
Bliżej Europy

Święto Europy było pretekstem 
do zorganizowania w szkole ape-
lu. Klasy IV, V i VI przygotowały 
program, w którym znalazły się 
nie tylko podstawowe informacje 
o krajach Unii Europejskiej, ale też 
były występy artystyczne, charak-
teryzujące różne kraje, np. pokaz 
mody z Francji, hiszpański taniec 
ludowy. Wszyscy bardzo dobrze 
się spisali. A uczniom bardzo po-
dobał apel. Na koniec rozdano 

nagrody dla laureatów konkursu 
„Bliżej Europy”. 
Konkurs polegał na przygotowa-
niu prezentacji o wybranym przez 
siebie państwie europejskim. 
I miejsce zdobyła Julia Domżalska 
VIb, II - Antonina Marszałek Va, 
III Maciej Twaróg IVa. Wyróżnio-
no prace Weroniki Garyckiej VIa, 
Pauliny Rokickiej Vc i Natalii Pia-
seckiej IVc.
Julia

W dniu 24.05.2015 w Sosnowcu 
odbył się turniej tenisa ziemnego 
dla dzieci. Po raz pierwszy star-
tował w nim Mateusz Mleczko, z 
klasy IVa i od razu udało mu się 
go wygrać. Nagrodami w turnieju 
były piłeczki do tenisa Wilsona, 
gra piłkarzyki i puzzle. Dodatko-
wo dzieci, które zajęły trzy pierw-
sze miejsca otrzymały puchary. 
- Ja zdobyłem piłeczki i puchar za 
pierwsze miejsce - mówi Mateusz. 
Bardzo się cieszy z wygranej
i mam nadzieję, że następne tur-
nieje też dobrze mu pójdą.
m.

Nasze sukcesy
Debiut i od razu wygrana

Wielobój

Dnia 14 maja odbyły się zawody 
w czwórboju chłopców, w którym 
nasza szkoła zajęła III miejsce. 
Czwórbój lekkoatletyczny to za-
wody w których sześciu zawod-
ników obowiązkowo startuje we 
wszystkich konkurencjach: bieg 
na 60m, bieg na 600m (dziewczę-
ta), bieg na 1000m (chłopcy), skok 
w dal oraz rzut piłeczką palantową 
na odległość. 
Igor

8 czerwca klasa IId wybrała się do 
Zamku Sieleckiego. Dzieci miały 
okazję zobaczyć dwie wystawy 
- sztuki współczesnej i historycz-
nych zabawek czasu PRL -u. Dzie-
ci oprowadzał przewodnik, który 

dokładnie wyjaśniał 
specyfikę zabaw 
w czasach dzie-
ciństwa rodziców. 
Swoją opowieść 
zilustrował fanta-
stycznym pokazem 
slajdów. Na koniec 
uczniów spotka-
ła niespodzianka. 
Każdy otrzymał 
balonik reklamują-
cy wystawę. - Cie-
kawe było to, że w 
eksponatach kryła 

się zawsze jakaś historia - mówiły 
dzieci bardzo zadowolone z wy-
cieczki.
Natalka, Ala

Poznali zabawki i zabawy rodziców
Nie pal przy mnie, proszę
„Nie pal przy mnie, proszę” to pro-
gram profilaktyki antynikotynowej 
realizowany od początku roku 
szkolnego w klasach I-III. 
W szkole odbył się konkurs pla-
styczny ale uczniowie reprezen-
towali też „armatę” w etapie miej-
skim. Maja Kozyra, Aleksandra 
Szymczyk i Gabriela Wójcik z 
klas drugich wywalczyły dla 
SP 42 zwycięski puchar, medale 
i nagrody książkowe. Uczniowie 
mieli okazję rywalizować ze swo-
imi rówieśnikami w 3 kategoriach:
plastycznej, teoretycznej (test wie-
dzy) i sportowej (zawody lekko-
atletyczne).
a.


