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Żegnaj szkoło,
 Witajcie wakacje !!!

P.S

Kasia Kine:

Już za kilka dni, w piątek 24 czerwca, zabrzmi ostatni
dzwonek i rozpoczną się wymarzone przez uczniów

wakacje! 

Zanim jednak nastąpi ta radosna chwila, trzeba
cierpliwie poczekać na zakończeniu roku szkolnego i
podziękować nauczycielom za pracę, którą włożyli w

wychowanie i nauczanie!

Już niedługo widzimy się na akademiach z okazji
końca roku szkolnego!

Patryk Saluk:

Do końca roku szkolnego
pozostało zaledwie kilka dni.
Zbliżają się wakacje, które, jak
zwykle, potrwają (zaledwie) 2
miesiące :( 

Życzymy wszystkim uczniom i
nauczycielom odpoczynku,
wspaniałych przygód, wielu fajnych
wyjazdów i...

              Do zobaczenia!!!

PS
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              Kąpie się w słońcu czerwiec wesoły,
                 Ptaki śpiewają w gęstwinie liści.
                     Po raz ostatni idą do szkoły
                Wychowankowie - szóstoklasiści.

         Wietrzyk czerwcowy szumi w dąbrowie,
            Bzykają w kwiatach wesołe trzmiele.
              Żegnają szkołę wychowankowie, 
                Żegnają uczniów nauczyciele.
                             (R. Pisarski)

MT

Żegnajcie 6-klasiści!

Dobrze nam z Wami było, ale
wszystko co dobre szybko się
kończy. 

Gratulujemy i życzymy Wam 
dużo szczęścia w nowych
szkołach! Mamy nadzieję, że 
z powodzeniem będziecie
reprezentować naszą
podstawówkę!

Dziękujemy za wszelką pomoc!

PS

Pożegnania - klasy 6

AC

AC
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Relacja Kasi Kine:
Bardzo podobały mi się wszystkie
występy. 

22 kwietnia
w naszej
szkole odbył
się już 3
Dzień
Talentów. 
Na scenie
mogliśmy
oglądać
uczniów
mających
zdolności
wokalne,
aktorskie,
taneczne,
czy
muzyczne!!!

AC

Relacja Madzi:
Na dniu talentów było bardzo
emocjonująco. Sama tam również
występowała wraz z moimi
koleżankami Julka i Kasią.

AC

Kasia L raportuje:

W Dzień Talentów było wspaniale!
Uczniowie zaprezentowali się
fantastycznie. Mieliśmy okazję
zobaczyć dzieci w tańcu, śpiewie,
pokazach akrobatycznych, teatrze
czy w grze na instrumentach.
Wielkim show był także pokaz
Grzesia Borysa i Janka Tokarza -
uczniów "pozytywnie
zakręconych". 

W klasach 1-3 oglądaliśmy m.in
teatrzyk ze sztuką "Kot w butach",

zespół "Fasolki na bis", "Klub
Odkrywców Talentów", Marcysię
Bogacz, Izę i Kasię Lewandowską,
czy Jeremiego Gładysza. 

W klasach 4-6 pokazali się m.in
Sandra Mandera, Martyna Goik,
czy minizespół z klasy 6b z Kasią
Kine, Julią Kotas i Magdą Kalus.

Publiczność była zadowolona i
świetnie się bawiła. Było po prostu
cudownie! 
Już nie mogę się doczekać
pokazów w przyszłym roku! 

Szkolny Dzień Talentów - czyli to co
potrafimy robić najlepiej!!

AC

AC
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Fox - j. angielski:
Wynik: dobry - Lemoni Cebula (4a) i
Kasia Lewandowska (3b)
Kangur matematyczny:
Wynik: bardzo dobry - Kasia
Lewandowska (3b)
Wyróżnienia: Przemek Ciepły (6a) i
Antoni Staszowski (5a), Szymon
Podżorski (3b)
XVII Festiwal Małych Ojczyzn
Lokalnych - "Moja Dzielnica"
1 miejsce - Natalia Szołtysik (6c)
3 miejsce - Igor Moskal (5a)
Rudzka Liga Historyczna - 3
miejsce
Miejskie Biegi Przełajowe 1000m
1 miejsce kl.5 - Arek Żmurko

Uczniowie w trasie - czyli nasze
wycieczki i nasze konkursowe

osiągnięcia!

Nasze wyjazdy - raport p. Oli:

Na przełomie maja i czerwca odbyły się wycieczki
szkolne, na których działo się wiele ciekawych
rzeczy:
- klasy 6 na swój 3-dniowy wyjazd wyjechały do
Warszawy!

- Trzecioklasiści witali się z Bałtykiem i plażą w
Mrzeżynie oraz korzystali z uroków nadmorskiego
klimatu

- Klasy piąte odwiedziły bibliotekę w Wirku, gdzie
spędzili dzień z piękną literaturą

- Klasy 1c i 1d odwiedziły chorzowski Skansen, gdzie
odbyło się śląskie ważenie oraz edukacja w starej
szkole. Po ciekawych lekcjach regionalnych odbyło się
ognisko z przepysznymi kiełbaskami

- Klasy 2c i 2a odwiedziły w Bytomiu Dom Chleba,
gdzie tworzyli z ciasta warkocze oraz poznawali
przedmioty z dawnych lat. Po całej ciekawej
przygodzie pojechali na małe szaleństwo w parku –
Świerklańcu . AC
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Relacja Kasi L:

Od 30 maja do 12 czerwca klasy 3 pojechały
na Zieloną Szkołę nad morze do Mrzeżyna.
Wyjazd był o godzinie 7.00. Gdy przyjechał
autokar pożegnaliśmy się z rodzicami i
odjechaliśmy. Gdy dojechaliśmy do
ośrodka było słonecznie i bardzo pięknie.
Często chodziliśmy na plażę i jedliśmy lody.
Byliśmy też na wycieczkach w Parku
Rozrywki Zieleniewo, w Międzyzdrojach i w
Kołobrzegu. Mieliśmy tam okazję przejechać
się rowerem po linie, popłynąć statkiem
pirackim, przejść się Aleją Gwiazd, wykazać
się na imprezie pirackiej i skorzystać z wielu
innych atrakcji!

Zielona Szkoła była wspaniała. Wszystkie
dzieci wróciły zdrowe i bardzo zadowolone!
Dziękujemy za ten czas!AC

Kleks - ciekawostki z klas 1 - 3

Kółko teatralne - p. Ola:

Przez cały rok szkolny uczniowie klasy 1c i 1d
uczestniczyli w przygotowaniach przedstawienia
teatralnego pt. „Kot w butach”. 

Spektakl tworzono w ramach kółka teatralnego
Chochliki, które jest prowadzone przez panią Joanne
Volkert oraz panią Aleksandrę Swat. Całe zmagania
podczas przygotowań oraz prób uczniowie przedstawili
w swojej szkole na corocznym Dniu Talentów oraz
podczas XXVI Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej w Miejskim Domu Kultury w Bielszowicach. 

Gra aktorska, choreografia, stroje, muzyka, śpiew,
dekoracje oraz niesamowity talent naszych młodych
aktorów doprowadził do pierwszego sukcesu w formie
wyróżnienia. Gratuluje pierwszych osiągnięć na
deskach teatru i liczymy trzymając kciuki na kolejne w
nowym roku szkolny. 

AS

AC
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