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Koncert charytatywny
Nowa edycja Klasy Liderów

Wydarzenia

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłatnej 
aplikacji QR Code 
Reader i obejrzyj 
film na swojej ko-
mórce.

11 listopada - Narodowe Święto 
Niepodległości

Poniedziałkowe popołudnie, 13 li-
stopada, udało się w szkole wyśmie-
nicie.Tego dnia odbył się w szkole 
Koncert charytatywny „Mam talent”. 
Ci uczniowie, którzy zostali wybrani 
drogą eliminacji, pięknie zaprezento-
wali swoje talenty, tym razem szer-
szej publiczności. Goście specjalni 
- Dawid „Ziomek” Ziomal - mistrz 
sztuczek z piłką futbolową, Marcelina 

Waniek - tancerka znana z popular-
nego kanału youtube i zespół tańców 
elfickich i dawnych Lorien oraz chór 
szkolny, zachwycili swoimi wystę-
pami. Widzowie mogli kupić cegieł-
ki szczęścia, dzięki którym nie tylko 
wsparli cel koncertu, ale też wzięli 
udział w losowaniu ciekawych na-
gród. Koncert charytatywny „Mam 
talent” przyniósł zamierzony efekt. 

Dnia 10 listopada w naszej szkole 
obchodzono Dzień Niepodległości - 
Święto Narodowe. Z tej okazji każdy 
uczeń przyszedł w galowym stroju 
ozdobionym dodatkowo kotylionem 
w barwach narodowych. Na sali gim-
nastycznej odbyła się również uro-

czysta akademia pod hasłem „Pamięć 
zaklęta w piosence”, przygotowany 
przez jedną z klas siódmych i chór 
szkolny. Okolicznościowe gazetki 
klasowe i dekoracje drzwi do sal, wy-
konane z okazji święta, zostały oce-
niane do rywalizacji „Klasa liderów”.

Od października ruszyła kolejna edy-
cja „Klasy liderów”. To całoroczna 
zabawa z nagrodami, zapoczątkowa-
na w ubiegłym roku. Wszystkie kla-
sy mogą brać udział w rywalizacji, 
ale muszą aktywnie uczestniczyć w 
akcjach organizowanych przez Sa-
morząd Szkolny. Przedstawiciele sa-
morządu przyglądają się zaangażo-
waniu poszczególnych klas, oceniając 
za każdym razem wystrój sal, tema-
tycznie związany z proponowanym 
świętem, dekorację drzwi, czy stroje 
uczniów. Tabela klasyfikacyjna znaj-
duje się na tablicy Samorządu Szkol-
nego. Wszystkie klasy zachęcamy do 
aktywnego udziału w zabawie. 

PCK prosi o pomoc

Zapraszamy do włączenia się w 
Szkolną Akcję Charytatywną na rzecz 
podopiecznych Sosnowieckiego Od-
działu PCK.
Do końca 2017 r. będzie trwała zbiór-
ka odzieży, pościeli oraz innych tek-
styliów, a także produktów spożyw-
czych i środków czystości. Rzeczy te 
można przynosić do nauczycieli reli-
gii. Z góry dziękujemy za dar serca!



Książka z ilustracjami naszych uczennicWydarzenia

Opatrunek na ratunek
Dzień zdrowego żywienia

Przygoda w bibliotece

23 października, klasa 1c odwiedzi-
ła po raz pierwszy Bibliotekę Miej-
ską.  Najpierw była pogadanka o 
tym, jak należy postępować z książ-
kami, potem zwiedzanie biblioteki i 
zaglądanie między regały, następnie 
objaśnianie niektórych tajemniczych 
znaków znajdujących się na kartkach 
i okładkach książek. Na koniec dzieci 
wykonały piękne zakładki do książek. 
Wycieczka bardzo się wszystkim po-
dobała.

Zapraszamy społeczność naszej szko-
ły do włączenia się w akcję: ”Opatru-
nek na ratunek”.
Jej organizatorem jest Fundacja Po-
mocy Humanitarnej Redemptoris 
Missio z siedzibą w Poznaniu. Celem 
powołania Fundacji jest stworzenie 
profesjonalnego zaplecza dla polskich 
misjonarzy prowadzących działalność 
medyczną wśród chorych w najuboż-
szych krajach świata. Kiedy przycho-
dzą paczki z Fundacji to zawsze wiel-
ka radość i święto. Tam przydaje się 
dosłownie wszystko. Każdy bandaż, 
czy plaster są na wagę złota. Nawet 
płótno, którym wolontariusze obszy-
wają paczki jest darte na bandaże. O 
jakie dokładnie rzeczy chodzi? Ban-
daże -  dziane lub elastyczne, gazy – 
jałowe i niejałowe, kompresy – jało-
we i niejałowe, plastry opatrunkowe,
rękawiczki gumowe, watę, igły i 
strzykawki.
Rzeczy te można nabyć w każdej ap-
tece! Dary te można przynosić  do 
końca  2017 r. do nauczycieli religii.

W ubiegłym roku szkolnym grupa na-
szych uczniów wzięła udział w kon-
kursie na  ilustrację do książki Pani 
Danuty Majcher. Autorka jest już na 
emeryturze, mieszka w Bukownie i 
napisała opowiadania dla dzieci z od-
działów onkologicznych. Sama, jako 
osoba chora, wie doskonale, jak waż-
ne jest skierowanie myśli na inne tory, 
gdy trzeba zmierzyć się z bólem i cier-
pieniem.  Staraniem autorki, przy zna-
czącej pomocy sponsorów, książka z 
15 opowiadaniami została wydana. I 
jest to książka niezwykła. Ilustracje 
do niej zrobiły bowiem dzieci w wie-
ku od 7 do 18 lat z Bukowna i okolic, 

a nakład zostanie przeka-
zany na oddziały onkolo-
giczne 12 szpitali z całej 
Polski. Wśród autorów 
ilustracji znalazły się trzy 
uczennice naszej szkoły: 
Ola Zbiegień, Nadia Ru-
bik i Alicja Król. Uczen-
nice, wraz z rodzinami, 
uczestniczyły w sobotę w 
uroczystej gali promują-

cej książkę w MOK Bukowno. Autor-
ka dziękowała  z tej okazji wszystkim, 
dzięki którym udało się zrealizować 
jej pomysł. Pierwszy egzemplarz 
„Magicznych życzeń” otrzymała jed-
na z małych pacjentek onkologicz-
nych, która reprezentowała wszystkie 
chore dzieci potrzebujące wsparcia i 
dobrych myśli.
Danuta Majcher napisała już kolejne 
23 opowiadania. Szuka możliwości 
wydania kolejnej książki. Trzymamy 
kciuki i mamy nadzieję, że tym razem 
też nie zabraknie w niej ilustracji na-
szych uczniów. 

8 listopada od 10 lat obchodzony jest 
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania.  Został on zainicjowany  
przez Komisarza Unii Europejskiej i 
Euro-Toques, organizację zrzeszającą 
szefów kuchni. Celem święta jest pro-
mowanie zdrowego jedzenia, dobrych 
nawyków żywieniowych, spożywania 
regularnie posiłków, informowanie o 
konsekwencjach złej diety. Z tej oka-
zji w klasach pojawiły się okolicz-
nościowe gazetki, dekoracje drzwi i 
pogadanki a niektóre klasy, np. 3a i 
2b wykorzystały święto do zrobienia 
autorskich zestawów kanapek. Poran-
ny posiłek, nawiązując do hasła akcji 
„Śniadanie daje nam moc”, składał 
się ze zdrowych składników – aż żal 
było niektórym zjadać te pyszności.

Pomysłowe zakładki

Biblioteka szkolna zaprosiła niedaw-
no uczniów do udziału w konkursie 
pod hasłem „By czytać się chciało, 
zrób zakładkę wspaniałą”. Uczniowie 
chętnie wzięli w nim udział i wyko-
nali dużo ciekawych prac. I miejsce 
zdobyła Amelia Kamińska, II Alicja 
Nowak, III Dominika Żółtak. Wy-
różnienie otrzymali Maciej i Mikołaj 
Twaróg. Gratulujemy! 



Integracyjne wróżby andrzejkowe
Wykład o Charkowie

Album koni - Luna

Ania z Zielonego Wzgórza

Wydarzenia

HOBBY

W środę 25 października grupa 7 pa-
sjonatów geografii pod opieką pani 
Ewy Misztal udała się do Wydzia-
łu Nauk o Ziemi w Sosnowcu, czyli 
słynnej Żylety. Spędziliśmy tam miłe 
popołudnie.
Zwiedziliśmy muzeum (piękne mine-
rały i skały), podziwialiśmy widoki z 
18 piętra a następnie…Uczestniczyli-
śmy w wykładzie o Charkowie – dru-
gim największym mieście Ukrainy. 
Wykład prowadziła pani A. Mazuro-
wa w języku rosyjskim, prezentowa-
ny film i zdjęcia były opisane w 
j.angielskim a my wszystko rozumie-
liśmy dzięki panu A. Soczówce, który 
tłumaczył na j. polski.
Zadawaliśmy mnóstwo pytań, zdo-
byliśmy wiele ciekawych informacji. 
Wkrótce kolejny wykład, też
tam będziemy.

We wtorek, 7 listopada klasy 5a, 5b, 
5c, 5d i 6b rozpoczęły lekcje nie w 
szkole, lecz w... teatrze. Wraz z wy-
chowawcami pojechali na przedsta-
wienie „Ania z Zielonego Wzgórza” 
do Teatru Zagłębia. Spektakl okazał 
się bardzo interesujący. Młodzież 
z zaciekawieniem oglądała sztukę 
przez 2,5 godziny. Po zakończeniu nie 
szczędzili wykonawcom gromkich 
braw a nawet owacji na stojąco. 

Uczniowie przyszli do szkoły z misiami
24 listopada świętowaliśmy Dzień 
Pluszowego Misia. Tego dnia poja-
wiły się dekoracje na drzwi a każdy 
kto chciał, bez względu na wiek przy-
niósł ze sobą  pluszową przytulankę. 
Dekoracje i maskotki były oceniane a 
przyznane punktyzostały wliczone do 
klasyfikacji ogólnej „Klasy Liderów”.

Nasza szkoła zaadoptowała konia ura-
towanego z rzeźni. Luna została wy-
kupiona ze Skaryszewa. Koń ma 12 
lat, które spędziła okropnie. Rodziła 
dzieci, które jej zabierano, tuczono ją 
na rzeź i przebywała  w ciemnym bok-

sie. Była wystraszona, bała 
się dotyku. Teraz uwielbia 
przebywać wśród ludzi. 
W szkolnej bibliotece stoi  
puszka Fundacji Pasikonik 
do której można wrzucać 
drobne datki, aby pomóc w 
utrzymaniu Luny. Można 
ją również odwiedzać. W 
jedną z sobót odwiedziła ją 
już rodzina ucznia z naszej 

szkoły. Zawieźli jej smakołyki i za-
łatwili 200 kg marchewki, którą mo-
żemy przekazać naszej podopiecznej. 
Gorąco namawiamy do odwiedzin i 
dalszej pomocy!

2 grudnia, w sobotę, uczniowie kla-
sy 7a przyszli razem z rodzicami do 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 na 
wspólną zabawę andrzejkową. Na 
uczestników czekały takie wróżby 
jak: jaki będziesz mieć zawód, jak 
brzmi imę twoję drugiej połówki czy 
jak szybko wyjedziesz z kraju. Nie-
które wróżby były śmieszne, niektóre 
poważne. Nie zabrakło też wędrują-
cych po korytarzu butów. 
Oczywiście, jak na każdej imprezie, 

był też słodki poczęstunek. Zabawa 
andrzejkowa to drugie spotkanie z 
cyklu spotkań integracyjnych ze spo-
łecznością szkoły specjalnej. Trzeba 
przyznać, że i tym razem udało się 
wspólnie miło spędzić czas. 
Organizatorzy serdecznie dziękują za 
przyjście i zaangażowanie się i dobrą 
atmosferę podczas spotkania. Oczy-
wiście już teraz zapraszają na kolejne, 
wiosenne spotkanie. Tym razem bę-
dziemy wspólnie lepić pierogi!

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



Dyskoteka 
andrzejkowa

Najlepsi koszykarze!
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Konkurs na stroik!

Planetarium

Drużyna chłopców naszej szkoły wy-
walczyła Mistrzostwo Sosnowca w 
Mini Koszykówce. Skład: VIa - Da-
wid  Adamczyk, Kamil  Murias, Jakub 
Bieszczad, Marcin Dudek, Jakub Ża-
czek, Dawid Cacak, Maciej Wieczor-
kowski, Kacper Dądela, Kamil Tutaj, 
Mateusz Feliks, Mateusz Mleczko - 
VIIA. Trener Grzegorz Mentel. 

Sport na wesoło

Rada Rodziców była organizato-
rem konkursu na plakat, pod hasłem 
„Sport na wesoło”. Czasu na zrobie-
nie było niewiele, a dodatkowo trzeba 
było pracować całą klasą. Udało się 
jednak stworzyć interesujące prace, a 
prawdziwe perełki zostały nagrodzo-
ne. Zwycięzcami konkursu zostały 
klasy 1b oraz IVa i Vc. Gratulujemy!

Świetlica szkolna ogłasza konkurs na 
najładniejszy stroik bożonarodzenio-
wy. Technika wykonania prac - do-
wolna. Stroiki przekazane zostaną do 
Hospicjum św. Tomasza w Sosnow-
cu a dochód z ich sprzedaży pomoże 
ciężko chorym pacjentom hospicjum. 
Termin składania prac - 15 grudnia.

W piątek, 29 listopada uczniowie 
klasy sportowej podziwiali zimowe 
niebo nad Śląskiem, w Planetarium 
Śląskim w Chorzowie.

Wiersze 
ks. Twardowskiego
Ponad 70 uczniów wzięło udział w te-
gorocznym Regionalnym Konkursie 
poświęconym poezji ks. Twardow-
skiego. Tegoroczne hasło brzmiało 
„Jeśli kochasz, czas zawsze odnaj-
dziesz, nie mając nawet ani jednej 
chwili”. Uczniowie rywalizowali 
ze sobą w trzech kategoriach: klasy 
młodsze - plastycznej, klasy starsze 
- fotograficznej i recytatorskiej. W 
klasyfikacji szkolnej konkursu recyta-
torskiego najlepsze okazały się: Kor-
nelia Bubel, VI b - I miejsce, Karolina 
Indyka kl. V d - II miejsce, Alina Bar-
toś kl. IV b - III miejsce. Gratulujemy 
laureatom i wszystkim uczestnikom!

Dzień życzliwości

We wtorek 21 listopada obchodzili-
śmy Dzień Życzliwości. Tego dnia 
obowiązującym kolorem był żółty. 
W klasach powstały okolicznościo-
we gazetki i dekoracje. Ale przede 
wszystkim nikt tego dnia nie zapo-
minał o miłych słowach i gestach dla 
siebie. Pamiętajmy o tym przez cały 
rok, nie tylko jednego dnia.

PKP - edycja listopad
W listopadzie najlepsi w Poniedział-
kowym Konkursie Południowym 
byli Alex Odorzyński z Ia i Nadia Ko-
walska z IVe - rozwiązali poprawnie 
wszystkie cztery zagadki. Ale wyróż-
nienia otrzymują także: Kamil Ko-
siewski IVb, Blanka Błoch IVe, Ania i 
Julia Buchacz Vb, Oliwia Odorzyńska 
IVb i Filip Myśliwiec Ia. Gratulujemy! 

Z okazji Andrzejek, uczniowie klas 
starszych naszej szkoły, bawili się na 
popołudniowej dyskotece. Były ko-
lorowe światła, dymy i profesjonal-
ny DJ, który dość szybko rozkręcił 
imprezę. Oprócz tańca, sporą atrak-
cją były też hot dogi i soki do picia. 
Wszyscy uczestnicy mogli otrzymać 
też nagrody za najlepszy taniec. Moż-
na było również zadedykować komuś 
piosenkę. Każdy dobrze się bawił i na 
pewno będzie chciał jescze kiedyś po-
wtórzyć taką wspaniała i roztańczoną 
dyskotekę.


