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          VII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny  
                     „Z polszczyzną za pan brat”

Uczniowie klas IV
– VII w dn. 20
listopada 2017 r.
wzięli udział w VII
Międzyszkolnym
Konkursie
Polonistycznym „Z
polszczyzną za
pan brat”.
Uwrażliwieni na
problem higieny
językowego
obcowania i
obowiązek
przestrzegania
norm językowych,
przystąpili do
rozwiązywania

testu,
składającego się z
65 zestawów.
Pracując w
dwuosobowych
zespołach mierzyli
się z zawiłościami
mowy ojczystej.
Spośród 60
uczestników
konkursowych
zmagań,
reprezentujących
12 placówek,
największymi
znawcami
rodzimego języka
okazali się
reprezentanci

Szkoły
Podstawowej nr
19: Wiktoria
Dziurkowska i
Mateusz Dyndat,
przygotowani
przez panią
Tatianę Hankus.
Na drugim miejscu
uplasowali się
uczniowie Szkoły
Podstawowej nr
45: Ida Zielińska i
Weronika Daniel,
w których
zamiłowanie do
języka polskiego
rozbudziła pani
Anna

Łakomska-
Ciołczyk. III
miejsce zajęli:
Kinga Sztaba i
Emilia
Zaporowska ze
Szkoły
Podstawowej nr 6,
pod opieką pani
Agnieszki
Ubowskiej.
Zwycięzcy
otrzymali dyplomy
i nagrody
książkowe. Mamy
nadzieję, że w
przyszłym roku
szkolnym
przygotowany

przez panie: M.
Wileczek, M.
Kałużę, A. Tajer,
D. Skołucką i J.
Zygułę konkurs
cieszył się będzie
równie dużym
zainteresowaniem.
Dziękujemy za
pomoc paniom:
Wandzie
Marcinkowskiej i
Karolinie Żak.
Zapraszamy
uczniów naszej
szkoły do
zmierzenia się z
zestawami
konkursowymi. 
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Zapisz
odpowiedzi na
kartce (wg
wzoru 1-A) i
przekaż
nauczycielowi
języka
polskiego.

1.
A. Olu, cofnij
się dwa kroki.
B. Olu, cofnij
się dwa kroki
do tyłu.
2.
A. Dzisiaj jest
20 listopad.
B. Dzisiaj jest
20 listopada.
3.
A. Dlaczego
karasz go tak
surowo?
B. Dlaczego
karzesz go tak
surowo?

4.
A. Tomek
postanowił
wymyślić
ciekawą
zabawę?
B. Tomek
postanowił
wymyśleć
ciekawą
zabawę?
5.
A. Rano
włączam
światło.
B. Rano
włanczam
światło.
6.
A. Co jej tam
szepczesz do
ucha?
B. Co jej tam
szeptasz do
ucha?
7.
A. Uważajcie,

deptacie mój
szalik.
B. Uważajcie,
depczecie mój
szalik.
8.
A. One strzygą
się u tego
słynnego
fryzjera.
B. One strzyżą
się u tego
słynnego
fryzjera.
9.
A. Daj spokój,
oni nic nie
rozumieją.
B. Daj spokój,
oni nic nie
rozumią.
10.
A. Biedronka
jest owadem.
B. Biedrąka
jest owadem.
11.

A. Pies i Ania
wbiegły do
pokoju.
B. Pies i Ania
wbiegli do
pokoju.
12.
A. Przyszło
dwadzieścia
trzy osoby.
B. Przyszły
dwadzieścia
trzy osoby.
13.
A. Bierz się do
sprzątania!
B. Bierz się za
sprzątanie!
14.
A. Ania wyszła
za mąż.
B. Ania ożeniła
się.
15.
A. Ola
strasznie
spuchła.

B. Ola
strasznie
spuchnęła.
16.
A. Iza potkła
się przed
domem.
B. Iza potknęła
się przed
domem.
17.
A. Jarek
pracuje na
zakładzie.
B. Jarek
pracuje w
zakładzie.
18.
A. Ubierz
czerwoną
spódnicę.
B. Załóż
czerwoną
spódnicę.
19.
A. Pod ławką
leży skuwka.

B. Pod ławką
leży skówka.
20.
A.
Postanowiliśmy
jechać do
Ukrainy.
B.
Postanowiliśmy
jechać na
Ukrainę.
21.
A. Powoli się
przekonywuję
do jego
pomysłu.
B. Powoli się
przekonuję do
jego pomysłu.

22.
A. Mnie się
wydaje, że jest
dobrze.
B. Mi się
wydaje, że jest
dobrze.
23.
A. Mgr
Wiśniewski
spotkał się z
mgr.
Książkiewiczem.
B. Mgr
Wiśniewski
spotkał się z
mgr
Książkiewiczem.
24.
A. Nie
zapomnij o
cudzysłowie!
B. Nie
zapomnij o
cudzysłowiu!
25.

A. Za półtora
roku wrócę.
B. Za półtorej
roku wrócę.
26.
A. Nauczyciel
miał twardy
orzech do
zgryzienia.
B. Nauczyciel
miał trudny
orzech do
zgryzienia.
27.
A. Zwycięzcy
wojownicy
pojmali
przegranych.
B. Zwycięscy
wojownicy
pojmali
przegranych.
28.
A. Znam dwie
Francuzki.
B. Znam dwie 

Francuski.
29.
A. Przypłynął
piękny łabądź.
B. Przypłynął
piękny łabędź.
30.
A. Podaj mi tą
książkę.
B. Podaj mi tę
książkę.
31.
A. Podał
przekonywujące
argumenty.
B. Podał
przekonujące
argumenty.
32.
A. Nie lubię
kiślu.
B. Nie lubię
kisielu.
33.
A. Nasza
drużyna

zdobyła
największą
ilość punktów.
B. Nasza
drużyna
zdobyła
największą
liczbę
punktów.
34.
A. Ceny
produktów są
coraz droższe.
B. Ceny
produktów są
coraz wyższe.
35.
A. Podaj mi
durszlak.
B. Podaj mi
druszlak.
36.
A. Wypłukaj
ten piasek.
B. Wypłucz ten
piasek.
37.

A. Na stole
leżała książka i
długopis.
B. Na stole
leżały książka i
długopis.
38.
A. Ania trze
marchew na
tarce.
B. Ania trze
marchew na
tarku.
39.
A. Zabierz
kilka kocy.
B. Zabierz
kilka koców.
40.
A. Mieszkam
na ulicy
Czekoladowej.
B. Mieszkam
przy ulicy
Czekoladowej.
41.

A. Musisz
wziąć kanapki.
B. Musisz
wziąść
kanapki.
42.
A. W
Zakopanem
spadł śnieg.
B. W
Zakopanym
spadł śnieg.
43.
A. Zabierz ze
sobą sweter.
B. Zabierz ze
sobą swetr.
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                                „W krainie baśni …”

W ramach
spotkań Koła
dziennikarsko-
teatralnego
uczniowie klas
IV b i c
przygotowali
dla dzieci z
klas I – III
lekcję otwartą
pt. „W krainie
baśni”. Na
zajęciach
teatralnych
długo
pracowali

nad
powierzoną im
rolą. Wspólnie
tworzyli
oprawę
muzyczną.
Zatroszczyli
się także o
piękne stroje.
Niezwykle
pomocna w
tym względzie
była pani
Wanda
Marcinkowska,
której należą

się ogromne
podziękowania
za
zaangażowanie
i wniesiony
wkład pracy. 
Po licznych
próbach
aktorzy byli
gotowi do
wystąpienia na
scenie.
Przedstawili
inscenizację
utworu

Charlesa
Perraulta pt.
„Kopciuszek”.
Przypomnieli
definicję baśni i
jej
najważniejsze
cechy
gatunkowe.
Zaznajomili
swoich
młodszych
kolegów i
koleżanki z
sylwetkami
słynnych

baśniopisarzy.
Przedstawienie
zostało
wystawione
również przed
uczestnikami
Międzyszkolnego
Konkursu
Polonistycznego
„Z
polszczyzną
za pan brat”.
Nasi młodzi
aktorzy
występując
przed nieznaną

sobie
publicznością
mieli małą
tremę.
Pokonali
jednak swoje
słabości i
stanęli na
wysokości
zadania.
Gromkie
brawa z
pewnością
stanowiły
dowód
odniesionego
sukcesu.
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                SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Uczniowie
klasy I b wzięli
udział w
Międzyszkolnym
Konkursie
Recytatorskim
„Humor w
utworach M.
Konopnickiej,
J. Brzechwy i 
J. Tuwima”.
Zuzanna
Byszko
deklamowała

wiersz J.
Tuwima
„Bambo”.
Gabriela Medaj
recytowała
utwór J.
Tuwima pt.
„Okulary”.
Bruno
Mielczarek
zaprezentował
dzieło J.
Brzechwy
„Ręce

i nogi”.
Pierwszoklasiści
przygotowywani
przez panią
Dorotę
Skołucką
zdobywali
pierwsze
doświadczenia
na dużej
scenie.
Gratulujemy im
odwagi i
życzymy

dalszych
sukcesów! 
Aleksandra
Zawalska i
Liliana
Bulińska z
klasy IV b 
wzięły udział w
Międzyszkolnym
Konkursie
Recytatorskim
„Wszystkie
dzieci nasze
są”,

organizowanym
w Szkole
Podstawowej
nr 27 w
Sosnowcu.
Dziewczynki
zostały
zaproszone na
uroczyste
wręczenie
nagród w dn.
29 listopada. 

Obejrzały
piękny występ
artystyczny i
wysłuchały
wystąpień
dzieci, które
zajęły czołowe
miejsca.

Otrzymały
dyplomy i
książki.
Cieszymy się
z kolejnych
sukcesów
reprezentantek
naszej szkoły.
Gratulujemy!

Przedstawiciele
klasy I b wzięli
udział w
konkursie
skierowanym
do uczniów

zagórskich
szkół
podstawowych
„Kokarda
narodowa w
bieli i
czerwieni”, nad
którym
patronat objął
radny Kamil
Wnuk. Anna
Kostka i Bruno
Mielczarek
otrzymali
wyróżnienie.
Zostali

zaproszeni na
uroczyste
wręczenie
dyplomów i
nagród do
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej 
(Filia nr 15).
Serdecznie
gratulujemy
sukcesu!

Serdecznie
zapraszamy
uczniów klas

IV - VII do
wzięcia udziału
w
Międzyszkol-
nych
Konkursach
Poetyckich
"Wiersz o
tematyce
bożonaro-
dzeniowej"
oraz "Wiersz o
miłości i/lub
przyjaźni".
Prace
konkursowe

należy
przekazać
nauczycielowi
języka
polskiego.

. .. .
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Czy wolą
Panie
pracować z
młodszymi
czy ze
starszymi
dziećmi?

Potrafimy ze
wszystkimi
dziećmi
nawiązać nić
porozumienia.
Wiek naszych
podopiecznych
nie odgrywa

istotnej roli.
Oczywiście
zainteresowania
pierwszaków
różnią się
nieco od
upodobań
uczniów klas
III. Staramy się
brać to pod
uwagę w toku
przygotowy-
wania i
organizowania
dla nich zajęć.

Czego nie
lubią Panie w
swojej pracy?

Duża liczba
przebywających
w świetlicy
dzieci wiąże
się z hałasem,
który bywa
męczący. 
Czasami
staramy się
wszyscy nieco
wyciszyć
podczas

lektury
interesującej
książki.

Czy wykonują
Panie prace
plastyczne z
dziećmi?

Zachęcamy
dzieci do
wykonywania
prac
plastycznych
podejmujących

różnorodne
tematy.
Proponujemy
zawsze
ciekawe
techniki i
materiały.
Najpiękniejsze
dzieła
„świetlików”
wywieszane
są na
szkolnym
korytarzu oraz
w świetlicy.

Mogą je
podziwiać
wszyscy
uczniowie
naszej szkoły i
ich rodzice.

Dziękujemy
za wywiad!

Liliana
Bulińska i
Oliwia Cisło,
uczennice
klasy IV b
przeprowadziły
wywiad z
nauczycielami
świetlicy:
Katarzyną
Richtarz i
Kamilą Moś.

Czy podoba

się Paniom
praca w naszej
szkole?

Bardzo podoba
nam się praca w
miejscu, w
którym panuje
miła atmosfera.
Lubimy
zajmować się
dziećmi i w
przyjemny
sposób spędzać
z nim czas.
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        WIZYTA UCZNIÓW KLASY I b W BIBLIOTECE 
           WYWIAD Z NAUCZYCIELAMI ŚWIETLICY
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