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Festyn pełen atrakcji
Podium należy do nas!

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą 
b e z p ł a t n e j 
aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj film 
na swojej ko-
mórce.

Marsz „Stop dopalaczom”

Znów nasi uczniowie na podium. 
Trójka szóstoklasistów zgarnęła peł-
ną pulę nagród w konkursie przyrod-
niczym „Najpiękniejsze zakątki na-
szego miasta”. Mikołaj Twaróg zajął 
I miejsce, Maciej Twaróg II a Alicja 
Sikorska III. Organizatorem konkursu 
było Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu, a 
uczniowie musieli wykonać plakat na 
zadany temat. Cała trójka, odbierając 
nagrody, uczestniczyła w uroczystym 
podumowaniu i zakończeniu obcho-
dów Dni Ziemi w Sosnowcu. Impreza 
odbyła się na Wydziale Nauk o Ziemi 
Uniwerstytetu Śląskiego. Goście mie-
li też okazję wysłuchać bardzo intere-
sującego wykładu dr Marka Rumana 
na temat ciekawostek hydrologicz-
nych oraz mgr Elżbiety Markowiak 
na temat Sosnowca a także  zobaczyć 
skoki na bungie z budynku słynnej 
„Żylety”.

Matematyczny slalom

W dniu 10 maja, w SP 46 odbyły się 
eliminacje do międzyszkolnego kon-
kursu klas czwartych „Matematyczny 
Slalom”. Nasza drużyna w składzie: 
Nikola Szczepanek (4b), Gabrysia 
Wójcik (4c) oraz Tymoteusz Waloch 
(4d) zajęła III miejsce kwalifikując się 
jednocześnie do finału konkursu jako 
jedna z pięciu drużyn. W finale kon-
kursu (17.05.2017r) nasza drużyna 
zdobyła ostatecznie II miejsce, wyka-
zując się ogromną wiedzą, sprytem i 
umiejętnością współpracy w grupie. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów !!!

W naszej szkole, jak co roku w czerw-
cu, odbył się festyn letni. Na boisku 
rozstawiono dmuchane zjeżdżalnie 
i rozmaite stragany. Można było ku-
pić słodkości, domową lemoniadę, 
kiełbaski z grilla, bigos. Zachwycało 
zwłaszcza stoisko z ekologiczną kuch-
nią kwiatową, gdzie było mnóstwo 
potraw pięknie ozdobionych jadalny-
mi kwiatami. Świetnym pomysłem był 
dziesięciobój - 9 konkurencji sporto-

wych i stoisko wiedzowe. Kto zaliczył 
wszystko, miał gwarantowana nagro-
dę. Nie zabrakło występów wokalnych 
i tanecznych, a nawet proekologiczne-
go przedstawienia teatralnego. Przy 
budynku szkoły ustawiono strzelnicę, 
a młodsi mieli nie lada frajdę wsiada-
jąc do policyjnego samochodu. Festyn 
trwał od godziny 10 do 14, kto nie był, 
niech żałuje.
Maciej

W środę, 7 czerwca na terenie So-
snowca odbył się marsz pod hasłem 
„Stop dopalaczom. Wybierz życie”. 
Udział w nim brali licealiści i gim-
nazjaliści z 18 sosnowieckich szkół. 
Klasa VIa z naszej szkoły była jedyną 
reprezentacją „podstawówek”. 
Marsz zaczynał się z boiska Szkoły 
Podstawowej nr 4. Najpierw wszy-

scy udali się pod Urząd 
Miasta, gdzie swoją przemowę wy-
głosił prezydent Arkadiusz Chęciń-
ski. Zarówno marsz, jak i przemówie-
nie miały na celu zamanifestowanie 
sprzeciwu wobec sprzedaży i używa-
niu dopalaczy. Marsz zakończył się 
w Parku Sieleckim, skąd uczestnicy 
marszu rozeszli się do swoich szkół.
Oliwia Sowińska



IntegracjaWydarzenia

Warsztaty ekologiczne

Minitest matematyczny

Konkurs przyrodniczy 
W czerwcu uczniowie klas starszych 
mają wiele okazji do rywalizacji w 
konkursach wiedzowych. Do trady-
cji należy konkurs przyrodniczy. Oto 
wyniki:
Klasy IV
I miejsce Bartosz Brzęcki IVa
II miejsce Natalia Perek IVc
III miejsce Inga Dudek IVb
Klasy V
I miejsce Szymon Polewczak Vb
II miejsce Jakub Bieszczad Va
III miejsce Kamil Tutaj Va
Klasy VI
I miejsce Klementyna Waloch VIb
II miejsce Łukasz Betka VIb
III miejsce Natalia Wontek VIb
Gratulujemy!

W kwietniu uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w SZKOLNYM MINI-
TEŚCIE MATEMATYCZNYM dla 
klas III. Uczestnicy wykazali się wy-
sokimi kompetencjami matematycz-
nymi. Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Borys Wawrzynów (III a);
II miejsce – Cezary Struzik (kl. III b);
III miejsce – Piotr Zając (kl. III c).

Szkolna Eurowizja

W dniu 17 maja odbył się konkurs 
piosenki angielskiej „Eurowizja” - 
gratulujemy uczennicy kl. IV d Emilii 
Komendarczyk.

Klasa VIa zorganizowała spotkanie 
integracyjne w terenie. Rodzice i 
uczniowie mieli okazję poznać spe-
cyfikę pracy nauczycieli i charakter 
nauki niepełnosprawnych uczniów 
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w 
Sosnowcu. Goście, oprowadzani po 
obiekcie przez panią dyrektor Iwonę 
Durek-Sypek, nie tylko zachwycali 
się pracowniami szkolnymi czy pra-
cami plastycznymi, jakie tworzą dzie-
ci i młodzież „z Franciszkańskiej”, ale 
pozostawili po swojej wizycie miły 
ślad. Wysprzątali i wyplewili szkolny 
plac zabaw i posadzili przyniesione 
ze sobą kwiaty w kilku kwietnikach. 
Czas spędzony w szkole okazał się 
dla wszystkich miły, tym bardziej, że 
dodatkowo uatrakcyjnił go wspólny 
słodki poczęstunek.

Noc elfów

W dniu 26 maja br. w naszej szkole 
odbyła się „Pierwsza noc w bibliote-
ce” pod hasłem „Noc elfów”. Imprezę 
rozpoczęły występy grupy artystycz-
nej ze Śląskiego Klubu Fantastyki. 
Tancerze zaprezentowali „Taniec  
elfów z Lothlorien” nawiązujący do 
słynnej serii Tolkiena „Władca Pier-
ścieni”. Dzięki prezentacji multime-
dialnej dowiedzieliśmy się, skąd w 
naszej kulturze wzięły się postacie el-
fów i jak je sobie wyobrażano. Towa-
rzyszyła nam magiczna sceneria dzię-
ki świetlnej dekoracji w bibliotece. 
Dużo  radości sprawiło nam malowa-
nie na ogromnej folii i oczywiście… 
pyszna kolacja! Obejrzeliśmy też film 
animowany nawiązujący tematyką do 
motywu wieczoru. Jak przystało na 
bibliotekę, nie obyło się bez czytania.  
W trakcie nocy wyłoniono też zwy-
cięzców w konkursie na samodzielnie 
wykonane przebranie za elfa.
Oto wyniki:
I miejsce: Natalia Golda kl. III e
II miejsce: Weronika Czaja kl. II e
III miejsce: Kornelia Bubel kl. V b
Gratulujemy ! To była miła przygoda. 
Świetnie się bawiliśmy!

Klasy 2a  pani Agnieszki Micke i 2e 
pani Ewy Magdziak wspaniale spę-
dziły czas na wycieczce w ekologicz-
nej zagrodzie Maciejówka w Żarkach 
Letnisku. Dzieci uczestniczyły w 
warsztatach filcowania, wykonywały 
piękne biedronki.

Gra terenowa na Niwce

W czerwcu szkolna drużyna złożona 
z szóstki uczniów klasy VIa, wraz z 
wychowawczynią, panią Agnieszką 
Czernek uczestniczyła w grze tereno-
wej w ramach obchodów XXV Dni 
Ziemi. Zajęcia odbywały się na tere-
nie Trójkąta Trzech Cesarzy, a brały 
w nich udział również drużyny ze 
szkół nr 21, 16 i 32. Wszyscy zobo-
wiązani byli zabrać ze sobą kompas, 
taśmę mierniczą, niebieską kredkę 
i... jabłko. Po co? Uczestnicy musieli 
wykonać kilka zadań z matematyki, 
fizyki i przyrody. Chyba wszystkim 
najbardziej podobało się określanie 
prędkości nurtu rzeki, do czego przy-
dało się jabłko. W jaki sposób? Spy-
tajcie uczestników.
Maciej



Alicja znów najlepsza

Album koni - Curly horse

Konkurs europejski

Wydarzenia

HOBBY

Doskonałe wiadomości z Gliwic. 
Alicja Sikorska zdobyła I miejsce w 
VIII Wojewódzkim Konkursie Przy-
rodniczo-Fotograficznym „Krajobraz 
mojego miasta, wioski, okolicy...”, 
organizowanym przez SP nr 7 w Gli-
wicach. Alicja pokonała 86 uczestni-
ków z 20 szkół naszego województwa 
i już drugi rok z rzędu nie miała sobie 
równych na podium. Wyróżnienie w 
tym konkursie zdobył również drugi 
szóstoklasista naszej szkoły - Wiktor 
Sowa. Ogromne gratulacje!

Oto wyniki Szkolnego Konkursu 
Europejskiego. Brali w nim udział 
uczniowie klas IV-VI, a laureatom 
serdecznie gratulujemy.
I miejsce Natalia Piasecka VIc
II miejsce Maja Olech VIb
III miejsce Wiktor Słyk VIc

Najlepsi w powiecie

Super sukces naszych uczniów. Kuba 
Taborowski I w powiecie, 11 w regio-
nie i wynik bardzo dobry w Między-
narodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangur 2017”! W konkursie, w 
okręgu katowickim wystartowało w 
sumie 28547 uczniów we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Z naszej 
szkoły, z przedziału 1-3 wystartowa-
ło 29 uczniów. Sukces i wyróżnienie 
uzyskali trzej uczniowie: Alan Mą-
drzyk z II klasy oraz Borys Wawrzy-
nów i Piotr Zając z klasy III. Z klas 
starszych 4-6 do konkursu stanęło 
45 uczniów. Największe sukcesy od-
nieśli uczniowie klasy 5, którzy roz-
wiązywali zadania z poziomu klasy 
6. Kuba Taborowski uzyskał wynik 
bardzo dobry i znalazł się na I miej-
scu w powiecie i 11 w regionie, Piotr 
Czerniewski również uzyskał wynik 
bardzo dobry, jest III w powiecie i 19 
w regionie, a Tomasz Stokłosa został 
wyróżniony i zajął V miejsce w po-
wiecie i 27 w regionie. Gratulujemy!

Klasa IVd miała niedawno nietypową 
lekcję języka polskiego. Na szkolnym 
boisku, w zabawie, dowiadywali się 
czy można w czwartej klasie poznać 
tajniki tworzenia dzieł dramatycz-
nych? Czy można szybko odróżnić 
didaskalia od tekstu głównego? Czy 
można samodzielnie napisać scena-
riusz wystąpienia teatralnego w ciągu 
jednej godziny lekcyjnej? Czy można 
wystąpić na „deskach” plenerowych 
ze swoim dziełem? Zabawa była 
świetna!

Lekcja w terenie

Laureat konkursu diecezjalnego

Piękny sukces naszego ucznia w re-
gionalnym konkursie. Maciej Twaróg 
z klasy VIa zdobył II miejsce w VIII 
Diecezjalnym Konkursie Literacko - 

Konie rasy Curly Horse pochodzą z 
Ameryki Północnej. Ich wyróżniają-
ce cechy to kręcona sierść i włosy w 
uchu. Curly horse są znane ze swojej 
spokojnej, inteligentnej i przyjaznej 
osobowości. Większośc ludzi uważa, 
że te konie uwielbiają spędzać czas z 
ludźmi, jednak są one kapryśne. 
Julia Krawczyk

Fotograficznym. 
W tym roku konkurs odbywał się pod 
hasłem „Idźcie i głoście” i nawiązy-
wał do rocznicy 25-lecia Diecezji 
Sosnowieckiej. Wystartowało w nim 
62 uczniów, głównie ze szkół ponad-
podstawowych. Maciej w nagrodzo-
nym reportażu opowiedział o wizycie 
Mołdawian w Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego na Środuli, podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Dyplom 
za udział otrzymał też startujący w 
konkursie Mikołaj Twaróg. Jego re-
portaż opowiadał o Placu Papieskim.

Teatr Żelazny

31 maja uczniowie klasy Ib wyje-
chali do Teatru Żelaznego w Kato-
wicach.
Obejrzeli spektakl pt. „Wilk, koza 
i koźlęta” oraz spotkali się z akto-
rami przedstawienia i otrzymali… 
prezenty z okazji zbliżającego się 
wielkimi krokami Dnia Dziecka. 
Spektakl z mądrą myślą przewod-
nią, charakterystyczne miejsca 
starego dworca PKP, prezenty – 
to wszystko zostanie w pamięci 
pierwszoklasistów na długo.



Dzieci z Bullerbyn

Fidget Spiner można zrobić samemu
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Muzyka z filmów

Spotkanie z autorem książek o kocie Cukierku

Rodzinna zabawa

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

STREFA ROZRYWKI

Fidget Spiner to obecnie bardzo po-
pularna zabawka podobna do peon-
zy czy najprostszego bączka. Zasada 
działania tego gadżetu jest tak samo 
prosta. Zbudowany jest on z czterech 
łożysk - trzech stanowiących ramiona 
i jednego w samym środku.  Aby nim 
zakręcić, blokuje się środkowe łoży-
sko dwoma palcami i popycha jedno z 
ramion spinera. Taką zabawkę można 
kupić chyba już wszędzie - w Pleja-
dzie, w chińskim sklepie w centrum, 
w wielu kioskach, na allegro. Koszt 

waha się od 8 do 30 zł. Spinera moż-
na też zrobić samemu. Potrzebne są 
do tego cztery małe łożyska, kawałek 
kartonu i klej w pistolecie do kleje-
nia na gorąco. Na kartonie rysujemy 
szkic naszego spinera, układamy ło-
żyska tak, aby tworzyły ramiona i 
środek. Wszystko łączymy klejem na 
gorąco. Gdy całość wystygnie, odry-
wamy ostrożnie karton. Taki spiner 
nie kręci się co prawda zbyt długo, ale 
jest oryginalny.
Miki

Kto nie lubi Dnia Dziecka? Chyba 
w każdej klasie zorganizowano tego 
dnia jakąś niespodziankę. Klasy VIa 
i VIc wybrały się tego dnia do Kato-
wic. Najpierw, na rynku, uczniowie  
uczestniczyli w zabawach zorgani-
zowanych dla wszystkich chętnych 
przez władze miasta. Potem była 
wizyta w McDonalds, a w południe 
uczniowie wraz z wychowawczynia-
mi dotarli do głównego celu swojej 
wycieczki - Filharmonii Śląskiej, na 
koncert „Muzyka z bajek i filmów dla 
dzieci”. Cała sala doskonale się ba-
wiła, nawet śpiewając kilka utworów 
razem z wykonawcami.
Miki

Dzisiaj chcę przedstawić Wam książ-
kę z kategorii lektur szkolnych pt. 
,,Dzieci z Bullerbyn’’. Autorką jest 
pochodząca ze Szwecji Astrid Lind-
gren.
      Narratorem książki jest 7 letnia 
Lisa. Ma dwóch braci, dwie przyja-
ciółki i kolegę. W Bullerbyn – małej 
Szwedzkiej wiosce są trzy zagrody 
– Środkowa, w której mieszkają Las-
se, Bosse i Lisa, Północna, w której 
mieszkają Britta i Anna oraz Połu-
dniowa, w której mieszka Olle. Dzie-
ci przeżywają różne ciekawe i wesołe 
przygody.
       Jedna z nich wydarzyła się w 
dniu 1 kwietnia w prima aprilis. 
Dzień wcześniej, po ostatniej lekcji, 
Lasse zmienił godziny zegara klaso-
wego o dwie godziny naprzód. Dzie-
ci umówiły się, że przyjdą do szkoły 
na godzinę szóstą. I tak, następnego 
dnia, wszyscy przyszli do szkoły dwie 
godziny wcześniej i nabrali panią na-
uczycielkę, że jest już ósma. Zaczęli 
więc lekcje po szóstej i wszyscy byli 
przekonani, że skończą wcześniej, ale 
tym razem to pani ich zaskoczyła i 
powiedziała, że będzie kolejna godzi-
na zajęć.   
            Zachęcam Was bardzo do prze-
czytania tej powieści. Nie będziecie 
się nudzić, bo w życiu dzieci z Buller-
byn zawsze dzieje się coś ciekawego.  
Poza tym, zobaczycie jak kiedyś wy-
glądały codzienne obowiązki domo-
we i szkolne małych bohaterów. War-
to zaznaczyć, że powstało też wiele 
inscenizacji filmowych i teatralnych 
tej powieści.
Tosia

Trzy zagrody w Sevedstorp (Bullerbyn)

Tradycyjnie, co roku w czerwcu, 
obecna klasa VIa obchodzi Dzień Ro-
dziny. Zawsze są występy i miłe chwi-
le spędzone wspólnie przy słodkim 
poczęstunku. W tym roku uczniowie 
przygotowali dla swoich gości pięć 
krótkich przedstawień „Teatrzyku 
Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego, a 
organizatorki dostarczyły rozryw-
ki wciągając wszystkich do zabawy 
podczas quizu filmowego. Nie zabra-
kło kawy i ciast i dobrego humoru a 
spotkanie zakończył wokalny duet 
Maćka i Natalii, którzy zaśpiewali „Z 
tobą chcę oglądać świat” Z. Wodec-
kiego. 

25 maja uczniowie klas I – IV mie-
li okazję poznać Waldemara Cicho-
nia, autora książek o kocie Cukierku. 
Uczniowie poznali też nową książką 
autora - „Skrzat”. Tym razem pisarz 
opowiada historię o przyjaźni i dora-
staniu. Na koniec spotkania była oka-
zja do kupna książek pisarza i zdoby-
cia autografu. 


