała i opowiadała o śląskich

straszkach: beboku, meluzynie, strzidze, połednicy, heksie i utopku. Potem opowiadanie w gwarze o utopku odczytała
Pani dyrektor, a uczniowie i zaproszony gość rysowali, jak wyobrażają
sobie bohatera wielu śląskich bojek. Na zakończenie artystka wręczyła
uczniom na pamiątkę
spotkania piękny portret
świętego Mikołaja i przybliżyła jego sylwetkę.
Spotkanie było wspaniałą
lekcją regionalizmu.
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LABIRYNTY
Mitologiczny Tezeusz musiał wejść do labiryntu na wyspie Krecie, zabić potwora Minotaura i bezpiecznie wrócić. Udało mu się to dzięki nici królewny
Ariadny. Teraz Ty spróbuj przejść labirynty przygotowane przez kolegów z
klasy 5a.
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Masz pomysły, chciałbyś współpracować przy jej tworzeniu?
Zgłoś się do pani Elżbiety Dworowy, pani Marioli
Reclik lub pani Aleksandry Wojtas—Plisz .
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