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W dniu 14 październi-
ka 2013r w Szkole 
Podstawowej w Gieble 
odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej. Na 
początku uroczystości 
uczniowie zaprezento-
wali program artystycz-
ny przygotowany pod 
kierunkiem wycho-
wawczyni mgr Anety 
Bartos. Rodzice z po-
dziwem przyglądali się 
popisom artystycznym 
swoich dzieci,  
a uczniowie klas star-
szych nagradzali je 
brawami. Następnie 
złożyli ślubowanie,  
a Pani Dyrektor doko-
nała pasowania pierw-
szoklasistów na 
uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Gieble.  
W tej uroczystej chwili 
dzieciom towarzyszyli 

rodzice oraz koledzy  
i koleżanki ze szkoły. Po 
pasowaniu uczniowie 
otrzymali od wychowaw-
czyni pamiątkowe dyplo-
my. Na zakończenie rodzi-
ce złożyli dzieciom ser-
deczne życzenia i obdaro-
wali je pięknymi prezenta-
mi „rogami obfitości”. Po 
zrobieniu pamiątkowych 
zdjęć wszyscy udali się do 
klasy na poczęstunek 
przygotowany przez rodzi-
ców. 

Rodzicom gratuluję tak Rodzicom gratuluję tak Rodzicom gratuluję tak Rodzicom gratuluję tak 
wspaniałych pociech, wspaniałych pociech, wspaniałych pociech, wspaniałych pociech,     
a Pierwszakom życzę wie-a Pierwszakom życzę wie-a Pierwszakom życzę wie-a Pierwszakom życzę wie-

lu sukcesów  w murach lu sukcesów  w murach lu sukcesów  w murach lu sukcesów  w murach     

naszej szkoły! Zostaliście naszej szkoły! Zostaliście naszej szkoły! Zostaliście naszej szkoły! Zostaliście 
nowymi członkami, na-nowymi członkami, na-nowymi członkami, na-nowymi członkami, na-
szej wielkiej, szkolnej szej wielkiej, szkolnej szej wielkiej, szkolnej szej wielkiej, szkolnej 

rodziny!rodziny!rodziny!rodziny!    
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Ślubowanie uczniów Ślubowanie uczniów Ślubowanie uczniów Ślubowanie uczniów     
klasy I klasy I klasy I klasy I     

Dzień NauczycielaDzień NauczycielaDzień NauczycielaDzień Nauczyciela    
Dnia 14.10.2013r. 
odbył się uroczysty 
apel z okazji Święta 
Edukacji Narodowej 
przygotowany przez 
uczniów klasy III i VI. 
Były wiersze i piosen-

ki, w których ucznio-
wie dziękowali za  
„…dar najpiękniej-
szy , za serce.” 
Uczniowie złożyli ży-
czenia wszystkim 
nauczycielom i pra-

cownikom szkoły, 
dziękując za cier-
pliwość, wyrozu-
miałość i trud wło-
żony w nauczanie  
i wychowanie.  

Październik 2013 r. 
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W ostatnim tygodniu 
października w naszej  
szkole odbyły się impre-
zy związane ze świętem 
Halloween. Samorząd 
Uczniowski zorganizo-
wał dyskotekę, na której 
nie zabrakło dobrej mu-
zyki, świetnej zabawy i 
„strasznej atmosfery”. 
Przeprowadzonych na 
niej zostało także wiele 
konkursów  
i zabaw.  
W szkole zorganizowana 
była też wystawa symbo-
li tego święta – lampio-
nów z dyń. Wszyscy 
uczniowie stanęli na 
wysokości zadania  
i nagrodzeni zostali 

11 Listopada 11 Listopada 11 Listopada 11 Listopada ————    Święto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto Niepodległości    

HalloweenHalloweenHalloweenHalloween    

Dnia 12.11.2013r.  
w Szkole Podstawowej 
w Gieble odbyła się aka-
demia z okazji Dnia 
Niepodległości. Ucznio-
wie naszej szkoły przed-
stawili montaż słowno-
muzyczny o tematyce 
niepodległościowej. .  
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2 października 2013r. 
uczniowie klas starszych 
wzięli udział w wycieczce do 
Krakowa. Naszym celem było 
odwiedzenie dwóch placó-
wek kulturalnych. Zwiedzili-
śmy Dom Jana Matejki przy 
ulicy Floriańskiej. Zachwyciły 
nas zgromadzone tam eks-
ponaty związane z dzieciń-
stwem i twórczością wielkie-
go malarza. W pracowni arty-
sty na trzecim piętrze widzie-
liśmy palety, sztalugi i stolik  
z przegródkami na farby, z 
których korzystał Jan Matej-
ko. Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że miejsce to ma swój 
niepowtarzalny klimat. Wcze-

snym popołudniem byliśmy 
już w Teatrze im. J. Słowac-
kiego, aby  obejrzeć przed-
stawienie pt. „ Czarnoksięż-
nik z krainy Oz” w reżyserii 
Jarosława Kiliana. Była to 
piękna opowieść o tym, co 
w życiu najważniejsze …  
o miłości, odwadze, rozsąd-
ku. Forma przedstawienia 
trafia do każdego odbiorcy 
niezależnie od wieku. Dobra 
zabawa i radość towarzyszy-
ły nam do ostatnich chwil 
spektaklu. Później nadszedł 
czas powrotu… Jeszcze tyl-
ko pamiątki, zdjęcia i rzut 
oka na uliczki pięknego 
Krakowa.  

Wybory do samorządu Wybory do samorządu Wybory do samorządu Wybory do samorządu 

Wycieczka do KrakowaWycieczka do KrakowaWycieczka do KrakowaWycieczka do Krakowa    

Uczniowie klasy IV po raz 
pierwszy wcielili się w rolę 
dziennikarzy. Nie tylko bacz-
nie obserwowali tegoroczną 
kampanię wyborczą do 
Samorządu Uczniowskiego, 
ale również przeprowadzali 
wywiady z koleżankami  
i kolegami startującymi w 
wyborach. Zachęcamy do 
zapoznania się z fragmenta-
mi notatek informacyjnych  
i wywiadów. 

    

Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego ––––    notatki informacyjne.notatki informacyjne.notatki informacyjne.notatki informacyjne.    

W naszej szkole co roku pod koniec września organizowane 
są wybory do samorządu szkolnego. Kandydaci przynoszą 
plakaty, na których zamieszczają plany wyborcze, ciekawost-
ki na swój temat i ewentualnie zdjęcia. Plakaty te rozwiesza-
ne są na korytarzu głównym, aby każdy uczeń mógł się  
z nimi zapoznać i wybrać kandydata, na którego zagłosuje. 
 

Każdy kandydat mógł zaprezentować swoją osobę po-
przez plakat, zareklamować swoje pomysły pisząc na 
plakacie, rozdając ulotki ze swoimi hasłami wyborczymi, 
czasem przekupując słodyczami. Głosować w wyborach 
mogli uczniowie od I do VI klasy. Uprawnionych do głoso-
wania było 83 uczniów, głosowało 77. 

Mateusz Chudek 
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Oddział przedszkolny 
"Słoneczka" liczy 25 
dzieci, w tym 16 
dziewczynek i 9 
chłopców. Słoneczka 
lubią wspólną zaba-
wę i poznawanie no-
wych rzeczy. W tym 
roku szkolnym pozna-
ły zajęcia strażaka, 
odwiedzając  ochotni-
czą straż pożarną. 
W czasie odwiedzin 
zwiedziły strażnicę, 
obejrzały sprzęt prze-
ciwpożarowy, a naj-
większą atrakcją była 
przejażdżka wozem 
bojowym. Poznały 
również pracę pieka-

rza, zwiedzając pie-
karnię "Podpłomyk".  
Z piekarni wróciły ob-
darowane własno-
ręcznie wykonanymi 
wypiekami. Słonecz-
ka wiedzą, że należy 
spożywać witaminy  
i to w najzdrowszej 
postaci, czyli pić soki 
owocowe  i warzywne 
własnoręcznie zrobio-
ne w sokowirówce.  
Taki właśnie sok zro-
biły w przedszkolu  
i z dużym apetytem 
go wypiły.  

rządu Uczniowskiego są akcje charyta-
tywne. Członkowie samorządu co roku 
uczestniczą w Akcji „Góra Grosza”, 
zbierając drobne monety na rzecz do-
mów dziecka,  ponadto koordynują 
zbiórkę makulatury, nakrętek czy zuŜy-
tych baterii. Członkowie samorządu są 
takŜe wolontariuszami Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Samorząd 
Uczniowski prowadzi teŜ gazetkę infor-
mując o wszelkich działaniach, spotka-

niach i przedsięwzięciach. 

Samorząd Uczniowski to grupa 
uczniów, którzy chcą wpływać na 
to co dzieje się w szkole. Są ener-
giczni, chętni do pracy, świetnie się 
rozumieją. Samorząd Uczniowski 
organizuje w szkole róŜne akcje 
 i imprezy rozrywkowe m.in. zaj-
muje się organizacją odbywających 
się w roku szkolnym dyskotek, 
przygotowuje konkursy dla uczest-
ników zabawy, przeprowadza kon-
kursy dla uczniów naszej szkoły. 
Inna dziedziną działalności Samo-

O klasie pierwszej :)O klasie pierwszej :)O klasie pierwszej :)O klasie pierwszej :)    

SłoneczkaSłoneczkaSłoneczkaSłoneczka    

Organizacje szkolneOrganizacje szkolneOrganizacje szkolneOrganizacje szkolne––––    Samorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski    

się z wierszy i piosenek 
przygotowanych pod kierun-
kiem wychowawczyni 

mgr Anety Bartos. Ponadto 
byli na wycieczce w MOK  
w Zawierciu na spektaklu 
teatralnym 

pt. ,,Bajka o komputerowym 
Rycerzu”. Zwiedzili również 
piekarnię ,,Podpłomyk”,  
w której poznali pracę pie-
karza. 

Klasa I liczy 12 uczniów w 
tym 6 dziewczynek i 6 
chłopców. Uczniowie klasy I 
stanowią żywy i ruchliwy 
zespół klasowy. W tym roku 
szkolnym uczniowie aktyw-
nie uczestniczyli  
w ,,Sprzątaniu Świata”.  

 Samodzielnie zrobili bardzo 
smaczną sałatkę jarzynową. 
Uczniowie zaprezentowali 
na akademii  
z okazji ślubowania pro-
gram artystyczny składający 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku 
szkolnym 2013 / 2014: 

Przewodnicząca: Zuzanna Kula  kl.IV 

Zastępca: Natalia Starobrzyńska kl.V 

Sekretarz: Wiktoria Flak kl.V 

Członkowie: Natalia Zielińska kl.V, 
Marta Gamrot kl.V, Mateusz Chudek 
kl. IV, Kuba Kwieciński kl.V 
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Najwięcej uczniów klasy IV zdecydowało się na przeprowadzenie wywiadu z Wiktorią Flak. 

Prezentujemy fragmenty kilku z nich. Reporterami przeprowadzającymi wywiady byli: Agata Grzesiak (AG), Jurczak Ewa (JE), Aleksandra Kłósek (AK), 

Bartosz Flak (BF). 

Fragmenty wywiadów przeprowadzonych  
z Wiktorią Flak (WF). 

 

AG – Jeśli zostaniesz wybrana, to jakie zmia-
ny wprowadzisz w szkole? 

WF – Zrobię skrzynkę życzeń i skarg, będą 
wybory na miss i mistera szkoły. Będzie wię-
cej zabaw dla młodszych. 

AG – Czy nie boisz się, że będziesz miała dużo 
obowiązków? 

WF – Nie, raczej się nie boję. 

AG – Życzę Ci powodzenia w wyborach i wielu 
sukcesów w pracy. 

WF – Bardzo dziękuję 

 

JE – Dlaczego wzięłaś udział w wyborach na 
przewodniczącego szkoły? 

WF – Ponieważ chciałam robić dyskoteki, 
konkursy i chciałam, by dzieci z młodszych 
klas poznały mnie lepiej . 

 

AK – Czy podczas tygodnia wyborczego mia-
łaś tremę? 

WF – Raczej nie. 

AK – Dlaczego wzięłaś udział w wyborach? 

WF – Wzięłam udział dlatego, żeby reprezen-
tować naszą szkołę. 

 

BF – Czy atmosfera przed wyborami była 

nerwowa? 

WF – Nie, było spokojnie, ponieważ kandy-
daci obiecali sobie, że pomimo przegranych 
wszyscy będziemy zwycięzcami. Obiecali-
śmy, że będziemy sobie pomagać. 

BF – Kto był członkiem komisji wyborczej? 

WF – W komisji było kilku uczniów klasy VI, 
którzy przeliczyli anonimowe głosy z urny 
oraz ogłosili wyniki. 

BF – Czy jesteś zadowolona ze swojego 
stanowiska? 

WF – Tak, uważam, że uczniowie podjęli dla 
siebie słuszną decyzję. 

 

Fragmenty wywiadu z Mateuszem Chudkiem 
(MCh) przeprowadzonego przez Dawida 
Osysa (DO). 

 

DO – Witam. Dawid Osys. Jestem w Szkole 
Podstawowej w Gieble, rozmawiam z kandy-
datem na przewodniczącego szkoły, Mate-
uszem Chudkiem. Cześć Mateusz. Czy Twój 
program okazał się zbyt mało pomysłowy? 

MCh – Program był dobry, tylko większość 
osób postawiła na propozycję Zuzi Kuli. 

DO – Jak promowałeś siebie? 

MCh – Promowałem poprzez rozdanie ulo-
tek z moim zdjęciem i opowiadałem o swo-
ich planach. 

DO – Czy komisja wyborcza była obiektyw-
na? 

Każdy uczeń z klas IV-VI mógł zostać kandydatem do samo-
rządu szkolnego, pod warunkiem zebrania 10 podpisów in-
nych uczniów, popierających jego kandydaturę. Kandydaci na 
swoich plakatach prezentowali programy i pomysły, co chcie-
liby zmienić w naszej szkole. Niektórzy byli za zorganizowa-
niem większej ilości dyskotek i wycieczek, a inni za utworze-
niem fanklubów i organizacją zawodów sportowych. 

Kacper Gałecki 

Walka była zacięta, a 7 kandydatów zżerała trema.  
W dniu wyborów lokal wyborczy zorganizowano w świe-
tlicy. Komisja wyczytywała po kolei osoby zgodnie z ko-
lejnością w dzienniku. Wyczytana osoba dostawała kar-
teczkę, na której były imiona i nazwiska kandydatów. 
 Aby zagłosować, należało postawić X przy imieniu i na-
zwisku wybranego kandydata. 

Zuzanna Kula 

Wybory odbyły się 30.09.2013r. Głosowanie było tajne.  
W składzie komisji zasiadały: Katarzyna Zielińska, Paulina 
Ziaja, Aleksandra Odyjas, Magdalena Kamińska, Aleksan-
dra Brzozowska. Wybory wygrały: Zuzann Kula – przewodni-
cząca, Natalia Starobrzyńska – zastępca przewodniczącej, 
Wiktoria Flak – sekretarz. 

Kuba Hankus 

MCh – Tak. 

DO – Czy będziesz startował za rok? 

MCh – Tak, będę się starał wygrać. 

DO – Dziękuję,  życzę powodzenia za 
rok. 

 

Fragmenty wywiadu z Kubą Kwieciń-
skim (KK) przeprowadzonego przez 
Amadeusza Zawadzkiego (AZ). 

 

AZ – Dzień dobry, jestem Amadeusz 
Zawadzki i chciałbym przeprowadzić  
z tobą wywiad. Co chciałbyś zmienić  
w naszej szkole? 

KK – Chciałbym, by było więcej dysko-
tek. 

AZ – Czy chciałbyś wygrać w wybo-
rach? 

KK – Tak, bardzo chciałbym wygrać w 
wyborach. 

AZ – Dziękuję za wywiad, do widzenia. 

KK – Do widzenia. 
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Dwujęzycznie...Dwujęzycznie...Dwujęzycznie...Dwujęzycznie...    
Ann, the Princess Royal is the oldest daughter of Queen Elizabeth and Prince Philip. She was only three 
when her mother became the queen. In 1976 she took part in Olympic Games in Montreal. 

Eugenia, Princess of York is the youngest daughter of Prince Andrew and Princess Sarah. Eugenie 

studied politics in Newcastle. 

Beatrice, Princess of York is the Duke of York and Sarah, Duchess of York’s elder daughter. Her name 

Andrew, the Duke of York is the Queen’s second son and the third child. He also holds the title of 
commander and the honorary title of rear admiral in the Royal Navy, in which he served as a helicop-
ter pilot and later instructor in helicopter flight. 

Prince Harry of Wales is the youngest son of Charles, Prince of Wales and his first wife, Diana, Prin-
cess of Wales. After finishing schools in United Kingdom and spending a year in Australia and Leso-
tho, Harry chose a military career. Prince Harry enjoys playing many sporting activities, playing polo, 
skiing and motocross. 

Philip, the Duke of Edinburgh is the husband of Queen Elizabeth II. Prince Philip was born in Greece but his 
family had to go away from Greece when he was a child. He met Elizabeth in 1937. They wrote letters to each 
other. He’s very keen on sports. 

Elizabeth II, the Queen was born on 21 April 1926 in London and educated privately at home. Elizabeth is the first 
child of Prince Albert Duke of York (later King George IV) and his wife Elizabeth, Duchess of York (later Queen 
Elizabeth). Elizabeth had only one sister, Princess Margaret who was four years younger. She is religious and not 
often talks about her feelings. 

Charles, Prince of Wales is the eldest child of the Queen. In 1981, he married Lady Diana Spencer and they 
had two sons, Prince William, Duke of Cambridge and Prince Harry of Wales. Now he is married to Camilla 
Parker Bowles. 

Camilla, Duchess of Cornwall is the second wife of Charles, Prince of Wales. She often visits schools, li-
braries and children organizations to read to young children. She also visits  animal shelters to show her sup-
port and to see how animals are cared for. 

Catherine, Duchess of Cambridge is the wife of Prince William. She studied art history in Scotland at the University 
of St. Andrews, where she met William in 2001. In July 2013 she had her first son, a baby boy called George Alexander 
Louis. People say she wears very elegant clothes. 

Prince William, Duke of Cambridge is the elder son of Charles, Prince of Wales, and his first wife Diana, Princess of 
Wales. Prince William went to four schools in the United Kingdom and finished the University of St. Andrews. William 
plays polo and is a fan of football. He helps the sick and the poor. 

Diana, Princess of Wales was the first wife of Charles Prince of Wales. She had two sons. She was not the best 
at school but she was a great mother to her sons. She died in a car accident in 1997. There are many books and 
films about her. 

Edward, the Earl and Countess of Wessex is the youngest son of Queen Elizabeth II and Prince Philip. When Edward 
was a child he was very athletic and very artistically talented. In 1993 he created his own TV production company. 


