
Wydarzenia

Poezja religijna

Wyniki Szkolnego Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Religijnej:
I miejsce: Karolina Indyka – kl. V,
II miejsce: Gabriela Wójcik  – kl. V,
III miejsce: Maja Tomasionek– kl. 
IV c.
Wyróżnienia:
Blanka Błoch – kl. IV e,
FIilip Deluga– kl. IV d.
Laureaci I, II i III miejsca będą brali 
udział  w Konkursie Międzyszkol-
nym.
Gratulujemy laureatom i wszystkim 
uczestnikom!

Konkurs Jana Kiepury

Emilia Komendarczyk zajęła 2 miej-
sce w Miejskim Konkursie wiedzy o 
życiu i twórczości Jana Kiepury orga-
nizowanym w 116 rocznicę urodzin 
„Chłopaka z Sosnowca”. Konkurs zo-
stał zorganizowany przez Energetycz-
ne Centrum Kultury.

Konkurs piosenki

Sukces w Miejskim Konkursie Hi-
storyczno - Muzycznym pt.:”Drogi 
do wolności - od powstania stycz-
niowego do odzyskania niepodległo-
ści”. Weronika Korczyńska i Natalia 
Wontek z klasy 7 zajęły I miejsce w 
konkursie, w którym musiały wyka-
zać się ogromną wiedzą historyczną 
i muzyczną. Uczennice przygotowały 
Panie: Magdalena Żak i Marzena Szy-
dło. Gratulacje!

Dwie nasze uczennice zadebiutowały 
w XXII Zagłębiowskim Międzysz-
kolnym Festiwalu Piosenki. Emilka 
Komendarczyk zaśpiewała „ONLY 
HOPE” i zdobyła 3 miejsce, a We-
ronika Korczyńska zaśpiewał „O, 
LORD” i uzyskała wyróżnienie. Po-
ziom konkursu był bardzo wysoki, 
uczestniczyło 37 wykonawców z Dą-
browy Górniczej, Czeladzi, Będzina i 
Sosnowca. Gratulujemy!

Listy dla Ziemi

Pamiętacie, jak pisaliście „LISTY 
DLA ZIEMI”? Najlepszy list, au-
torstwa Amelii Kamińskiej został 
przesłany na konkurs ogólnopolski, 
w którym specjalne jury wybierze 
50 najlepszych w Polsce. Następnie 
każdy będzie mógł zagłosować na 
według niego najlepszy. Głosujemy 
poprzez lajkowanie go na stronie kon-
kursowej. TRZYMAMY KCIUKI ZA 
AMELKĘ!!! A oto pozostałe wyniki:
KLASY 1-3
Miejsce 1 - Maja Pawlak  kl. 1 A
Miejsce 2 - Julia Górska  kl. 2 B
Miejsce 3 - Dominik Nelaj kl. 3E
KLASY 4-7
Miejsce 1 - Amelia Kamińska kl. 4E, 
Kornelia Bubel kl. 6B
Miejsce 2 - Natalia Wontek kl. 7D
Miejsce 3 - Aleksandra Szymczyk kl. 5B

Dzień rodziny

Drogi do wolności

Tradycją stały się rokroczne spotkania 
pod hasłem „Dzień Rodziny” w obec-
nej klasie VIIa. W tym roku ucznio-
wie, wychowawca i rodzice spotkali 
się nieco wcześniej - tuż przed świę-
tem wszystkich mam. Wszyscy wy-
słuchali słuchowska pt. „Kosmita”, 
nad którym przez ostatnie miesiące 
pracowali uczniowie kółka dzienni-
karskiego, a następnie świetnie się 
bawili przy kalamburach. Nie zabra-
kło też kwiatów dla mam i słodkiego 
poczęstunku.

Z dalekiego kraju

Dnia 21 maja odwiedziła naszą szko-
łę misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Kombonianek Pani Anna 
Korzuszek, która pomaga dzieciom 
ze Sri Lanki.  Spotkanie było niezwy-
kle ciekawe a uczniowie mogli się 
dowiedzieć, że nie w każdej szkole 
jest tak fajnie, jak u nas. W Sri Lance 
kobiety mają bardzo mało praw, a w 
każdej szkole w tym państwie dzie-
ci noszą takie same mundurki. Pani 
Anna opowiadała też o niezwykłych 
roslinach, które tam rosną, np. ogrom-
nej ilości różnych gatunków herbaty, 
czy zwierzętach chodzących swobod-
nie po ulicach i polach oraz zachwy-
ciła wszystkich zdjęciami z odległego 
kraju.
Pani Anna od 10 lat pracuje poza Pol-
ską. Najpierw 10 lat spędziła w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, a 
od 2 lat uczy w szkole w Sri Lance. 
Spotkanie zorganizowała Pani Ewa 
Misztal.



Wydarzenia
Skąd nasz ród

Kangur matematyczny

Najlepsi w ortografii
Oto wyniki II etapu Szkolnego Kon-
kursu Ortograficznego dla klas VI-
-VII:
I miejsce Weronika Korczyńska 7d, 
Alicja Chmara 7a
II miejsce Nadia Rubik 7a
III miejsce Klaudia Porębska 6c, Oli-
wia Sowińska 7a
Gratulujemy!

W dniu 15 marca we wszystkich szko-
łach odbył się Międzynarodowy Kon-
kurs Matematyczny „KANGUR”. 
Konkurs jest prestiżowy, ale także 
trudny, o czym świadczy chociażby 
fakt,  że za źle zaznaczoną odpowiedź 
uczeń otrzymuje ujemne punkty… 
Konkurs odbywa się w różnych ka-
tegoriach wiekowych (klasy 2 – 7). 
Ogromnym sukcesem jest zajęcie 
I miejsca ucznia klasy 4a – Borysa 
Wawrzynów, który jednocześnie zo-
stał laureatem tego Konkursu!!! Na 
duże pochwały zasługują także chłop-
cy: Maciej Ryszka (4a) oraz Piotr Za-
jąc (4c), którzy zostali wyróżnieni, 
zajmując bardzo wysokie miejsce w 
powiecie oraz regionie. Chłopcom 
serdecznie gratulujemy ogromnej 
wiedzy matematycznej i życzymy 
dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku dołączą do nich 
także inni uczniowie…

22 maja wszystkie klasy od 4 do 7 wy-
brały się do Muzy na spektakl „Skąd 
nasz ród”. Opowiadał o powstaniu 
Państwa Polskiego. Aktorzy zapre-
zentowali na scenie znane legendy 
polskie, między innymi o Wandzie i 
Popielu. Przedstawienie zakończyła 
zapowiedź ślubu Mieszka I i przyję-
cie chrztu.

Wycieczka do Krasiejowa

28 maja klasy IIa i IIb miały okazję 
zobaczyć na własne oczy niesamowi-
ty świat dinozaurów. Wycieczka do 
Krasiejowa obfitowała w mnóstwo 
atrakcji: zwiedzenie prehistorycznego 
oceanarium i Jura Parku z przewodni-
kiem. Ponadto uczniowie przejechali 
się (dosłownie!) przez multimedial-
ny „Tunel Czasu”, gdzie zobaczyli 
proces kształtowania się naszej pla-

nety. Młodzi tury-
ści zwiedzili także 
pawilon muzealny 
„Dinopark”, gdzie 
mogli na własne 
oczy zobaczyć naj-
większe w Europie 
skamieniałości tria-
sowych gadów i pła-
zów. Wycieczka to 
także czas na zaku-
py – dzieci komple-

towały pamiątki związane z dinozau-
rami. Później nastąpił czas pełnego 
relaksu – wizyta w Parku Rozrywki, 
gdzie można było do woli korzystać z 
udostępnionych atrakcji. Dla strudzo-
nych wycieczkowiczów czekał ostat-
ni punkt wycieczki – obiad. Po całym 
dniu wrażeń można było spokojnie 
wracać do domu.

Konkurs wiedzy 
przyrodniczej

Oto laureaci Konkursów Wiedzy 
Przyrodniczej. 
Klasy III: 
I miejsce Filip Breur IIIb
II miejsce Piotr Winkler IIIc
III miejsce Iwo Wójtowicz IIIe
Klasy IV:
I miejsce Natasza Kuś-Chyżyńska
II miejsce Franciszek Zawartka
III miejsce Nicola Sitkowska
Łucja Baranowska
Klasy V:
I miejsce Maja Kozyra
II miejsce Aleksandra Szymczyk
Karolina Indyka
III miejsce Inga Dudek
Klasy VI:
I miejsce Szymon Polewczak
II miejsce Wiktor Rutkowski
III miejsce Julia Reczko
Gratulujemy!

Dzień Mamy

26 maja to czas uroczystych chwil dla 
wszystkich Mam. Klasa IIb już na po-
czątku miesiąca rozpoczęła tajemny 
„Projekt Mama i… Tata”. Zakupione 
zostały drewniane figurki przedsta-
wiające sylwetkę mamy i taty. Zostały 
one następnie przyozdobione kolora-
mi, co było samodzielną decyzją każ-
dego ucznia (dawało to niejednokrot-
nie dość zaskakujący efekt całości). 
Następnie figurki zostały wyposażone 
w podstawki, dzięki czemu można już 
podejrzewać, że prace staną się ory-
ginalną ozdobą w domu. Uczniowie 
klasy II b postanowili jednocześnie 
wyprzedzić pewne fakty – jako że 
koniec roku wypada 22 czerwca, nikt 
nie chciał, by przez tę okoliczność za-
pomniano o Dniu Taty (który przecież 
jest już podczas… wakacji).


