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Drodzy Nauczyciele !
Dziękujemy Wam za wszystko!

W tym numerze:

Akademia 1-3 Maja!
Spiders everywhere!
Zielono mi!
Myślę więc wiem!
Dzień Dziecka!
Szajbus i pingwiny!
Wycieczka w Karkonosze!
Myślę, więc jestem czyli matematyczny Kangur!
UK is OK!
Nasze małe i niemałe sukcesy!
Wszyscy gramy w gry komputerowe!

Za uśmiech, dobre słowo,
zachętę do pracy gdy nic się nie udawało

i pochwałę gdy wszystko szło dobrze.
Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi

i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy 

i jesteśmy ważni. 
Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych

i niezrozumiałych. 
Za to, że mogliśmy zawsze na Was liczyć!

Za kolorowe lata nauki, 
które wniosły w nasze życie tak wiele radości... 

Dziękujemy!
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Witaj Majowa Jutrzenko !

28 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta 3
Maja, przygotowana przez klasę drugą gimnazjum. Ich występ bardzo
dobrze pokazał nam, dlaczego powinniśmy pamiętać o tym święcie.
Na akademii zjawiła się cała szkoła i zgodnie z tradycją
rozpoczęła dzień hymnem, następnie uczniowie zaprezentowali
resztę swojego występu. Gimnazjaliści recytowali wierszyki, odgrywali
scenki i zaprezentowali bardzo ciekawą i oryginalną lekcję historii.
Po akademii wszystkie klasy wróciły do sal na resztę lekcji.

Red. Karolina Drzyzga
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Spiders everywhere.

11 maja do naszej szkoły przyjechał Pan Andrzej Pająk, którego zbiory
mogliśmy podziwiać po raz kolejny. Tym razem zawitał do nas z pająkami.
Pokazywał nam swoich podopiecznych i opowiadał o nich z niebywałą pasją.
Warsztaty były bardzo ciekawe i trwały dwie godziny. Po raz kolejny
wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli się przekonać, że przyroda jest
ważna i tajemnicza. Zapraszam do obejrzenia zdjęć na naszej stronie
internetowej!

Red. Krzysztof Bankiel
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Do you speak English? UK is OK. 

9 edycja Internetowego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i
pozostałych krajach angielskiego obszaru językowego „UKisOK” dla
uczniów szkół województwa śląskiego dobiegła końca. 
Wzorem poprzedniego roku , w tym roku również wystartowaliśmy w
konkursie jako szkoła.

Tym razem reprezentowali nas: Sandra Antoszczyk, (która próbowała
swych sił po raz kolejny), Tomasz Kamuda oraz Wiktor Wyciszkiewicz. 

Tegoroczna edycja konkursu UKisOK trwała od 31 stycznia do 9 czerwca i
w tym roku, nieco inaczej jak w latach ubiegłych składała się z 15 etapów
tygodniowych.

Pierwszych 5 etapów maiło charakter eliminacyjny, żeby spośród ogromnej
liczby uczestników wyłonić grupę 40 uczniów z województwa śląskiego,
którzy walczyli w kolejnych 10 etapach. Choć pytania często były bardzo
trudne, a szukanie odpowiedzi na nie strasznie czasochłonne, naszym
uczniom udało się wejść do finałowej 40stki.

Poniżej prezentujemy sukcesy naszych uczniów i krótką fotorelację z
wręczenia nagród w Katowicach.
Wiktor Wyciszkiewicz: 
tytuł Finalisty I Stopnia z wynikiem 218, 5 na 230 punktów 
Sandra Antoszczyk: 
tytuł Finalisty III stopnia z wynikiem 141 na 230 punktów 

Red A.Potysz

Myślę , więc wiem !
Dnia 10 maja 2017 roku w Pyskowickiej szkole imienia Marii Konopnickiej

odbył się konkurs ,,Myślę, więc wiem!"
W konkursie wzięła udział nasza szkoła. Przedstawiciele naszej szkoły byli

z klas 2 i 3 gimnazjum. Dokładnie rzecz ujmując udział wzięli: Klaudiusz
Luks, Dworniczek Łukasz i Kacper Szajor.

Konkurs polegał najpierw na pisemnym sprawdzeniu naszej wiedzy
matematyczno-geograficznej. Test był na miarę naszych możliwości. 

Następnym etapem była praca zespołowa w terenie. Dostaliśmy mapy
okolicy i musieliśmy wykonać kilka z pozoru łatwych zadań. Po paru

problemach technicznych udało nam się ukończyć także ten etap. Na sam
koniec poszliśmy na sale informatyczną. Tam miał miejsce trzeci,

przedostatni etap konkursu. Dostaliśmy znowu kartę zadań, ale tym razem
mieliśmy możliwość korzystania z Internetu. Po zakończeniu tego etapu

musieliśmy czekać na ostatni etap czyli rozdanie nagród. Dworniczek
Łukasz zdobył 4 miejsce z wynikiem 19 punktów. Kacper Szajor gonił

Łukasza liczbą punktów równą 18. Klaudiuszowi poszło ciut gorzej. Zdobył
15 punktów.

Wrażenia po konkursie były świetne. Taki konkurs pokazał nam nasze braki
i pozwolił miło spędzić czas.

red Klaudiusz Luks.

Myślę, więc wiem !
Dnia 10 maja 2017 roku w Pyskowickiej szkole imienia Marii Konopnickiej
odbył się konkurs ,,Myślę, więc wiem!"
W konkursie wzięła udział nasza szkoła. Przedstawiciele naszej szkoły byli
z klas 2 i 3 gimnazjum. Dokładnie rzecz ujmując udział wzięli: Klaudiusz
Luks, Dworniczek Łukasz i Kacper Szajor.
Konkurs polegał najpierw na pisemnym sprawdzeniu naszej wiedzy
matematyczno-geograficznej. Test był na miarę naszych możliwości. 

Następnym etapem była praca zespołowa w terenie. Dostaliśmy mapy
okolicy i musieliśmy wykonać kilka z pozoru łatwych zadań. Po paru
problemach technicznych udało nam się ukończyć także ten etap. Na sam
koniec poszliśmy na sale informatyczną. Tam miał miejsce trzeci,
przedostatni etap konkursu. Dostaliśmy znowu kartę zadań, ale tym razem
mieliśmy możliwość korzystania z Internetu. Po zakończeniu tego etapu
musieliśmy czekać na ostatni etap czyli rozdanie nagród. Dworniczek
Łukasz zdobył 4 miejsce z wynikiem 19 punktów. Kacper Szajor gonił
Łukasza liczbą punktów równą 18. Klaudiuszowi poszło ciut gorzej. Zdobył
15 punktów.

Wrażenia po konkursie były świetne. Taki konkurs pokazał nam nasze braki
i pozwolił miło spędzić czas.

Red. Klaudiusz Luks.
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Zielono mi!

25 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Uczniowie klasy 4 z
tej okazji przygotowali dla nas barwną akademię, podczas której można było
posłuchać wierszyków i scenek o treściach ekologicznych. 

Najważniejszym i przewodnim kolorem  w tym dniu był kolor zielony ,
dlatego większość z nas przyszła w tym dniu do szkoły ubrana na zielono.

Red. Krystian Chodak 
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Wszystkie Dzieci nasze są!
W naszej szkole nie jest nudno, zawsze coś się dzieje. Nasza szkoła to nie
tylko nauka, ale i fajne imprezy organizowane dla nas przez nauczycieli. Jak
co roku nie zapominają oni o naszym małym święcie.
1 czerwca na całym świecie obchodzony jest Dzień Dziecka. Tego dnia
również w naszej szkole mogliśmy go świętować.
To właśnie 1 czerwca w naszej szkole został zorganizowany Dzień Sportu.
W tym dniu uczniowie klas 4-6 brali udział w ciekawych konkurencjach i
zmaganiach. Każda klasa bardzo aktywnie brała udział we wszystkich
konkurencjach. Pogoda bardzo dopisała, humory również.  
Chciałbym nadmienić, że w dniu dziecka nie zapomniano również o nas,
gimnazjalistach. Klasy starsze 1, 2 i 3 Gimnazjum również obchodziły Dzień
Dziecka. Nasze Panie Wychowawczynie, z tej okazji, 5 czerwca, zabrały
nas do kina na film „Piraci z Karaibów Zemsta Salazara”. Film bardzo nam
się podobał, wszystkim mogę gorąco go polecić! Koniecznie z napisami! 

Red. Gabryś Dziewięcki
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The best trip ever!
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W dniach 17-19 maja klasa 1, 2 i 3 gimnazjum pojechała na 3-dniową
wycieczkę w Karkonosze.Program wycieczki był bardzo bogaty i bardzo
fajny. Co ciekawego zwiedziliśmy? 
Leśną hutę w Szklarskiej Porębie, gdzie oglądaliśmy  tworzenie szklanych
ozdób.Na uwagę zasługuje również ostatni punkt naszej wycieczki , wizyta
w muzem Arado-Zaginione Laboratorium Hitlera. Zwiedzaliśmy to muzeum
w bardzo innowatorski sposób, oprowadzali nas historycy i fascynaci, którzy
w bardzo przystępny i oryginalny sposób przedstawili nam historię
laboratorium.
Z równie ciekawych miejsc, jakie udało nam się zobaczyć był Park Miniatur
w Kowarach. Chodziliśmy tam bardzo dlugo i robiliśmy mnóstwo zdjęć z
róznymi miniaturami budowli z róznych części świata.
Równie ciekawą atrakcją był Zamek w Książu. 
Najważniejszym celem naszego wyjazdu , było zdobycie Śnieżki.
Wdrapaliśmy się na nią , drugiego dnia naszego wyjazdu. W tym dniu
pogoda nam bardzo dopisała, widoczność była bardzo dobra co widać na
poniższych zdjęciach. Momentami można było czasmi zobaczyć jeszcze
resztki śniegu .
Co robiliśmy ponad to ?
Codziennie zwiedzaliśmy Karpacz, gdyż była to nasza baza noclegowa a
wieczorami graliśmy w piłkę i siatkówkę oraz piekliśmy kiełbaski przy
ognisku. Okazło się , że potrafimy się bardzo dobrze bawić w grupie i razem
śpiewać.
Wycieczka dostarczyła wszystkim uczestnikom niezapomnianych przeżyć i
dała możliwość poznania przepięknych regionów naszego kraju. Pogoda
bardzo dopisała, humory również. Koniecznie zobaczcie zdjęcia na naszej
szkolnej www, jest ich tam ponad 500. Gdybyśmy nie kończyli w tym roku
szkoły, na pewno wybralibyśmy się na taką wycieczkę jeszcze raz 

Red Agata Senk , Małgorzata Jonda.
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Myślę więc jestem !
Dnia 16 marca 2017 roku w naszej szkole odbył się międzynarodowy konkurs matematyczny ,,Kangur". Uczestnikami
konkursu byli zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i klas gimnazjalnych. W zależności od wieku uczestnika, arkusze
z zadaniami były różne. Jak można się domyślić im wyższa klasa to poziom trudności także wzrastał. Uczestników było
ok. 30. Każdy zrobił, co w jego mocy, (a raczej głowie) żeby wypaść jak najlepiej i zrobić jak najwięcej zadań. Po
zakończeniu i oddaniu prac zaczęła się gorąca dyskusja na temat zadań zamieszczonych w arkuszu. Nagrodą, która
otrzymał każdy uczestnik była kostka, która się rozkłada na części i składa z powrotem. Warto przy tym zaznaczyć, że trzeba się nieźle namęczyć, aby
złożyć ją z powrotem.
Życzę wszystkim, aby dalej rozwijali swoją matematyczną pasję.

Red Klaudiusz Luks 

Wszyscy lubimy bajki i historie z happy endem.
Dnia 20 kwietnia 2017 roku klasy 3 sp wybrały się na wycieczkę do kina na film „ Szajbus i
Pingwiny”. Z opowiadań dzieci wynika ze film był naprawdę ciekawy, śmieszny i pouczający. Fabuła
filmu rozwijała się powoli, lecz naprawdę ciekawie.
Owczarek o imieniu Szajbus zaczyna pilnować i bronić najmniejsze na świecie pingwiny przed
żarłocznymi lisami. Cały film wydaje się tak nieprawdopodobny, ze gdybyśmy nie wiedzieli, że
wydarzył się naprawdę, trudno byłoby w to uwierzyć.
Gorąco wszystkim polecam! Tym małym i tym dużym dzieciom też!

Red. Karolina Czubasiewicz 

A teraz coś z innej beczki. Postanowiliśmy w tym numerze dodać coś od siebie i napisać o swoich pasjach i zainteresowaniach. Wszyscy w nie grywamy
a nie każdy wie do końca z czym to się kojarzy.
Nasza propozycja na dzisiejszy wieczór? WAR THUNDER
War Thunder (początkowo World of Planes) – wieloosobowy bojowy symulator lotu oraz symulator czołgów stworzony i wydany przez Gaijin
Entertainment. Gra od 12 sierpnia 2012 do końca 2016 roku. była w fazie otwartej wersji beta, czyli użytkowana przez graczy. Zabieg taki umożliwił jak
najbardziej poprawić rozgrywkę oraz wyeliminować większość błędów.
Planowane jest, aby w wersji finalnej była rozbudowaną areną wojenną dla samolotów, okrętów wojennych (obecne jednostki wodne są w trakcie beta-
testów) oraz wozów bojowych od czasów międzywojennych do okresu wojny koreańskiej. Wiele map w trybie bitew historycznych inspirowanych jest
prawdziwymi wydarzeniami II wojny światowej, jak np. wojna na Pacyfiku, czy bitwa o Anglię. Gra została przystosowana do współpracy z hełmem
wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift.
Średni rozmiar map wynosi od około 100×100 do 200×200 km. Silnik gry pozwala jednak na stworzenie znacznie większych map
Liczba zarejestrowanych graczy przekroczyła 10.000.000 na początku 2016 roku.
Gra rywalizuje z WORLD OF TANKS co powoduje zdrową rywalizacji i szybkie aktualizacje.

Red Jacek Bartnicki i Łukasz Dworniczek

Każdy rower ma ale czy każdy examin zda?

Dnia 7. czerwca w naszej szkole odbył się egzamin na Kartę Rowerową.
Wzięło w nim udział 20 uczniów z klasy 4 SP. Egzamin składał się z dwóch części: testu oraz
egzaminu praktycznego, podczas którego uczniowie pod okiem Policjantów wykonali odpowiednio
powierzone im zadania . Każdy uczeń zdał examin śpiewająco.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Do zobaczenia na trasie !

Red. Szymon Stańkowski
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Nasze małe i niemałe sukcesy !
Kończący się rok szkolny obfitował w różnego rodzaju konkursy i sukcesy naszych uczniów.
Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

Łukasz Dworniczek zajął IV miejsce w konkursie matematyczno-geograficznym zorganizowanym dla gimnazjów przez Zespół Szkół im Marii
Konopnickiej w Pyskowicach.

Anna Konopka (z klasy 1 gimnajzum) zajęła w konkursie II miejsce w II Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU pod patronatem Starosty
Tarnogórskiego.

Nasza uczennica, Oliwia Kosmol, została nominowana do Kadry Narodowej w dyscyplinie Skoki Przez Przeszkody. 

Tercet z kl. I gim w składzie: Julia Strzelczyk - skrzypce, Maria Boczarowska-Jarek - gitara i vocal, Anna Konopka - vocal 
zajął III miejsce w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich. 

Braliśmy udział w Festiwalu Ekologicznym, w którym Karolina Czubasiewicz zdobyła wyróżnienie Jury  a  Anna Konopka i Julia Strzelczyk zajęły II
miejsce w kategorii 14-16 lat jako duet śpiewający

Co jeszcze ciekawego zdobyliśmy, jako szkoła?

Tytuł Szkoły Strażników Sieci 2016

Dyplom za udział w Akcji Góra Grosza ( nasza szkoła zebrała ponad 1000 zl )

Braliśmy udział w programie Zdrowe Serce w Naszych Rękach , gdzie uczniowie klasy 2 i 3 gim zdobyli wyróżnienia.

Zajęliśmy 14 miejsce z Konkursie Żołędziowym ( nasza szkoła zebrała prawie pół tony żołędzi i kasztanów dla Żubrów z Pszczyny)

Tradycyjnie braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Wielkiej Pomocy

Braliśmy również udział w konkursie Wzorowa Łazienka i zdobyliśmy 112 miejsce w kraju na 1140 szkół .

Próbowaliśmy naszych sił w konkursie Delma , w tym roku się nie udało, mam nadzieję ,że w przyszłym szkoła znowu wystartuje w tym konkursie.

Braliśmy udział także w zimowej akcji pomocy dla zwierząt z azylu "Cichy Kąt"

 Red Szymon Cieślik
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