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                               "Wielkanocny Króliczek"

                                 Wielkanocny Króliczek,
                              Gdy już byłam w łóżeczku,
                            Przyszedł do mnie i w czółko
                                  Stuknął złota pałeczką.
                                  Czary mary powiedział,
                                  Klepnął łapką w firanki,
                              Z błyskiem mi wyczarował
                                  Wielkanocne pisanki.
                             Potem spadł złoty deszczyk,
                             Królik znikł, został wierszyk.
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    Ferie, ferie...zima, zima...i po feriach...i po zimie!

Relacja Kasi:
Pierwszego dnia ferii wychowawcy
przywitali nas z wielkim
uśmiechem. Podzieliliśmy się na
sale i wymyślaliśmy nazwy grup.
Było w tym czasie dużo ciekawych
zajęć w szkole i wiele wycieczek.
Byliśmy m.in. w kinie na
filmie "Misiek w Nowym
Jorku". Odwiedziliśmy Jasną
Górę i Muzeum Zapałek. Byliśmy
też w Osikowej Dolinie, gdzie
robiliśmy piękne motyle i kwiaty. W
inny dzień byliśmy też w Krainie
Kreatywności "Akuku", gdzie
robiliśmy m.in mus jabłkowy.
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Ogłoszenie - Nasza biblioteka:
   
   To miejsce, gdzie jest tysiące
książek i na pewno też Ty
znajdziesz niejedną dla siebie.Gdy
już wybierzesz i zaczynasz czytać
twoja wyobraźnia się otwiera i
wkraczasz w niesamowity świat.
   To tam zaczyna się Twoja
przygoda!Sam decydujesz w jaki
świat chcesz wkroczyć: przyrody,
magii, nauki, przygód, sportu,
miłości bądź inny. Biblioteka to
wyjątkowe miejsce dla każdego.

Czeka na Ciebie !!!!!!

Relacje uczestników:
Wiktoria Sz. (kl.3): Bardzo mi się
podobało i nieźle się bawiłam
Wiktoria Rz. (kl.3): Było fajnie!! :)

Ferie to czas, gdy w naszej szkole można uczestniczyć w wielu
ciekawych zajęciach i wycieczkach. Dziękujemy szczególnie

opiekunom za poświęcony czas i już nie możemy się doczekać
następnych takich okazji do spotkań! A jak było? Poczytajcie!
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Relacja p. Ani:
Pierwszaki z klasy 1c i 1d miały
okazję odwiedzić Osikową Dolinę
w miejscowości Koziegłowy.
Odbyły się tam interesujące
warsztaty, gdzie dzieci mogły
pokazać swoje zdolności
artystyczne. Wykorzystując
kolorowe osikowe wiórki, dzieci
wykonały niesamowite dekoracje
koszyków oraz jeże. Była tam
także możliwość zobaczenia jak
takie wiórki powstają! Po
twarzach widać było zadowolenie i
satysfakcje!

EM

Relacja Magdy:

Niedawno klasy szóste i piąte
pojechały na wycieczkę
do Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach. Na
początku został puszczony film
przedstawiający historię powstań.
Nauczyło nas to, że dla Ślązaka
słowo to rzecz święta! 
Było tam też dużo multimedialnych
ekspozycji i interaktywnych zadań.
Bardzo dużą uwagę przykuło
urządzenie do przerabiania zdjęć. 
Pod koniec wycieczki można było
kupić pamiątkę.

Wycieczkowo czyli nasze przygody i
nasze wspomnienia!
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Relacja Mai i Julii:

Podczas wycieczki do Cieszyna najbardziej podobały nam się różne
legendy związane z miastem. Zwiedzaliśmy tam różne zabytki np.
Rotundę, czy Wieżę Piastowską.Odwiedziliśmy też studnie Trzech Braci
i wysłuchaliśmy legendy o Czarnej Księżnej!

Wycieczka ta pozwoliła mi także zwiększyć wiedzę dotyczącą naszych
południowych sąsiadów Język czeski okazał się o tyle podobny do
Polskiego, że nawet zrozumiałyśmy co sprzedawczyni mówiła do nas w
sklepie. Najbardziej smakowała czekolada studencka i znane na
cały świat lentilki!!
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Konkursowo czyli nasze osiągnięcia!

Nasi koledzy
brali ostatnio
udział wielu
konkursach
szkolnych i
między-
szkolnych,
gdzie mogli
zaprezentować
swoje
umiejętności i
wszechstronną
wiedzę!
Podziwiajcie! AC

Gazetkę przygotowali dla Was:

Magda Kalus (6b), Kasia Kine (6b), Kasia
Lewandowska (3b), Natalia Kozubowska (4a), 
Maja Tukaj (4a), Julia Tukaj (4a), Patryk Saluk (6b)

Opiekunowie:
p. Anna Ćwik (redaktor naczelny)
p. Aleksandra Swat

Konkurs Piosenki Angielskiej:
Klasy I - III
1 miejsce – Katarzyna Lewandowska (kl. 3b)
2 miejsce – Anna Matynia (kl. 3c)
3 miejsce – Martyna Buchczik (kl. 3b)
Wyróżnienie – Oskar Syrek (kl. 1b)
Klasy IV - VI
1 miejsce – Tamara Ledińska (kl. 4b)
2 miejsce – Wiktoria Malurdy (kl. 4a)
3 miejsce – Lemoni Cebula (kl. 4a)

Konkurs dla kl. III – „Wiem wszystko o Anaruku”
1 miejsce – drużyna z kl. 3c –  Piotr Joszko, Anna
Matynia, Franciszek Syzdół
2 miejsce – drużyna z kl. 3b – Martyna Buchczik, Julia
Jasny, Katarzyna Lewandowska
3 miejsce – drużyna z kl. 3a – Klaudia Gryzik, Dawid
Malik, Oliwier Szafran

Konkursy szkolne:
"Nasze Boże Narodzenie"
1 miejsce – Katarzyna  Lewandowska (kl. 3b)
2 miejsce – Karolina Koźbiał (kl. 3b)
3 miejsce – Marcelina Bogacz (kl. 3c)

Konkurs dla kl. IV – VI – „Mistrz ortografii”
Mistrz – Marta Ożóg (kl. 6b)
Wicemistrz – Julia Kotas (kl. 6b)

                    Konkursy międzyszkolne:

Konkurs „Ku pamięci Jana Wyplera”
1 miejsce – Mateusz Kaczmarczyk
2 miejsce – Grzegorz Borys
Konkurs z języka angielskiego na pocztówkę z
Londynu
1 miejsce – Natalia Matlak

Miejski konkurs „Omnibus”
2 miejsce – Katarzyna Lewandowska
Konkurs wiedzy o Rudzie Śląskiej
3 miejsce
Miejski konkurs plastyczny – „Moja ulubiona
postać bajkowa ze mną w karnawale”
Wyróżnienie – Karolina Koźbiał

Dzielnicowy turniej szkół "Z przyrodą na Ty"
1 miejsce - drużyna klas 1-3
2 miejsce - drużyna klas 4-6
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