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Koncert charytatywny dla Tymka
Osobowość Roku

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.

Nowe pomoce naukowe

Popołudnie 7 lutego pełne było emo-
cji! Orkiestra Szkoły Muzycznej 
II stopnia, pod dyrekcja Wojciecha 
Wantuloka, dała piękny koncert, li-
cytacja ofiarowanych na aukcję prac 
przeszła najśmielsze oczekiwania, a 
publiczność dopisała. 

Celem organizatorów było zebranie 
pieniędzy na leczenie Tymka, tego-
rocznego podopiecznego Szkolnego 
Klubu Wolontariatu. Ten wieczór był 
magiczny, do czego przyczyniła się 
również niesamowita scenografia.

Wyniki I Szkolnego Konkursu Fi-
zyczno-Chemicznego pod hasłem
„Pomoc Dydaktyczna z Fizyki lub 
Chemii”:
I miejsce: Tomasz Baran, klasa 8 b
II miejsce: Wiktor Słyk, klasa 8 c
III miejsce: Kornelia Bubel, klasa 7 b 
i Mateusz Mleczko, klasa 8 a
Wyróżnienie: 
Marcel Jędryka, klasa 8 c
Gratulujemy!

Nagrodzony wiersz

Nasza nauczycielka, Katarzyna Szy-
miec, została nominowana w konkur-
sie Osobowość 2018 Roku organi-
zowanym przez Dziennik Zachodni, 
w kategorii działalność społeczna i 
charytatywna. Pani Kasia robi wiele 
dobrego w naszej szkole: prowadzi 
Szkolny Klub Wolontariatu oraz or-
ganizuje różne akcje społeczne, anga-
żując do nich całą społeczność naszej 
szkoły. Przyznanie nominacji było już 
sporym wyróżnieniem i wiele osób 
związanych ze „szkołą z armatą” ki-
bicowało i trzymało kciuki za zwycię-
stwo pani Kasi.

Konkurs literacki

W Międzyszkolnym Konkursie Lite-
rackim pod hasłem: 
„KSIĄŻKA  A MOJA PRZY-
SZŁOŚĆ”, zorganizowanym w listo-
padzie 2018 r. przez Szkołę Podsta-
wową nr 5 w Sosnowcu laureatami 
zostali:
– Natalia Wontek, klasa 8b – I miejsce
– Miłosz Kowalczyk, klasa 8b – 
III miejsce

Gratulujemy! Opiekunem meryto-
rycznym uczniów była pani Magdale-
na Kawka.

Jury Wojewódzkiego Konkursu Po-
etyckiego dla szkół podstawowych 
i średnich doceniło wiersz naszej 
uczennicy - Aleksandry Szymczyk. 
Jej utwór doczekał się publikacji w 
XV tomie Antologii Poezji Dziecięcej 
i Młodzieżowej. Konkurs organizo-
wany jest przez Szkołę Podstawową 
nr 30 w Zabrzu, pod patronatem Mar-
szałka Województwa Śląskiego, Ślą-
skiego Kuratora Oświaty i Prezydenta 
Miasta Zabrza. Uczennicę przygo-
towała do konkursu Pani Magdalena 
Kawka.



Rekolekcje z udziałem chóruWydarzenia

ABC Młodego Geografa

Zapraszamy do udziału w 
konkursie Jana Pawła II

Ruszył remont

Rozpoczęła się termomodernizacja 
naszej szkoły. Prace mają potrwać do 
końca listopada 2019 roku. Obejmą 
również wymianę instalacji c.o., ka-
loryferów, okien. W związku z tym 
prosimy o wyrozumiałość w sprawie 
wszelkich niedogodności związanych 
z remontem.

To już ostatnia szansa, aby wziąć 
udział w Całorocznym Konkursie 
Geograficznym „ABC Młodego Geo-
grafa”. Zestaw Pytań nr 6 będzie do 
odbioru u Pani Ewy Misztal 
od poniedziałku, 18 marca. 
Ostateczny termin oddania odpowie-
dzi to piątek, 22 marca.

Zapraszamy wszystkich uczniów do 
udziału w VIII DIECEZJALNYM 
KONKURSIE
„Św. Jan Paweł II – Promieniowanie 
ojcostwa”. Konkurs odbędzie się w 
dwóch kategoriach:
1. Plastyczna - dla uczniów klas I-III.
2. Wiedza na temat św. Jana Pawła II 
- dla uczniów klas IV-VIII.
Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu znajdują się na stronie inter-
netowej strony, a zgłoszenia przyjmu-
ją Panie Ewa Felis i Klaudia Kwiatkowska.

Przez trzy dni marcowe, od po-
niedziałku 4, do środy 6, nasi 

uczniowie uczestniczyli w Reko-
lekcjach Wielkopostnych, w Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Uczniowie słuchali konferencji 
dostosowanych do różnych grup 
wiekowych.  Środową mszę świętą 
oprawił muzycznie nasz chór szkol-
ny. Wykonał trzy 
utwory: „Przybądź 
święty”, „Błogo-
sławieni miłosier-
ni” oraz „Marana 
tha”.

Konkurs astronomiczny

Dnia 7 marca uczniowie Eryk Perczak 
i Szymon Madej uczestniczyli w XV 
Wojewódzkim Konkursie Astrono-
micznym. Konkurs odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 16 w Dąbrowie Gór-
niczej. Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Śląski Kurator Oświaty 
w Katowicach, Dyrektor Planetarium 

i Obser-
w a t o r i u m 
A s t r o n o -
micznego 
im. Miko-
łaja Ko-
pernika w 
Chorzowie. 
U c z n i o -
wie Naszej 
szkoły rów-

nież  aktywnie przystąpili do Konkur-
su Plastycznego „ Mars planetą przy-
szłości” organizowanego w ramach 
XV Wojewódzkiego Konkursu Astro-
nomicznego.
Wyniki konkursów będą znane 4 
kwietnia. Życzymy powodzenia! 

Prezent na Dzień Kobiet

W piątek, 8 marca, 11 uczennic z na-
szej szkoły wzięło udział w Miejskim 
Konkursie Piosenki Turystycznej w 
Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnow-
cu. Oto wyniki: Amelia Klikiewicz z 
klasy 2A wykonała piosenkę pt.:”Sto-
krotka” i wywalczyła I miejsce w kate-

gorii klas 1 - 3. Druga solistka z klasy 
6C, Emilia Falkiewicz wykonała pio-
senkę pt.: „Chodź pomaluj mój świat” 
i w kategorii klas 4 -8 zajęła II miejsce. 
Natalka Wieczorek, uczennica klasy 
4C, wykonała piosenkę „Pięknie żyć” 
i zajęła również II miejsce. Zespół w 
składzie: Emilia Falkiewicz, Gabriela 
Wójcik, Natalia Zajfert, Alicja Wie-
czorek i Natalia Wieczorek, w katego-
rii klas 4-8, zajął II miejsce. Zespół w 
składzie: Inga Dudek Kornelia Bubel, 
Emilia Wójcik, Blanka Bałtrukiewicz i 
Julia Nowak w tej samej kategorii za-
jął III miejsce. 
Gratulacje dla dziew-
czynek, zrobiły sobie 
miły prezent w dniu 
swojego święta. 



Dzień Otwarty w szkole

Wydarzenia Dzień Kobiet w szkole
Trzymamy kciuki za Tomka

26 lutego nasze dwie uczennice: Ga-
briela Wójcik i Emilia Falkiewicz 
wzięły udział w Konkursie Recytator-
skim „Magia Żywego Słowa” prze-
znaczonym dla uczniów sosnowiec-
kich szkół. Przesłuchania trwały 3 
dni. Dziewczynki zaprezentowały się 
bardzo dobrze wykonując fragment 
prozy i wiersz. 
Emilia Falkiewicz otrzymała wy-
różnienie.Konkurs zorganizowało 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Sosnowcu a uczennice przygotowała 
pani Marzena Szydło.

Chyba nie było w piątek, 8 marca żad-
nego chłopca, który zapomniałby o 
złożeniu życzeń koleżankom z okazji 
Dnia Kobiet. W wielu klasach chłopcy 
postarali się wyjątkowo. Były kwiaty, 

czekoladki, biżuteria, kubeczki. Kla-
sa 8a wybrała się wspólnie do kina na 
film „Całe szczęście” a męska część 
klasy zaprosiła koleżanki na lody. Pa-
nowie nauczyciele też zadbali, aby 
tego dnia każda uczennica dostała 
słodką niespodziankę.

W ostatni piątek przed feriami, 8 lu-
tego, w Prywatnym Liceum Ogól-
nokształcącym im. Melchiora Wań-
kowicza w Katowicach odbył się III 
„Konkurs Fizyczny in English” o 
zasięgu międzynarodowym. Do Kon-
kursu przystąpiło troje uczniów z na-
szej szkoły: Natalia Wontek, Tomasz 
Stokłosa i Mateusz Góra. Uczeń z kla-
sy 7b, Tomasz Stokłosa, został Finali-
stą III „Konkursu Fizycznego in En-
glish”o zasięgu międzynarodowym. 
Finaliści zostali wyłonieni na podsta-
wie testu konkursowego. Do finału 
zakwalifikowali się najlepsi wśród 
trzech grup wiekowych – kl. 7, 8 oraz 
3 gimnazjum. Do testu konkursowego 
przystąpiło ponad 100 uczniów z ok 
30 szkół z województwa śląskiego. 
Do tego samego testu konkursowego 
w tym dniu przystąpili uczniowie w 
szkole w Kijowie oraz Madrycie. W 
czasie zmagań uczniów z zadaniami 
konkursowymi nauczyciele uczestni-
czyli w warsztatach prowadzonych 
przez Panią Urszulę Górnik- Bednar-
ską. Po przerwie, kiedy emocje nieco 
opadły, uczniowie klasy 0DP, PLO 
im. Melchiora Wańkowicza zaprezen-
towali swoją kampanię ”Odnawial-
ni”, która jest realizowana w ramach 
olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Kam-
pania ma na celu uświadamianie mło-
dzieży problemów zanieczyszczenia 
powietrza, zmian klimatu i groźnych 
odpadach plastiku. Uczniowie omó-
wili również tematykę odnawialnych 
źródeł energii. Wszystko odbyło się w 
języku angielskim.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i trzymamy kciuki za Naszego Fina-
listę.

Nagrodzone recytacje Lekcja w „Muzie”

Zwycięstwo ręcznych w Świdnicy
Niespodzianka w Świdnicy na Memo-
riale Kuby Marcinkowskiego. MUKS  
Zagłębie uległo tylko kadrze Dolnego 
Śląska I i II i zdobyło trzecie miejsce. 
Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Mateusz Mleczko, a zawodnikiem 
- Petlak Dawid. Na uznanie zasługuje 
jednak cała drużyna, która w całej 
stawce 8 zespołów była najmłodsza. 
Wyniki dzisiejszego dnia :
Zagłębie - Żórawina 22:15
Zagłębie - Oława 22:11
Gratulujemy!

11 marca  klasy 5a,b,c,d,e brały udział 
w wydarzeniu „Lekcja w kinie - Od-
krywamy świat reklamy”. W Muzie 
uczniowie podczas lekcji poznali de-
finicję reklamy i jej podstawowe ele-
menty, przeanalizowali środki języ-
kowe wykorzystywane w reklamach, 
dowiedzieli się, czym jest product 
placement, przekonali się, jak stwo-
rzyć chwytliwy slogan reklamowy, 
zobaczyli kulisy powstawania rekla-
my, odkryli, jak ważna jest rola rekla-
my społecznej. Organizatorem akcji 
jest Centrum Edukacji Filmowej.



Babcia Rabuś

Michalina - nasza narciarka na podium
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Wygrana młodzików MUKS

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Piękny sukces Michaliny Wójcik! 
Pierwsze miejsce w kategorii uczniów 
klas I-III podczas Pucharu Sosnowca 
w Narciarstwie Alpejskim. W tym 
samym przedziale wiekowym, w ka-
tegorii chłopców, Mikołaj Mierzwa 
zajął 21 miejsce. 

5 lutego młodzicy MUKS Zaglębie 
Sosnowiec wygrali w Zabrzu. Po bar-
dzo wyrównanym meczu podopieczni 
Grzegorza Mentla, w drugiej połowie 
pokazali charakter i osiągnęli korzyst-
ny rezultat! Pogoń Zabrze - Zagłębie 
Sosnowiec 21:24 (14:13). 
Gratulacje!

Zdobyli same pierwsze miejsca

W czwartek, 24 stycznia, nasi „Arty-
ści - wokaliści” wzięli udział w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pa-
storałek w SP 39 w Sosnowcu. 
Uczniowie zajęli same pierwsze miej-
sca w trzech kategoriach:

Emilia Falkiewicz - 
1 miejsce w kategorii 
soliści klas 4-8
Natalia Wieczorek i Fi-
lip Breur - 1 miejsce w 
kategorii duety klas 4-8
Amelia Klikiewicz i 

Mateusz Tomczak - 1 miejsce w kate-
gorii duety klas 1-3
Wszystkich uczniów przygotowała 
Pani Marzena Szydło.
Gratulacje!

W kategorii klas IV-VIII na 13 miej-
scu znalazła się Blanka Bałtrukie-
wicz, na 14 - Gabrysia Wójcik, na 64 
-  Blanka Błoch. Chłopcy zajęli odpo-
wiednio miejsca - 20 Maciej Bańka, 
71 - Bartosz Derela.

„Babcia Rabuś” to książka David’a 
Walliams’a opowiadająca o Babci 
oraz jej wnuczku, który skazany jest 
na spędzanie, w jego mniemaniu, 
nudnych, piątkowych wieczorów z 
nudną babcią i nielubianą zupą kapu-
ścianą. Ale czy aby na pewno czas z 
babcią jest nudny?
Gdy wnuczek zagląda do puszki po 
ciastkach, zauważa diamenty i nie-
samowicie drogie przedmioty! Po ja-
kimś czasie domyśla się, że jego Bab-
cia jest światowej klasy złodziejką.
Tymczasem Babcia planuje niesamo-
wity i bardzo trudny skok. Zamierza 
wykraść tiarę królowej Anglii. Star-
sza pani jednak domyśla się, że wnu-
czek już wie o jej karierze w świecie 
kryminalistyki. Stara się ukryć swoje 
plany, ale niestety nie udaje się. Wnu-
czek i babcia stają się partenerami w 
zbrodni stulecia. Jak przebiega akcja? 
Czy królowa odkryje kradzież? Co 
na to rodzice wnuczka? Przeczytajcie 
sami i przekonajcie się. Nie zdziwcie 
się jednak, gdy książka Was wzruszy.
MT


