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Rybnik, dn. 12.09.2019r.
Drodzy Koledzy i Koleżanki!
Jeszcze się nie znamy, ale chcielibyśmy opowiedzieć Wam o nas i naszej szkole. Mieszkamy
w Rybniku – mieście znajdującym się na południu Polski. Szkoła została wybudowana w roku 1924,
a od 1982r. nosi nazwę Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku im. Janusza
Korczaka.
U nas wiele się dzieje. Mamy różne kółka zainteresowań, podczas których uczymy się różnych rzeczy. np.
jak pisać artykuły do gazetki – kółko dziennikarsko – redakcyjne, jak rozwiązać trudne zadania z
matematyki – kółko matematyczne, wykonujemy różne doświadczenia na zajęciach z chemii. Każdy może
rozwijać swoje zainteresowania i pasje. np. na kółku z informatyki, muzyki i plastyki oraz kółku
szachowym. Uczniowie mogą też podwyższać swoją sprawność fizyczną na zajęciach z siatkówki, podczas
gier i zabaw oraz gimnastyce korekcyjnej.
Na terenie szkoły działa również samorząd uczniowski, który bierze udział w różnych akcjach
charytatywnych . W ubiegłym roku szkolnym w ramach ,, Światowego Dnia Zwierząt” zbierano karmę dla
zwierząt z fundacji ,, Jestem Głosem Tych Co Nie Mówią”, a przed świętami włączono się w akcję
,,Świąteczna paczka dla seniora”.
Oprócz tego w naszej szkole organizowane są różne apele, akademie i imprezy szkolne:
- ,, Pasowanie pierwszaków” – uczniowie klas pierwszych uroczyście włączeni są do grona społeczności
uczniowskiej;
- organizujemy też Dzień Odkrywców Talentów, gdzie wszyscy chętni uczniowie mogą zaprezentować swoje
umiejętności np. pięknie śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, recytują wiersze, wykonują pokazy judo
itp.
- Podczas akademii okolicznościowych(Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości
Polski , Konstytucji 3 maja), uczniowie występują na dużej sali gimnastycznej.
- Dzień Integracji – to czas, kiedy w szczególny sposób zastanawiamy się nad problemami osób
niepełnosprawnych. Organizowane są wtedy w klasach różne konkursy, pogadanki, zabawy.
- Dzień Patrona Szkoły to też dzień szczególny, wspominamy naszego patrona Janusza Korczaka, który
zginął wraz z dziećmi podczas II wojny światowej.
Wiele jeszcze można by było napisać o naszej szkole, jeśli chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć o nas,
napiszcie. My też jesteśmy ciekawi co u Was się dzieje.
Pozdrawiamy
Uczniowie
SP1 Rybnik

2

Рибнік, день 12.09.19р.
Дорогі друзі!
Ми ще не знаємо один одного, але ми хотіли б розповісти вам про нас і про нашу школу.
Ми проживаємо в місті Рибнік, яке знаходиться на півдні Польщі. Школа, яка була збудована в
1924р., від 1982р. носить назву початкова школа з інтеграційними відділами №. 1 в м. Рибнік
імені Януша Корчака.
У нас багато чого діється в школі. Ми маємо різні гуртки за інтересами, в яких здобуваємо
нові здібності, наприклад як писати газетні статті – редакційний гурток , як розв'язувати важкі
завдання з математики – гурток математичний, виконуємо різні експерименти на заняттях з
хімії. Кожен може розвивати свої інтереси і хобі, наприклад на гуртках з інформатики, музики,
трудового навчання і шахів. Учні можуть теж підвищувати свій рівень фізичної підготовки на
заняттях з волейболу, підчас ігор і розваг, занять гімнастичних.
В школі діє орган учнівського самоврядування , який бере участь у різних благодійних
заходах. Минулого шкільного року в рамах ,,Світового Дня Звірів” зібрано корм для звірів з
фонду ,,Я - це голос тих, що не говорять” , а на передодні свят долучилися до програми
«Святковий подарунок для пенсіонерів»
Більш того, в школі проводиться безліч заходів на кшталт :

Посвячення першокласників - учнів перших класів урочисто приймають до
учнівської спільноти;

День талантів - учні демонструють свої вміння артистичні – співають, грають на
музичних інструментах, танцюють, декламують вірші, виконують вправи
спортивні тощо.

з нагоди державних та народних свят учні виступають на великому залі з
фізичного виховання.

День Милосердя – то час, коли ми задумуємося над проблемами людей з
інвалідністю. Тоді ми організуємо в класах різні конкурси, розмови, розваги.

День Покровителя Школи то теж важливий день, коли ми згадуємо нашого
покровителя Януша Корчака, який вмер з дітьми підчас II світової війни.
Можна було ще багато написати про нашу школу, якщо хочете ще чогось дізнатися про
нас, напишіть. Нам теж дуже цікаво що діється в вашій школі.
Всього найкращого
Учні
Початкова Школа №1 Рибнік
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Rybnik,12.09.2019
Dear Friends,
We haven’t known each other yet, however we would like to tell you about us and our school. We
live in Rybnik –a city situated in the southern part of Poland called Silesia. Our school was built in
1924. Since 1982 it is a Primary School with Integrated Classes where students with different
disabilities can learn. We are proud of our school patron Janusz Korczak who loved children so much
that he died for them during the II World War.
There are lots of things to do at our school. We have many different extra activities where we can
develop our passions and interests. We can learn how to write articles during our Journalist Classes,
some of us love maths riddles so they attend to extra Maths Classes, we also do different experiments
in our chemistry lab. Those who like arts can choose a pottery and painting activities. We can also
develop the passion for singing and take part in extra music lessons. Our younger students can learn
how to play chess and develop their logical thinking. For those who really like sport there are
additional lessons of volleyball and different sports games. We also have some students from
Ukraine who can improve Polish language during their extra Polish classes.
Each year we choose The Students Government which is responsible for different entertainment or
charity events. We help the animals and collect food for cats and dogs from the nearest Animal
Shelter. We also help elderly people who are lonely and ill. We write Christmas cards for them and
collect some tiny presents.
There are some events which are a tradition in our school. It is “ Pasowanie na ucznia” when the
pupils from the first classes are ceremonially included by the headmaster into the school society.
Another important day celebrated in our school is a day dedicated to integration – “Integration Day”
when we want to pay attention to problems of people with different disabilities, we organize
different games, quizzes and talks with teachers. At the end of the school year we also celebrate the
day devoted to our patron, called “ The Day of School Patron”. It is a very cheerful and colourful
day, we don’t have lessons then, we only play and have fun. We also celebrate our national festivals
like The Independence Day on the 11th, November or the day of The Constitution of 3 May. On the
occasion of those festivals the teachers and the students prepare different performances where the
students can show their talents.
There are many things about us and our school that you can discover, if you are interested just write,
we also would like to know something about you.
Regards
The students of SP1
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Współczesne problemy dzieci i młodzieży
W dzisiejszych czasach współczesna młodzież boryka się z wieloma problemami. Jedną z nich jest anoreksja.
Anoreksja to choroba psychiczna, może na nią zachorować każdy, w każdym wieku.
Na anoreksję chorują w Polsce głównie nastolatki od 11- 16 roku życia, ale są też przypadki zachorowań dzieci
od 6 do 10 lat.
Przyczyny anoreksji są różne np. problemy w rodzinie, problemy z rówieśnikami – wyzwiska pod swoim
adresem, dokuczanie.
Objawem tej choroby jest wychudzenie, jadłowstręt, liczenie kalorii. Takie zachowanie mogą doprowadzić do
śmierci.
Anoreksję można leczyć, lecz nie na siłę. Osoba chora sama musi zdecydować się na leczenie. Może jej
pomóc wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu lub porada diabetyka.
(Ane – kl.7)

OBRAZEK (Paulina kl. 6)
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Nasze prace - Przemówienie
Drodzy Koledzy i Koleżanki!
Zebraliśmy się tu po to, aby porozmawiać na bardzo ważny temat, jakim jest wojna. Na szczęście
nas ominęły te ciężkie i straszne czasy, lecz nasi pradziadkowie, dziadkowie wciąż je pamiętają, a na
pewno woleliby nie pamiętać. Wojna już dawno się skończyła, po co drążyć temat? Powiedzą
niektórzy. Tym, którzy tak myślą, odpowiem: nie macie racji! Sądzę, że każdy z nas powinien
zrozumieć, że wojna to najgorsze i największe z nieszczęść, jakie może spaść na świat.
Po pierwsze wojna jest okrutna dla wszystkich, bez wyjątku, nie ma litości nawet dla
najmłodszych, jak widać to na ilustracji ,,Chłopiec z Aleppo'', która przedstawia 5-letniego chłopca,
którego ledwo udało się uratować z wojny. Chłopiec był tak oszołomiony, że nawet nie płakał,
dopiero później, przetarł rączką krew ze swojej twarzy. To zdjęcie stało się symbolem cierpienia
cywilów w oblężonym wtedy mieście.
Po drugie wojna wymaga ogromnego poświęcenia, często nawet własnego życia, jak widać to w
książce A. Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec'' - to opowieść o ludziach walczących za ojczyznę oraz
niebojących się śmierci. Książka opowiada o trzech chłopcach, którzy bohatersko walczyli o wolność
swojego kraju. Alek, Rudy i Zośka nie bali się śmierci i woleli umrzeć za ojczyznę niż poddać się bez
walki. Aleksy Dawidowski umarł ratując swojego przyjaciela z rąk gestapowców, jednak ten zmarł
na skutek odniesionych ran. Jan Bytnar mimo bólu i cierpienia nie wydał swoich przyjaciół.
Niektórzy są zdolni do wszystkiego, żeby osiągnąć swoje cele. Jesteśmy młodym pokoleniem.
I wiecie co? Razem możemy wszystko. Dziś apeluję do Was, abyście zawsze byli dobrymi ludźmi.
Absolutnie nie można nikogo krzywdzić ani pozbawiać praw. I bardzo proszę...Pamiętajcie o tym
teraz, ale i też jako dorośli ludzie. Dziękuje za uwagę. ( Oliwia, kl.8)
Wiersz ,, Nie mijam”
Nie mijam wesołych ludzi,
Lubię uśmiech na twarzach innych.
Świat wydaje się kolorowy
I w dodatku zdrowy.
Bo śmiech to zdrowie , drogie dzieci!
Pamiętajcie o tym, gdy Wam źle leci.
Człowiek szczęśliwy jest i zadowolony.
(Kamil Kowalczyk – kl.6)
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Relacja ze spotkania z autorem Krzysztofem Pławeckim
Dnia 2 października w ramach Rybnickich Dni Literatury klasa 5b była w Miejskiej
Bibliotece na spotkaniu z autorem Krzysztofem Pławeckim.
Młody pisarz zaprezentował nam swoją książkę pt. ,, Niekrólewska wyprawa”. Opowiedział
o powstaniu bajki, którą napisał dla swojej siostry Ani. Przedstawił bohaterów książki.
W jego pracy towarzyszyli mu przyjaciele, szczególnie mówił o swoim współlokatorze
Hubercie, któremu co wieczór czytał fragmenty powstającej bajki. Ilustratorką publikacji
została Kasia Winkler. Mogliśmy też usłyszeć fragmenty tej niezwykłej książki. Na koniec
wykonano pamiątkowe zdjęcie z autorem oraz otrzymaliśmy autografy pisarza.
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14 października obchodzimy Święta Edukacji Narodowej składamy życzenia naszym
Nauczycielom
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