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  "KUKIEŁKOWO-PACYNKOWY ZAWRÓT GŁOWY!"

W ramach
„Międzynarodowego
Dnia Teatru” oraz
programów
„Czytające szkoły”
i „Książki naszych
marzeń”,
uczniowie naszej
szkoły
przygotowali
przegląd
teatrzyków pt.
„KUKIEŁKOWO -
PACYNKOWY
ZAWRÓT
GŁOWY”. Celem
zorganizowanego
przedsięwzięcia
było:
· 

rozwijanie twórczej
postawy dzieci,
·  rozbudzanie
zamiłowania do
czytelnictwa,
·  innowacyjne
wykorzystanie
zaczerpniętych z
kanonu tekstów
literackich,
·  promowanie
oferty biblioteki
szkolnej.
Organizatorzy
zaprosili
pierwszoklasistów
z pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 38
na inscenizacje

baśni: „KOT W
BUTACH”,
„ŚPIĄCA
KRÓLEWNA”,
„KRÓLEWNA
ŚNIEŻKA”,
„BRZYDKIE
KACZĄTKO”  i
legendy „O
SMOKU
WAWELSKIM” w
dniu 14 kwietnia
2016 r. Z pomocą
samodzielnie
wykonanych
pacynek wystawili
piękne
przedstawienia, do
których oprawę

muzyczną
przygotowali
uczniowie klas II a
i III a. Spotkanie
stało się także
okazją do
prezentacji przez
zaproszonych
gości umiejętności
recytatorskich i
tanecznych. 

Po co jest teatr?
Ta drabina to
schody do nieba,
a ta miska to
księżyc.
Tamten miecz to
zwyczajny
pogrzebacz,

A z garnków są
hełmy rycerzy.
Ale kto w te czary
wierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko
było inne niż
dotąd.
Żeby iść do domu
w zamyśleniu, w
zachwycie.
I już zawsze w
misce księżyc
widzieć.
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Kultura języka
zaczyna się
tam, gdzie się
zaczyna
świadomość
językowa,
gdzie ludzie nie
tylko mówią,
lecz
zastanawiają
się na tym, jak
mówią.
Stanisław
Szober
Uczniowie klas
V i VI

sosnowieckich
szkół
podstawowych
wykazywali się
świadomością
językową
podczas V
Międzyszkolnego
Konkursu
Polonistycznego
„Z
polszczyzną
za pan brat”,
który odbył się
26 kwietnia
2016

r. Głównymi
jego celami
było:
-
popularyzowanie
wiedzy o
języku,
- rozbudzanie
zainteresowania
językiem
ojczystym,
- nabywanie
umiejętności
przestrzegania
norm
językowych

i kształtowanie
kultury
wypowiadania
się w mowie i
piśmie,
- rozwijanie
wrażliwości
społecznej na
problem
higieny
językowego
obcowania,
- wyposażenie
w wiedzę o
funkcjonowaniu
języka,

ukazanie jego
roli i funkcji,
- kształtowanie
i bogacenie
słownika
czynnego,
- wdrażanie do
uważnego
czytania
wszelkich form
przekazu, jako
podstawowego
warunku ich
odbioru,
- wdrażanie do
stosowania

trafnych
środków
językowych w
zależności od
adresata,
treści i rodzaju
wypowiedzi,
- kształcenie
umiejętności
współdziałania
w zespole,
twórczej pracy
w grupie.

   V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY
                 "Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT"

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 6 05/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Szkolne Wieści"

Zadaniem
uczestników
było wykazanie
się znajomością
zasad ortografii
w czasie pisania
ze słuchu.
Kolejnym
etapem zmagań
konkursowych
był quiz. Dzieci

musiały
wskazać
właściwą
odpowiedź na
podstawione im
pytania,
dotyczące
poprawności
językowej.
Dużym
zaintereso-

waniem cieszyło
się zadanie,
polegające na
pracy ze
słownikami.

Należało
wyszukać
znaczenie
podanych słów
w słownikach
języka
polskiego,
wyrazów
obcych, gwary
uczniowskiej,
itp.;

podać
pochodzenie i
czas powstania
wyrazu,
posiłkując się
słownikiem
etymologi-
cznym;
sprawdzić
poprawność
zapisu

w słowniku
ortograficznym
lub poprawnej
polszczyzny;
wyjaśnić
znaczenie
frazeologizmów
w oparciu o
słownik
frazeologiczny,
poszukać
synonimów 

podanego
wyrazu w
słowniku
wyrazów
bliskoznacznych,
itd. 
Na koniec
zaproponowaliśmy
„sałatkę
literową” –
ćwiczenie
polegające na
ułożeniu słów z
rozsypanych
liter.
W części
artystycznej
uczniowie klas
II b i II c
przedstawili
teatrzyki
kukiełkowe, do
których
oprawę
muzyczną
przygotowały

dzieci z klasy
IIa.
Wyniki:
I miejsce –
Julia Pielecka i
Gabriela
Wróblewska z
SP nr 15
II miejsce –
Wiktoria
Dziurkowska i
Martyna
Balbiarz z SP
nr 19
III miejsce –
Karolina Wilk i
Marek Doliński
z SP nr 46
Wyróżnienie –
Weronika
Kilowska i
Marta Chojęta
z SP nr 23
Zwycięzcom
gratulujemy!

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ I
UMIEJĘTNOŚCI!
1.  Jaki może
być argument:
przekonywujący
czy
przekonujący?
Argument
może być
przekonujący
lub
przekonywający.
Błędna forma
przekonywujący
stanowi
skrzyżowanie
dwóch
pierwszych
form.
2.  Wskaż
poprawną
formę: lubiał
czy lubił?

Poprawna
forma to lubił.
Wybieranie
niewłaściwej
formy
kwalifikowane
jest jako
fleksyjny błąd
gramatyczny,
polegający na
wyborze
niewłaściwego
wzorca
odmiany.
3.  Wskaż
poprawnie
akcentowany
wyraz: ma – te
– ma – ty – ka
czy ma – te –
ma – ty – ka?
Odp.: ma – te
– ma – ty – ka
W języku
polskim
akcent

wyrazowy
pada z reguły
na drugą
sylabę od
końca. W
wyrazach
obcych,
zakończonych
na –yka, -ika,
akcentowana
jest trzecia
sylaba od
końca.
Akcentując w
tych
wyrazach
niewłaściwą
sylabę
popełniamy
błąd
fonetyczny.
1.  Wskaż
właściwy
rodzaj
podanego
rzeczownika:
(ten) rodzynek

czy (ta)
rodzynka?
Odp.: (ten)
rodzynek i (ta)
rodzynka
Pośród
rzeczowników
mamy
rzeczowniki
osobliwe –
dwurodzajowe,
na przykład:
(ten) beksa
lub (ta) beksa,
(ten) skwarek
lub (ta)
skwarka, (ta)
piszczel lub
(ten) piszczel.

. .. .
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1.  Wskaż
poprawną
formę: dłoniami
czy dłońmi?
Odp.: dłoniami
i dłońmi

Niektóre
rzeczowniki w
narzędniku
liczby
mnogiej
przybierają
dwie
końcówki: -
ami oraz –mi,
na przykład
gwoździami
lub
gwoźdźmi,
sańmi lub
saniami.
2.  Podaj
właściwy
rodzaj
rzeczownika:
ten pomarańcz

czy ta
pomarańcza?
Odp.: ta
pomarańcza
Wśród
rzeczowników
osobliwych
mamy w
języku
polskim takie,
których
rodzaj należy
zapamiętać:
(ten)
podkoszulek,
(ta) kontrola,
(ta)
tenisówka,
(ta) gerbera,
(ten) oręż, (ta)
zgorzel, itp.
3.  Zdecyduj,
czy podane
zdanie jest
poprawnie
skonstruowane:
Mój stół jest

bardziej
drewniany.
Odp.: nie

Niektóre
przymiotniki
nie stopniują
się. Należą do
nich te, które
pochodzą od
rzeczowników,
na przykład
drewniany,
szklany,
żelazny. Jeśli
jakiś stół jest
drewniany, to
inny nie może
być bardziej
drewniany.
4.  Wskaż
poprawnie
skonstruowane
zdanie: Za
stołem siedzi
Piotr, Jan oraz
Ola. czy

Za stołem
siedzą Piotr,
Jan oraz Ola.
Odp.: Za
stołem siedzą
Piotr, Jan oraz
Ola.
Podmiot i
orzeczenie
tworzą
związek
główny.
Wykazują
zgodność pod
względem
LICZBY, a w
czasie
przeszłym i w
trybie
przypuszczającym
także pod
względem
rodzaju.
Właśnie
dlatego
związek
główny jest

jednocześnie
związkiem
zgody.
Podmiot
szeregowy
Piotr, Jan
oraz Ola
wskazuje na
kilku
wykonawców
czynności
(LICZBA
MNOGA),
stąd  LICZBA
MNOGA
czasownika
SIEDZĄ.
5.  Która z
form jest
poprawna: w
Zakopanym
czy w
Zakopanem.
Odp.: w
Zakopanem
Nazwy
miejscowe

rodzaju
nijakiego,
zakończone w
mianowniku
na –e,
odmieniające
się tak, jak
przymiotniki,
zachowują w
narzędniku i
miejscowniku
starą
końcówkę -
em.

6.  Wskaż
poprawnie
odmieniony
liczebnik:
półtora roku
czy półtorej
roku?
Odp.: półtora
roku
Rodzaj
liczebnika
półtora należy
dostosować
do rodzaju
rzeczownika,
który za nim
występuje.
Czyli: Moje
dziecko ma
półtora
roczku –
rzeczownik
rodzaju
męskiego
roczku
wymaga

formy
liczebnika
półtora.Zjadłam
półtorej
kromki chleba
– rodzaj
żeński
rzeczownika
kromki
wymaga
formy
liczebnika
półtorej.
Wyglądać jak
półtora
nieszczęścia
– rodzaj nijaki
rzeczownika
nieszczęścia
wymusza
formę
liczebnika
półtora.
7.  Wskaż
poprawne
zdanie: 

Konkurs
odbędzie się w
maju. czy
Konkurs
odbędzie się w
miesiącu
maju?
Odp.: Konkurs
odbędzie się w
maju.
Wyrażenie w
miesiącu maju
jest
pleonazmem,
czyli błędem
językowym,
bowiem
pierwsza jego
część w
miesiącu
zawiera te
same treści,
które
występują w
części drugiej
maju

. Najczęściej
pojawiające
się pleonazmy
to: okres
czasu, w dniu
dzisiejszym,
w każdym
bądź razie,
fakt
autentyczny,
potencjalne
możliwości,
kontynuować
dalej, cofać
się do tyłu.
8.  Czy formy
psycholożka,
ekolożka,
socjolożka
itp. w
odniesieniu
do kobiet są
poprawne?
Odp.: tak
 
Formom

tym nie
można nic
zarzucić pod
względem
językowym,
są  bowiem
słowotwórczo
poprawne,
jako regularne
nazwy
żeńskie
tworzone
przyrostkiem
-ka od nazw
męskich,
podobnie jak
filolożka,
teolożka,
antropolożka,
a także
filozofka,
laryngolożka i
inne.
Publikacje
poprawnościowe
uznają

je jednak za
niepoprawne
ze względu na
brak
akceptacji
społecznej dla
takich form.
Nowy słownik
poprawnej
polszczyzny
PWN pod
redakcją 
Andrzeja
Markowskiego
notuje: nazwy
żeńskie z
przyrostkiem
-ka zostały
uznane za
mało
oficjalne,
lekceważące,
nie licujące z
powagą,
rangą i
pozycją

społeczną
wskazywanych
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Uczniowie klasy
II b: Julian
Baran, Zuzanna
Kuś, Oliwia
Cisło, Oliwia
Namysłowska,
Magdalena
Ozimek,  Liliana
Bulińska oraz
Aleksandra
Zawalska
wybrali się na
Międzyszkolno-
Przedszkolny
Konkurs
Recytatorski
„Wiosna
poetycka”. Mieli
okazję
podziwiać
umiejętności
młodszych i
starszych
kolegów i
koleżanki oraz
zaprezentować
własne talenty.

Ola, wcielając
się w rolę
sympatycznej
kotki,
wyrecytowała
wiersz
nieznanego
autora pt.
„Przedwiośnie” i
zajęła III
miejsce. Warto
wspomnieć, iż
uczennica ta
zdobyła również
wyróżnienie na
XII Regionalnym
Konkursie
Recytatorskim
„Magia żywego
słowa”,
deklamując
wiersz Danuty
Wawiłow „A jak
będę dorosła…”

Oliwia
Namysłowska

z klasy II b,
zajęła II miejsce
w
Międzyszkolnym
Konkursie
„Kukiełkowa
Marzanna”,
organizowanym
przez SP nr 46
w Sosnowcu. Ze
słomy zrobiła
piękną kukiełkę,
której uszyła
kolorowe
ubranko.

Maksymilian
Żak z klasy II b
zdobył II
miejsce w
Konkursie
Plastyczno-
Matematycznym
„Pisanka
matematyczna”,
organizowanym
przez Zespół
Szkół nr 1 w
Sosnowcu. Z
masy solnej i
siana wykonał
oryginalną
pisankę, którą
ozdobił
działaniami
matematycznymi
i figurami
geometrycznymi.
W poprzednim
numerze naszej
gazetki
prezentowaliśmy

wiersze, które
napisali nasi
uczniowie w
ramach udziału
w konkursie
literackim. Miło
nam
poinformować,
iż Weronika
Nowakowska,
uczennica klasy
III a, autorka
wiersza pt.
„Wiosna”,
zdobyła II
miejsce w
Międzyszkolnym
Konkursie
Poetyckim
„Powiedzieć
wierszem” pod
hasłem „A
Wiosna przyszła
pieszo”,
organizowanym
przez SP nr

19 w Sosnowcu.
Wiktoria
Sobiesiek i
Maksymilian
Żak, uczniowie
klasy II b,
otrzymali
wyróżnienie.

.

.

.
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                       KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

.

.

.

„A oto mój
sekret. Jest
bardzo prosty:
dobrze widzi
się tylko
sercem.
Najważniejsze
jest
niewidoczne
dla oczu.”
Chyba każdy
nie ma
problemu z
rozpoznaniem
tego cytatu – to
oczywiście

słowa Małego
Księcia.
Tytułowy
bohater
wyrusza w
podróż po
planetach w
poszukiwaniu
prawdziwego
przyjaciela. Nie
odnajduje go w
Królu, bo ten w
każdym widzi
swego
poddanego.
Próżny z kolei

chciał słyszeć
same
pochwały i
komplementy.
Bankier zajęty
liczeniem, sam
nie wiedział
czego, na
Małego Księcia
nie zwracał
uwagi. A
kolejną,
siódmą planetą
była Ziemia.
Czy tu nasz
bohater spotkał

przyjaciela?
„Szukać
należy
sercem.”
Książka
bardzo mi się
podobała. Jest
mądra i wcale
to nie taka
bajeczka dla
dzieci, jak
początkowo
myślałam. A
dodatkowo –
jest napisana
w formie

komiksu, co
dla mnie było
ułatwieniem w
zrozumieniu
treści.
Kolorowe
ilustracje
przyciągają
wzrok.
Dlaczego Mały
Książę bał się
baobabów?
Czego szukał
w ogrodzie
pełnym róż?
Dlaczego

„świat łez jest
taki
tajemniczy”?
Przeczytajcie,
sami
znajdziecie
odpowiedzi.
  Oliwia, kl. 5

.

.

.
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„Mikołajek” to
książka, którą
napisał
francuski
pisarz
Gościnny, syn
emigrantów z
Polski,
natomiast
zabawne
ilustracje
wykonał
Sempe.
Mały łobuziak
Mikołajek jest
głównym
bohaterem i
jednocześnie
narratorem
każdego z
opowiadań.
Bo to właśnie
cykl
odrębnych
opowiadań,
powiązanych
ze sobą

bohaterami,
ale różnych
treściowo,
składa się na
całą lekturę i
to między
innymi różni
książkę od
omawianych
przez nas
dotychczas
na lekcjach.
Poznajemy
różne,
zabawne
przygody
Mikołajka i
śmiejemy się
z nich, bo
trudno o
powagę
czytając
książkę.
Mikołajkowi
na przykład o
mało co udało

się
zaadoptować
psa, nawet już
nazwał go
Reks i prawie
przekonał do
tego pomysłu
mamę, ale
odnalazł się
prawowity
właściciel.
Innym razem
postanawia,
za namową
kolegi, iść na
wagary, ale
wypad ten
wcale nie
należał do
udanych.
Mikołajek
chciał też
uciec z domu
(bo wylał
butelkę
atramentu na
nowy dywan

i mama go
okrzyczała),
ale i tak
musiał
wrócić.
Chłopiec palił
też cygaro, a
ta przygoda z
kolei
zakończyła
się zakazem
dla taty
palenia fajki w
domu.
Dlaczego?
Przeczytajcie
sami.
Śmiałam się,
kiedy
Mikołajek z
kolegami uczą
nowego
ucznia w
klasie
(Anglika
zresztą)
nowych słów,

a on i tak
najszybciej
uczy się…
przezwisk.
Kogo
rozbawią, tak
jak mnie,
perypetie
Mikołajka,
może sięgnąć
po następne
przygody
naszego
bohatera
opisane w
kolejnych
książkach –
„Rekreacje
Mikołajka”,
„Nowe
przygody
Mikołajka” i
inne.
Zapraszam do
lektury, bo
warto!
  Ania
Mokrzyc, kl. 5

Uczniowie naszej szkoły chętnie spędzają czas w
świetlicy szkolnej. Grają w gry planszowe, klasy oraz
piłkarzyki, rysują i kolorują, biorą udział w zajęciach
sportowych i czytelniczych. Najchętniej układają
jednak piękne budowle z klocków lego. Klaudia
Gawron, uczennica klasy II a, zbudowała pięknego
kotka, pieska, konia i mysz. Jej starszy kolega również
postanowił pochwalić się wspaniałym samolotem.
Gratulujemy pomysłu i umiejętności!

.. ..


	„Mikołajek” to książka, którą napisał francuski pisarz Gościnny, syn emigrantów z Polski, natomiast zabawne ilustracje wykonał Sempe.
	bohaterami, ale różnych treściowo, składa się na całą lekturę i to między innymi różni książkę od omawianych przez nas dotychczas na lekcjach.
	się zaadoptować psa, nawet już nazwał go Reks i prawie przekonał do tego pomysłu mamę, ale odnalazł się prawowity właściciel. Innym razem postanawia, za namową kolegi, iść na wagary, ale wypad ten wcale nie należał do udanych. Mikołajek chciał też uciec z domu (bo wylał butelkę atramentu na nowy dywan
	i mama go okrzyczała), ale i tak musiał wrócić. Chłopiec palił też cygaro, a ta przygoda z kolei zakończyła się zakazem dla taty palenia fajki w domu. Dlaczego? Przeczytajcie sami.
	a on i tak najszybciej uczy się… przezwisk.
	Kogo rozbawią, tak jak mnie, perypetie Mikołajka, może sięgnąć po następne przygody naszego bohatera opisane w kolejnych książkach – „Rekreacje Mikołajka”, „Nowe przygody Mikołajka” i inne.
	Poznajemy różne, zabawne przygody Mikołajka i śmiejemy się z nich, bo trudno o powagę czytając książkę. Mikołajkowi na przykład o mało co udało
	Mały łobuziak Mikołajek jest głównym bohaterem i jednocześnie narratorem każdego z opowiadań. Bo to właśnie cykl odrębnych opowiadań, powiązanych ze sobą
	Śmiałam się, kiedy Mikołajek z kolegami uczą nowego ucznia w klasie (Anglika zresztą) nowych słów,
	Zapraszam do lektury, bo warto!
	Ania Mokrzyc, kl. 5

