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Dni Ziemi
Konkurs Piosenki Ekologicznej

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą bez-
płatnej aplika-
cji QR Code 
Reader i obej-
rzyj film na 
swojej komórce.

Noc w szkole

W dniach 23-27 kwietnia uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w cyklu 
akcji i konkursów organizowanych 
przez nauczycieli z okazji Dnia Zie-
mi. Odbyły się konkursy wiedzowe, 
plastyczne, fotograficzne, literackie 
i wokalne. Tegoroczne sosnowieckie 

Dni Ziemi or-
ganizowane były pod hasłem „Blisko 
Ziemi i drugiego człowieka”. Z oka-
zji Dnia Geografa uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w wykładzie pt. 
„Epoka potworów” na Wydziale Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach obchodów Dni Ziemi w na-
szej szkole odbył się Szkolny Konkurs 
Piosenki Ekologicznej i Turystycznej. 
Wzięło w nim udział 35 uczniów z ca-
łej szkoły. Oto laureaci: 
Klasy 1-3:
Wyróżnienie: Zespół wokalny z klasy 
1a
Klasy 4-7 
Soliści:
I miejsce Inga Dudek
II miejsce Natalia Zajfert
                 Gabrysia Wójcik
III miejsce: Maja Kozyra
Zespoły:
I miejsce: Julita Psuj, Inga Gmiter, 
Maja Jabłczyńska, Magdalena Ci-
checka
II miejsce: Paulina Tomczak, Weroni-
ka Korczyńska, Natalia Wontek
III miejsce: Joanna Berak, Karoli-
na Nawalkowska, Maja Olszewska, 
Emilia Wójcik

Wyniki Geograficznej Ligi Klas 7:
I miejsce Wiktoria Nadolna, Alicja 
Sikorska 7d
II miejsce Weronika Korczyńska, 
Weronika Łach 7d
III miejsce Jakub Gawlik, Natalia 
Piasecka 7c

Geograficzna Liga Klas Siódmych

Z piątku na sobotę, czyli z 11 na 12 
maja, jak co roku, świetlica szkolna 
zorganizowała „Noc w szkole” dla 
klas trzecich. Zabawa była nagrodą 
dla dzieci za grzeczne zachowanie 
podczas przebywania na świetlicy. 
Przybyło 54 dzieci, kilkoro z klas 
czwartych. W zabawach pomagały 
także dwie uczennice z klasy 7 – Na-
talia Piasecka i Natalia Lipińska, za 
co bardzo dziewczętom dziękujemy.
Był chrzest, który zrobił diabeł ze 
świecącymi rogami. Były podchody 
i słodka nagroda po wykonaniu trud-
nych zadań, np. z pierwszej pomocy, 
zagadek liczbowych, krzyżówki, tań-

ca nad jeńcem wo-
jennym itp. Na kola-
cję dzieci zjadły hod 
dogi, a na śniadanie 
– bułki słodkie i wy-
piły soczek. Ucznio-
wie grali w świetle 
latarek  w „Amse 
Adamse Flore” na 
sali gimnastycznej. 
Nie omieszkał poja-
wić się duch szko-

ły, którego historię 
opowiadały starsze koleżanki biorące 
udział w nocce po raz kolejny. Ducha 
przepędziły dzieci za pomocą zaklę-
cia „Uciekaj duchu, bo klepniemy cię 
po brzuchu lub skrócimy cię o głowę, 
będziesz mniejszy o połowę”. Cisza 
nocna obowiązywała od pierwszej 
w nocy, ale  niektórych energia da-
lej rozpierała. Do przyszłego roku! 
Organizatorzy: Katarzyna Ślęzak, 
Magdalena Zabielny, Agnieszka Mic-
ke, Aleksandra Straszny, Jadwiga 
Felczak oraz dziękujemy za pomoc 
Grzegorzowi Mentlowi.



Wycieczka klas pierwszychWydarzenia

Mistrzowie pizzy

Międzyszkolny konkurs 1 z 10 

W dniu 25 kwietnia, w SP38 im. Ta-
deusza Kościuszki w Sosnowcu odby-
ły się eliminacje do międzyszkolnego 
konkursu klas szóstych „Jeden z dzie-
sięciu”. Wszyscy nasi reprezentanci 
w składzie: Szymon Polewczak (6b), 
Tomasz Stokłosa (6b) oraz Kamil Tu-
taj (6a) zakwalifikowali się do naj-
lepszej dziesiątki konkursu. W finale 
konkursu (który odbył się 15 maja) 
Kamil Tutaj zajął 10 miejsce, Tomasz 
Stokłosa – 3 miejsce, a zwyciężył 
Szymon Polewczak. Chłopcy wyka-
zali się ogromną wiedzą matematycz-
ną, czego im serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów !!!

Omnibus przyrodniczy

Wiecie kto został „Omnibusem przy-
rodniczym”? Zobaczcie wyniki:
I miejsce: Berenika Szeliga, Natalia 
Kopyć
II miejsce: Marcin Kata, Roman Woj-
dyga, Aleksandra Sobczyk, Michał 
Kijowski i Naira Muttalib
III miejsce: Michał Ryszka, Michał 
Nadolny, Szymon Sagadyn
Gratulujemy!

Przyrodniczy konkurs fotograficzny
Laureaci konkursu fotograficznego pt. 
„Przyroda najwdzięczniejszym obiek-
tem poznania”:
I miejsce Natalia Wontek 7b
II miejsce Mikołaj Twaróg 7a
III miejsce Maciej twaróg 7a
Wyróżnienie Karolina Będkowska 7c

W maju wszystkie pierwsze klasy 
wybrały się na wycieczkę do Ośrod-
ka Kultury Zameczek w Czernicy. 
Uczniowie przeżyli wielką przygo-
dę uczestnicząc w atrakcjach w ra-
mach warsztatów „Cztery pory roku 
śląskiej wsi”. Poznali śląski język, 
wyplatali ozdoby z wikliny, robili 
świece, przekonali się jak wielkie 
znaczenie w domu miała kuchnia i 
co się w niej odbywało oprócz go-
towania. A na koniec poznali śląskie 
beboki, czyli strachy. 

W środę, 9 maja klasa 7a doskona-
liła swoje umiejętności kulinarne. 
Uczniowie razem z wychowawczynią 
zostali zaproszeni do restauracji „Ty-

mianek”. Pod czujnym 
okiem profesjonali-
stów musieli zrobić 
własna pizzę. Goto-
wą pizzę pomogły już 
upiec panie prowadzą-
ce zajęcia, a uczniowie 

w tym czasie poznawali szczegóły 
pracy w resturacji. Wszyscy dobrze 
się bawili a pizza była pyszna.

Odwiedziny u Luny

We wtorek, 8 maja wybrani ucznio-
wie ze Szkolnego Koła Wolontariatu 
mogli uczestniczyć we wspaniałej 
wycieczce. Pojechali odwiedzić Lunę 
- adoptowanego przez szkołę konia. 
Goście najpierw przekazali zebranie 
jedzenie a następnie podziwiali małe 
koźlątka mieszkające w gospodar-
stwie. Każdy mógł też pojeździć na 
Lunie i Komedii a nawet zjeść kieł-
baskę z grilla. Wszystkim bardzo się 
podobało.

Zemsta

We wtorek 24 kwietnia wszystkie kla-
sy 7 pojechały do Teatru im. Dormana 
do Będzina na spektakl pt. „Zemsta”. 
Wyjazd był obowiązkowy, ponieważ 
dramat A. Fredry należy do omawia-
nych w tej klasie lektur. Możliwe, że 
spektakl nie został przez wszystkich 
zrozumiany, gdyż aktorzy posługi-
wali się trudnym językiem, jednak 
dla tych, którzy lekturę przeczytali 
przedstawienie mogło wyjaśnić wie-
le istotnych szczegółów. Spektakl był 
bardzo dobrze zagrany, aktorzy się 
starali dobrze bawić publiczność.



Wizyta w Hospicjum św. Tomasza

Album koni - marwari

Wydarzenia

HOBBY

Konkursy plastyczne z okazji Dni Ziemi
W ramach Dni Ziemi ogłoszono też 
konkursy plastyczne dla klas star-
szych. W jednym z nich uczestnicy 
wykonali projekt znaczka pocztowe-
go, w innym plakat. Oto zwycięzcy:
Kategoria „Rośliny chronione”
I miejsce Aleksandra Szymczyk 5b
II miejsce Wiktoria Piechowicz 5d
                Gabrysia Wójcik 5c
III miejsce Dominika Więckowska 5
                 Oliwia Świerczyna 5c
Kategoria „Zwierzęta chronione”
I miejsce Kornelia Bubel 6b
II miejsce Joanna Berak 6b
III miejsce Marta Aksamit 6b
Kategoria „Krajobrazy warte zoba-
czenia”
I miejsce Ola Grenda 4d
II miejsce Karolina Irzyk 4d
III miejsce Amelia Patej 4a
wyróżnienie Mateusz Okaj 4e
Konkurs Euromusic

Dwa wyróżnienia dla Gabrysi Wójcik 
i Emilki Komendarczyk w III Edycji 
Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej EUROMUSIC 2018 
w Szkole Podstawowej nr 39 w So-
snowcu!

Patriotyczna kapliczka

Mamy przyjemność ogłosić wyniki II 
Międzyszkolnego Konkursu Poetyc-
kiego „Poezja – mowa uczuć” zorga-

Poezja - mowa uczuć
nizowanego przez SP40 w Sosnowcu:
II miejsce: Maria Stępińska (autorski 
wiersz pt. „Do ojczyzny”);
III miejsce: Karolina Indyka (autorski 
wiersz pt. „Moja samotność”).
Uczennice wzięły udział (jako pu-
bliczność) w przedstawieniu z okazji 
obchodów setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Nato-
miast po ogłoszeniu wyników kon-
kursu laureaci mieli okazję zaprezen-
tować swoje wiersze. Gratulujemy!

Wyniki Szkolnego Konkursu:
„MOJA PATRIOTYCZNA KA-
PLICZKA”
I miejsce: Anna Rechnio - kl. IV,
Maksymilian Okaj– kl. VI,
II miejsce: Zuzanna Ogaza – kl. IV,
III miejsce: Maja Nowakowska- kl. IV,
III miejsce: Maja Kozyra - kl. V.
Gratulujemy!

Rasa marwari powstała na przełomie 
XIII/XIV wieku. Ma swoje początki 

w morskiej katastrofie. W dawnych 
czasach, u wybrzeży indyjskich za-
tonął arabski statek przewożący ko-
nie wyścigowe. Kilka z nich zdołało 
przeżyć i zaczęły krzyżować się z in-
dyjskimi kucami. Marwari wykorzy-
stuje się w celach jucznych oraz do 
jazdy wierzchem. Jest to jedyny koń 
pochodzenia indyjskiego wyższy od 
kuca.

16 maja klasa 7a udała się z wizytą do 

sosnowieckiego Hospicjum św. To-
masza. Według planu uczniowie mieli 
piec gofry dla podopiecznych. Jednak 
z przyczyn niezależnych planu nie 
udało się zrealizować i zamiast robie-
nia gofrów wszyscy grali w gry i świet-
nie się bawili. Było to bardzo warto-
ściowe spotkanie ponieważ uczniowie 
ofiarowali chorym coś bardzo cen-
nego - swój entuzjazm, radość, czas i 
uwagę.

Niezwykła lekcja języka polskiego

21 maja uczniowie klasy Vd mieli pi-
sać test wiedzy nt. treści lektury „Ten 
obcy” autorstwa Ireny Jurgielewiczo-
wej, ale… nic nie przelali na papier. 
Młodzi adepci techniki wykorzystali 

na lekcji swoje smartfony i możliwo-
ści aplikacji edukacyjnej „Kahoot!”. 
Każda osoba dysponowała własnym 
egzemplarzem telefonu – liczyła się 
nie tylko poprawna odpowiedź na wy-
świetlane na bieżąco pytania, ale tak-
że szybkość reakcji. Nie pierwszy raz 
uczniowie kl. Vd uczestniczyli w ta-
kiej lekcji, a to właśnie drugi czynnik 
(szybkość!) zadecydował o finalnym 
sukcesie Alana Szymczyka, któremu 
serdecznie gratulujemy!
Warto wykorzystywać nowoczesne 
technologie na lekcji, telefony mogą 
być „smart”!



Atak tajemniczych 
kucharek

Awans do finału
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Udany debiut 
w Mistrzostwach Polski

Lekkoatletyka

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Piłkarska drużyna dziewcząt zajęła 
pierwsze miejsce i wywalczyła awans 
do finału wojewódzkiego w rozgryw-
kach Igrzysk Dzieci w Mini piłce 
nożnej dziewcząt. Skład drużyny: 
Nadia Sikora, Dominika Więckow-
ska, Klaudia Zygulska, Gabriela Wój-
cik, Gabriela Musiał, Oliwia Kurylas, 
Paulina Wołoch, Wiktoria Skwarek, 
Milena Grabowska, Alicja Król. Gra-
tulacje!

Zawodnicy MUKS Zagłębia Sosno-
wiec, będący w klasie sportowej w 
SP 42 w Turnieju Finałowym Igrzysk 
Dzieci zwyciężyli SP 19 Zabrze 
16:10 (8:3) i uzyskali kwalifikacje 
na Mistrzostwa Polski Szkół Podsta-
wowych w Głuchołazach! „Armata” 
wywalczyła tam 7 miejsce w Polsce. 
To ogromny sukces sosnowieckiego 
szczypiorniaka, bo drużyna po raz 
pierwszy brał udział w Mistrzostwach 
Polski.

Drużyna chłopców złożona z uczniów 
klasy sportowej VIa, pod przewod-
nictwem trenera Grzegorza Mentla, 
nie miała sobie równych w Mistrzo-
stwach Sosnowca w 4-boju Lekko-
atletycznym, wygrywając z dużą 
przewagą punktową. Zwycięstwo 
w tych zawodach potwierdziło do-
minacje naszej szkoły w tegorocz-
nych zmaganiach o tytuł Najbardziej 
Usportowionej Szkoły Podstawowej 
w Sosnowcu. (Wyniki plebiscytu zo-
staną ogłoszone w czerwcu br. pod-
czas Gali Mistrzów). 
Dziewczęta naszej szkoły również 
osiągnęły świetny rezultat, ulegając 
jedynie SP 6 oraz SP 38. Zajęły III 
miejsce i podobnie jak chłopcy awan-
sowały do finałów rejonowych. 
Skład drużyny dziewcząt - Nadia Si-
kora, Blanka Bałtrukiewicz, Klaudia 
Zygulska, Maja Olech, Barbara Pią-
tek, DominikaWięckowska 
Skład drużyny chłopców – Jakub 
Żaczek, Mateusz Feliks, Mikołaj 
Olszewski, Kacper Dądela, Dawid 
Adamczyk, Dawid Petlak.
Gratulujemy !!

Wspinaczkowy sukces

W dniu 12 maja odbyły się Mistrzo-
stwa Gliwic we wspinaczce spor-
towej dla dzieci i młodzieży. W za-
wodach tych brała udział uczennica 
naszej szkoły Inga Gmiter zdobywa-
jąc pierwsze miejsce. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

Chór ma już nazwę
Szkolny chór ma już swoją nazwę:
 

ARMATA BAND

W konkursie najwięcej głosów zebra-
ła propozycja Pani Katarzyny Szy-
miec. Zespół wyróżnił szczególnie 
Panią Katarzynę nadając tytuł Hono-
rowego Muzyka.

„Atak tajemniczych kucharek” to 
opowieść  napisana przez Pamele 
Butchart oraz ilustrowana przez Tho-
masa Flinthama. 
Książka jest napisana na kształt dzien-
nika bądź też pamiętnika. Maja chodzi 
do tej samej klasy co Franek, Marysia 
i Zosia. Razem stanowią zgrana pacz-
kę przyjaciół,  która, w poprzednich 
częściach rozwikłała zagadkę kosmi-
tów, wampira - dyrektora, szpiega, 
który lubił szkolne obiady.
W trzeciej części przyjaciele zauwa-
żają, że wokół budynku latają mewy  
i z każdym dniem przybywa ich coraz 
więcej. Kucharki natomiast zaczyna-
ją nosić dziwne okulary oraz czepki. 
Maja oraz jej przyjaciele tworzą teo-
rię, że kucharki zamierzają zaatako-
wać szkołę i zamienić ją w kwaterę 
demonów. Dzieci prowadzą prawdzi-
we śledztwo, obserwując działania 
kucharek i wymyślając coraz to nowe 
powody dziwnego ich zdaniem za-
chowania. Co jednak dalej się stało i 
jak potoczyła się akcja książki, jak za-
kończyło się śledztwo młodocianych 
detektywów, tego już nie zdradzę. 
Mnie osobiście powieść bardzo się 
podobała. Polecam ją każdemu, kto 
lubi książki detektywistyczne, przy-
godowe oraz tajemnicze.
Maciej



Wydarzenia

Poezja religijna

Wyniki Szkolnego Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Religijnej:
I miejsce: Karolina Indyka – kl. V,
II miejsce: Gabriela Wójcik  – kl. V,
III miejsce: Maja Tomasionek– kl. 
IV c.
Wyróżnienia:
Blanka Błoch – kl. IV e,
FIilip Deluga– kl. IV d.
Laureaci I, II i III miejsca będą brali 
udział  w Konkursie Międzyszkol-
nym.
Gratulujemy laureatom i wszystkim 
uczestnikom!

Konkurs Jana Kiepury

Emilia Komendarczyk zajęła 2 miej-
sce w Miejskim Konkursie wiedzy o 
życiu i twórczości Jana Kiepury orga-
nizowanym w 116 rocznicę urodzin 
„Chłopaka z Sosnowca”. Konkurs zo-
stał zorganizowany przez Energetycz-
ne Centrum Kultury.

Konkurs piosenki

Sukces w Miejskim Konkursie Hi-
storyczno - Muzycznym pt.:”Drogi 
do wolności - od powstania stycz-
niowego do odzyskania niepodległo-
ści”. Weronika Korczyńska i Natalia 
Wontek z klasy 7 zajęły I miejsce w 
konkursie, w którym musiały wyka-
zać się ogromną wiedzą historyczną 
i muzyczną. Uczennice przygotowały 
Panie: Magdalena Żak i Marzena Szy-
dło. Gratulacje!

Dwie nasze uczennice zadebiutowały 
w XXII Zagłębiowskim Międzysz-
kolnym Festiwalu Piosenki. Emilka 
Komendarczyk zaśpiewała „ONLY 
HOPE” i zdobyła 3 miejsce, a We-
ronika Korczyńska zaśpiewał „O, 
LORD” i uzyskała wyróżnienie. Po-
ziom konkursu był bardzo wysoki, 
uczestniczyło 37 wykonawców z Dą-
browy Górniczej, Czeladzi, Będzina i 
Sosnowca. Gratulujemy!

Listy dla Ziemi

Pamiętacie, jak pisaliście „LISTY 
DLA ZIEMI”? Najlepszy list, au-
torstwa Amelii Kamińskiej został 
przesłany na konkurs ogólnopolski, 
w którym specjalne jury wybierze 
50 najlepszych w Polsce. Następnie 
każdy będzie mógł zagłosować na 
według niego najlepszy. Głosujemy 
poprzez lajkowanie go na stronie kon-
kursowej. TRZYMAMY KCIUKI ZA 
AMELKĘ!!! A oto pozostałe wyniki:
KLASY 1-3
Miejsce 1 - Maja Pawlak  kl. 1 A
Miejsce 2 - Julia Górska  kl. 2 B
Miejsce 3 - Dominik Nelaj kl. 3E
KLASY 4-7
Miejsce 1 - Amelia Kamińska kl. 4E, 
Kornelia Bubel kl. 6B
Miejsce 2 - Natalia Wontek kl. 7D
Miejsce 3 - Aleksandra Szymczyk kl. 5B

Dzień rodziny

Drogi do wolności

Tradycją stały się rokroczne spotkania 
pod hasłem „Dzień Rodziny” w obec-
nej klasie VIIa. W tym roku ucznio-
wie, wychowawca i rodzice spotkali 
się nieco wcześniej - tuż przed świę-
tem wszystkich mam. Wszyscy wy-
słuchali słuchowska pt. „Kosmita”, 
nad którym przez ostatnie miesiące 
pracowali uczniowie kółka dzienni-
karskiego, a następnie świetnie się 
bawili przy kalamburach. Nie zabra-
kło też kwiatów dla mam i słodkiego 
poczęstunku.

Z dalekiego kraju

Dnia 21 maja odwiedziła naszą szko-
łę misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Kombonianek Pani Anna 
Korzuszek, która pomaga dzieciom 
ze Sri Lanki.  Spotkanie było niezwy-
kle ciekawe a uczniowie mogli się 
dowiedzieć, że nie w każdej szkole 
jest tak fajnie, jak u nas. W Sri Lance 
kobiety mają bardzo mało praw, a w 
każdej szkole w tym państwie dzie-
ci noszą takie same mundurki. Pani 
Anna opowiadała też o niezwykłych 
roslinach, które tam rosną, np. ogrom-
nej ilości różnych gatunków herbaty, 
czy zwierzętach chodzących swobod-
nie po ulicach i polach oraz zachwy-
ciła wszystkich zdjęciami z odległego 
kraju.
Pani Anna od 10 lat pracuje poza Pol-
ską. Najpierw 10 lat spędziła w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, a 
od 2 lat uczy w szkole w Sri Lance. 
Spotkanie zorganizowała Pani Ewa 
Misztal.



Wydarzenia
Skąd nasz ród

Kangur matematyczny

Najlepsi w ortografii
Oto wyniki II etapu Szkolnego Kon-
kursu Ortograficznego dla klas VI-
-VII:
I miejsce Weronika Korczyńska 7d, 
Alicja Chmara 7a
II miejsce Nadia Rubik 7a
III miejsce Klaudia Porębska 6c, Oli-
wia Sowińska 7a
Gratulujemy!

W dniu 15 marca we wszystkich szko-
łach odbył się Międzynarodowy Kon-
kurs Matematyczny „KANGUR”. 
Konkurs jest prestiżowy, ale także 
trudny, o czym świadczy chociażby 
fakt,  że za źle zaznaczoną odpowiedź 
uczeń otrzymuje ujemne punkty… 
Konkurs odbywa się w różnych ka-
tegoriach wiekowych (klasy 2 – 7). 
Ogromnym sukcesem jest zajęcie 
I miejsca ucznia klasy 4a – Borysa 
Wawrzynów, który jednocześnie zo-
stał laureatem tego Konkursu!!! Na 
duże pochwały zasługują także chłop-
cy: Maciej Ryszka (4a) oraz Piotr Za-
jąc (4c), którzy zostali wyróżnieni, 
zajmując bardzo wysokie miejsce w 
powiecie oraz regionie. Chłopcom 
serdecznie gratulujemy ogromnej 
wiedzy matematycznej i życzymy 
dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku dołączą do nich 
także inni uczniowie…

22 maja wszystkie klasy od 4 do 7 wy-
brały się do Muzy na spektakl „Skąd 
nasz ród”. Opowiadał o powstaniu 
Państwa Polskiego. Aktorzy zapre-
zentowali na scenie znane legendy 
polskie, między innymi o Wandzie i 
Popielu. Przedstawienie zakończyła 
zapowiedź ślubu Mieszka I i przyję-
cie chrztu.

Wycieczka do Krasiejowa

28 maja klasy IIa i IIb miały okazję 
zobaczyć na własne oczy niesamowi-
ty świat dinozaurów. Wycieczka do 
Krasiejowa obfitowała w mnóstwo 
atrakcji: zwiedzenie prehistorycznego 
oceanarium i Jura Parku z przewodni-
kiem. Ponadto uczniowie przejechali 
się (dosłownie!) przez multimedial-
ny „Tunel Czasu”, gdzie zobaczyli 
proces kształtowania się naszej pla-

nety. Młodzi tury-
ści zwiedzili także 
pawilon muzealny 
„Dinopark”, gdzie 
mogli na własne 
oczy zobaczyć naj-
większe w Europie 
skamieniałości tria-
sowych gadów i pła-
zów. Wycieczka to 
także czas na zaku-
py – dzieci komple-

towały pamiątki związane z dinozau-
rami. Później nastąpił czas pełnego 
relaksu – wizyta w Parku Rozrywki, 
gdzie można było do woli korzystać z 
udostępnionych atrakcji. Dla strudzo-
nych wycieczkowiczów czekał ostat-
ni punkt wycieczki – obiad. Po całym 
dniu wrażeń można było spokojnie 
wracać do domu.

Konkurs wiedzy 
przyrodniczej

Oto laureaci Konkursów Wiedzy 
Przyrodniczej. 
Klasy III: 
I miejsce Filip Breur IIIb
II miejsce Piotr Winkler IIIc
III miejsce Iwo Wójtowicz IIIe
Klasy IV:
I miejsce Natasza Kuś-Chyżyńska
II miejsce Franciszek Zawartka
III miejsce Nicola Sitkowska
Łucja Baranowska
Klasy V:
I miejsce Maja Kozyra
II miejsce Aleksandra Szymczyk
Karolina Indyka
III miejsce Inga Dudek
Klasy VI:
I miejsce Szymon Polewczak
II miejsce Wiktor Rutkowski
III miejsce Julia Reczko
Gratulujemy!

Dzień Mamy

26 maja to czas uroczystych chwil dla 
wszystkich Mam. Klasa IIb już na po-
czątku miesiąca rozpoczęła tajemny 
„Projekt Mama i… Tata”. Zakupione 
zostały drewniane figurki przedsta-
wiające sylwetkę mamy i taty. Zostały 
one następnie przyozdobione kolora-
mi, co było samodzielną decyzją każ-
dego ucznia (dawało to niejednokrot-
nie dość zaskakujący efekt całości). 
Następnie figurki zostały wyposażone 
w podstawki, dzięki czemu można już 
podejrzewać, że prace staną się ory-
ginalną ozdobą w domu. Uczniowie 
klasy II b postanowili jednocześnie 
wyprzedzić pewne fakty – jako że 
koniec roku wypada 22 czerwca, nikt 
nie chciał, by przez tę okoliczność za-
pomniano o Dniu Taty (który przecież 
jest już podczas… wakacji).


