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  Zimowe rady 

 

Prószy śnieg i mróz się stara. 

 Nie siedź w domu jak niezdara. 

Zima – na dwór wyjść wypada, 

patrz, po torze mknie gromada! 

Slalom wybrał Patryk dzisiaj, 

aby sprawdzić narty Krzysia. 

A pod górką rzut śnieżkami 

albo biegi z przeszkodami. 

Nikt nie płacze, nie narzeka, 

bo od lata na to czekał. 

Jedną radę dziś ci dam: 

Szalik, czapkę, załóż sam, 

łyżwy przypnij i gotowy! 

Baw się dobrze, wracaj zdrowy! 

 

 

 

Oddajemy Wam do rąk kolejny numer naszej szkolnej gazetki 
i życzymy przyjemnej lektury. 

Zima w naszej szkole wcale nie oznacza uśpienia i lenistwa, cały czas intensywnie pracujemy, 
bawimy się i włączamy w różne akcje. 

 



 Przypominamy o kilku, bo nie sposób napisać o wszystkich, wydarzeniach. 

 

 

 

 

W klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas JARMARK ŚWIĄTECZNY, który wpisał się już  
w tradycję naszej szkoły. Było coś dla ciała i coś dla ducha. 

Już od wejścia czuć było świąteczny klimat. Hol na parterze zamienił się w prawdziwy Jarmark, 
na którym można było kupić świąteczne ozdoby wykonane przez uczniów naszej szkoły i ich rodziców. 

 

 

Sale lekcyjne zamieniły się w warsztaty plastyczne, komputerowe oraz zabaw matematycznych. 
W bibliotece szkolnej można było posłuchać bajek świątecznych czytanych przez panią bibliotekarkę. 

Mała sala gimnastyczna zamieniła się w pachnącą wspaniałymi wypiekami KAWIARENKĘ. Kolejka 
do zakupu ciast i ciasteczek nie miała końca. Kawiarenka zamieniła się w miejsce spotkań przy kawie, 
herbacie i słodkościach. Czuć było zbliżając się świąteczny czas. 

Duża sala gimnastyczna zamieniła się w ogromny teatr, na którego deskach prezentowali się mali 
i więksi artyści. Zaprezentowali się uczniowie z Koła Teatralnego klas VI - VII, Koła teatralno – 
gwarowego, uczniowie klasy IV b i IV e, klas I- III, a także mali artyści z grupy Tygrysków (zerówka). 
Na zakończenie odbył się koncert kolędowy „Mikrofon dla wszystkich”. 

 

 

 

 
 



 

Dnia 5 stycznia 2018 r. 

klasy szóste wraz z 

wychowawcami wybrały 

się do Teatru Nowego  

w Zabrzu  

na przedstawienie 

"Opowieść wigilijna". 

Przedstawienie 

dostarczyło nam wielu 

wrażeń i emocji. 

 

 

 

 

  Korowód WOŚP 

 

Nasza szkoła przyłączyła się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 9 do 12 stycznia 

trwała zbiórka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorząd szkolny chodził  

po klasach i zbierał datki. Uczniowie w zamian dostawali czerwone serduszka w postaci 

naklejek. 12 stycznia każdy przyniósł zaprojektowane przez siebie serce,  

aby uczestniczyć w korowodzie WOŚP. 

 

  

Milena Zajda 

 



 

Po raz kolejny przystąpiliśmy do projektu „Twoje dane – Twoja sprawa”. 

Wychowawcy przeprowadzili w klasach różnorodne zajęcia na ten temat, 

a my zrobiliśmy ciekawe prace plastyczne. 

 

  

 

 

 

 

W ramach obchodów Dnia Ochrony 

Danych Osobowych w Gliwickim 

Ośrodku Metodycznym odbył się konkurs 

dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych - „Moje prawo 

do ochrony prywatności i swoich danych 

osobowych”. Uczestnicy prezentowali 

mowy krasomówcze skierowane 

do rówieśników związane z ochroną 

prywatności i danych osobowych 

na temat: „Przekonaj koleżanki 

i kolegów, że warto i należy chronić 

dane osobowe”. Mowy były starannie 

przygotowane, uwagę przykuwała 

atrakcyjność prezentacji tematu 

i bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, 

bogactwo języka i sugestywność 

wypowiedzi. 

 Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 

Anna Snopkowska i Miłosz Jabłoński, 

którzy do konkursu przygotowywali się 

pod kierunkiem pani Joanny Czekańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłosz Jabłoński zajął I miejsce 

Ania Snopkowska zajęła III miejsce 

 

GRATULUJEMY!!! 

 



 

 

 

 

 

 

W tych miesiącach młodsze klasy miał wiele ciekawych imprez, wyjść i konkursów na 

przykład: 

 Bal karnawałowy- jak co roku młodsze klasy i oddziały przedszkolne miały zabawę 

karnawałową.  

Do naszej szkoły przyjechał pan wodzirej, który ciekawie prowadził zabawę. 

 

 

 

 Konkurs „zima w oczach dziecka’’- w tym konkursie dzieci miały narysować pracę 

plastyczną przedstawiającą zimę. 

 Pokaz taneczny – od paru lat w naszej szkole są zajęcia taneczne dla klas młodszych.  

W związku z tym 21 stycznia odbył się pokaz taneczny klas II, w którym nasza szkoła 

dostała wyróżnienie. 

 

 

Alicja Kozłowska 

Działania patriotyczne klasy III d w ramach  



„ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ” 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zjednoczeni Patrioci. 

  

 

ŚNIADANIE Z KAPITANEM STANISŁAWEM TURSKIM 

 (GRUDZIEŃ 2017 r.)  

 

 

 

PIERNICZKI ŚWIATECZNE DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY AK 

 (GRUDZIEŃ 2017 r.) 

 

 

KARTKI ŚWIATECZNE DLA ŻOŁNIERZY NA KRESACH 

W RAMACH AKCJI "PACZKA DLA BOHATERA" 

(GRUDZIEŃ 2017 r.) 

 



 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA PANA KAPITANA 

 (GRUDZIEŃ 2017 r.) 

 

 

OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ 

(LUTY 2018 r.) 

 

 



Alina Nowak 



 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ferii mieliśmy czas na odpoczynek, 
ale część uczniów miała okazję przyjemnie spędzić ten czas 
w szkole uczestnicząc w półkoloniach zimowych. 

W poniedziałek mieliśmy wycieczkę do Teatru Miejskiego 
na lekcję teatralną. Pani pokazała nam różne miejsca 
w teatrze, np. kulisy, pracownię charakteryzatora. 
Po powrocie z teatru robiliśmy bałwany z waty. We wtorek 
poszliśmy do kina na film ’’Gnomy rozrabiają’’. Następnie 
pojechaliśmy do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W środę 
poszliśmy  pozwiedzać muzeum Radiostacji 
i pospacerować wokół niej. Po południu mieliśmy zajęcie 
muzyczne ‘’Mały Artysta’’. Za to w czwartek poszliśmy 
do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, a po obiedzie 
ruszyliśmy do ośrodka ‘’Jasna-sport i rekreacja’’. 
W ostatnim dniu półkolonii poszliśmy do Palmiarni. 
Mieliśmy też dyskotekę. Mnie najbardziej podobał się 
wyjazd do Sztolni Królowa Luiza. 

Alicja Kozłowska 

 

 

Dnia 20 lutego 2018 roku odbyły się po raz kolejny eliminacje do szkolnego konkursu 
 
 
 

 Po bardzo burzliwych obradach jury do finału zakwalifikowało następujących uczestników: 

 

• Rozalia Krawczyk, Kuba Wołowiec – 2b 

• Martin Karwowski – 3a 

• Olga Siwoń – 3a 

• Milena Wójcik i Agnieszka Halfar – 3b 

• Emilka Wiendlocha – 3c 

• Natalia Romik – 3c 

• Maja Suchocka, Michalina Szymura – 3a,4c 

• Julian Sieja – 4c 

• Wiktoria Lach, Kacper Krzywiński – 4c 

• Pietek, Pietek, Wydra, Rajs – 4c 

• Dominika Zasuwa – 4e 

• Filip Juszczak – 5a 

• Ania Litwińska – 5a 

• Agnieszka Pera – 6b 

• Miłosz Jabłoński, Paweł Spinczyk – 6b 

• Milena Wrońska i Wiktoria Mrozek – 7b 

• Zespół taneczny - 7b 

• Hania Kanas – 7c 

 

Finaliści zaprezentują  swoje talenty szerszej publiczności w czasie szkolnych obchodów            

PIERWSZEGO DNIA WIOSNY. 

Nasi uczestnicy prezentowali różnorodne talenty, zaczynając od śpiewu i tańca kończąc na piramidach. 

                                                                                                                                                                     Maja Krawczyk 

 
 



SZKOLNE KOŁO TEATRALNE – krótka historia 
 

Szkolne koło teatralne od lat wpisuje się w historię naszej placówki. Na przestrzeni lat 70/80 

działało jako kabaret „Karnecik” prowadzony przez panią Janinę Gołąbek. Od 13 lat opiekunką koła 

jest pani Joanna Czekańska, która opracowała i wdrożyła program koła teatralnego oraz realizowała 

go w kolejnych latach z uczniami swoich klas na zajęciach pozalekcyjnych. Od dobrych kilku lat 

aktorami są uczniowie klas 4-6, a teraz 4-7. Od początku zajęcia te cieszyły się dużą popularnością. 

Na przestrzeni tych kilkunastu lat 

zrealizowano na zajęciach wiele 

przedstawień zarówno tych 

okołoświątecznych (bożonarodzeniowych 

i wielkanocnych) jak i opartych na 

tekstach znanych polskich  pisarzy. 

Powstały też spektakle autorskie. Warto w 

tym miejscu przypomnieć niektóre 

realizacje: „Legenda o bazyliszku”, 

„Kopciuszek”, „Książę na ziarnku grochu 

czyli jak znaleźć męża”, „Cygańska 

wróżba”, „Krzesiwo”, „Ach,  

jak cudowna jest Panama”, „Malutka czarownica”, Świteź”, „Pchła Szachrajka”, „Pali się czyli rzecz 

o dzielnych strażakach”, „Kiedy króla boli ząb”, „Czarrna dziura”. 

Przygotowanie spektaklu to olbrzymia praca całego zespołu: scenariusz, choreografia 

(tu ukłony w stronę niezastąpionej  pani Teresy Pasierb), scenografia, kostiumy, dlatego też warto ją 

zaprezentować szerszej publiczności. Nasze przedstawienia pokazywaliśmy nie tylko lokalnej 

społeczności przy okazji kiermaszów czy festynów, ale także na wielu konkursach o zasięgu miejskim, 

regionalnym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym. Naprawdę trudno dziś zliczyć ilość zdobytych 

nagród! Niech o dokonaniach świadczy fakt, że dwunastokrotnie (od 2006 roku) aktorzy naszego koła 

otrzymywali z rąk Prezydenta Miasta statuetkę „Zwiastuna” na Gliwickiej Gali Młodych Talentów. 

Duże zainteresowanie kołem cieszy, bo oznacza, że w dobie gwałtownego rozwoju środków 

masowego przekazu, teatr szkolny się nie przeżył i ma rację bytu, a ze względu na pozytywne 

oddziaływanie zarówno na jego uczestników, jak i odbiorców, powinien stanowić nieodłączny element 

w każdej placówce w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 
 

 

 

  
 

 Joanna Czekańska 



   

Rozrywka – łamigłówki: 
 

Ciekawe czy znacie odpowiedzi? 

 

 Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła? 

 Lecę samolotem nad morzem. Wyrzucam z samolotu kilogram piór i kilogram 

żelaza. Co pierwsze zleci na ziemię ? 

 Biegnę lecz nie posiadam nóg, czym jestem? 

 W pokoju było "Coś i nic"  

Coś wyszło drzwiami a nic oknem.  

Co zostało w pokoju? 

 

 

Oto najłatwiejszy quiz pod słońcem. 

Plan-minimum to 5 poprawnych odpowiedzi. Bądź 

duży i nie oszukuj! Ale nie daj plamy!     

1) Jak długo trwała Wojna Stuletnia?  

2) Który kraj robi kapelusze Panama?  

3) Z jakiego zwierzęcia robi się catgut?  

4) W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę Rewolucji Październikowej?  

5) Z włosów którego zwierzęcia zrobiona jest szczotka wielbłądzia?  

6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od nazwy którego zwierzęcia?  

7) Jak miał na imię król Jerzy VI?  

8) Jakiego koloru jest zięba purpurowa?  

9) Skąd pochodzi chiński agrest?  

10) Jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie? 

Mamy nadzieję, że daliście radę ;-) 

                                                                                                       K. Domaradzka 



 

 

 

 

W tym numerze przybliżymy Wam kolejną dyscyplinę sportową. 
 

 
Koszykówka – dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko 

sobie próbując zdobyć punkty wrzucając piłkę do kosza. Za datę powstania koszykówki uznaje się 

21 grudnia 1891 roku, a za jej twórcę – Jamesa Naismitha. 

 

Zasady- W koszykówkę grają dwie drużyny, po pięciu zawodników każda. Celem każdej z drużyn jest 

zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie zdobywaniu punktów przez 

drużynę przeciwną. Nad właściwym przebiegiem gry czuwają sędziowie, sędziowie stolikowi 

i komisarz. Zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która na koniec czasu gry uzyska większą liczbę punktów. 
  

• 1 punkt za celny rzut osobisty z linii rzutów wolnych 

• 2 punkty za celny rzut z akcji wykonany z odległości mniejszej niż linia rzutów za trzy punkty 

• 3 punkty za celny rzut zza linii rzutów za trzy punkty 

 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia sportowe – SKS - dla chętnych dzieci od kl. IV.   

Zajęcia  te polegają na popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, m. in. koszykówki, siatkówki. 

Mają na celu popularyzację i ogólne usportowienie uczniów. 

 

  

 

Także dla uczniów klas młodszych prowadzone są dodatkowe  zajęcia ruchowe, taneczne. 

Każdy przecież wie, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”!!! 

                                                                                                                                            Oliwia Skiba 

 

 



 

 

 

 

 

Jeśli masz pomysły, chcesz się przyłączyć do naszego zespołu, to serdecznie 

zapraszamy. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z p. Muszyńską w sali 25 
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