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LILIANA BULIŃSKA, ZUZIA KUŚLAUREACI KONKURSU

Uczennice klasy
III b: Liliana
Bulińska,
Aleksandra
Zawalska oraz
Zuzanna Kuś
wzięły udział w
Międzyszkolno-
Przedszkolnym
Konkursie
Recytatorskim
„WIERSZE, W
KTÓRYCH
SŁYCHAĆ
PRZYRODĘ
MOJEJ
OKOLICY...” 
Jury, biorąc pod
uwagę

oryginalność
wybranego do
deklamacji utworu,
jego interpretację,
kulturę i
wyrazistość słowa
oraz elementy
artystyczne i
wizualne,
przyznało Liliance 
I MIEJSCE.
Gratulujemy
sukcesu!

Amelia Lulek (III
a), Magdalena
Ozimek (III b),
Amelia Dybała

(III c)
reprezentowały
naszą szkołę w
Międzyszkolnym
Konkursie
Czytelniczym
„BAJKOWE MISZ-
MASZ” pod
patronatem
Radnego Kamila
Wnuka. Włożyły
ogromną pracę w
przygotowanie
podanych w
wyborze tekstów
Hansa Christiana
Andersena, Braci
Grimm, Kornela
Makuszyńskiego,

Charles’a Perrault,
Janiny
Porazińskiej.
Konieczne było
również
zapoznanie się z
życiorysami
nadmienionych
twórców.
Dziewczynki
musiały wykazać
się znajomością
baśni i postaci
baśniowych oraz
umiejętnością
współpracy w
grupie. Uplasowały
się wprawdzie na
IV miejscu,

ale zdobyły
zaledwie 1,5
punktu mniej,
aniżeli drużyna,
która zajęła I
miejsce.
Walka do końca
była wyrównana, a
o zwycięstwie
zadecydowała
znajomość
szczegółów.
Dziewczynkom
gratulujemy
ogromnej wiedzy i
operatywności.

       MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
         MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

OLA ZAWALSKA.
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Aleksandra
Łuczyńska (III
a), Adam
Kondrat (III b)
oraz Jakub
Rożek (III c)
wzięli udział w
Regionalnym
Konkursie
„BAJKOWA
MATEMATYKA”.
Indywidualnie
realizowali
zadania,

a suma
zdobytych
przez nich
punktów
zadecydowała
o
zakwalifikowaniu
naszych
reprezentantów
do II etapu
zmagań.
Pokonali
przedstawicieli
39 spośród

45
zgłoszonych
do konkursu
szkół. Sześć
trzyosobowych
zespołów
rozwiązywało
wybrane przez
siebie zadania
matematyczne. 
Po
poczęstunku i
części
artystycznej

– „BAJKOWEJ
IMPROWIZACJI”
– przystąpiono
do ogłoszenia
wyników i
wręczenia
dyplomów oraz
nagród.
Drużyna
reprezentująca
Szkołę
Podstawową
nr 40 w
Sosnowcu

uplasowała się
na IV miejscu.
Na szczególne
uznanie
zasługuje
Jakub Rożek,
który zdobył II
miejsce w
kategorii
zadań  
rozwiązywanych
indywidualnie.
Gratulujemy
zasługującej

na wyróżnienie
wiedzy i
umiejętności
matematy-
cznych.

MAKSYMILIAN ŻAK NA KONKURSIEJakub Rożek, Ola Łuczyńska,

Maksymilian
Żak wziął
udział w
Regionalnym
Konkursie
Informatycznym.
W
PROGRAMIE
PAINT
zaprojektował
kartkę
wielkanocną.
Komisja
konkursowa
kierując się
kryteriami:

pomysłowości,
samodzielności,
ogólnego
wrażenia
artystycznego,
wyłoniła 25
spośród 49
biorących
udział w
konkursie
uczniów z
Będzina,
Mysłowic,
Jaworzna,
Sosnowca

i Dąbrowy
Górniczej.
Maksiu został
zaproszony do
etapu II,
którego celem
było
sprawdzenie
wiadomości i
umiejętności z
zakresu
znajomości
obsługi
komputera i
programów
takich, jak Ms

Word oraz Ms
Paint na
podstawie
testu i zadań
praktycznych.
Gratulujemy
odwagi i
pomysłowości!
Maksiu
wykonał
oryginalną i
pomysłową
okładkę
książki i zajął
także I miejsce

w
Międzyszkolnym
Konkursie
Literacko-
Plastycznym
„Ale książka!”.
Pokonkursową
wystawę prac
obejrzeć
można do dnia
14.04.2017 r. w
Oddziale dla
Dzieci i
Młodzieży
Miejskiej
Biblioteki

Publicznej przy
ulicy Parkowej
1a w
Sosnowcu w
godzinach
otwarcia
placówki.

   REGIONALNY KONKURS "BAJKOWA MATEMATYKA"
          REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY

.Adam Kondrat
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                           LEKCJA BIBLIOTECZNA

W ramach
współpracy
naszej szkoły
z Miejską
Biblioteką
Publiczną (Filia
nr 15)
uczniowie
klasy III b
wybrali się na
lekcję
biblioteczną.
Zostali
zaznajomieni

z zasadami
funkcjonowania
e-katalogu
OPAC WWW.
W czasie zajęć
praktycznych
poszukiwali w
zbiorach
biblioteki
książek wg
autora,  tytułu
lub
interesującego

ich
zagadnienia.
Dzięki zdobytej
wiedzy i
umiejętnościom
będą mogli
przez Internet
wyszukać i
zamówić lub
zarezerwować
potrzebną
lekturę, a także
prolongować
już
wypożyczoną.

WARTO
PRZECZYTAĆ!
Scott O’Dell
„Wyspa
błękitnych
delfinów”,Chris
Van Allsburg
„Jumanji”,
Laura Ingalls
Wilder „Domek
na prerii”,
Astrid Lindgren
„Pippi
Pończoszanka

”, Rudyard
Kipling „Księga
dżungli”,
Lyman Frank
Baum
„Czarnoksiężnik
z Krainy Oz”.

WYKŁAD PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA PREZENTACJA

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

. .

. .

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/66242/wyspa-blekitnych-delfinow
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/142912/jumanji
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/69040/domek-na-prerii
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37284/pippi-ponczoszanka
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/147718/ksiega-dzungli
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/138494/czarnoksieznik-z-krainy-oz
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W czwartek 23
marca br.
naszą szkołę
odwiedziły
dzieci z gr. ,,
Biedronki" z
zaprzyjaźnionego 
Przedszkola
Miejskiego nr
45. Klasa 2a
pod opieką
pani
Małgorzaty
Dudały z
wielką
przyjemnością

gościła
przedszkolaków
w swojej sali,
pokazując im
jak  się uczą i
opowiedziała o
najciekawszych
wydarzeniach
w szkole.
Największe
emocje u
naszych gości
wzbudziła
inscenizacja
wiersza
„Powitanie

wiosny” Jana
Brzechwy. Po
zaprezentowaniu
swoich
umiejętności
uczniowie
klasy 2a
zaprosili
przedszkolaków
do wspólnej
zabawy przy
muzyce. Na 
zakończenie
wszyscy
wykonali prace
plastyczne.

Przed
opuszczeniem
naszej szkoły
goście zostali
obdarowani
drobnymi
upominkami.
Dla maluchów
było to nie lada
przeżycie,
ponieważ
niektóre z nich
po raz
pierwszy
przekroczyły
próg szkolnej

klasy. Wizyta
ta miała na
celu integrację
przedszkolaków
– być może
przyszłych
uczniów klas I
– ze szkołą i
adaptację do
panujących w
niej warunków.
Zatem
zapraszamy
do naszej
szkoły!

                ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW

WIOSENNE KWIATY BOCIAN

NASZE MŁODSZE KOLEŻANKI I KOLEDZY

. .

. .
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                     TURNIEJ GRY W WARCABY

W dniu
06.04.2017r.
obył się
TURNIEJ
GRY W
WARCABY dla
uczniów klas II
i III. Do
eliminacji
przystąpiło po
dwoje
reprezentantów
z każdej klasy,
którzy

wykazali się
doskonałą
umiejętnością
gry w warcaby.
Dzieci podjęły
wyzwanie i
zmierzyły się z
najlepszymi. 
Walka była tak
zacięta i
wyrównana, że
konieczna była
dogrywka. 
MISTRZEM

TURNIEJU
spośród
uczniów klas II
został JAKUB
JURCZAK (II
c), a
WICEMISTRZEM
– MATEUSZ
MUSZIAŁ (II
a). Wśród
dzieci z klas III
miano
MISTRZA

TURNIEJU
otrzymał
JAKUB
SIECZKA  (III
b),
WICEMISTRZA
– ADRIAN
PAWEŁCZYK
(III a).
Gratulujemy!

UCZNIOWIE KLASY II

UCZNIOWIE KLAS III ZMAGANIA KONKURSOWE

UCZNIOWIE KLAS II i III.

. .

.
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W świetlicy
szkolnej dzieci
wykonały
mnóstwo prac
plastycznych,

inspirowanych
wiosenną
pogodą
Spędzały
aktynie czas,

zarówno na
świeżym
powietrzu, jak
i w sali
rekreacyjnej.

Uczennice
klas II i III
wzięły udział w
Konkursie

Ogólnopolskim
na "Kartkę
Wielkanocną".
Świetliki
wspólnie

uczyły się,  jak
prawidłowo
odżywiać się,
dbać o
higieniczny

i zdrowy tryb
życia.

                         W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ...

WYKONYWANIE PSZCZÓŁEK WIOSENNE MOTYLKI

PLAKAT - PRACA W GRUPIE SZALONE ZABAWY

PLAKAT

. .

. .

.
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             MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI 
                       "POEZJA - MOWA UCZUĆ!"

Poetą jest
człowiek, który
się bardzo
weseli i bardzo
się martwi,
łatwo się
gniewa
i mocno kocha
– który silnie
czuje, wzrusza
się i
współczuje …
Janusz
Korczak
W dniach
01.03.2017 r.
do 03.04.2017
r. uczniowie
sosnowieckich
szkół
podstawowych
przesyłali do
naszej szkoły
wiersze na
Międzyszkolny
Konkurs
Poetycki
„Poezja –
mowa uczuć!”.
Uczestnicy

literackich
zmagań
odkrywali
swoje talenty i
pisali utwory,
których
inspiracją były
przytoczone
słowa Janusza
Korczaka.
Organizatorki:
mgr Dorota
Skołucka, mgr
Monika
Wileczek, mgr
Monika
Kałuża, biorąc
pod uwagę
wartość
merytoryczną
tekstu
(budowa,
środki
stylistyczne,
poprawność
językowa, itp.)
oraz ogólne
wrażenie
artystyczne,
dokonały

wyboru
spośród 
nadesłanych
prac w dwóch
kategoriach
wiekowych.
I kategoria –
uczniowie klas
I – III
I miejsce:
Alicja
Łozińska z
klasy II Szkoły
Podstawowej
nr 9 (opiekun:
mgr Anita
Krupa) za
wiersz pt.
„Taka jestem”
II miejsce:
Amelia Ćwięk
z klasy III
Szkoły
Podstawowej
nr 10 (opiekun:
mgr Joanna
Paszta) za
wiersz pt.
„Poezja –
mowa uczuć”

III miejsce:
Michał Łabuś
z klasy II
Szkoły
Podstawowej
nr 9 (opiekun:
mgr Bożena
Kaczmarczyk)
za wiersz pt.
„Wiosna”
Wyróżnienia:
Szymon
Mosczyński z
klasy II Szkoły
Podstawowej
nr 27 (opiekun:
mgr Anna
Czarnik) za
wiersz pt.
„Dzieci z
podwórka”
oraz
  Katarzyna
Kosakowska
z klasy I
Szkoły
Podstawowej
nr 36 

(opiekun: mgr
Dagmara
Żukowska)
II kategoria –
uczniowie klas
IV – VI
I miejsce:
Aleksandra
Jastrząb,
Bartosz
Jastrząb,
Jakub
Jastrząb
(praca
zbiorowa) z
klasy V Szkoły
Podstawowej
nr 27 (opiekun:
mgr
Bernadetta
Zielińska), za
wiersz pt.
„Psotnik z
Kołowrotów”

II miejsce:
Maja Fedyniak
z klasy V
Szkoły
Podstawowej

nr 46 (opiekun:
mgr Katarzyna
Gwoździk) za
wiersz pt.
„Myśli i słowa”

III miejsce:
Marta
Malinga,
Zuzanna
Wilczek,
Adam
Skórczyński
(praca
zbiorowa)  z
klasy V Szkoły
Podstawowej
nr 27 (opiekun:
Bernadeta
Zielińska) za
wiersz pt.
"Historia o
Tomciu
Niewielkim,
Fioletowym
Wojtku i
udrękach
dzieci".
Uroczyste
ogłoszenie
wyników i
wręczenie
nagród
odbędzie się
20 kwietnia po
wystąpieniu
uczniów klas
III b i III c.

Wkrótce
zapadłem na
pisanie
wierszy – bo
na to się
zapada jak na
chorobę – i
zacząłem z
nimi
(wierszami)
chodzić w
różne miejsca
…
Stanisław
Lem

"Taka jestem"

Czasem budzę
się ze
śmiechem,
który się odbija
echem,
od ścian,
okien,
parapetów,
mamy, taty,
dokumentów.
Od kałuży i
bobaska,
szafek,
garnków i
żelazka.
Siostry, kota,

obowiązków
i kotletów, i
pieniążków.
Czasem jak
gradowa
chmura
wstaję rano i
wichura!
Fochem rzuca
mój zły humor.
Jak wiatr hula!
Robi rumor.
Świszczy,
chłoszcze,
drzwiami
trzaska!

Krzyczy nawet
na bobaska!
Czasem
smutek o
poranku
towarzyszy
przy
śniadanku.
Patrzę w okno.
Tam ponuro,
świat przykryty
smutku
chmurą.
Leżę sobie na
kanapie.
Nic nie cieszy,
łezka kapie …

Taka jestem!
Trudna rada!
Czy to dziecku
nie wypada?
Alicja
Łozińska

"Poezja-
mowa uczuć"
Poezją mogę
wyjaśnić Ci co
czuję.
W poezji linijki i
słowa się
rymuje. 
Zajrzeć

możesz do
duszy Mojej.
Pisząc ten
wiersz,
powiem Ci,
czego się boję.
Miłości dużo
we mnie
przebywa,
cieszę się
bardzo, że
powoli ją
odkrywasz.
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Gdy smutek
powietrze
zabiera mej
duszy,
czuję się jak w
ciemnej
głuszy.
Promyczek
nadziei daje mi
siłę,
że mnie
odnajdziesz,
że się nie
mylę.
Wierszem
mym oddać
kawałek serca
chcę.
Poeta emocji w
sobie nosi
wiele,
wierszem tym
się nimi
podzielę.
Poezja mą siłą
i mową mych
uczuć.

Nie umiem jej
z serca
wyrzucić.
Amelia Ćwięk

„Wiosna”
Przyszedł
wreszcie dzień
radosny:
dzieci
wypatrują
wiosny!
A ta przyszła
niespodzianie,
a wraz z nią
ptaków
śpiewanie.
Świeci słonko,
ciepły wietrzyk
wieje,
a wszystkie
dzieci mają
nadzieję,
że już można
wyjąć rolki
i na nogi
włożyć korki.

Pograć w piłkę
na boisku,
albo usiąść
przy ognisku.
Na boisku
gwar i wrzawa,
piłka nożna to
świetna
zabawa.
Dobrze, że już
przyszła
wiosna,
wreszcie w
piłkę pograć
można.
Cieszymy się
więc z wiosny,
jest to
oczywiście
fakt radosny.
Michał Łabuś

„Psotnik z
Kołowrotów”
W małym
miasteczku
Kołowroty

żył pewien
chłopiec, co
lubił psoty.
Wyśmiewał
wszystkich
każdego dnia,
za nic dobre
maniery miał.
Z Andrzejka
się śmiał, że
piegi ma,
z Alinki, że
brzydko na
flecie gra,
z okularów
Jasia wciąż
boki zrywał.
Nikt go w złym
humorze nigdy
nie widywał.
Nie zauważył
jednak, że
śmieje się
sam,
że w „zabawę
w żarty”
samotnie gra,

że przyjaciół
nie ma,
koleżanek
brak,
że jego żarty
nie śmieszą,
lecz ranią
wszak.
Pewnego razu,
gdy do szkoły
szedł,
o duży kamień
potknął się.
Na jego czole
pojawił się guz,
który wciąż
rósł i rósł, i
rósł.
I wszystkie
dzieci zaczęły
się śmiać,
aż chłopiec
chciał do domu
wiać.
Wtem
podszedł
Andrzejek i
podał mu rękę,

pocieszył
chłopca i
zakończył
mękę.
Chłopiec
zrozumiał, że
robił źle,
z innych dzieci
naśmiewając
się.
Przeprosił
kolegów i
koleżanki
i to już koniec
tej rymowanki.
Aleksandra,
Bartosz i
Jakub
Jastrząb, 

''Myśli i słowa
''
Czasem mam
takie dni, 
że do głowy
nie przychodzi
mi nic
i wtedy się
martwię,
że nic nie
czuję,
nie składają się
zdania,
nic się nie
rymuje.
Myśli układam
i snuję,
może coś
wyczaruję,
może gdzieś w
głębi coś
poczuję,
ale w duszy
cisza gra,
jak liść na
wodzie faluje,

oczekuje,
chyba czasu
potrzebuje.
I nagle jest
moment,
jest ta chwila,
kiedy słów
potok się
nasila,
natchnienie,
jak ptaszyna
przylatuje
i wszystko się
układa,
i wszystko
rymuje.
To taka moja
chwila w życiu,
kiedy piszę
skupiona w
ukryciu.
Lubię rzucić
wtedy na
papier,
to co się w
sercu dzieje,

to co mnie
martwi, cieszy,
co daje
nadzieję.
Lubię pisać o
uczuciach,
o ludziach, ich
troskach
i prostych
sprawach.
To taka fajna
zabawa.
Piszę o tym,
co czuję,
swe myśli
ubieram w
słowa
i jestem
gotowa,
by pisać
wiersz od
nowa.
Maja Fedyniak

„Historia o
Tomciu
Niewielkim,

Fioletowym
Wojtku i
udrękach
dzieci”
Tomcio
Niewielki to
krasnal
malutki,
ma czerwoną
czapeczkę,
zielony
kubraczek,
niebieskie
spodenki
i brązowe
butki.
Jest
uśmiechnięty i
zawsze
wesoły,
uwielbia wręcz
chodzić do
Skrzaciej
Szkoły.
I choć nasz
Tomcio

ma dopiero
sześć lat,
najprawdziwszy
jest z niego
zuch i chwat.
Dzielny
Tomcio,
zaufaniem
skrzatów
obdarzony,
do pieczenia
ciast i tortów
poczuł się
stworzony.
Cukiernię na
Leśnej Polanie
otworzył
i całe swe
małe
serduszko w
nią włożył.
A że
cukiernikiem
jest
doskonałym,
to chętnie

cukiernię
odwiedzają
i chwalą jego
wypieki i duzi, i
mali,
Tomcio zaś
swym talentem
się chwali.
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Przyjacielem
Tomcia jest jeż
Wojtek,
choć ich
przyjaźń miała
zły początek,
bo futerko
jeżyka jest
fioletowe.
Z tego powodu
Wojtek łamał
sobie głowę,
jak wywabić
ten kolor i stać
się
zwyczajnym?
Jeż fioletowy?
To nie jest
normalne!
Już spakował
bagaże,
chciał
wyruszyć w
świat,
gdy na rogu
polany spotkał
go Tomcio
chwat.

To spotkanie
stało się
przyjaźni
początkiem.
A co z
jeżykiem?
Jeżyk nazywa
się odtąd
Fioletowym
Wojtkiem.
- Cześć,
przyjacielu
Tomciu – woła
Wojtek
od cukierni
progu. – Jak to
dobrze,
że spotkałem
Cię wtedy na
polany rogu.
Od tej pory, 
gdy komuś
złośliwości
przychodzą do
głowy,
myśli o kolorze
fioletowym,

który na
początku był
udręką jeżyka,
lecz wśród
przyjaciół,
zaczęło z
niego wiele
dobrego
wynikać.
Wojtek z
czasem
zrozumiał,
że każdy
może mieć
problemy w
życiu.
Jeśli o nich nie
mówimy,
cierpimy w
ukryciu.
Jaka z tej
historii płynie
więc nauka?
Każdy w
swoim życiu
akceptacji
szuka.

Ci, co z innych
się śmieją,
obelgi rzucają,
robią to, bo
sami problemy
mają.
Gdy Wojtek to
zrozumiał,
przestał
„innością” się
przejmować
i tym co
posiada zaczął
się radować.
Zrozumiał, że
nie ma nic
ważniejszego
niż rodzina,
przyjaźń i
miłość
bliźniego.
Marta
Malinga,
Zuzanna
Wilczek,
Adam
Skórczyński

„Dzieci z
podwórka”
Piękny dziś
dzień, słońce
świeci,
Radują się
wszystkie
dzieci.
Są wesołe,
roześmiane,
Mają włosy
rozczochrane.
Lubią bardzo
takie dni,
Szczęście w
oczach im aż
lśni.
W piłkę grają,
radośnie
krzyczą,
Dobrej zabawy
nawzajem
sobie życzą!
Gdy dzień
deszczowy,

nuda się
wkrada,
Nic wesołego
nie zapowiada.
Szymon
Mosczyński

Lubię kiedy
słońce świeci,
Lubię, kiedy
śpiewa ptak.
Kiedy pani z
nami śpiewa
I gdy liter uczy
nas.
Lubię, gdy
mama się
uśmiecha
I gdy tata w
domu jest.
Gdy nikt
nigdzie się nie
śpieszy,
Kiedy każdy
ma czas.
Bo ja kocham
cały świat!
Katarzyna
Kosakowska

"Moja mama”
Moja mama
jest kochana,

co dzień bawię
się z nią z
rana.
Pokazuje mi
zabawki,
toleruje moje
wrzaski.
Jestem głodna
- daje mleczka,
gdy spać idę -
jest bajeczka.
Jestem
smutna, to
przytula,
gdy marudzę,
to mnie lula.
Mama kocha
swą córusię,
a ja kocham
mą mamusię!
Ilona
Kołodziejcza

KOCHA
Moje serce się
raduje, kiedy

moja siostra
mnie szanuje.
SMUTEK
Ciężko jest mi
odrobić pracę
domową,
kiedy moja
siostra wisi mi
nad głowa.
WESOŁY
Jestem
wesoły, kiedy
moja siostra
daje mi
prezenty
i najbardziej
wtedy jestem
uśmiechnięty.
Aleksander
Ormowski

Poezja to coś
wspaniałego.
Poezja
zachwyca
świat.

Poezja to coś
cudownego.
Istnieje od
tysięcy lat.
Wiersze-
uwielbiam je,
szczególnie te
rymujące się.
Uczucia
zawarte w nich
nam
rozświetlają
dni.
 
Miłość,
przyjaźń, czy
szczęście,
złość,
nienawiść czy
smutek.
Cudowne
uczucia
nareszcie lub
nieprzewidziany
smutek.

Czytając
poezję lepszy
jest świat,
ten co istnieje
od tysięcy lat.
Emilia Frycz

"Uczucie
miłości"
Siedzę na
ławce w parku 
i patrzę w
niebo,
czuję jak
miłość może
dopaść
każdego.
Ptaszki
ćwierkają,
pszczółki latają
- uczucia sobie
wyznają.
Zawsze na
wiosna rodzą

się uczucia,
czy to u
zwierząt, 
czy też w
ludziach.
Michał Kagan

Lekko płyną
słowa wiersza,
jak melodia
najpiękniejsza.
Bawią,
śmieszą,
myśleć uczą. 
Czasem nawet
bardzo
wzruszą...
Krótki, długi,
bez znaczenia,
gdyż poezja
świat
odmienia.
Katarzyna
Furgalińska


