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SZKOLNY DZIEŃ SPORTU

Dzień Sportu Dzień Sportu

Piątek 13-tego wcale nie był dla nas
pechowy.  Nie mieliśmy żadnych lekcji,
zamiast tego sporo ruchu i sportowej
rywalizacji. Był turniej ,,zbijak", biegi
sztafetowe 4x300m., przejście po
drabince w zwisie oraz wspinanie się
na linie.
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W kwietniu uczestniczyliśmy
w miejskim konkursie wiedzy
o Rybniku ,,Rybnik - Nasze
Miasto". Drużyna z naszej

szkoły  po raz czwarty zajęła
pierwsze miejsce. W tym

roku szkołę reprezentowali:
Matylda Florys (5b), Wiktor

Szymura (5b) oraz
Aleksandra Pięta (7a). Do

udziału w konkursie każdego
roku przygotowuje uczniów 
 Pani Magdalena Wieczorek.

konkurs

A.Pięta, W.Szymura

Matylda Florys

Wiktor Szymura

Z nauczycielką języka polskiego, Panią
Magdaleną Wieczorek, rozmawia red.
Julia Stefan i Julia Pindur z klasy 5b

 - Przygotowuje Pani uczniów do konkursu wiedzy o
Rybniku i nasza szkoła już po raz czwarty odnosi
sukces. W jaki sposób Pani przygotowuje uczniów i jak
długo to trwa?
 - Przygotowywaliśmy się ponad miesiąc, każdego
dnia przed lekcjami, na zajęciach pozalekcyjnych i
oczywiście w domu. Warto było!
 - Czy tematyka konkursu była ciekawa dla
uczestników i jak Pani ich zachęciła do nauki o
naszym mieście?
 - Ambitnych uczniów nie trzeba zachęcać do
udziału w konkursie, a takich właśnie miałam.
Tematyka konkursu była bardzo ciekawa. Należało
wejść w rolę przewodnika i oprowadzić wycieczkę
po Rybniku. Trzeba było również zaprezentować
postać związaną z Rybnikiem. My przedstawiliśmy
Karinę Szczepkowską.
 - A poza tym? Czy uczniowie musieli wykonywać
jeszcze inne zadania?
 - W konkursie przewidziano różne konkurencje:
pytania dotyczące znajomości topografii miasta,
dzielnic, ich herbów, znanych ludzi, miejsc,
zabytków, układanie puzzli, rozwiązywanie
krzyżówek, wykreślanek, wykorzystanie planu
miasta, kilkuzdaniowe wypowiedzi na dany temat.
 - Dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy kolejnych
sukcesów w kolejnych latach!

22.03.18r.

M.Florys

klasa 5b

klasa 5b
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Ola Plener Julia Głowacka

Ola Plener

Ola Plener

fragm. Filip Szczechowiak

Ola Króliczek

Wywiad z
autorką
grafik o
koniach,

Aleksandrą
Plener z
klasy 7a,
czytaj na
następnej

stronie

PRACE NASZYCH UCZNIÓW NA XXI BIENNALE GRAFIKI DZIECI I
MŁODZIEŻY W TORUNIU.

Trzymajcie kciuki!

klasa 7a klasa 4b

klasa 7a

klasa 7a

klasa 4b

klasa 4a
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Z autorką grafik przedstawiających konie,
Aleksandrą Plener z klasy 7a, rozmawia

red.nacz. Katarzyna Sielska
- Ola, tworzysz piękne grafiki komputerowe, powiedz w jakim programie je wykonałaś?
- Tworzę w edytorze grafiki Paint Tool Sai.
- To nie jest łatwy w obsłudze program, pracują w nim profesjonaliści, można go porównać nawet do Photoshopa.
Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie takiej grafiki?
- Wszystko zależy od tego, co chcę uzyskać. Ale zazwyczaj zajmuje mi to 4-5 godzin.
- Konie to Twój ulubiony temat? Dlaczego konie? Uprawiasz jazdę konno? Masz jakiś kontakt z tymi pięknymi
zwierzętami?
- Konie kochałam od dzieciństwa i nie raz miałam z nimi kontakt. Przestałam jeździć konno po wakacjach
w 2017 roku, ale zamierzam wrócić do tego zajęcia.
- Czy jeszcze coś oprócz koni jest tematem Twoich prac plastycznych?
- Uwielbiam rysować zwierzęta parzystokopytne: kozy, sarny i inne, Często rysuję coś ... co nie ma sensu
...
- To się chyba nazywa abstrakcja ... . Twoje grafiki zdecydowałam się pokazać na Międzynarodowym Biennale
Grafiki dzieci i Młodzieży. To bardzo prestiżowy konkurs. Twoje grafiki zmierzą się z pracami twórców z całego
świata, oczywiście w Twojej kategorii wiekowej, ponieważ Biennale ma charakter międzynarodowy. Czy
uważasz, że jury konkursowe doceni twój talent?
- Mam nadzieję, że mnie tam zauważą ...
- Życzę Ci aby docenili Twój talent i pracę.

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
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