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J. BRZECHWA   
PRZYJŚCIE WIOSNY 

    
Naplotkowała sosna,  

Że już się zbliża wiosna.  

Kret skrzywił się ponuro:  
- przyjedzie pewnie furą...  

jeż się najeżył srodze:  
- raczej na hulajnodze.  

Wąż syknął: - Ja nie wierzę  

Przyjedzie na rowerze.  
Kos gwizdnął:  

Wiem coś o tym,  
Przyleci samolotem.  

Skąd znowu-  

Rzekła sroka -  
Ja z niej nie spuszczam oka  

I w zeszłym roku w maju  

Widziałam ją w tramwaju  
Nieprawda! Wiosna zwykle  

Przyjeżdża motocyklem!  
A ja wam tu dowiodę,  

Że właśnie samochodem.  

Nieprawda, bo w karecie!  
W karecie? Cóż pan plecie?  

Oświadczyć mogę krótko,  
Ze płynie własną łódką!  

A wiosna przyszła pieszo.  

Już kwiaty za nią spieszą,  
Już trawy przed nią rosną  

I szumią:  
Witaj wiosno! 

 

 

 



 
 

Oto kolejny numer naszej szkolnej gazetki, życzymy miłej lektury. 
 

Nadejście wiosny oznacza, że zaczynamy myśleć o wakacjach, ale póki co nie zwalniamy 
tempa, jesteśmy aktywni, wciąż ciężko pracujemy, ale też efekty są imponujące. Oto 

przegląd niektórych wydarzeń. 
 

 

 

 

W dniach 14-18 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole "Tydzień zdrowia". Celem działań była promocja zdrowia, 

kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych i ekologicznych. W ramach tych zajęć odbyły się konkursy:  

"Trzymaj formę ponad normę" 

"Fit talerz" 

"Segreguj odpady - przyroda sama nie da rady", 

prezentacja multimedialna n/t "Skutki niewłaściwego odżywiania", 

przedstawienie "Ekologiczna królewna", 

warsztaty "Radosny uśmiech, radosna przyszłość". 

 

Uczniowie wzięli udział w akcji sprzątania świata, a także zajęciach aerobiku na boisku szkolnym. 

     
 

 Tradycją naszej szkoły stał się konkurs „Mam talent” . 

28 marca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród finalistom tego konkursu. Trzeba przyznać, że nasi 

uczniowie są bardzo utalentowani! 



 

  

XII Wojewódzki 

Konkurs Piosenki 

Religijnej 
„PIEŚŃ NIESIEMY 

W DARZE” 

 
POD PATRONATEM 

 JE KS. BPA 

ANDRZEJA 
IWANECKIEGO 

 
 

 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach jest od wielu lat organizatorem 

Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze”. 
 W konkursie corocznie bierze udział ok. 200 uczestników, a jego celem jest przybliżanie postaci 
św. Jana Pawła II. Jury w składzie: ks. Jacek Orszulak - proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, 

dr R. Sojka - muzyk Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 
A. Brodka - nauczycielka  Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach, H. Pielichowski - instruktor nauki gry na 

gitarze w MDK w Gliwicach brało pod uwagę: dobór repertuaru, czystość intonacji, poprawną dykcję, poczucie 
rytmu, wrażenie artystyczne. Uczestników oceniano w kategoriach: soliści - klasy I-III, IV-V i VI-VII oraz zespoły 
- klasy I-III i IV- VII. 

 Uroczysta Gala koncertowa odbyła się w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach 18 
maja 2018 roku o godz. 10.00. Honorowy patronat nad wydarzeniem pełni JE ks. biskup Andrzej Iwanecki. Przy 

organizacji współpracujemy z MDK w Gliwicach, a patronem medialnym jest Gość Niedzielny.   
W tym roku odbyła się już dwunasta edycja konkursu. 

  B. Mirocha, J. Sojka 

 
 

 

 
 

 
 

Nasi uczniowie oczywiście też wzięli  udział w tym 
konkursie.   

W kategorii zespół klas IV-VII nasi reprezentanci w 
składzie: Amelia Bartkiewicz, Oliwia Zagórska, Karolina 
Lewandowska, Milan Buraczyński, Dominika Zasuwa, 
Marta Dobosz i Miłosz Jabłoński wyśpiewali 1 miejsce! 

Co więcej, solistka, Dominika Zasuwa, tak pięknie 
wykonała utwór ,, W ciszy niepokalanej", że zachwycone 

jury przyznało jej również 1 miejsce. 



Także  w kategorii klas I-III odnieśliśmy sukces: solistka 
Zosia Lisecka zajęła I miejsce, a zespół z klasy III a zajął 
Iimiejsce 

 
 

 
 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

       

Pierwsze dni majowe to dla społeczności szkolnej miły czas odpoczynku, 

ale też świętowanie ważnych dni dla małej i wielkiej Ojczyzny. . 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczniowie klasy 

6b oraz 4d zaprosili 

pozostałe klasy 

naszej szkoły  

na sejmik uczniowski 

poświęcony rocznicy 

uchwalenia 

Konstytucji 3 maja. 

Starali się 

odpowiedzieć  

na pytania, czym 

 dla nich jest 

Ojczyzna, Naród, 

Wolność. 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Klasy 3, 6 i 7 były 
na ciekawym spotkaniu  

z Kajetanem Rajskim- autorem 
książek o bohaterach czasu 

wojny i Żołnierzach Wyklętych. 
Uczennice 4b i 1b z werwą 

odśpiewały utwór 

„Warszawskie Dzieci”. 

 



 

Udział w Spotkaniu 
Pokoleń na Cmentarzu 
Centralnym – uroczystości 
zorganizowanej dla 
uczczenia pamięci 
więźniów hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego 
Auschwitz- Birkenau i jego 
gliwickich filii. Naszą szkołę 
reprezentował Poczet 
Sztandarowy w składzie: 
Kaja Buraczyńska, 
Małgorzata Białas oraz 
Karol Sawicki pod opieką p. 
Anny Błaż i p. Katarzyny 
Morawiec oraz p. 
vicedyrektor Ewy Rak. 

 

 

 

 



W roku szkolnym 2017/2018  

na zajęciach koła plastycznego 

realizowany był program  

pt. "Dzieła wielkich mistrzów 

inspiracją uczniów". 

 Podczas zajęć przybliżone 

zostały uczniom sylwetki 

znanych lub mniej znanych 

artystów oraz zapoznano  

z niektórymi ich dziełami, które 

następnie stały się inspiracją  

do stworzenia prac plastycznych.  

Uczestnicy mieli za zadanie 

stworzyć własne dzieło 

inspirując się barwą, formą, 

kształtami czy elementami 

zawartymi 

 na obrazie, wykorzystując 

przygotowane przez nauczyciela 

plastyki środki plastyczne 

 i używając zaproponowanej 

techniki plastycznej. 

Oto kilka prac stworzonych przez uczniów: 

Inspiracją były dzieła Pablo Picassa 

Inspiracją były murale Keitha Haringa 

 

 

Inspiracją były dzieła Pieta Moundraina 



 

 

 

 

Oto kilka wydarzeń: 

• klasy trzecie rywalizowały w siódmej edycji konkursu wiedzy o patronie szkoły św. Janie Pawle II,  

• uczniowie klas III b i III d  brali udział w warsztatach odbywających się w Willi Caro, dotyczących 

niezwykłej i bogatej symboliki jajek wielkanocnych, 

• 16  marca do naszej szkoły przyjechało mobilne planetarium - uczniowie mogli dowiedzieć się więcej 

 o kosmosie oglądając ciekawy seans, 

• 19  marca  klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b oraz grupy przedszkolne poszły do ,,Mrowiska’’ na musical 

„Dorotka w krainie Oz”, 

• udział w akcji „Sprzątanie świata”, 

• zaangażowanie w tydzień zdrowia, 

• uczestnictwo w licznych konkursach i osiąganie wysokich lokat 

Alicja Kozłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak się nazywa płacz małego raczka?  

-   wycieraczka  

 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię. 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-placz-malego
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-placz-malego
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-placz-malego
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-placz-malego


   

 

 

 

 

 

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

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

 

 
 

 

Zespół redakcyjny: 

Alicja Kozłowska, Emilia Płonka, Maja Krawczyk, Milena Zajda, Oliwia Skiba 

Opiekun zespołu: Katarzyna Muszyńska (k.muszynska.zsp8@gmail.com) 

Opieka graficzna: Iwona Sołowij 
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