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Patriotyczny marsz
Wręczenie nagród laureatom

Wydarzenia

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

Baśniowa Biesiada

26 kwietnia cała społeczność szkoły 
postanowiła uczcić Święto Konsty-
tucji 3 Maja i jednocześnie Święto 
Flagi wspólnym marszem wokół gór-
ki środulskiej. Tego dnia obowiązy-
wały kolory flagi narodowej - biały 
i czerwony. Można było też zabrać 
kotyliony i akcesoria w narodowych 
barwach. Marsz odbył się podczas 4 
i 5 lekcji. Wszyscy najpierw, na sali 
gimnastycznej wysłuchali krótkiej 

przemowy na temat wyżej wymie-
nionych świąt, a następnie ruszyli w 
drogę. Podczas przechodzenia przez 
ulice nad bezpieczeństwem czuwała 
policja i straż miejska. 
Marsz zakończył się znów na sali 
gimnastycznej, gdzie wszyscy z sza-
cunkiem odśpiewali hymn Polski, a 
uczniowie klas starszych otrzymali 
krótką informację na temat Konstytu-
cji 3 maja.

W czwartek 19 kwietnia w szkole od-
była się „Baśniowa Biesiada”. Wszy-
scy chętni mogli przebrać się za po-
stacie z bajek, a każda klasa wykonała 
plakat ze scenką z popularnego filmu. 
Popołudnie umilił chór i soliści wy-
konujący utwory z „Króla lwa”, „Va-
iany”, „Shreka” i innych. Uczniowie 
przedstawili też krótką scenkę kaba-
retową. Wszystko zostało zorganizo-

wane po to, by zebrać 
pieniądze dla Anitki, ad-
optowanej przez szkołę 
dziewczynki z Zambii. 
Chętni mogli do woli 
popróbować domowych 

wypieków, ofiarowanych przez rodzi-
ców i nauczycieli. Atrakcją był też na 
zakończenie taniec elficki i sztuczki 
magiczne. Nie mogło zabraknąć lo-
sowania nagród za zakup „bilecików 
szczęścia”. W tym roku nowością 
była internetowa aukcja cennych 
przedmiotów i autografów ofiarowa-
nych specjalnie na ten cel. 

6 kwietnia w Pałacu Młodzieży w 
Katowicach odbyła się Gala Laure-
atów Konkursów Przedmiotowych, 
organizowanych przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 
2017/2018. W trakcie uroczysto-
ści zostały wręczone zaświadczenia 
laureatom, wśród których znalazła 
się uczennica naszej szkoły Alicja 
Chmara z kl. VII a - Laureatka Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego. Serdecznie gratulujemy Ali-
cji i życzymy dalszych sukcesów!!!

Stworzyły świetne komiksy

Wyniki Szkolnego Konkursu „Mój 
Komiks”:
I miejsce Amelia Kamińska 4e
II miejsce Blanka Błoch 4e
                Milena Gniłka 4c
III miejsce Natasza Kuś-Chyżyńska 4e
wyróżnienie  Aleksandra Szymczyk 5b



Lepiliśmy pierogiWydarzenia
Wiersz o wiośnie

Świetlica szkolna ogłasza wyniki w 
konkursie na „Wiersz o wiośnie”:
I miejsce Martyna Łakomska 3a
II miejsce Zofia Zabiegała 4d
III miejsce Natalia Piasecka 7c
wyróżnienia: Agata Majsterek 1a, 
Maja Tomasionek 4c, Kinga Badow-
ska 4d.
Warsztaty kucharskie

Klasa 3e wzięła udział we wspania-
łych warsztatach pizzy w restauracji  
,,Tymianek”. Było super! Pizza wy-
szła wspaniała, bo została własno-
ręcznie wykonana. Każdy też dowol-
nie wybrał dodatki.Chyba dlatego tak 
szybko zniknęła z talerzy.

Palma wielkanocna

Wyniki III Szkolnego Konkursu: 
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”:
I miejsce  Maksymilian Okaj, kl. VIa
II miejsce Nicola Młodzińska, kl. IVe
III miejsce Maja Tomasionek, kl. IVc
Wyróżnienie: Nikola Chęcińska, kl. IVa
Serdecznie gratulujemy!

Wiosenne spotkanie rodziców, wy-
chowawcy, uczniów klasy 7a i spo-
łeczności Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 odbyło się w pracowni gospodar-

stwa domowego w szkole na Fran-
ciszkańskiej. Zgromadzona grupa le-
piła bowiem pierogi. Były truskawki, 
ser na słodko, szpinak z fetą, mięso 
z kapustą, ruskie - naprawdę każdy 
mógł zjeść to, co lubi najbardziej, 
lub popróbować nowych smaków. Bo 
oczywiście po lepieniu i ugotowaniu 
było też smakowanie! A wiecie, któ-
re pierogi wygrały? 
Wszystkie! Abso-
lutnie wszystkie 
były bardzo smacz-
ne i zniknęły bar-
dzo szybko.

Euroweek - szkoła liderów

W dniach 20- 24 lutego uczniowie 
naszej szkoły po raz kolejny uczest-
niczyli w projekcie EuroWeek, który 
odbywał się w malowniczo położo-
nej miejscowości Różanka (gmina 
Międzylesie). Program EuroWeek – 
Szkoła Liderów jest specjalnym pro-
jektem edukacyjnym pozwalającym 
młodym ludziom aktywnie włączyć 
się w życie demokratycznego społe-
czeństwa dzisiejszej Europy. Zajęcia 
były prowadzone w formie interak-
tywnych warsztatów, gier symulacyj-
nych i praktycznych ćwiczeń, przez 
szkoleniowców Fundacji EuroWeek 
– stowarzyszenia posiadającego wie-
loletnie doświadczenie w działalno-
ści edukacyjnej na rzecz młodzieży. 
Pięciodniowy plan obozu językowe-
go obejmował cztery bloki tematycz-
ne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, 
„Praca” i „Europa”. Zajęcia prowa-
dzone były przez wolontariuszy z 
wielu krajów, takich jak: Azerbej-
dżan, Urugwaj, Indie, Gruzja.

Miłym „prze-
rywnikiem” dni 
w y p e ł n i o n y c h 
z d o b y w a n i e m 
wiedzy i nowych 
d o ś w i a d c z e ń 
była wycieczka 
do Kłodzka i By-
strzycy Kłodz-
kiej. Większość 
u c z e s t n i k ó w 
wyjazdu po raz 
pierwszy miała 
okazję zwiedzać 
wyjątkowe Mu-
zeum Filumeni-

styczne  i dokonać zakupu przepięk-
nych pudełek z zapałkami. Po pięciu 
dniach uczniowie z wielkim żalem 
opuszczali gościnną Ziemię Kłodzką 
i wolontariuszy.

Piosenka angielska

Muzyczny sukces naszej uczennicy!
Gabrysia Wójcik wzięła udział w 
Międzyszkolnym Konkursie Piosen-
ki Anglojęzycznej EUROMUSIC w 
Zespole Szkół Prywatnych „Twoja 
Przyszłość” w Sosnowcu. Uczennica 
zaśpiewała piosenkę z filmu „Vaiana” 
pt.:”Pół kroku stąd” i zajęła III miej-
sce. Gratulujemy!



Sukces naszej uczennicy

Album koni - appaloosaU strażaków

Wydarzenia

HOBBY

Wyniki Szkolnego Konkursu „Kartka 
Wielkanocna po niemiecku”:
I miejsce Agata Sekuła 7a
II miejsce Michał Misztela 7d
III miejsce Maja Olech 7b

Na tropie Masajów i Jakutów

Paulina Bartela, uczennica kl. Vd, 
została laureatką w Międzyszkolnym 
Konkursie „Ilustracja do wiersza”. 
Otrzymała wyróżnienie za ilustrację 
do wiersza Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego pt. „Kronika olsztyń-
ska”. Wydarzenie miało miejsce pod-
czas wręczania nagród na Gali Lau-
reatów zorganizowanej przez SP nr 6 
w Zespole Szkół Muzycznych w So-
snowcu. Serdecznie gratulujemy!

W słoneczny czwartek, 19 kwietnia 
klasy IIa i IIb wybrały się do my-
słowickiego Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa. Uczniowie mieli oka-
zję uczestniczyć w lekcji muzealnej 
(„Jak zostać strażakiem i jak bez-
piecznie poruszać się po drodze?”) 
oraz zwiedzić z przewodnikiem wiel-
ki kompleks dziedzictwa polskiego 
pożarnictwa. Szczególną uwagę dzie-
ci zwróciły stare samochody pożarni-
cze, zachowane w idealnym stanie.

Wielkanocna kartka po 
niemiecku

18 kwietnia klasa VIIa odwiedziła 
Muzeum Śląskie w Katowicach. Nie 
było to jednak chodzenie i podziwia-
nie eksponatów. Uczniowie przeżyli 
przygodę, jak w prawdziwym esca-
pe roomie. Ich warsztaty „Od Masa-
jów do Jakutów” prowadzone były w 
części poświęconej przygodom Tom-
ka Wilmowskiego - bohatera cyklu 

p o w i e ś c i 
A l f r e d a 
Szklarskie-
go. Kilku-
o s o b o w e 
d r u ż y n y, 
w okre-

ślonym czasie, miały do wy-
konania różne zadania. Jedne 
bardzo łatwe, inne sprawiły 
nieco trudności. Co 6 minut 

następowała zmiana stanowisk i jed-
nocześnie kontynentów, na których 
szukano odpowiedzi do zagadek. Na 
koniec podsumowano pracę drużyn a 
pani prowadząca opowiadała więcej 
szczegółów z życia poznanych ple-
mion. Wszystkim taka forma pracy 
niezwykle się podobała.

Konie Appaloosa to rasa koni gorą-
cokrwistych. Zostały wyhodowane w 
Ameryce Północnej. Mają ok 140cm 
wysokości w kłębie, smukłą sylwet-
kę i są dość silnymi końmi.Głównym 
wzorem maści jest lamparci. Mają 
także rzadką i wiotką grzywę i ogon. 
Ich kopyta są twarde i sprężyste.

RaceRunning w naszej szkole

16 kwietnia w naszej szkole odbył się 
pierwszy w województwie śląskim 
pokaz sportu i rowerów biegowych 
dla osób niepełnosprawnych Race-
Running. 
Przedstawicielem sportu w Polsce 
jest Fundacja Złotowianka, której 
przedstawiciele właśnie poprowadzili 
prezentację. Wszyscy chętni skorzy-
stali z możliwości indywidualnych 
konsultacji i popróbowania swoich sił 

na rowerach. Nie 
zabrakło też czę-
ści artystycznej 
i dodatkowych 
atrakcji. Wystę-
pował chór szkol-
ny, uczniowie i 

zaproszeni goście. Na stoiskach spon-
sorów imprezy można było samo-
dzielnie udekorować pierniki, zrobić 
kwiaty z krepiny, a nawet skorzystać 
z konsultacji medycznych. Ćwiczenia 
z zumbą poprowadzili profesjonal-
ni instruktorzy. Imprezę zaszczycił 
swoim udziałem  Prezydent Miasta 
Arkadiusz Chęciński. Organizatorami 
wydarzenia było Szkolne Koło Wo-
lontariatu razem z Fundacją Złoto-
wianka i Zespołem Szkół Specjalnych 
nr 4 w Sosnowcu.



Czarna dziura w sercu

Lajkonik cup
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Mistrzostwa Sosnowca

Festyn rodzinny

Mistrz ŚląskaPRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Chłopcy z klasy sportowej wzięli 
udział w kolejnym turnieju i ponow-
nie osiągnęli świetny wynik. Turniej w 
Krakowie jest największym dla dzieci 
i młodzieży w Polsce na który zakwa-
lifikowanie się jest trudnością, a co 
dopiero zdobycie na nim medalu. W 
tym roku brało w nim udział 93 kluby, 
łącznie 1500 uczestników. Nasi chłop-
cy w grupie 2 spotkali się z drużynami: 
Padwa Zamość 15:8(9:2), Sallaspils 
Łotwa 19:12(14:6), Akademia Płock 
17:10(12:7), Kusy Kraków 15:9(7:3). 
Po zajęciu 1 miejsca w grupie i awan-
sie do półfinału zawodnicy Zagłębia 
wygrali w nim 11:7(7:5) z Piotrko-
wianinem Piotrków Trybunalski. W 
finale zmierzyli się z MMTS Kwidzyn 
ulegając minimalnie 14:17(7:10). 

Zagłębie Sosnowiec wygrywając w Za-
brzu z tamtejszą Pogonią 26:11(14:5) 
zdobyła Tytuł Mistrza Śląska w kate-
gorii chłopcy. Podopieczni Grzegorza 
Mentla jako pierwsza drużyna klubu 
MUKS zdobyła ten tytuł w 12 letniej 
historii. 

W dniu 12 kwietnia w naszej szko-
le rozegrany został finał Mistrzostw 
Sosnowca w piłce ręcznej dziewcząt 
i chłopców. Był to turniej bardzo uda-
ny dla zawodniczek i zawodników 
ponieważ zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy zostali Mistrzami Sosnowca i 
awansowali do półfinałów wojewódz-
kich. Wszystkim szczypiornistkom i 
szczypiornistom gratulujemy i życzy-
my udanych występów w dalszych 
rozgrywkach.

Puchar Podlasia

Zagłębie zdobyło Podlasie!!! Chłop-
cy z Zagłębia wygrali mecz Finało-
wy XXIII Ogólnopolskiego Turnie-
ju o Puchar Podlasia z Wilanowią 
Warszawa 20:14(10:5). Najlepszym 
strzelcem turnieju został Jakub Ża-
czek - 58 bramek, najlepszym bram-
karzem - Filip Waksmański, a najlep-
szym zawodnikiem drużyny- Dawid 
Petlak. Gratulacje dla podopiecznych 
Grzegorza Mentla , których trener po-
dzielił na dwie drużyny i w meczu o 
VII miejsce zwyciężyli Jaćwino Goł-
dap 12:11(7:7), rzucając bramkę na 
1s przed końcem. Zdobył ją wybrany 
najlepszym zawodnikiem drużyny 
Dawid Adamczyk. Dziewczęta nie-
stety uległy w meczu o VII miejsce 
Varenie (Litwa) 15:4(7:2). Należy 
wspomnieć, iż był to dla podopiecz-
nych Krzysztofa Filipiaka 1 turniej w 
życiu. Najlepszą zawodniczką w na-
szym zespole została wybrana Nikola 
Jawor. Gratulujemy i czekamy na dal-
sze sukcesy !

„Moje serce i inne czarne dziury” 
napisała amerykanka Jasmin Warga. 
Książka zaczyna się niepozornym 
wpisem dotyczącym muzyki kla-
sycznej. Główna bohaterka Aysel jest 
16-latką pogrążoną w depresji po tym, 
jak jej tata zrobił coś niewybaczal-
nego. Aysel, czując się wykluczona 
przez wszystkich, postanawia popeł-
nić samobójstwo. Ponieważ jednak 
boi się, że w chwili próby stchórzy, na 
jednym z portali społecznościowych, 
znajduje partnera do samobójstwa - 
Romana. Chłopak jest od niej o rok 
starszy i wyznaczył już datę swojej 
śmierci, która zbiega się w czasie z 
datą wypadku jego siostry. 
Książka jest pełna zwrotów akcji, ma 
wiele fajnych opisów i momentów 
trzymających w napięciu. Czyta się ją 
bardzo szybko, bo narracja jest wart-
ka. Polecam ją każdemu, nie tylko 
osobom z problemami, czy młodzie-
ży. Dorosłym też będzie się podobać.
Mikołaj Twaróg

Rada Rodziców zaprasza na coroczny 
letni Festyn Rodzinny. 
Sobota 9 czerwca, godz. 10-14
Jeśli ktoś chce pomóc w organizacji, 
prosimy o kontakt z przedstawiciela-
mi Rady Rodziców.


