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MAGIA CZARNEGO SPORTU
czyli spotkanie z żużlowcem

.

. . .

.

9 marca do naszej szkoły zawitali przedstawiciele klubu
żużlowego z Rybnika. Uczestnicy spotkania poznali historię tej
dyscypliny sportowej oraz zobaczyli  tradycyjne stroje żużlowe.
Jedną z wielu atrakcji był motor, na którym każdy mógł usiąść.
W spotkaniu z uczniami wziął udział zawodnik rybnickiego klubu -
Kacper Woryna, trener oraz przedstawicielka klubu. Być może po
tym spotkaniu wzrośni liczba fanów tego sportu. 

spektaklu w kategorii klas I-III podczasVII
edycji Spotkań Teatralnych "bez MASKI"
Knurowie-Szczygłowicach. Natomiast
Teatr „FIKA” za spektakl „A niech to gęś
kopnie” otrzymał nagrodę w kategorii klas
starszych i dodatkowo wyróżniono
Zuzannę Sęp – uczennicę klasy 5 za rolę
koguta. Oba spektakle będzie można
zobaczyć podczas MAJÓWKI
TEATRALNEJ 19 i 20 maja w naszej
szkole.  Będziemy świętować 15 lat Teatru
AKUKU (red.)

Najmłodsi aktorzy szkolnych grup
teatralnych pod okiem p. Bogumiły Szmidt
– Kruk po raz kolejny przygotowali
spektakle, które na dwóch festiwalach
otrzymały nagrody.  Teatr „AKuKU” z
przedstawieniem pt. „Dobry uczynek
skrzatów” otrzymał III miejsce w V
Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu
Teatralnym "Przestrzeń Wyobraźni" w
Rybniku oraz nagrodę dla najlepszego

TEATRALNE
             SUKCESY!

Teatr AKUKU

. . .

.
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Podczas Gminnego Konkursu
Recytatorskiego  Amelia Szulik z
kl.2a zajęła I miejsce wśród klas
drugich oraz uczennice klasy 1 a-
Milena Wiśniewska zajęła II
miejsce oraz Maja Towarek III
miejsce. 
--------------------------------------
Oliwia Labud z kl.3c zajęła 1
miejsce w Wojewódzkim Konkursie
na Komiks
--------------------------------------
Oliwka Tomala z kl. IV a został
finalistą Ogólnopolskiego Konkursu
o ks. Jerzym Popiełuszce.
Gratulujemy!

CO W SZKOLE PISZCZY?
Pora na podsumowanie akcji
EKOWALENTYNKI!
Zbiórkę baterii rozpoczęliśmy 1
lutego, a zakończyliśmy 14
lutego. Zebraliśmy 9 ogromnych
pudeł, w których zmieściło się
9178 baterii. 160 osobom
rozdaliśmy 1837 lizaków:)
Pobiliśmy zeszłoroczny rekord!

W piątek 24 marca nasza szkoła
zyskała kolejną grupę "Małych
Ratowników". 19 uczniów klasy IIa
zakończyło cykl zajęć w ramach
programu "Ratujemy i Uczymy
Ratować".
----------------------------------------
W ostatnim tygodniu lutego w
bibliotece szkolnej trwała akcja
czytelnicza „GADAJĄCA ŚCIANA”.
Uczniowie odwiedzali bibliotekę i
zamieszczali swoje komentarze .
Gadająca ściana została szybko
zapełniona ciekawymi i wesołymi
hasłami. 

Z
MIKOŁAJKIEM
ZA PAN
BRAT!

W dniach 23 i
24 marca
odbył się
konkurs
wiedzy o
Mikołajku w
klasach od 1-
3, który  został
przeprowadzony
w formie
zabawy.

Na początku
uczniowie
rozwiązywali
krzyżówkę,
mogli wspólnie
odgadywać
hasła i się
konsultować.
Potem
odbywało się
losowanie 5
pytań, w
których nie
można było
już sobie
pomagać

i podpowiadać.
Każda klasa
mogła
wytypować do
odpowiedzi po
jednej osobie
lub
zdecydować,
aby na
wszystkie
odpowiedział
jeden uczeń,
który posiada
największą
wiedzę w
klasie

o Mikołajku.
Poziom
wiedzy na
temat książki
był bardzo
wysoki.
Wyróżniono
uczennicę
klasy 3b Martę
Woryna, która
bezbłędnie
odpowiedziała
na wszystkie
pytania, a
także

Wojciecha
Pustelnika
ucznia klasy
2c, który nie
znał
odpowiedzi
tylko na jedno
pytanie oraz
Dawida
Leguta, który
również
wykazał się
ogromną
wiedzą.
Bezkonkurecyjnie
z kompletem

punktów
wygrała klasa
3 b, drugie
miejsce
zdobyła 2c, z
kolei trzecie
miejsce
przypadło
klasie 3a.

Nagrodami w
konkursie były
między innymi
punkty do
Super Klasy.
Gratulujemy

zwycięzcom i
dziękujemy
wszystkim

W ostatnim tygodniu marca
wszyscy w szkole mogli
wykazać się dobrym sercem,
ponieważ w świetlicy ogłoszono
,,Dzień wolontariusza”. Najpierw
dorośli czytali dzieciom bajki,
potem było malowanie. Oprócz
tego przez cały dzień trwała
zbiórka  gier planszowych oraz
artykułów plastycznych. (red.)

.

Uczennica klasy 2 a - Amelia
Szulik zdobyła II miejsce w XI
Rejonowym Konkursie
Recytatorskim "Festiwal Słowa",
natomiast 16 marca zmierzyły
się starsze uczennice w
konkursie powiatowym. Tam
otrzymały : Emilia Tomiczek III
miejsce, a Julia Mazurek
wyróżnienie. Gratulujemy
sukcesów! .

.
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Dzień otwarty dla przedszkolaka. Zajęcia z przedszkolakami

. Dzień Wiosny

Najlepszy strój eko Konkurs piosenki
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  SZALONE        
       ZWIERZAKI

  CIEKAWOSTKI
    SPORTOWE

To jest kuoka 
czyli
najszczęśliwsze
zwierzątko na
świecie. Jest
torbaczem. Boi
się lisów.
Występuje w
Australii oraz na
wyspach
Rottnest i Bald.

.

. .

.

Mądralla: Czy
podoba się
księdzu uczyć
w naszej
szkole?
Ksiądz Marcin:
Bardzo lubię
Waszą szkołę

i zawsze
chodzę do niej
z uśmiechem.
M:Jak długo
ksiądz uczy?
K:Uczę już 13
lat.
M:Czy trudno

jest uczyć
dzieci?
K:Trudno,
ponieważ
dzieci zadają
dużo pytań.
Trzeba zawsze
na nie

odpowiadać.
Czasami
muszę zerknąć
do mądrych
książek. 
M: Dziękujemy
za wywiad
(Karolina)

                        L  U  D  Z  I  E    Z     P A S J Ą
Ksiądz Marcin Ryszka pracuje w naszej szkole od dwóch
lat. Ma mnóstwo pomysłów. Wszyscy pamiętają go z roli
świętego Marcina oraz króla w bajkowym przedstawieniu
przygotowanym przez rodziców. Mówi,że trudno jest być
księdzem, bo trzeba być nim o każdej porze dnia i nocy.

 W lutym
uczniowie
naszej szkoły
wzięli udział
w Gminnym
Turnieju Piłki
Nożnej
Halowej
Chłopców. 
Wszystkie
mecze udało
im się wygrać.
Nagrodą za
tak wspaniałe
wyniki było
zakwalifikowanie
się do
Powiatowego
Turnieju Piłki
Nożnej
Halowej
Chłopców.
Dalszy ciąg
turnieju
rozegrał się w
Jejkowicach.
Młodzi
piłkarze
wygrali mecz

z
Zwonowicami
(6:2),
Jejkowicami
(5:0). Niestety
z GKS Lider
nie udało się
wygrać (3:4).
Pomimo
jednej
przegranej
chłopcy
zakwalifikowali
się do etapu
rejonowego
(Zozol)

.

.

. .

.
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STOP
KLATKA czyli
nowości
filmowe

,,Piękna i
Bestia '' to
cudowny film z
Emmą Watson
grającą Bellę  .
Dziewczyna
chce uwolnić 

ojca, który
znajduje się w
pałacu  bestii.
Jednak i ona
zostaje
uwięziona w
komnacie
pełnej
zaczarowanych
przedmiotów.
Tymczasem
uwolniony
Maurycy chcąc

ratować swą
córkę, zwraca
się o pomoc
do  myśliwego -
Gastona, który
jest zakochany
w Belli. Ten film
to wzruszająca
romantyczna i
ciekawa
opowieść.         
Film jest już w
kinach. (Marta)

Idą dwie
blondynki obok
lasu.
-Widzisz ten
las
-Nie, bo mi
drzewa
zasłaniają !

 -Dlaczego
ściągałeś od
kolegi?
-A skąd Pani
wie?

- Bo tak się
rozpisałeś, że
ściągnąłeś imię
i nazwisko!

- Proszę napisz
do moich
rodziców,że
znowu oblałem
egzamin-
student prosi
kolegę.
-No to pisz

"Jestem już po
egzaminie. U
mnie nic
nowego!"

-Co robimy,
kiedy jest post?
-pyta
katechetka
-Komentujemy i
dajemy lajka.

Stopka
redakcyjna
Dziennikarze:
Marlena
Rduch,
Karolina
Kuczera,
Marta
Herman,
Szymon
Kotula, Zuzia
Towarek,
Jakub Kruk,
Tymek
Szulik,
Dominika i
Weronika
Nikiel, Nikola
Szulik
Korekta:
Bogumiła
Szmidt-Kruk

RADY NIE OD
PARADY
CZYLI JAK
NIE BAĆ SIĘ
PRAC
DOMOWYCH! 

Należy usiąść
przed
telewizorem

i poczekać, aż
naczynia w
zlewie się
namoczą.
Warto zmieść
okruszki w
miejsce, w
którym nie
będzie można
ich zobaczyć.

Trzeba
zamknąć
nieposprzątane
pomieszczenia,
aby goście nie
zobaczyli
bałaganu.
Można odwieźć
pranie do pralni,
a w tym czasie

pójść ze
znajomymi na
kręgle. (red.)     H U M O R   
                         J A S I A

                S Z K O L N E    N I U S Y
Nauczycielka klas młodszych mówi do innej
koleżanki: Moja klasa jest bardzo muzykalna...
Wszyscy grają mi na nerwach!

.

.

.


