
Nasze sukcesyUpalna sobota
Mother’s day

Dnia 13 czerwca w naszej szkole 
odbył się festyn rodzinny. Pogoda 
była wspaniała i na imprezę przy-
było sporo uczniów wraz z rodzi-
nami a także mieszkańcy osiedla. 
Wszystkie dzieci znalazły jakąś 
atrakcję dla siebie. 
Największym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyły się zabawy 
ruchowe: dmuchany zamek, tram-
polina no i oczywiście samochody 
terenowe, którymi można było po-
jeździć po boisku. 
Dla dorosłych najbardziej intere-
sujące były stoiska kulinarne: na 
jednym z nich można było kupić 

pyszne ciasta, na innym napić się 
soku ze świeżo wyciśniętych owo-
ców oraz mrożonej kawy. Były też  
hot - dogi i lody. Dziewczynki sko-
rzystały z okazji by wplatać sobie 
kolorowe warkoczyki a mamy ku-
powały biżuterię.
Festyn uświetniły występy arty-
styczne - między innymi pokaz 
układu cheerleaderek.
- Mam wrażenie, że dla wszystkich 
gości ten dzień był bardzo udany i 
w przyszłym roku znowu nas od-
wiedzą - komentuje Ania, jedna z 
uczestniczek festynu.
Zuzia

W szkole zorganizowany został 
konkurs plastyczno-językowy pod 
tytułem „Mother’s Day”. Uczest-
nikami mogli być uczniowie 
wszystkich klas od I do VI. Nagro-
dy zostaną przyznane w różnych 
kategoriach wiekowych. Celem 
konkursu było przygotowanie naj-
piękniejszej laurki z oryginalnymi 
życzeniami w języku angielskim. 
O wynikach konkursu poinformu-
jemy w następnym numerze, gdyż 
do momentu oddawania numeru 
do druku nie były jeszcze znane.
Mateusz

Dnia 15 maja, w Przedszkolu Miej-
skim nr 51 odbył się IX konkurs 
pt.: „Ja też mogę być aktorem”. 
Oczywiście maluchy z naszej gru-
py przedszkolnej musiały pokazać 
swój talent aktorski. Dzieci zapre-
zentowały bajkę pt.: „Królewna 
Śmieszka”. Okazały się świetne, 
wygrały i wróciły ze statuetkami.
Mikołaj

Pierwszaki nagrodzone

Wakacyjna sonda

Przyszło 300 prac na konkurs!

14 maja odbyło się rozdanie na-
gród w II Międzyszkolnym Kon-
kursie Plastycznym „Ptaki Polski”. 
W tym roku komisja konkursowa 
miała trudne zadanie. Na konkurs 
nadesłano ok.300 prac. Nagrody 
rozdano w poszczególnych kate-

goriach wieko-
wych, w klasach 
I-III. Oto zwycięz-
cy:
Patrycja Delankie-
wicz SP nr 9 w So-
snowcu, Karolina 
Kimel Społeczna 
SP nr 1 w Kato-
wicach, Weronika 
Witkowska Spo-
łeczna SP nr 1 w 
Katowicach.

Laureaci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy- panie: Katarzyna 
Kurek, Aleksandra Żyłka-Szcze-
pańska oraz Sylwia Wasiel zapra-
szają juz teraz do udziału za rok.
Ala K.

Jeśli chcecie poznać wakacyjne pla-
ny waszych koleżanek i kolegów, 
zeskanujcie qr code i obejrzyjcie 
film na komórce. Na początku wa-
kacji będzie go można też zobaczyć 
na facebookowym profilu naszej 
gazetki.


