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DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
PRZEDSZKOLE NR 1
Okres świąteczny i noworoczny należy w przedszkolu
do szczególnie przyjemnych i uroczych. Na tę niezwykłą
atmosferę składają się Świętą Bożego Narodzenia, Nowy
Rok, Dzień Babci i Dziadka.
Dnia 16 stycznia 2007 w naszym przedszkolu dzieci
z grupy młodszej pod przewodnictwem Pani Iwony
Nowak wraz z pomocą wychowawczą zaprezentowały
„Jasełka” dla swoich rodziców i najbliższych. Była Maryja
z Józefem, Dzieciąteczko w żłobie, Anieli z nieba, dobrzy
Pasterze, szczodrzy Królowie, dzieci z prezentami oraz
narratorzy dbający o kolejność zdarzeń tej Świętej Nocy.
3, 4, 5–latki wykazały duże zaangażowanie. Recytowały
swoje kwestie śmiało i bez tremy. Z wielkim
zaangażowaniem i radością zaprezentowały wiele
wspaniałych kolęd i pastorałek. W pełni zasłużyły na
długie i gromkie brawa, które otrzymały. O scenografię
zadbał personel przedszkola. Przygotowane efekty
świetlne wzbudziły duże zainteresowanie szczególnie
u najmłodszych aktorów. Natomiast rodzice nie tylko
przybyli tłumnie na to przedszkolne święto, ale także
pomogli przygotować kostiumy. Bardzo serdecznie im za
to dziękujemy.

Dzień Babci i Dziadka jest jedną z najmilszych
uroczystości organizowanych w przedszkolu odbyło się
22 stycznia w grupie młodszej o godzinie 930 ,a w grupie
6latków o godzinie 1230.Babcie i Dziadkowie są
najbardziej wyrozumiała publicznością. Uśmiechnięte
twarze, spojrzenia pełne miłości, łzy radości- to
najpiękniejsza zapłata, uznanie za trud włożony przez
dzieci nauczycieli w przygotowanie uroczystości.
Jako dyrektor przedszkola dziękuję dzieciom,
rodzicom,
dziadkom,
nauczycielkom,
i
całemu
personelowi za wkład, wniesioną radość w przeżywanie
okresu Świąt Bożego Narodzenia.
Barbara Fischer

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

W dniach 3 do 7 grudnia 2006r. delegacja nauczycieli
z naszej szkoły w osobach pań Katarzyny MatejczykWylężek, Bożeny Matusik oraz Barbary Pająk przebywała
z wizytą w partnerskiej szkole w Belgii w miasteczku
Opglabbeek, gdzie odbywały się prace nad europejskim
projektem Socrates Comenius. Pierwszym etapem pobytu
w Belgii była wizyta w Parlamencie Europejskim
i zwiedzanie Brukseli. W czasie pobytu w szkole braliśmy
udział w obchodach Santa Nicolas i uczyliśmy się tańców
17 stycznia 2007 o godz.1600 odbyły się Jasełka
narodowych krajów, z którymi współpracujemy. Nasza
„Szopka Świąteczna” wg tekstu własnego A. Czajki.
delegacja zaprezentowała śląskiego trojaka, którego
Grupa 6 - latków wraz z Panią mgr Eweliną Gansiniec
mogliśmy się nauczyć dzięki pomocy zespołu
zaprezentowała jasełka przed rodzicami. Aniołki śpiewały
folklorystycznego „Brynica”.
kolędy, pasterze witali królów i wszyscy przywitali Józefa
15 grudnia 2006r. w Szkole Podstawowej nr 9
i Maryję z Jezusem. Roksana Wosz uświetniła tą
w Tarnowskich Górach odbył się Międzyszkolny Turniej
uroczystość grając na skrzypcach kolędę „Lulajże
Chirleaderek. W turnieju brało udział 15 zespołów.
Jezuniu”. Dzieci pięknie i odważnie grały swoje role i
Drużyna naszej szkoły w składzie: Monika Jaros,
recytowały wiersze. Na zakończenie wszyscy wspólnie,
Monika Mazur, Paulina Wiśniewska z klasy V a oraz
rodzice
i dzieci zaśpiewali kolędę „Przybieżeli
Anna Kowaluk, Aleksandra Janicka i Kinga Kurzawa z
do Betlejem”. Bardzo serdecznie rodzicom dziękujemy za
klasy VI b zajęła I miejsce i zdobyły puchar. Nasze
przybycie.
chirleaderki w nagrodę wystąpią w przerwie meczu
koszykówki w II LO w Tarnowskich Górach.
cd. na str. 2
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dokończenie ze str. 1
11 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śl. został rozstrzygnięty konkurs na
najciekawszą postać Św. Mikołaja. W kategorii na pracę
przestrzenną I miejsce zdobyli: Marta Machura,
Dominik Wójtowicz z klasy II b oraz Szymon Koźlak
z klasy I a.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
Dnia 10 lutego 2007 r. o godzinie 20.00
w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się
zabawa
karnawałowa
dla
wszystkich
dorosłych mieszkańców Miasteczka i nie tylko.
Cena biletu 100 zł od pary (w tym dwa ciepłe posiłki,
kawa, ciastko, zimna płyta) do nabycia w sekretariacie
szkoły przy ul. Dworcowej 5 w godzinach od 8.00 do
15.00. Zabawę umilać będzie zespół muzyczny ŻAKI.
Dodatkowe atrakcje: loteria fantowa, zabawa
kotylionowa i inne.
Więcej informacji pod numerem telefonu 032 288 86 61.
ZAPRASZAMY
Więcej informacji z życia szkoły można przeczytać na
stronie internetowej:
www.sp1miasteczko.edu.pl

GIMNAZJUM
Zespół muzyczny „Constans” z koncertem w naszym
gimnazjum !!!
1 grudnia odwiedzili nas sympatyczni Panowie z gitarami.
Przez dwie godziny zabawiali nas fantastycznym bluesem,
a w przerwach p. Jan (ten, który opowiadał nam kiedyś o tym,
jak alkohol zniszczył jego życie) czytał nam swoje wiersze.
Nasi muzykanci grali na gitarze i harmonijce, opowiedzieli
także po trosze o sobie i o wygranej walce z nałogiem. Ich
piosenki wpadły w ucho i hip-hopowcom i fanom Metallici.
6 grudnia – dzień pełen mikołajkowych atrakcji
Święty Mikołaj był dla nas w tym roku bardzo łaskawy.
Mieliśmy tylko trzy lekcje, a potem same przyjemności!
Najpierw konkurs gwarowy a w roli jurora gość specjalny
- pan Józef Jendruś – który 22 października bieżącego roku
w XVI finale konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” zajął
drugie miejsce. Nie obeszło się oczywiście bez jego
wystąpienia z zabawnymi historyjkami w gwarze śląskiej.
Z kolei wśród 6 zespołów szkolnych, które stanęły do
rywalizacji, końcowa klasyfikacja była następująca :
 I miejsce klasa III a: Aleksandra Labus (Trudka,
kurecka kochana), Paulina Żydek (Alojz lub Zeflik),
Marta Kuźbińska (ta amerykańska gwiazda po
liftingu),
 II miejsce też z klasy III a: Alina Koczyba (matka, co
chciała rechtorce ukisić łogorki), Sandra Majowska
i Anna Nowak (niesforne frelki), Monika Kocot
(nauczycielka, która mówiła piękną polszczyzną),
Przemysław Szulc (synek, kieryj napisoł cołkiem fajny
list do Mikołoja),
 III miejsce klasa III b: Justyna Szeliga (moplikiem se
jechała na szychta jako chop), Barbara Dragon (tys
chop), Patrycja Żydek (chopa z nudelkulom gonioła),
Małgorzata Pietryga (rosbestwiono dziołcha), Anna

Foks (fajno baba).
Po przerwie obiadowej konkurs muzyczny karaoke, który
po raz kolejny uświadomił organizatorom, że złośliwość
rzeczy martwych jest znacznie gorsza niż wybryki
uczniowskie.

W ten sposób narodziło się kolejne szkolne porzekadło :
„Chwalcie nauczyciele ucznia swego, bo jest lepszy od
sprzętu audiowizualnego.”
Zakończenie imprezy to wizyta św. Mikołaja i prezenty.
Wizyta w redakcji „Gazety Wyborczej”
We wtorek, 21 listopada, uczniowie naszego gimnazjum
wraz z Panią mgr Aleksandrą Nowicką i Panem mgr
Damianem Nowarą wyruszyli do Tychów, do redakcji Gazety
Wyborczej. Uczniowie poznali proces powstawania
informacji drukowanych w gazecie, pracę dziennikarza
prasowego i radiowego oraz cykl drukowania informacji
w drukarni.

Przedstawienie Jasełkowe
22 grudnia uczniom naszej szkoły, a 6 stycznia wszystkim
mieszkańcom naszego miasta gimnazjaliści zaprezentowali
Przedstawienie jasełkowe pt. „Tacy Samotni”. Spektakl
przygotowały nasze nauczycielki mgr Joanna Flak i mgr
Celina Skoczylas (już po raz dziesiąty)

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Trwają rozgrywki Gimnazjalnej Ligi Siatkówki
dziewcząt. Do tej pory nasze siatkarki rozegrały trzy mecze
wygrywając u nas 3:1 z Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich
Górach i 3:1 z gimnazjum salezjańskim z Tarnowskich Gór
oraz na wyjeździe 3:0 z Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich
Górach. W meczach tych drużynę reprezentowały:
Aleksandra Labus, Karolina Brzenska, Lucyna Janecka,
Beata Wiśniewska, Sandra Kosz, Katarzyna Pająk,
Kamila Lazaj, Sara Wiktorska, Milena Golla, Zuzanna
Piątkowska, Marlena Werner, Dagmara Jarzombek,
Dominika Misiura, Izabela Lewczuk.
Sukces odniosły cheerleaderki wygrywając turniej który
odbył się 21 listopada w Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich
Górach. W tym turnieju wystąpiły: Beata Wiśniewska,
Aleksandra Kwiotek, Adrianna Bździak, Anna Grund,
Agnieszka Kalinowska, Lucyna Janecka.
9 11. 2006 odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej
w Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach, uczniowie zajęli
V miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Gwóźdź,
Sebastian Świchura, Adam Mróz, Michał Buchcik, Kamil
Jaksa, Michał Małczak, Radosław Psonka, Piotr Duda.
6 12. 2006 r. w Gimnazjum w Rybnej odbył się I Turniej
Mikołajkowy Piłki Nożnej Halowej, uczniowie Kewin
Filinger, Krzysztof Dudek, Przemysław Juryniec, Leszek
Bajer zajęli VI miejsce.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Konkursy przedmiotowe w etapie szkolnym uczestniczyło
31,1% uczniów, do II etapu zakwalifikowało się 8,9%
uczestników. Do drugiego etapu zakwalifikowali się:
1.

konkurs biblijny 18 X (Kinga Cogiel 2a, Roman Piecuch
1c, Justyna Wostal 2a),

2.

konkurs języka polskiego 9 XI (Justyna Szeliga 3b,
Monika Kocot 3a),

3.

konkurs historii 10 XI (Karol Flak 3b, Michał Małczak
3b).

W Ogólnopolskim Konkursie z języka niemieckiego –
Multitest 2006 uczestniczyło 13 uczniów naszej szkoły. W
całej Polsce 2237 uczestników. Najlepsze miejsca zajęli:
Paulina Gabor i Krzysztof Wolnik – 19 miejsce, Kinga
Cogiel – 24 miejsce i Magdalena Sobańska – 26 miejsce.

Za treść informacji przekazywanych do Wieści z
Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy oraz
instytucje kultury Urząd Miejski nie ponosi
odpowiedzialności

DODATEK DO INFORMATORA URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 1 (100) styczeń 2007

Strona 2 z 2

