
Fizyka w obiektywie Komers ósmych klas

Filip wracaj do nas!

Wyniki konkursu „Fizyka w obiekty-
wie”:
I miejsce: Natalia Piasecka, kl.8c
II miejsce:  Aleksandra Breur, kl. 8d
III miejsce: Kornelia Bubel, kl. 7b
wyróżnienia:Weronika Korczyńka, kl. 8d 
i Karolina Nawalkowska, kl. 7c
Gratulujemy!

Od kilku lat staram się w szkole po-
pularyzować korzystanie z aplikacji 
Kahoot na lekcjach języka polskiego. 
Nie mam zwyczaju relacjonować każ-
dej multimedialnej rozgrywki - opisy-
wana sytuacja jest jednak wyjątkowa. 
To pierwszy taki przypadek, gdy quiz 
tematyczny (w tym wypadku z zakre-
su gramatyki i ortografii) przygotował 
samodzielnie uczeń naszej szkoły. 
Filip Michalec opracował materiał, 
który stanowił niemałe wyzwanie 
dla uczniów klas szóstych. Warto też 
podkreślić fakt, że zainspirował tym 
samym do działania - już niektórzy 
próbują swoich sił (jako twórcy) w 
aplikacji Kahoot. Jednocześnie ży-
czymy Filipowi powrotu do zdrowia 
- dziękujemy za wysiłek i czekamy na 
Ciebie!
M. Spieczyński

To był niezapomniany wieczór! Nasi 
ósmoklasiści, pomimo wszechogar-
niającego gorąca bawili się świetnie 
podczas zabawy na pożegnanie szko-

ły. Były wspólne 
tańce, świetna mu-
zyka, na parkiet dali 
się nawet wyciągać 
nauczyciele. Spo-
ro śmiechu dostar-
czyła fotobudka, a 
wiele wspomnień 

filmy przygotowane przez każdą z 
klas. Osiem wspólnych lat to całkiem 
sporo, niektórym już jest przykro z 
powodu rozstania.

Mistrz reportażu

Przez cały tydzień od 27 maja do 2 
czerwca uczestnicy V Międzyszkol-
nego Konkursu Dziennikarskiego 
„Mistrz szkolnego reportażu” odpo-
wiadali na pytania zamieszczone na 
naszym fb. Dodatkowo musieli na-
pisać recenzję dowolnej książki. Oto 
wyniki: I miejsce zdobył Mikołaj 
Twaróg, II Alicja Chmara, III Maciej 
Twaróg, IV Wiktor Słyk. Nagrodę za 
najlepszą recenzję otrzymała Domini-
ka Zięciak z SP39. Wręczenie nagród 
i podsumowanie konkursu odbyło się 
w redakcji Dziennika Zachodniego 17 
czerwca. Uczniowie uczestniczyli w 
porannym kolegium redakcyjnym a 
następnie pod okiem redaktor Marii 
Olechy poznawali tajniki panelu re-
dakcyjnego i prowadzenia tematycz-
nego profilu na FB.

Konkursy diecezjalne

7 czerwca  gościliśmy laureatów 
dwóch konkursów diecezjalnych: 
VIII Konkursu Diecezjalnego” Św. 
Jan Paweł II – promieniowanie ojco-
stwa” – nawiązujący w swej nazwie 
do przeżywanego w październiku 
ubiegłego roku Dnia Papieskiego oraz 
V Diecezjalnego Konkursu:„ Śladami 
patronów Diecezji sosnowieckiej”. 
Konkurs papieski obejmował katego-
rię plastyczną dla kl. 1 – 3  oraz test 
z wiedzy dla kl. 7, 8 i III gimnazjum. 
Konkurs o patronach diecezji polegał 
w tym roku na wykonaniu komiksu 
o życiu i posłannictwie wybranego 
patrona. W konkursach wzięli udział 
uczniowie ze szkół nie tylko z So-
snowca, ale także .m.in. z Dąbrowy 
Górniczej, Będzina, Olkusza, Jaworz-
na.
Gratulujemy laureatom, wszystkim 
uczestnikom oraz przygotowującym 
ich nauczycielom !

Zapraszamy do udziału w przyszłym 
roku szkolnym !



Urodziny Auchan

W sobotę 1 czerwca o godzinie 12.00 
na hali  w AUCHAN nasz szkolny ze-
spół muzyczny ARMATA BAND za-
śpiewał na urodzi-
nach AUCHAN! 
Uczniowie uświet-
nili obchody 20-
tych urodzin sklepu. 

Turniej Miast i Gmin

W ramach Turnieju Miast i Gmin kla-
sy 1b i 2b  bawiły się doskonale grą  w 
badmintona i grą  w petangue.

Piłkarki na podium

W rozgrywanych Igrzyskach Dzieci 
w piłce nożnej  nasze dziewczyny za-
prezentowały bardzo dobry futbol i 
zasłużenie cieszyły się z Mistrzostwa 
Sosnowca i awansu do zawodów re-
jonowych. W zawodach rejonowych 
zajęły zaszczytne  3 miejsce.

Wycieczka do Oświęcimia
7 czerwca uczniowie klas ósmych 
pojechali na wycieczkę do Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Była to lekcja  
historii i moralności, która zostanie 
przez nich  zapamięta do końca życia z 
adnotacją: „Ludzie ludziom zgotowali 
ten los”.

Śladami dawnej magii i wierzeń

11 czerwca klasa 8a podążała śladami 
dawnych magii i wierzeń. Zamiast w 
klasach, spędzili dzień w Parku Etno-
graficznym w Chorzowie. Poznawa-
li czym zajmowały się Połednice na 
polach i Utopce w stojących wodach, 

dlaczego dzieci do 3 roku życia na 
wsiach nie wychodziły zimą z chałupy 
i kto siedział pod oknami domu. Były 
też gry i zabawy, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i pianek oraz niespodzie-
wany, ale jakże potrzebny w pełnym 
słońcu, letni „śmigus - dyngus”. Jed-
nym słowem - to była bardzo udana 
wycieczka na zakończenie szkoły.

,Bibliożerca roku” to tytuł przyznawa-
ny jednej osobie, najlepszemu czytel-
nikowi w filiach bibliotek miejskich w 
Sosnowcu.  W tegorocznej edycji zwy-
ciężczynią w filii biblioteki na naszym 
osiedlu została Alicja Chmara z klasy 
8a. O ten zaszczytny tytuł mogą ubie-
gać się nastolatkowie, którzy zgłoszą 
swoją kandydaturę, są pasjonatami 
literatury i lubią częste wyprawy do 
biblioteki. Każdy ,,Bibliożerca” otrzy-
muje certyfikat, nagrodę rzeczową. 
Uczestniczy również w profesjonalnej 
sesji zdjęciowej, a jego podobizna wy-
korzystywana jest na plakatach pro-
mujących czytelnictwo. Akcja trwała 
od grudnia 2018 roku aż do czerwca 2019. 

Jak zostać Bibliożercą
Zwiedzali OjcówZmiana nazwy szkoły

11 czerwca klasy czwarte pojecha-
ły na wycieczkę do Ojcowa. Dzieci 
zwiedziły Grotę Łokietka, przeszły 
przez Bramę Krakowską do „źródeł-
ka miłości”. Zobaczyły też zamek 
Pieskowa Skała oraz słynną Maczugę 
Herkulesa. Wycieczka była bardzo 
ciekawa i przy okazji ... przyrodni-
czo-geograficzna. Dzieci po drodze 
spotkały żabę w lesie, dowiedziały się 
o skałach kresowych i poznały cieka-
wostki z regionu. Zakupiły pamiątki i, 
pomimo upału, szczęśliwe wróciły do 
domu.

Decyzją władz miasta od września 
2019 roku nasza szkoła zostaje połą-
czona z Przedszkolem Miejskim nr 
51. Od nowego roku szkolnego zo-
staje utworzony Zespół Szkół Nr 2. 
Zmiany nastąpią też na stanowiskach 
dyrektora, ale o tym poinformujemy 
we wrześniowym numerze gazetki.

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR 
Code Reader i 
obejrzyj film na 
swojej komórce.


