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       PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Król Ołówkos i
jego żona królowa
Ołówkowa przyjęli
do swojego grona
uczniów klas I a i
b. Dzieci, zanim
nadano im miano
ucznia, musiały
przejść kilka prób:
recytacji, śpiewu,
rozwiązywania
zagadek i
odpowiadania na
bardzo trudne
pytania. Wszystkie
zaliczyły
pomyślnie pod
okiem surowego

gwardzisty.
Zadowoleni i
dumni z siebie
mogli przystąpić
do ślubowania.
Przyrzekli być
wzorowymi i
pilnymi uczniami,
wypełniać rzetelnie
powierzane im
obowiązki,
pomagać
słabszym,
przestrzegać
porządku w szkole
i klasie, a swym
zachowaniem i
wynikami w nauce
sprawiać radość

nauczycielom i
bliskim. Po
złożonej deklaracji
Pani Dorota
Wiśniewska –
Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 40
– przystąpiła do
pasowania ich na
uczniów. Po
części oficjalnej
przyszedł czas na
podarunki – kuferki
obfitości i
książeczki. Na
koniec czekał na
nich słodki
poczęstunek w
klasie. Wszystkim

pierwszakom
życzymy
wytrwałości w
realizacji podjętych
zobowiązań!
Mamy nadzieję,
że  nauka w
naszej szkole
przyniesie im wiele
radości i
satysfakcji.

Chcemy Wam
życzyć na
początek, by
nauka szła jak z
płatka, żeby było
tyle piątek, ile
pszczół na
polnych
kwiatkach.

Długopisy,
wieczne pióra,
niechaj piszą
mądrze, ładnie i
niech skrzypią
tak jak żuraw,
kiedy błąd się
gdzieś zakradnie.
Promień słońca
niech ukradkiem
wejdzie w każdy
zeszyt, bo w tej
szkole nasi mili -
każda lekcja Was
ucieszy.

. UCZNIOWIE KLASY I a
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         PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

            DZIEŃ CHŁOPAKA    PODARUNKI

.

Chłopcy z klasy
I b obchodzili
swoje pierwsze
święto w
murach naszej
szkoły. W Dniu
Chłopaka
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy
SUPER
CHŁOPAKA
oraz zabawkę.
Wszyscy
zasiedli razem
do poczęstunku

przygotowanego
przez rodziców.
Dziewczynkom
osłodzono ten
dzień pysznym
batonikiem. Na
swoje święto
będą niestety
musiały
poczekać do 8
marca.

.

UCZNIOWIE KLASY I b

.
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           WYCIECZKA DO WSI WIERZCHOWIE

Uczniowie klas
IV a, b i c  17
października
wybrali się na
wycieczkę do
wsi
Wierzchowie.
Wraz z
przewodnikiem
zwiedzili 
Jaskinię
Wierzchowską
- pomnik
przyrody na
terenie
Jurajskiego

Parku
Krajobrazowego
„Dolinki
Podkrakowskie”.
Zapoznali się z
etapami
przystosowania
jej dla
zwiedzających.
Obejrzeli „salę
z kotłami”,
„hotelik”, „salę
balową” i „salę
człowieka
pierwotnego”.
Poznali historię

Neolitosa –
człowieka
pierwotnego.
Zaznajomili się
z ekspozycją
zebranych w
grocie
znalezisk.
Obserwowali
nietoperze
oraz pająki.
Wzięli udział w
zabawie
integracyjnej
„Poszukiwanie
skarbów"

z
wykorzystaniem
mapy i
kompasu.
Realizując
poszczególne
zadania
musieli
wykazać się
wiedzą
zdobytą w
czasie
uprzedniego
zwiedzania
jaskini.
Kolejnym

punktem
programu były
zabawy
ruchowe na
świeżym
powietrzu oraz
ognisko z
pieczeniem
kiełbasek.
Pogoda
dopisała, a
zabawa była
przednia!

. .

. .

. .

. .
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Czy wiecie, że
…

Jaskinia
Wierzchowska
ma długość
prawie 1000 m.
Podczas prac
archeologicznych
znaleziono w
niej szczątki

niedźwiedzia
jaskiniowego
oraz hien. 
Zgromadzono
także ślady
osadnictwa w
epoce neolitu:
fragmenty
naczyń,
narzędzi, ślady
po ogniskach.

Jako jedna z
pierwszych
jaskiń w Europie
została
przystosowana
do obsługi ruchu
turystycznego.
Obecnie
posiada
najdłuższą trasę
ze wszystkich

tego typu
atrakcji w
Polsce.
Panująca w niej
temperatura w 
w ciągu roku
jest stała i
wynosi +7,8 °C.

. .

Agata
Wyrozumska,
Oliwia Sajdyk i
Oliwia Nowak,
uczennice
klasy VI b,
przeprowadziły
wywiad z
nauczycielem
nowo
przyjętym do
naszej szkoły
– panią Igą
Rzepczyńską,
która uczy
języka
angielskiego.
Zachęcamy do
przeczytania i
poznania
naszej nowej
anglistki.

W jakiej

szkole Pani
wcześniej
pracowała? 

Zanim
rozpoczęłam
pracę w
Szkole
Podstawowej
nr 40, przez 4
lata
pracowałam w
placówce „po
sąsiedzku” –
Szkole
Podstawowej
nr 38. Byłam
nauczycielem
edukacji
wczesnoszkolnej.

Czy podoba
się Pani nasza
szkoła?

Oczywiście,
że tak.

Co sprawiało
Pani
największą
radość/trudność
jako
uczennicy?

Myślę, że
największą
radość
sprawiły mi
oczywiście
dobre stopnie
oraz pochwały
od nauczycieli,
moich
rodziców, a
także czas
spędzony z
przyjaciółmi.
Jeśli chodzi o
trudność to
hmm … może
matematyka?:)

Dlaczego
chciała Pani
zostać
nauczycielką?

Pamiętam, że
już od dziecka
moim
ulubionym
zajęciem była
zabawa w
szkołę. Poza
tym, mam w
rodzicie kilku
pedagogów:
brata, kuzynki
oraz ciocię.
Poszłam w ich
ślady:)

Czy uczenie
języka
angielskiego
jest Pani
pasją?

Oczywiście,
że tak. Myślę,
że gdyby tak
nie było,
musiałabym
zmienić
zawód. Bardzo
lubię pracę z
dziećmi i
chciałabym
każdego
ucznia
„zarazić”
miłością do
języka
angielskiego.

W jaki sposób
stara się Pani
zainteresować
uczniów
swoim
przedmiotem?

Myślę, że
język angielski

sam w sobie
jest bardzo
interesujący,
ale robię co w
mojej mocy!
Staram się
przygotowywać
dla uczniów
ciekawe
ćwiczenia oraz
połączyć je z
zabawą.

. .
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Jak Pani
sobie radzi z
trudnymi
uczniami?

Do każdego
ucznia trzeba
podchodzić
indywidualnie.
Sądzę, że nie
ma trudnych
uczniów.
Trzeba po
porostu
znaleźć
sposób, żeby

każdego
zainteresować
nauczanym
przedmiotem.

Jakie ma pani
zainteresowa-
nia?
Hmm … mam
wiele
zainteresowań:)
Przede
wszystkim jest
to aktywność
fizyczna taka,
jak siłownia,

fitness czy
jazda na
rowerze, a
także muzyka,
film oraz
moda.

Czy ma Pani
zwierzę? Jeśli
tak, to jakie?

Niestety nie
mam, ale
marzy mi się
… buldog
francuski!

Co lubi Pani
robić w
wolnym
czasie?

Wolny czas
spędzam z
moimi bliskimi.
Jeśli mam
ochotę na
chwilkę
„samotności”,
oglądam film
lub leżę i
czytam
książkę.

Czy, Pani
zdaniem,
nauka w
szkole jest
ważna?

Nauka w
szkole jest
bardzo ważna.
Cała wiedza,
jaką
zdobywamy w
tym okresie,
przydaje nam
się w dalszym
życiu. Żyjemy

w czasach,
kiedy to od
kandydatów na
wiele
stanowisk
wymaga się
rozległej
wiedzy, więc
aby w
przyszłości
zdobyć
atrakcyjną
pracę – warto
się uczyć!

              WYWIAD Z PANIĄ IGĄ RZEPCZYŃSKĄ
          NAUCZYCIELEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

. .
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Uczennice
klas IV b:
Aleksandra
Zawalska i
Liliana
Bulińska oraz
VI b: Agata
Poller oraz
Izabela
Wielkopolan
wzięły udział w
Międzyszkolnym
Konkursie
Recytatorskim
„Wszystkie
dzieci nasze

są”,
organizowanym
przez
nauczycieli
Szkoły
Podstawowej
nr 27 w
Sosnowcu.
Komisja
konkursowa
biorąc pod
uwagę
interpretację
głosową,
dykcję oraz
pamięciowe

opanowanie
tekstu
postanowiła
przyznać
wyróżnienie
Aleksandrze
Zawalskiej,
która
deklamowała
wiersz Danuty
Gellner „Zły
humorek” oraz
Lilianie
Bulińskiej,
która
zaprezentowała

się recytując
utwór
Magdaleny
Podobińskiej
„Strojnisia”.
Serdecznie
gratulujemy!
Dziewczynki
podjęły temat
wad, które
przecież
posiadają nie
tylko dorośli,
ale i dzieci.
Warto zdać
sobie z nich

sprawę i dążyć
do poprawy
swojego
zachowania.
Nad własnym
charakterem i
osobowością
trzeba
pracować
nieustannie,
by  w
rezultacie
stawać się
coraz lepszym
człowiekiem. 

        MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
                   "WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ"

. .

. .

Aleksandra Zawalska Liliana Bulińska

A. Poller i I. Wielkopolan .
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                               KĄCIK POETYCKI

W br.
szkolnym,
podobnie jak w
latach
ubiegłych,
zachęcamy
uczniów
naszej szkoły
do
publikowania
na łamach
gazetki swoich
wierszy.
Poniżej
prezentujemy
utwory,
których
autorami są
uczniowie
klasy VI a.
Gratulujemy im
talentu i
odwagi!

„Ważna
sprawa!”

Bądź uczciwy
i nie ściągaj!
Lepiej się
nauczyć,

niż być
przyłapanym
I być dumnym
z siebie,
że posiada się
wiedzę.
Ada
Ziółkowska

„Porządki”

Oj, bałaganie,
skąd się
bierzesz?
Ja sama w to
nie wierzę,
bo kiedy się
odwrócę,
to ciągle
gdzieś coś
rzucę.
I choć
starannie
sprzątam
i od rana po
pokoju się
krzątam,
to blisko
wieczora
mój bałagan

znowu mnie
woła!
Oliwia Sajdyk

„Wolny czas”

Chociaż chęci
nie miałam
do szkoły się
zebrałam.
Na lekcjach
drzemałam,
bo w nocy nie
spałam.
Ale, gdy lekcje
skończone,
wszystko
odmienione!
Teraz mam już
wolny czas.
Pójdę razem z
tatą w las.
Koszyk
grzybów
przyniesiemy.
Na kolację
wszystko
zjemy,
a pod wieczór
odpoczniemy.

Wiktoria
Mazur

„Bałaganiarz”

Sprzątam rano
i wieczorem,
Wciąż bałagan
mam na
głowie.
Tu skarpetka,
tu koszulka
Mama
krzyczy:
„Julka, Julka!”.
Bałaganiarz ze
mnie jest,
lecz porządek
muszę mieć.
Agata
Wyrozumska

„Kłamstwo”

Gosia kłamie
cały czas
i to bardzo
smuci nas.
Zamiast
wygadywać

bzdury,
niech się uczy
do matury.
Gosiu, Gosiu
nie kłam
proszę,
Bo ja tego już
nie zniosę!
Gosia słucha
zawstydzona
I powiada, jak
to ona:
- Ja nie kłamię
moi drodzy,
Jak dzisiejsi
meteorolodzy.
Oliwia Nowak

. .


