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Szkoła pełna talentów
Kangur matematyczny

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą bez-
płatnej aplika-
cji QR Code Re-
ader i obejrzyj 
film na swojej 
komórce.

Omnibus klas trzecich

Głosuj na nas

Nasza szkoła bierze udział w  kon-
kursie promującym produkty mar-
ki Delma.
Delma Extra funduje pięciu zwy-
cięskim szkołom remont stołówki, 
50 szkół wygra warsztaty eduka-
cyjne o mądrym gospodarowaniu 
żywnością oraz 30 szkół otrzyma 
zestaw pięćdziesięciu tac obiado-
wych. Liczymy na Państwa głosy! 
Głosować mogą osoby pełnoletnie. 
Głosy możemy oddawać codzien-
nie od 01.02.2017 do 31.05.2017 
na stronie www.extrastolowki.pl 
zakładka: Głosuj.

82 uczniów z klas II-VI rozwiązywa-
ło w naszej szkole zadania konkursu 
matematycznego „Kangur”. To jeden 
z największych i niezwykle popular-
nych konkursów przedmiotowych. 
O wynikach będziemy informować na 
naszym profilu FB.

29 marca 2017 r. uczniowie klas trze-
cich: Maciej Ryszka (III a), Cezary 
Struzik (III b), Nikodem Pindel (III c), 
Filip Deluga (III d) oraz Franciszek 
Zawartka (III e) wzięli udział w mię-
dzyszkolnym konkursie „Omnibus 

trzecich klas” organizowa-
nym przez Szkołę Podsta-
wową nr 10 w Sosnowcu. 
W konkursie brali udział 
reprezentanci wielu so-
snowieckich szkół, którzy 
musieli wykazać się wie-
dzą z różnych dziedzin. 
Mimo wysokiego pozio-
mu, aż dwóch uczniów na-
szej szkoły zajęło miejsca 
na podium! Franciszek Za-

wartka z klasy III e zajął III miejsce 
oraz Filip Deluga z klasy III d zajął 
II miejsce.
Serdecznie gratulujemy oraz życzy-
my dalszych sukcesów!

Niedawno w naszej szkole odbył 
się „Mam Talent” - cykliczny kon-
kurs organizowany przez szkolną 
świetlicę. 
Każdy chętny mógł zaprezentować 
swoje zainteresowania oraz swo-
je zdolności. Niektórzy śpiewali, 
niektórzy tańczyli, niektórzy robili 
pokazy gimnastyki. Można było 
zobaczyć również, jak robi się ani-
mację filmową czy pięknie rysuje. 
Zwycięski okazał się taneczny wy-
stęp Jagody Stachurki, Mai Nowa-
kowskiej, Anny Rechnio, Sandry 

Kowalskiej i Zuzanny Majewskiej 
z klasy IIIc, na drugim miejscu 
uplasowała się Michalina Wójcik 
z klasy Ib (taniec akrobatyczny), 
a na trzecim mistrz kostek Rubi-
ka – Mateusz Makarenko z klasy 
VIc. Sporo uczestników otrzyma-
ło wyróżnienia za np. wspaniałe 
umiejętności matematyczne albo 
za wokal.
Wszystkim życzymy dalszych 
wspaniałych sukcesów i rozwija-
nia umiejętności.
Maciek



Senny Pierwszy Dzień Wiosny. 
Uczniowie przyszli w piżamach

Wydarzenia

Bezpieczny internet

Plastuś uczy i bawi

„Książka uczy i bawi” – konkurs czy-
telniczy dla klas II-III – „Plastusiowy 
pamiętnik” rozstrzygnięty. Oto laure-
aci:
I miejsce – Nadia Wieruszewska – 
kl.II a
I miejsce – Emilia Kuczera – kl II d
II miejsce – Maja Śledzikowska – 
kl II e
III miejsce – Natasza Kuś - Chyżyń-
ska III e
Dziewczyny górą – GRATULUJE-
MY!

23 lutego klasy II d i II c wzięły udział 
w warsztatach pt. „Sieciaki.pl  poznaj 
bezpieczny internet”, zorganizowa-
nych przez wolontariuszki Fundacji 
Orange. Zajęcia dotyczyły bezpie-
czeństwa dzieci w internecie i poru-
szały tematy m.in. netykiety (czyli za-
sad kultury obowiązującej wszystkich 
w internecie), prywatności w sieci, 
kontaktów online, niebezpiecznych 
treści i nadmiernego korzystania z in-
ternetu. Dzieci z wielkim zaintereso-
waniem obejrzały 3 filmy edukacyjne 
o przygodach sieciaków- pozytyw-
nych bohaterach, którzy dbają o bez-
pieczny internet oraz z zaangażowa-
niem rozwiązywały zadania, zagadki 
i rebusy związane z tą tematyką. Naj-
lepsi zostali nagrodzeni maskotkami, 
a wszyscy uczestnicy otrzymali  ksią-
żeczki edukacyjne i przydatne gadże-
ty.

Premiera kółka teatralnego

Pierwszy dzień wiosny był u nas dość 
senny. Bardzo wielu uczniów przyłą-
czyło się do kolejnej zabawy Samo-

rządu Szkolnego i przyszło 
tego dnia w swoich noc-
nych kreacjach, świętując 
Dzień Piżamy. Były ko-
szulki z ulubionymi posta-
ciami z bajek, mięciutkie 
szlafroczki, kombinezo-
ny (przypominające duże 
„śpioszki” - nazwa bardzo 
trafna, musicie przyznać), 
podusie i przytulanki. Tego 
dnia nauczyciele musie-
li wykazać się wyjatkową 
cierpliwością podczas pro-

wadzenia lekcji, bo niektórzy zasy-
piali nad książkami.

2 marca szkolne koło teatralne zapre-
zentowało inscenizację pt.  ”Królowa 
Śniegu”. W przedstawieniu wzięli 
udział uczniowie klasy III d 
i II b. Młodzi aktorzy, mimo ogrom-
nej tremy, stanęli na wysokości zada-
nia. Podczas premiery widzami byli 
pierwszoklasiści. W kolejnych dniach 
przedstawienie obejrzały wszystkie 
klasy młodsze oraz dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych. Inscenizację 
przygotowały pani A. Banaś 
i pani E. Małysa.

Czytanie Tolkiena

25 marca to Światowy Dzień Czyta-
nia książek autorstwa J.R.R. Tolkie-
na. Z tej okazji, w piątek uczniowie 
klasy 6b, 6c oraz 5c, pod kierunkiem 
pani J. Feluś oraz pani M. Żak, czytali 

klasom czwartym wybrane 
fragmenty książek: „Hob-
bit, czyli tam i z powrotem” 
oraz „Władca Pierścieni”. 
Uczniowie uatrakcyjnili 
czytanie przebierając się za 
postacie, np. elfów. (Dzię-
kujemy zespołowi „Lo-
rien”  ze Śląskiego Klubu 
Fantastyki za wypożycze-
nie strojów i rekwizytów!).
Akcja miała na celu pro-

pagowanie czytelnictwa wśród mło-
dzieży oraz zachęcenie do sięgnięcia 
przez młodszych czytelników po lite-
raturę fantasy.



Biuro detektywistyczne

Słoneczna klasa Pani Ewy Album koni - Knabstrup

Tajemnica Bańki Szczęścia

Wydarzenia HOBBY

Wychowawca klasy 2e pani Ewa 
Magdziak dziękuję rodzicom za po-
parcie innowacyjnego pomysłu wy-
chowawcy. Koszulki z logo klasy 
,,Słoneczna klasa Pani Ewy” bardzo 
spodobały się dzieciom, będą z nich 
korzystać na lekcjach wychowania fi-
zycznego i imprez szkolnych.

6 marca klasy Ia i Ib pojechały do Pa-
łacu Młodzieży w Katowicach na wy-
stęp Teatru Baniek Mydlanych (spek-
takl pt. „Tajemnica Bańki Szczęścia”). 
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w niecodziennym przedstawieniu, 
gdzie główną rolę „odgrywały” bańki 
mydlane. Poznali również Bąbelka, 
Mydlaneczkę, Mistrza Bulbulasa i 
Dobrą Wróżkę. Co więcej – z głów-
nymi aktorami spektaklu obie klasy 
wykonały sobie pamiątkowe zdjęcia.

30 marca br. uczniowie klas III  
wzięli udział w „warsztatach czy-
telniczych” prowadzonych przez 
panią Natalię Talarek-Oswald z 
Wydawnictwa ZAKAMARKI. 
Kanwą warsztatów była bestsel-
lerowa seria Martina Widmarka 
„Biuro detektywistyczne Lasse-
go i Mai”. Uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, słuchali 
fragmentów książki uzupełnionej 
pokazem multimedialnym.

17 marca klasa VI b pojechała do Ka-
towic, by zwiedzić nowy kompleks 
budynków Muzeum  Śląskiego w 
Katowicach, które znajduje się na te-
renach dawnej Kopalni  „Katowice”. 
Uczniowie  mieli okazję zapoznać 
się z historią, kulturą i sztuką nasze-
go regionu. Zwiedzanie rozpoczęli 
od Galerii Sztuki Polskiej, w której 
podziwiali obrazy z lat 1800 -1945 i 
poznawali współczesną sztuką pla-
styczną. Idąc dalej, przeszli przez 
kopalnianą bramę, która otwiera wy-
stawę „Światło historii. Górny Śląsk 
na przestrzeni dziejów”. Dzięki eks-
ponatom i scenografii poznali historię 
Górnego Śląska od najdawniejszych 
czasów po rok 1989. Zakończenie 
zwiedzania to świetna zabawa w kąci-
ku z grami multimedialnymi i drobne 
zakupy w sklepie z pamiątkami.

Muzeum Śląskie

Wielkanocne dekoracje
Tuż przed wiosenną przerwą Sa-
morząd szkolny zaprosił uczniów 
do rywalizacji w ramach akcji 
„Wielkanoc” i konkursu na najza-
bawniejsze jajo lub zająca. Pierw-
sze miejsce zajęła klasa 3e, wyróż-
nienie za pomysłowość otrzymała 
klasa 2a. Samorząd, wraz z opie-
kunem Panią Olą Bonek, dziękuje 
za udział w kolejnej zabawie.

Konie rasy knabstrup są umasz-
czone wielobarwnie. Najczęściej 

to konie białe w czarne ciap-
ki. To właśnie ich rysunki po-
chodzą sprzed 30 tysięcy lat 
i znajdują się na skale z Cro 
Magnon. Konie te są miłe, 
przyjacielskie i pięknie się 
prezentują. Knabstrup to do-
skonały koń do jazdy rekre-
acyjnej i westernowej. Ideal-
nie nadają się pod siodło.

Ala K. i Zuzia W.



Dary anioła: 
Miasto Kości

Jest się czym chwalić!
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Zagrają w śląskim finale

Mistrzowie Sosnowca w przełajach

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

STREFA KIBICA

W dniach 17.12.2016, 04.02, 18.03 i 
08.04.2017 odbyły się zawody w pił-
ce ręcznej chłopców rocznika 2005. 
Chłopcy z MUKS ZAGŁĘBIE SO-
SNOWIEC wygrali wszystkie 

12 meczy, które rozegrali i dzięki 
temu z pierwszej pozycji zakwalifiko-
wali się do finałów Śląska. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów 
Mateusz

Mateusz Feliks, Dawid Adamczyk, 
Filip Adamczuk, Kuba Lenartowicz, 
Oliwier Kaczmarek, Tomasz Kaczma-
rek i Jakub Żaczek zdobyli dla naszej 
szkoły tytuł drużynowych Mistrzów 
Sosnowca w biegach przełajowych. 
Gratulujemy!

Od wydania ostatniego numeru gazetki minął tylko miesiąc a nasi sportow-
cy zostali wprost zasypani dyplomami i nagrodami. Uczniowie zdobyli I i III 
miejsce w Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostwach Śląska i wygrali finał 
Mistrzostw Sosnowca w Mini Siatkówce Dziewcząt. Jest się czym pochwalić!

Dzisiaj chciałabym wam polecić 
książkę z działu fantasy pt. ,,Dary 
anioła: Miasto Kości” Cassandry Cla-
re. Opowieść jest bardzo fascynująca 
i ekscytująca. Polecam ją czytelni-
kom, którzy lubią czytać dobrą książ-
kę, pełną ciekawych dialogów i akcji.
Nastoletnia Clary Fray dowiaduje się, 
że jest Nocnym Łowcą - pogromcą 
demonów. Życie Clary nagle wywra-
ca się do góry nogami, a jeszcze żeby 
tego było mało, ktoś porywa jej mat-
kę. Nastolatka postanawia za wszelką 
cenę ją odnaleźć. Pomoc niosą jej inni 
Nocni Łowcy: piękna Isabelle, przy-
stojny Jace i tajemniczy Alec. Wspól-
nie dochodzą do wniosku, że matka 
Clary ukrywała legendarny Kielich 
Anioła i została porwana przez groź-
nego człowieka o imieniu Valentine, 
który pragnął mieć legendarny przed-
miot, aby mu służył do niecnych ce-
lów. Nocni Łowcy postanawiają zdo-
być Kielich Anioła przed Valentinem 
i uratować matkę Clary. Miłego czy-
tania!
Alicja


