SZCZEGÓLNY GOŚĆ – PIES LEOŚ
18 listopada dzieci z klasy I oraz klasy IIa SP uczestniczyły
w zajęciach psychoedukacyjnych z udziałem psa Leosia.
Celem zajęć było uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby
innych, zwrócenie uwagi na „mowę ciała”, wyzwalanie
pozytywnych emocji w kontakcie ze zwierzęciem oraz poprawa
komunikacji poprzez jasne, proste i spokojne wydawanie
poleceń psu. Dzieci uczyły się, jakie są zasady postępowania w obecności zwierząt i świetnie
się przy tym bawiły. Dziękujemy pani Annie Weiss z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wodzisławiu Śląskim za interesujące zajęcia.

POWSTRZYMAJ ZŁOŚĆ
Uczniowie klas V SP wzięli udział w warsztatach pt. „Powstrzymaj złość”. Miały one na
celu uporządkowanie wiedzy dotyczącej uczuć i emocji. Piątoklasiści dowiedzieli się, jak
radzić sobie ze złością, gniewem i agresją. Zajęcia przeprowadziły panie pedagog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim: Judyta Szetlak i Barbara Mencel.
Zajęcia

zostały

zorganizowane

przez

panią

pedagog

Katarzynę

Winsławską.
Dziękujemy!

POMAGAMY DZIECIOM –
SZYJEMY LALECZKI
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Wszystkie
kolory świata” organizowanej przez UNICEF. Jej
celem jest uszycie jak największej ilości laleczek
pochodzących z różnych krajów. Pieniądze ze
sprzedaży lalek przekazane zostaną na zakup
szczepionek dla dzieci z Angoli. Szyjemy je w
każdy piątek w świetlicy od godziny 1500 do
godziny 1600. Uczniowie wykonują również lalki
w domu, korzystając ze specjalnego wzoru.
Pierwsze spotkanie w ramach tego projektu
odbyło się jeszcze w październiku. Uczennice podczas zajęć „Podróż przez kontynenty”
zastanawiały się, z jakich państw będą pochodziły ich lalki. W ruch poszły globusy,
atlasy

i

inne

mądre

księgi.

Spotkanie

okazało

się

owocne,

bo

po

jego

zakończeniu wszystkie dziewczyny miały
już w głowach wizję swoich lalek.
Do naszej akcji ochoczo włączają się
również rodzice. Dzięki przychylności
pani Oli Krzyształy uszytych zostało już
około 30 materiałowych wzorów, które
teraz

należy

uzupełnić

watą

oraz

odpowiednio ubrać. Zachęcamy również
inne

„szyjące”

mamy

do

pomocy! Pamiętajcie, cel jest naprawdę szczytny! To niezwykła szmaciana lalka ratująca życie!

SPOTKANIE AUTORSKIE
23 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie
z panem Thomasem Arnoldem, który zajmuje się pisaniem książek o
tematyce kryminalnej. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice. Nasz gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział o
swoim literackim dorobku oraz o całym procesie pisania i wydawania
książek. Spotkanie było urozmaicone prezentacją multimedialną oraz
krótkimi filmikami, których bohaterem był pisarz. Każdy uczestnik
spotkania mógł dostać autograf oraz zakupić książki autora:
„Anestezję”, „Tetragon”, „33 dni prawdy”, „Horyzont umysłu”.
Na zakończenie pan Thomas Arnold otrzymał prezent – swój portret, który został
namalowany przez Megan Durczok z klasy IIa gimnazjum. Wszyscy uczestnicy spotkania
wpisali się na pamiątkową kartkę, która zostanie dołączona do Kroniki Zespołu Szkół w
Mszanie. Serdecznie dziękujemy Megan, a także uczniom z kółka redakcyjnego i
czytelniczego, którzy pomogli w zorganizowaniu spotkania. Mamy nadzieję, że podobne
imprezy odbędą się jeszcze w naszej szkole.

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY
DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW!
Tym razem Waszym zadaniem będzie wykonanie zdjęcia pt. „Ja i moja biblioteczka
domowa”. Będziemy oceniać pomysłowość, kreatywność oraz estetykę. Na zdjęciu musi być
widoczna osoba w otoczeniu książek Zatytułowane prace konkursowe możecie przynosić pani
Marcie Cieślik do 20 grudnia. Serdecznie zachęcamy do
udziału! Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz
umieszczone na gazetce w bibliotece.

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości 17 uczniów
klas

III

naszego

gimnazjum

uczestniczyło

w warsztatach zawodoznawczych, odwiedzając cztery
szkoły ponadgimnazjalne.
14 listopada 11 uczniów wzięło udział w warsztatach
z zakresu budownictwa prowadzonych przez czynnego
architekta

a

zarazem

nauczyciela

Zespołu

Szkół

Technicznych.

Pani

Ewelina

w interesujący sposób zapoznała uczestników z terminologią z zakresu architektury.
Prowadząca pokazała uczniom nowatorskie projekty, które znajdują się w Polsce oraz na
całym świecie: Cyberjajo, Krzywy Dom w Sopocie, hotel w Dubaju, bajkowy domek, dom
ziemianka, schronisko w Beskidach. Najciekawszym momentem dla uczestników była
możliwość zaprojektowania pokoju w programie ArchiCAD.
„Byłem, zobaczyłem, uczestniczyłem” – to kolejne warsztaty zawodoznawcze, w których
wzięło udział 12 uczniów klas III
gimnazjum.

Podczas

zajęć

z fryzjerstwa uczennice zamieniły
się w modelki, którym starsze
koleżanki wykonały piękne fryzury
w postaci warkoczy, kłosów czy
loków. Młodzież zgłębiająca tajniki grafiki komputerowej
przygotowała własny projekt, wykorzystując odpowiedni program komputerowy. Nasi
przyszli mechanicy samochodowi mieli możliwość praktycznego obcowania z silnikiem
samochodowym. Podsumowaniem warsztatów było spotkanie z nauczycielem zajmującym się
organizacją praktyk zawodowych dla uczniów. 21 listopada sześć uczennic z klas III
gimnazjum odwiedziło Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Podczas
warsztatów z fotografii młodzież miała
możliwość obejrzenia trzech pracowni
fotograficznych,

którymi

dysponuje

szkoła. Nauczyciel prowadzący zajęcia
udostępnił dziewczynom studio wraz ze
sprzętem,
przygotowania

zachęcając
własnej

je

do
sesji

fotograficznej. Efekty budzą zachwyt. Serdecznie dziękujemy pani Marzenie Kuczy-Rączce,
która zorganizowała wyjazd na warsztaty oraz wszystkim rodzicom, którzy zobowiązali się
dowozić na nie uczniów.

