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                  SUKCESY UCZNIÓW KLAS III b i III c

.

MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS
RECYTATORSKI
POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
„Polska!
O, ileż w jednym
słowie
Może się zmieścić
wielkie
Ile rozpaczy i
boleści
Nikt nie wyliczy,
nikt nie powie
Chyba że tylko
polskie serce…”
Powyższy cytat,
zaczerpnięty z
wiersza Heleny

Bocheńskiej pt.
„Modlitwa o
Polskę”, stanowił
myśl przewodnią
Międzyszkolnego
Konkursu
Recytatorskiego
Poezji
Patriotycznej,
organizowanego
przez Szkołę
Podstawową nr 27
w Sosnowcu.
Uczniowie klasy III
b, z „polskim
sercem”
przepełnionym
miłością do
ojczyzny,

deklamowali
utwory
poświęcone
nadmienionej
tematyce. Komisja
konkursowa
doceniła
umiejętności
Juliana Barana
oraz Aleksandry
Zawalskiej i
WYRÓŻNIŁA ich
starania na tle 18
uczestników klas I
– III. Wręczenie
dyplomów i nagród
odbyło się
podczas
Wieczoru poezji

i muzyki „Do
kraju tego …
historia Polski w
słowie i pieśni”.
Reprezentantom
naszej szkoły
towarzyszyła w
tym uroczystym
dniu Pani Dyrektor
Dorota
Wiśniewska.
„HUMOR W
WIERSZACH M.
KONOPNICKIEJ,
J. BRZECHWY I
J. TUWIMA”
Z uśmiechem na
ustach uczennice
z klasy III b wzięły

udział w
Międzyszkolnym
Konkursie
Recytatorskim
„Humor w
wierszach M.
Konopnickiej, J.
Brzechwy i J.
Tuwima”.
Dziewczynki
wykonały prace
plastyczne,
związane
tematycznie z
przygotowywanymi
i interpretowanymi
utworami.

.
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Liliana
Bulińska
deklamowała
wiersz Jana
Brzechwy pt.
„Sum” i
zdobyła
zaszczytne II
miejsce.
Zuzanna Kuś
wyrecytowała
utwór Jana
Brzechwy pt.
„Dwie gaduły”

i uplasowała
się na III
miejscu.
Uczestniczki
miały okazję
skonfrontowania
własnych
możliwości z
uzdolnieniami
rówieśników i
zdobycia
nowych
doświadczeń.
Gratulujemy!

Uczniowie klas
I - III mieli
także okazję
wykazać się
umiejętnościami
recytatorskimi
podczas
Szkolnego
Konkursu
Recytatorskiego
"Piękna nasza
Polska cała!".
Deklamowali
wiersze

ukazujące
piękno
naszego kraju i
podejmujące
tematykę walki
o jej
niepodległość.
Wzięli także
udział w
Szkolnym
Konkursie
Plastycznym
"Piękna nasza
Polska cała!".

Na kartce 
przyklejali 
element
zdjęcia i
dorysowywali
brakujące
elementy.

Michał i
Szymon
Stajner oraz
Oskar Struski,
uczniowie
klasy III c,
wzięli udział
w
Międzyszkolnym
Konkursie
Fotograficznym
„Moja książka
i ja!”. Chłopcy
promowali
przeczytane
przez siebie

książki,
recenzując je
w kilku
zdaniach. W
konkursie
oceniane były
także
wykonane
przez nich
fotografie
opisywanych
książek.
Oskar Struski
otrzymał
wyróżnienie

i odebrał
nagrodę
podczas
spotkania w
Miejskiej
Bibliotece
Publicznej.
Zachęcał
wszystkich
zebranych do
przeczytania
zaproponowanej
przez siebie
książki i
przekonywał,
iż czytanie,

to dużo
ciekawsza
forma
spędzania
czasu
wolnego, niż
oglądanie
telewizji i
granie w gry
komputerowe.

. .. .
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                            WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA

Coroczną
tradycją naszej
szkoły jest
udział uczniów
w
Mikołajkowym
Turnieju o
Puchar
Dyrektora
Szkoły. W
mikołajowych
czapkach
dzieci
uczestniczyły

w rozgrywkach
zespołowych,
wykazując się
umiejętnościami
sportowej
rywalizacji w
duchu fair play
oraz zgodnego
z przyjętymi
normami
społecznymi
kibicowania.
Pokonując
własne

słabości, dały
popis swojej
sprawności,
szybkości i
zwinności.
Zabawa była
przednia, a
nagroda warta
podjętych
starań. Puchar
Dyrektora
Szkoły
otrzymali
uczniowie klas

III b i VI a.
Pozostali
uczestnicy
sportowych
zmagań dostali
na pocieszenie
małe co nie co.

Św.
Mikołaj
odwiedził
dzieci także w
klasach.

Uczniów III b
zaprosił na
wycieczkę do
LASERHOUSU.
Dał im 
możliwość
zagrania w
laserowego
paintballa i
pokonania 
przeszkód w
laserowym
labiryncie. 

Dzieci z
klasy III c
wybrały się
na
wycieczkę
do
filharmonii.
Spotkanie
zaczęły od
muzycznego
poznania
się z
pomocą

instrumentów
perkusyjnych.
Następnie
poznali
savoir vivre
filharmonii,
czyli
zasady
obowiązujące
koneserów
muzyki.
Wspólnie z
bohaterką

książki
Vivą bawili
się
dźwiękami
gamy, czyli
grali na
dużych
dzwonkach.
Odwiedził
ich także
św. Mikołaj.
Pozostawił

kilka
muzyczno-
świątecznych
upominków
i ... zniknął.
Dzieci w
radosnych
nastrojach
powróciły
do domu.
Uczniowie
klas I a i III
a wybrali

się do
Teatru
Dzieci
Zagłębia na
spektakl pt.
"Miłek-
Opiłek".
Poznali
historię
baranka,
który
usilnie

poszukiwał
sposobu
na życie w
harmonii z
samym
sobą i
otaczającymi
go
zwierzętami.

. .. .
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                             ŚWIĄTECZNE 
                 PRACE PLASTYCZNE   
   UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

W duchu
nadchodzących
świąt Bożego
Narodzenia
uczniowie
naszej szkoły
postanowili
wziąć udział

w licznych
ogłoszonych na
tę okoliczność
konkursach.
Wykonali piękne
choinki z masy
solnej lub
tektury.

Ozdabiali je
kolorowymi
bombkami i
łańcuchami.
Niezwykle
oryginalna
okazało się
drzewko

przygotowane z
kolorowych
koralików.

Wykonała je
uczennica klasy
III c, Matylda.
Arek Zębala,
uczeń klasy III b
dał popis swoich
umiejętności
plastycznych i
zrobił wspaniałą
choinkę z gazet,
bałwanka z
żarówki oraz
płatek śniegu z
rolki papieru
toaletowego.
Wykorzystał
surowce wtórne
i udowodnił
swoim kolegom
i koleżankom,
że  można
zrobić "coś z
niczego".
Zainspirował
inne dzieci ze
swojej klasy do
wykorzystania
podobnej
techniki
podczas
wykonywania
płatka śniegu.
Zachęcamy
Was do
przygotowania
podobnych prac.
Wystarczy
żarówkę
posmarować
klejem i
obtoczyć ją w
sztucznym
śniegu. Dokleić
czapeczkę z
papieru, oczy
nos i guziki.
Płatek śniegu
można zrobić z
pociętej na paski
rolki papieru
toaletowego.
Należy je
starannie

posklejać,
pomalować
farbami i
obsypać
brokatem.
Powodzenia!

Prace
plastyczne o
tematyce
zimowej i
świątecznej
wykonywali
także uczniowie
w świetlicy
szkolnej.
Tworzyli piękne
świeczniki i
mikołajkowe
ozdoby z
kolorowego
papieru.
Wykonane
prace mogli
zabrać d domu i
obdarować nimi
swoich
najbliższych.
Wspólnie
budowali
Mikołaje z
klocków lego.
Nie zabrakło
zabaw
mikołajkowych,
wspólnego
śpiewania
piosenek oraz
robienia
dekoracji
świątecznych. 

Wkrótce zabiorą
się do
przygotowywania
kartek
bożonarodze-
niowych oraz
ozdób
choinkowych.
Będą rozmawiali
o bezpiecznych
zabawach
zimowych oraz
sposobach
zachowywania
się w sytuacjach
zagrażających

zdrowiu. Dzięki
zdobytym
informacjom i
umiejętnościom,
zbliżająca się
przerwa
świąteczna
upłynie w
atmosferze
szczęścia i
spokoju.

. .
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                   ŚWIĄTECZNE PRACE DZIECI
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                     "DZIECIAKI SADZENIAKI"

. .

. .

W ramach
zajęć edukacji
przyrodniczej
uczniowie
klasy III b
wzięli udział w
warsztatach
„Dzieciaki
Sadzeniaki”,
organizowanych
w Leroy Merlin.
Obejrzeli
prezentację
multimedialną
pt. „Świat
roślin”.

Dowiedziały
się, dlaczego
należy dbać o
przyrodę.
Zaznajomiły
się z
ciekawymi
gatunkami
kwiatów,
warzyw i
owoców.
Poznały
sposoby
pielęgnacji
roślin. Po
części

teoretycznej,
przyszedł czas
na część
praktyczną.
Dzieci dostały
fartuszki,
rękawiczki,
doniczki i
zabrały się do
samodzielnego
przesadzania
roślin. Każdy z
uczestników
otrzymał w
darze
gwiazdkę

betlejemską z
nakazem
dbania o nią w
domu. W
klasie miał
możliwość
ozdobienia
doniczki przy
pomocy
flamastrów
przeznaczonych
do malowania
na szkle i
ceramice.
Piękne kwiatki
stanowić będą

wspaniały
prezent dla
najbliższych z
okazji
zbliżających
się świąt
Bożego
Narodzenia.

. .

. .
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                                CZY WIESZ, ŻE ...
                CIEKAWOSTKI W ŚWIECIE ROŚLIN

Rosiczka
posiada liście
pułapkowe
wyposażone
we włoski
gruczołowe
wydzielające
lepką ciecz
wabiącą
drobne
zwierzęta.
Rośnie w
miejscach
bagnistych lub
płytkiej wodzie.

Bukietnica  to
roślina, która
pasożytuje na
krzewach
spokrewnionych
z winoroślą.
Nie ma
korzeni, łodyg
ani liści.
Posiada
największy na
świecie kwiat,
który składa
się z pięciu

mięsistych
płatków i waży
około 10 kg.
Wydziela
cuchnący
zapach
gnijącej
padliny, który
wabi
zapylające go
muchówki.
Kwitnie przez 5
– 7 dni raz na
kilka lat.
Dziwadło

to roślina
tropikalna,
której łodyga
może
przekraczać
rekordową
wśród roślin
wagę 70 kg.
Osiąga do 5 m
wysokości.
Sekwoja to
rodzaj
olbrzymiego
drzewa

z rodziny
cyprysowatych.
Dorasta do 100
m wysokości,
a średnica pnia
dochodzi
nawet do 9 m.
Najwyższy
okaz, nazwany
HYPERION, 
osiągnął
115.61 m
wysokości,
4,84 m
średnicy pnia.

. BUKIETNICA JACKFRUIT

Wolfia
bezkorzeniowa
to najmniejsza
roślina, która
osiąga zaledwie
0,6 mm
długości.

Jackfruit to
największy na
świecie owoc z
drzewa
bochenkowego,
dochodzący do
90 cm długości i
30 kg wagi.

Miąższ jest
dość soczysty i
odznacza się
intensywnym
zapachem.

Dynia olbrzymia
może osiągać w
rekordowych
przypadkach
nawet ponad
800 kg masy.

WOLFIA

Aniołowie w
niebie głoszą
wieść radosną:
Bożego
Narodzenia
nadszedł czas!

To czas
ludzkiej miłości
i życzliwości,
niech nie
zabraknie Wam
także radości.

Kolędujcie z
uśmiechem na
twarzach,

a sylwestrową
noc spędźcie
na wesołych
zabawach!

.

SEKWOJA . ..

.
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