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Wesołego zajączka, 
co po stole bryka.

 Smacznościami wypełnionego,
Świątecznego koszyka. 

Smacznego jajka, 
mokrego dyngusa. 
Radości płynącej, 

ze Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Pogody ducha 

oraz niezapomnianych chwil,
spędzonych przy wspólnym stole 

z najbliższą rodziną. 
Spokojnych Świąt Wielkanocnych 
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Dzień otwarty
24 lutego 2018 szkoła otworzyła szeroko swoje

drzwi, by przywitać sześcio- i siedmiolatków, którzy
od września 2018 roku rozpoczną swą przygodę z

nauką w szkole podstawowej.

Na początku uczniowie klas trzecich (3a i 3e)
wystąpili z wesołym, rozśpiewanym i roztańczonym
programem artystycznym, który promował także
cenne wartości ekologiczne i prozdrowotne.

A później działo się jeszcze więcej: w salach na
parterze i pierwszym piętrze można było:
artystycznie pomalować twarz, tworzyć prace
plastyczne i prace techniczne, wykonywać ciekawe
eksperymenty, tworzyć cuda z masy solnej, na
tablicach multimedialnych wykonywać językowe
łamigłówki, zagrać w mega gry planszowe, poznać
książkę z najciekawszymi stronami, przejść
edukacyjny tor przeszkód, a także sprawdzić się
ruchowo w sali zabaw ruchowych.

Można także było obejrzeć Kids Talent Show – czyli
prezentacje wszechstronnych talentów naszych
uczniów. Uczestnicy kółka kulinarnego przygotowali
zdrowe przekąski oraz jeszcze pyszniejsze koktajle
owoce (te zielone były ze szpinakiem, ale o tym
cicho sza…). Rodzice, nauczyciele oraz nasze
kucharki upiekły setki (tak, tak – setki!) babeczek
oraz wiele smakowitych i pysznych ciast.
Kiedy wydawało się, że wszystko dobiega już
końca, w szkole pojawiła się kolejna fala dzieciaków
– tym razem uczniowie klas trzecich (i starszych)
mieli jedyną w swoim rodzaju okazję obejrzeć
szkołę podczas prezentacji pracowni, które
„chwaliły się” swoimi możliwościami. Czekały na
nich występy na bum bum rurkach, zagadki i
łamigłówki matematyczne, doświadczenia fizyczne,
chemiczne i przyrodnicze, sztalugi i zajęcia w
pracowni plastycznej oraz wiele, wiele ciekawych
zajęć.
Dzień minął w cudownej, rodzinnej atmosferze.
Uśmiechy nie schodziły gościom z twarzy. Było tak
jak mawiał patron naszej szkoły - Janusz
Korczak„Jeśli umiecie diagnozować radość
dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że
najwyższą jest radość pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość
tryumfu i szczęście samodzielności,
opanowania, władania.” Zapraszamy zatem
zainteresowanych we wrześniu, a pozostałych na
kolejny dzień otwarty w przyszłym roku szkolnym.

Zespół promocji szkoły

Tytuł laureata w naszej
szkole obroniony!!!

 
Uczennica klasy 7b, Marysia Król w tegorocznych
zmaganiach Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego ponownie
uzyskała tytuł laureatki, powtarzając swój sukces
sprzed roku.
Dzięki temu jest zwolniona z egzaminu  z języka
polskiego w klasie 8, co jest równoznaczne z
uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego
wyniku. 
W historii naszej szkoły to wybitne osiągnięcie
uczennicy, która rozwija swoje zainteresowania
humanistyczne. Praca z taką osobistością to
prawdziwa przyjemność dla każdego nauczyciela.
Gratulujemy jeszcze raz Marysi i jej Rodzicom,
życząc dalszych sukcesów.

Rewelacyjne pływaczki!

W dniu 19 marca nasze dziewczęta pod opieką
pani Pauliny Fuczyło wywalczyły III miejsce w
Igrzyskach Dzieci Szkół Powiatu Cieszyńskiego
w pływaniu drużynowym. Uczennice
awansowały tym samym do etapu rejonowego. 
"Trójkę" reprezentowały: Maja Rakowska, Nadia
Wania, Iga Płoskonka, Sara Tomica, Dagmara
Białożyt, Nikola Worek, Agnieszka Mołdrzyk i
Amelia Zawada.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za następny
sukces!!
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Wywiad z nauczycielką
muzyki - 

Panią Edytą Bogdan

Redakcja: Co Panią skłoniło do wyboru zawodu
nauczyciela?
P. Edyta Bogdan: Kiedy byłam małą dziewczynką ,
razem z koleżanką bawiłam się w szkołę. Dzisiaj ja i
ona jesteśmy nauczycielkami. Moi rodzice również
pracowali w szkole – to taka rodzinna tradycja.

R: Jak długo uczy Pani w szkole?
E. B.:Uczę od 2005r.

R:Czy pracowała Pani w innej szkole?Jeśli tak,
to w jakiej?
E. B.: Pracowałam kiedyś w Szkole Życia z dziećmi
bardzo ciężko chorymi. Dzisiaj pracuję w naszej
szkole oraz w Państwowej Szkole Muzycznej w
Cieszynie. Tam uczę gry na flecie poprzecznym.

R: W ilu klasach prowadzi Pani lekcje?
E. B.: Obecnie pracuję tylko z klasą 2b, ale w
poprzednim roku szkolnym uczyłam muzyki w
ośmiu klasach.

R: Na jakich instrumentach umie Pani grać?
E. B.: Flet poprzeczny to mój ulubiony instrument.
Potrafię również grać na fortepianie i flecie prostym.

R: Czy śpiewa Pani w chórze?
E. B.: Nie, ponieważ bardzo dużo pracuję, ale przez
wiele lat śpiewałam w różnych chórach.

R: Jaką najśmieszniejszą sytuację w szkole Pani
pamięta?
E. B.: Pamiętam wiele śmiesznych sytuacji. Na
sprawdzianie moja uczennica popełniła błąd
ortograficzny w swoim nazwisku, co w rezultacie
brzmiało bardzo śmiesznie.

R: Lubi Pani bardziej grać czy śpiewać?
E. B.: Bardziej lubię grać. Chyba bardziej wychodzi
mi granie niż śpiewanie.

R: Jaki typ muzyki najbardziej się Pani podoba?
E. B.: Lubię bardzo wiele gatunków muzyki : lekki
jazz , pop oraz muzykę klasyczną.

R: Czy jeździ Pani na koncerty?
E. B.: Tak.

R: A którego artystę muzycznego najbardziej
Pani ceni?
E. B.: Bardzo lubię utwory wokalistki Laury Pausini.

R: Zostawmy na chwilę muzykę. Co jeszcze lubi
Pani robić?
E. B.: Bardzo lubię czytać. Wciągają mnie książki
dla kobiet, opowieści miłosne, przygodowe. Ostatnio
czytam dużo książek dla dzieci z moją małą
córeczką. Lubię też chodzić po górach, a zimą
jeżdżę na snowbordzie. 

R: Które miejsce według Pani jest najlepsze na
wakacje i dlaczego?
E. B.: Polskie morze. Uwielbiam klimat tego
miejsca.

Dziękujemy za rozmowę. Wywiad
przeprowadziły: Marta Król, Klaudia Tuźnik i
Laura Wagiera

Rozmowy w "Trójce" ...
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Historia piłki siatkowej
Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był
William G. Morgan- – na co dzień nauczyciel
wychowania fizycznego w Young Men's Christian
Associaton w Holyoke w Massachusetts. 9 lutego
1895 odbył się w tamtejszej sali gimnastycznej
premierowy pokaz stworzonej przez niego
dyscypliny, którą wówczas nazywano Minonette. W
dniach 18–20 kwietnia 1947, podczas Kongresu w
Paryżu, powołano do życia Międzynarodową
Federację Piłki Siatkowej. Jej pierwszym prezesem
został Paul Libaud sprawował on tę funkcję aż do
1984, a jednym z jego zastępców został Zygmunt
Nowak. Wśród założycieli FIVB było 14 krajów –
Belgia, Brazylia, Czechosłowacja, Egipt, Francja,
Holandia, Jugosławia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Urugwaj, Stany Zjednoczone, Węgry i Włochy. W
1949 zorganizowano pierwsze Mistrzostwa Świata
mężczyzn, a w 1952 Mistrzostwa Świata kobiet.
Mistrzostwa Europy mężczyzn wprowadzono do
kalendarza w 1948, a Mistrzostwa Europy kobiet w
1949. Do programu olimpijskiego siatkówka
(zarówno w wydaniu kobiet, jak i mężczyzn) weszła
w 1964, podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w
Tokio.

Maciej Szczotka

KRÓL JEST TYLKO JEDEN

LeBron Raymone James urodził się 30 grudnia 1984
w Akron, Ohio. To fenomenalny koszykarz, który
ma na swoim koncie mistrzowskie pierścienie,
poprawia kolejne rekordy nie do pobicia i jest w
trójce najbardziej rozpoznawalnych sportowców
świata. Ale jego droga na szczyt nie była usłana
różami: dzieciństwo w slumsach, trudne lata w
Cleveland, przegrane kluczowe mecze i zarzuty o
brak genu wygrywania.
Od początku kariery towarzyszyły mu
wyśrubowane oczekiwania, on jednak poradził sobie
z tą presją.
Po pierwszym sezonie gry w Cleveland Cavaliers
otrzymał nagrodę dla najlepszego debiutanta, a w
następnych sezonach tytuły MVP Meczu Gwiazd
oraz najważniejszą nagrodę indywidualną – NBA
MVP

James był członkiem Reprezentacji USA w
koszykówce, która wygrała brązowy medal w 2004
roku w Atenach, a w 2008 zdobyła złoty medal na
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.
16 stycznia 2013 został najmłodszym w historii NBA
zawodnikiem, który przekroczył granicę 20 000
zdobytych punktów, a w czasie sezonu 2016/2017
wyprzedził Hakeema Olajuwona, Elvina Hayes'a,
Mosesa Malone'a i Shaquille'a O'Neal'a na liście
najlepszych strzelców w historii NBA. Zajmuje
obecnie siódme miejsce z dorobkiem 30 190
punktów.
W maju 2017 roku wyprzedził Michaela Jordana i
został liderem w kategorii punktów zdobytych
playoffs.
Obecnie grający w Cleveland Cavaliers w NBA.
Jego nominalna pozycja to niski skrzydłowy, lecz
dzięki warunkom fizycznym takim jak dynamika czy
waga oraz jego wyjątkowy przegląd pola sprawiają,
że może on pełnić zarówno rolę rozgrywającego jak
i skrzydłowego.

Jakub Pagieła

HUMOR
Jak rozmnażają się kalorie?
-Przez pączkowanie.

W który dzień tygodnia nie możemy dzielić?
-W niedzielę.

Jaka jest ulubiona pogoda zombie?
-Burza mózgów.

Jak papież żegna się z pieskami?
-Papieski.

Jak śpią świnki?               -Na boczku.

Jak nazywa się okres, w którym kobieta ma
zachcianki?
-Życie.

Dlaczego niemieckie drzewo chce iść do Polski?
-Bo ma polskie korzenie.

Maciek Szczotka, Jerzy Waszak
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