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Istota wspomnień polega
na tym, że nic nie
przemija…

W maju odbyła się
uroczysta gala
Wojewódzkiego
Konkursu na
Prezentację
Multimedialną
Matmomania z
Polskim w Tle pod
honorowym
patronatem
Dyrektora Teatru
Małego w Tychach
- Pana Andrzeja
Marii
Marczewskiego.
Patronat medialny
objął Dziennik
Zachodni.
W uroczystości

przygotowanej
przez
organizatorów –
Artura Biskupa i
Zofię Stachę
wzięły udział
wyjątkowe osoby.
Gościliśmy
dyrektora Teatru
Małego, redaktora
naczelnego gazety
Twoje Tychy,
przedstawiciela
Dziennika
Zachodniego,
dyrektora naszej
szkoły. Witaliśmy
też laureatów wraz
z opiekunami,

którzy przybyli do
naszego miasta z
najodleglejszych
zakątków
województwa
śląskiego.
Imprezę
poprowadziła
Natalia Stacha –
uczennica klasy
6a. Dużo
radosnych chwil
podczas
uroczystości
zawdzięczaliśmy
zespołowi Wiolinki
prowadzonemu
przez Panią
Krystynę

Tomanek w
składzie: Monika
Wieczorek,
Paulina Kasia,
Zuzanna Kielma,
Julia Colik,
Katarzyna
Maćkowicz,
Patrycja Palla,
Karolina Olejarz.
Konkurs trwał
niespełna dwie
godziny, ale
towarzyszyło mu
wiele emocji, które
zagwarantowali
nam laureaci.
1 miejsce:
Martyna Rut SP

nr 2 Ruda Śląska.
2 miejsce:
Weronika Nawara,
Marcel Tąder SP
nr 2 Ruda Śląska,
Emilia Dominik SP
nr 11 Mysłowice. 3
miejsce: Maciej
Mazur SP nr 2
Ruda Śląska,
Adam Zawronek
SP 41 Ruda
Śląska,
Aleksandra
Czyrwik SP 51
Katowice.
Zgłoszono 57 prac
z 28 szkół.

Zespół Matmomanii

Zespół WIOLINKI

Martyna Rut - 1 miejsce

Więcej szczegółów wraz
z prezentacjami finalistów na
www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl
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Marcel Tąder, 2 miejsce
1.Około tygodnia.
2.Samo przyszło mi do głowy.
3.Pozytywnym.
4.Tak.

Weronika Nawara, 2 miejsce
1.Dwie godziny.
2.Byłam na dworze i nagle pomysł
sam wpadł mi do głowy.
3.Było tak dużo prac, a ja zaszłam
tak wysoko.
4.Jasne!

Maciej Mazur, 3 miejsce
1.Parę dni myślałem i tworzyłem po
kolei.
2.Jakoś tak z dnia na dzień się
tworzyło.
3.Pozytywnym jak zawsze.
4.Tak.

Cztery pytania do
laureatów konkursu:
1.Ile czasu poświęciłaś/eś na
wymyślenie wiersza?
2.Skąd pomysł na taki wiersz?
3.Z jakim nastawieniem jechałaś/eś
na galę finałową?
4.Czy cieszysz się z zajętego
miejsca?

Martyna Rut, 1 miejsce
1.Zajęło mi to jeden dzień.
2.Wymyśliłam sobie, że będzie
gdzieś ukryte jakieś hasło i trochę
pomogli mi rodzice w napisaniu.
3.Byłam bardzo szczęśliwa, że w
ogóle jestem w tej dziesiątce.
4.Tak! Jestem bardzo z siebie
dumna i szczęśliwa.

Aleksandra Czyrwik, 3 miejsce
1.Około dwóch dni.
2.Sama nie wiem. Po prostu lubię
pisać wiersze i obliczać zadania
matematyczne.
3.Ucieszyłam się, że udało mi się
tak daleko zajść.
4.Tak.

Podczas wywiadu

HUMOR
- Jasiu, gdzie
jest twoja
praca
domowa?
- Pies ją zjadł.
- Myślisz, że
ci uwierzę?
- Przysięgam!
Najpierw nie
chciał, ale w
końcu mu ją
jakoś
wepchnąłem
do pyska.

Rowerzysta
zderzył się z
krową. Na
miejscu zjawił
się policjant:
- No to komu
mam wypisać
mandacik?
Na to krowa:
- Muuuuuu!

- Jasiu, kiedy
poprawisz
jedynkę z
matmy? - pyta
mama.
- Nie wiem, bo
nauczycielka
nigdy nie
wypuszcza
dziennika z
rąk!

,,Wojna Cukierkowa'' jest powieścią, której akcja rozgrywa się w na
pozór w zwyczajnym mieście. Grupa dzieci za sprawą cudownych
słodyczy odkrywa świat pełen fantastycznych przygód. Dzięki tym
słodkościom są w stanie przeżyć magiczne przygody, czasem unosząc
się nad ziemią i zmieniając w zaczarowany sposób swoją postać. Kto,
kiedy, jak i dlaczego dzieciom zaoferował te magiczne cukierki? Skąd
wzięli się magiczni cukiernicy i czego tak naprawdę chcą? Na te pytania i
wiele innych znajdziesz odpowiedzi, czytając tę książkę. Zaskakujące
wątki i wiele przygód opisanych w dynamiczny i zrozumiały sposób
sprawiają,  że tę książkę czyta się bez wytchnienia. Polecam, to trzeba
przeczytać.
Natalia Baran
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