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      KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ!
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Kończy się maj.
Nadchodzi czas
podsumowań i
długo
wyczekiwany
przez wszystkich
okres wakacji. W
naszej gazetce
również przyszła
pora na
podsumowanie
niektórych
wydarzeń z
całorocznego
życia naszej
szkoły. 
Mijający rok
szkolny był dla
naszych uczniów

rokiem pod
hasłem nowych
książek, które
udało się nam
pozyskać w
ramach
rządowego
programu "Książki
naszych marzeń".
Wśród
zakupionych 222
pozycji
książkowych
znalazły się:
Wśród pozycji
książkowych
znalazły się:
lektury szkolne,
książki

popularno-
naukowe (w tym
słowniki i
encyklopedie), a
także liczne
egzemplarze
beletrystyczne (w
tym książkowe
kontynuacje
przygód znanych
naszym uczniom
bohaterów
literackich). Przez
cały czas trwania
programu
współpracowano z
Miejską Biblioteką
Publiczną 
w Sosnowcu (Filia

nr 15). Uczniowie
uczestniczyli w
lekcjach
bibliotecznych,
które nawiązywały
do edukacji
regionalnej i
medialnej, a także
zawierały
elementy
biblioterapii.
Ponadto brali
udział w
ciekawych
spotkaniach z
pisarzami,
podczas których
mogli: poznać
ciekawostki

z życia twórców,
dowiedzieć się, jak
powstaje książka
oraz zdobyć
autografy. Na
terenie naszej
szkoły
organizowano
liczne wydarzenia
promujące
czytelnictwo, 
w których
uczestniczyli
uczniowie.
Pierwszym z nich
był Szkolny
Konkurs
Czytelniczy „Pan
Andersen i jego

baśnie” dla
uczniów klas II-III
(luty 2016 r.).
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Kolejnym
konkursem był
Szkolny
Konkurs
Językowy
„Bawmy się
polszczyzną”
dla uczniów
klas IV-VI
(marzec 2016
r.). Z kolei w
kwietniu 2016
r. uczniowie
naszej szkoły
przygotowali
przegląd
teatrzyków pt.
„Kukiełkowo-
pacynkowy
zawrót głowy”.
cówką SP nr
38. Ponadto,
od początku
roku szkolnego
2015/2016,
podczas zajęć
opiekuńczo-
wychowawczych
w świetlicy
szkolnej
prowadzono
zajęcia
czytelnicze z
wykorzystaniem
książek
pozyskanych
w ramach
projektu

rządowego.
Uczniowie
chętnie
uczestniczyli w
zajęciach,
poznawali
ciekawe
przygody i
tajemnice
różnych
bohaterów,
rozwiązywali
zagadki oraz
wspólnie
czytali.
Ponadto przez
cały rok
szkolny na
łamach naszej
gazetki
ukazywały się
krótkie
recenzje
książek
przeczytanych
przez uczniów.
W kwietniu
2016 r.
uczniowie
klasy Va
gościli na lekcji
języka
polskiego p.
Kamila Wnuka
- radnego
miasta
Sosnowca 
i tatę jednego

z uczniów.
Zajęcia
poświęcone
Zagłębiu
Dąbrowskiemu
- naszej małej
ojczyźnie oraz
wspólnemu
czytaniu ojca z
synem książki
P. Wakuły
„Jagiełło pod
prysznicem”
podobały się
wszystkim
uczniom. 
W ciągu całego
roku, w
ramach
programu,
realizowano 5
projektów
edukacyjnych,
w których
uczestniczyli
wszyscy
uczniowie
naszej szkoły.
Pierwszy
projekt „W
labiryncie
teatru” został
przeprowadzony
we współpracy
z biblioteką
miejską.
Uczniowie
klasy

Va
uczestniczyli w
teatralnych
zajęciach
warsztatowych
Drugi z
projektów nosił
nazwę
„Pasowanie
pierwszoklasistów
na czytelników
szkolnej
biblioteki”
(styczeń 2016
r.). Miał on na
celu
uhonorowanie
pierwszoklasistów
mianem
„Przyjaciół
książek” i
zachęcenie do
korzystania z
biblioteki. 
Kolejny projekt
czytelniczy to
„Szkolny odlot
czytelniczy” w
ramach
szkolnego
Festiwalu
Nauki i
Zabawy
(styczeń
2016).
Podczas
popołudniowego

spotkania
uczestnicy
zajęć m.in.  na
nowo
odkrywali
szkolną
bibliotekę.
Następny
projekt nosił
nazwę
„Mikołajek” i
dotyczył cyklu
zajęć 
w klasie Va
poświęconych
przygodom
tytułowego
bohatera
książek R.
Goscinny’ego 
i J.J. Sempé
(luty/marzec
2016 r.). 
Ostatni z
projektów
edukacyjnych
nosił nazwę
„Książka
moich marzeń
(projekt
okładki)”
(marzec 2016).
Zadaniem
uczniów było
samodzielne
wykonanie
projektów kilku
dowolnych

książek (z listy
zakupionych
przez szkołę w
ramach
programu
rządowego),
na których
mieli
zamieścić
tytuł, autora
oraz ilustracje.

CIESZYMY
SIĘ, ŻE,
DZIĘKI
UDZIAŁOWI
W
PROGRAMIE,
W NASZEJ
SZKOLE
WZROSŁA
ILOŚĆ
WYPOŻYCZEŃ
KSIĄŻEK! :)
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       BARDZO UDANY V FESTYN RODZINNY 
                      W NASZEJ SZKOLE!
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W piątkowe
popołudnie 20
maja w naszej
szkole odbył
się, już po raz
piąty,
wspaniały
Festyn
Rodzinny
"Mama, Tata,
Ja", którego
koordynatorami byli:
p. Agnieszka
Furtacz i p.
Jacek
Szewczyk.

Podczas
tegorocznego
festynu na jego
uczestników
czekała moc
atrakcji, m.in.:
występy
artystyczne
uczniów
naszej szkoły,
turniej
unihokeja,
piłkarzyków -
Michały, tor
przeszkód,
pokaz Zumby

i wiele, wiele
innych. Były
wspólne tańce,
gry i zabawy
rodzinne,
sportowe
rywalizacje
rodzin. Można
było także
spróbować
czegoś
pysznego "na
ząb", wypić
zdrowe soki,
zjeść kolorowe
kanapki.

Młodsi
uczestnicy
naszego
festynu mogli
spróbować
szczęścia w
loterii fantowej,
gdzie czekało
na nich
mnóstwo
niespodzianek.
A każdy -
zarówno
młodszy, jak i
starszy - miał
szansę

na wygranie
wspaniałych
nagród w loterii
(w tym roku
odbyły się aż
trzy
losowania).
Wspólnie
spędzony czas
minął bardzo
szybko, a
każdy - duży i
mały - miał
podczas
tegorocznego
festynu

uśmiechniętą
minę!
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim za
fantastyczną
zabawę!

. .
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                       "MÓJ PRZYJACIEL OWAD"
                        

Uczniowie klasy
II b postanowili
wziąć udział w
konkursie „Mój
przyjaciel
owad”, który ma
na celu
zwrócenie uwagi
na bogactwo
świata przyrody
i relacje w nim
zachodzące.
Maksymilian
Żak wykonał

pszczołę z
masy solnej i
tektury.
Ok. 20 dnia
życia pszczoła
robotnica
rozpoczyna
pracę jako
zbieraczka
nektaru lub
pyłku. Pszczoły
zbieraczki pyłu
zanoszące

do ula pyłek
rozdzierają
pylniki kwiatów
żuwaczkami i
zbierają ziarna
pyłku w kulkę
miodem,
którego zapas
zabrały do wola
przed
opuszczeniem
gniazda.

W górnym
członie tylnych
odnóży znajduje
się tzw.
KOSZYCZEK,
do którego
pszczoła
przesuwa
pyłkowe kulki.
Gdy koszyczki
na obu
odnóżach
napełniają się i
zaczynają

wyglądać jak
wypchane siatki
z zakupami,
pszczoła wraca
do ula i oddaje
pożytek
pszczole
magazynierce.
Zawartość
koszyczka
ulega
fermentacji i
przekształca się
w PIERZGĘ,

która jest
jednym z
głównych
pokarmów
młodych
pszczół.
Maksymilian 
Żak

. .

Julian
Baran z
surowców
wtórnych
wykonał
chrząszcza
z rodziny
kózkowatych.
W Polsce
występuje
tylko w
zachodniej
i

południowej
części
kraju m. in.
na terenie
Parku
Krajobrazo
-wego
Orlich
Gniazd.
Środowiskiem
życia tego
owada są
lasy

mieszane,
sady
owocowe i
zadrzewienia
miejskie.
Pokrywy na
przedzie
ciała ma
silnie
pomarszczone.
Długość
ciała
wynosi

od 17 do 30
mm. Czułka
samicy
mierzą
mniej
więcej tyle,
co całe
ciało.
Czułki
samców są
o połowę
dłuższe od
długości

ich ciała.
Naturalnymi
wrogami
kozioroga
bukowca
są
dzięcioły i
mrówki. 
Owad ten
preferuje
stanowiska
nasłonecznio
-ne. W

Polsce
objęty jest
częściową
ochroną.

Julian 
Baran

. .
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                            DZIEŃ MAMY I TATY

Uczniowie klas I
– III spotkali się
ze swoimi
rodzicami w dn.
24 maja na
uroczystości
zorganizowanej
na okoliczność
ich święta.
Wystawiali 
opracowane na
podstawie bajek
i baśni teatrzyki
kukiełkowe.

Prezentowali
swoje
umiejętności
wokalne,
recytatorskie i
aktorskie
ukochanym
mamusiom i
tatusiom.
Wspólne
spotkanie było
także okazją do
złożenia
najbliższym

życzeń i
wręczenia
własnoręcznie
wykonanych
prezentów. 

"Mama"
Mama, czy nie
jest to
magiczne
słowo?
Pomyślisz i już
jest przy tobie,
tuląc
i całując cię
czule w czoło.
Bardzo się
troszczy o
twoje zdrowie
i gdy jest

przy tobie, nikt
złego
słowa na ciebie
nie powie.
Czuwa nad
tobą nawet w
nocy,
by złe sny nie
miały nad tobą
mocy.
Czy jesteś
mały,
zawsze o
pomoc możesz

zwrócić się do
mamy.

I wystarczy, że
słowo
magiczne
wypowiesz,
jak bardzo
kocha cię
mama, zaraz
się dowiesz.
Bo weźmie cię
w ramiona,
Przytuli do
piersi i w
kolejce po
szczęście

Możecie stanąć
pierwsi.

"Wiersz dla
taty i mamy" 
Kiedy deszcz
kapie i straszy,
gdy muszę
zjeść talerz
kaszy, gdy
rower wciąż
łańcuch gubi,
gdy myślę, że
nikt mnie nie

lubi, wtedy
przytulić się do
taty muszę
szybko,tatuś
nazwie mnie
jak zwykle ...
srebrną rybką,
pożartuje, 
w nos da 
pstryczka
i pomoże.

Rower jedzie,
kasza pyszna, a
deszcz? Niech
pada sobie na
dworze. Kiedy
zła wracam z
podwórka, bo w
rajstopach
znowu dziurka,
gdy mnie pani w
szkole zgani, to
co robię? Też
pytanie! Wtedy
przytulić się do

mamy muszę
szybko, w jej
sukience ukryć
minę beksy
brzydką,razem
z mamą
zaszyjemy
wstrętną
dziurę,a od jutra
siedzieć w
ławce będę
murem!
Przytulić się do
taty, przytulić

się do mamy,
najpewniejszy to
ratunek i
pociecha,
przytulić się do
mamy, przytulić
się do taty i już
smutek, już
zmartwienie w
mig ucieka!

. .
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