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       NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2018
roku w Szkole
Podstawowej nr 40
odbyła się
akademia z okazji
Narodowego
Święta
Niepodległości, na
którą wybraliśmy
się całą klasą.
Przybyli na nią
uczniowie klas I –
VIII. O godzinie
11.11 wszyscy w
zapełnionej sali
stanęli na
baczność i
odśpiewali polski
hymn narodowy
„Mazurek

Dąbrowskiego”.
Kiedy
skończyliśmy
pieśń, młodsze
klasy  opuściły
salę, a my
zostaliśmy na
dalszym
przedstawieniu.
Akademia okazała
się fascynująca, a
wydarzenia w niej
przedstawione
mocno ściskały za
serce niejednego
uczestnika.
Aktorzy
zaprezentowali
historię Polski,
począwszy

od tragicznych
wydarzeń
dotyczących
rozbiorów Polski i I
wojny światowej,
aż do odzyskania
przez kraj po 123
latach
niepodległości.
Przedstawione
zostały także
historie wojenne,
ukazujące losy
ludzi walczących
podczas I i II
wojny światowej.
Po zakończeniu
spektaklu pani
Dyrektor Dorota
Wiśniewska

ogłosiła wyniki
konkursów i
pogratulowała
laureatom. Po
całej uroczystości
wróciliśmy do sali.
Moim zdaniem ta
akademia była
ciekawa z powodu
przedstawionych
wydarzeń.
O wielu z nich
dowiedziałem się
dopiero podczas
wystąpienia.
Uważam, że
każdy patriota
powinien poznać
naszą ciekawą,
zmienną, a

zarazem tragiczną
historię.

Sprawozdanie
zredagował uczeń
klasy V b, Adam
Kondrat.

W związku z
obchodami 100.
rocznicy
odzyskania przez
Polskę
niepodległości
oraz w ramach
udziału w
Międzyszkolnym
Konkursie
Poetyckim
uczniowie naszej
szkoły redagowali
wiersze
patriotyczne.
Przedstawiamy
poniżej efekty 
ich pracy.

„Moja ojczyzna”

Ojczyzno moja
mała, jesteś dla
mnie jak skarb,
cenić powinien cię
każdy, nie tylko ja.
Jesteś jak światło,
które oświetla mi
drogę,
jesteś jak raj, który
mi daje wszystko 
co zechcę.
Ojczyzna jest to
mój kraj, bo kocha
mnie bardzo,
każdy kto w nią
wierzy, znajdzie

ją w swoim małym
sercu.
Ja odnajduję cię
na każdym moim
kroku
w polu, pracy,
szkole i we
własnym domu.
Ojczyzno moja
kochana jesteś jak
tarcza,
która chroni mnie 
w bitwie,
jesteś jak wojsko,
dzięki któremu
mogę czuć się
bezpiecznie i
spokojnie.
Ojczyzna to moje
życie i
dzieciństwo,

to kraj, o który
będę walczyć i go
chronić.
Polsko to ty jesteś
moją ojczyzną!
Kochać powinien
cię każdy!
Bartłomiej
Kolanek, uczeń
klasy IV a.

„Wolna Polska”

Polska jest długa 
i szeroka.
Dostrzegam jej
piękno z wysoka.
Ze szczytów gór
na rzeki
spoglądam,

rwące rzeki 
i kwieciste łąki
oglądam.
Zachwycam się
skowronka
śpiewem,
rudą wiewiórkę
dostrzegam za
drzewem.
Zbieram jagody 
w gęstym lesie,
nasłuchuję, jak
echo niesie.
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Cieszę się, że
żyję w wolnym
kraju
i  mogę
odpoczywać
nad brzegiem
ruczaju!
Dziękuję
żołnierzom za
wolność Polski
walczącym!
Czasami … w
niedoli
konającym.
Liliana
Bulińska z
klasy V b

„Walczący
rodacy”
O
niepodległość
rodacy moi
walczyli.
Odwagą 
i męstwem
Polacy się
odznaczyli!

Kraju swego
bronili
zawzięcie
i nie poddawali
się w
największym
zamęcie.
Znosili
wszelkie trudy 
i niewygody,
pragnąc
wolności 
i swobody.
Pamiętać 
o nich musimy,
dlatego historii
się uczymy.
Poznajemy
dzieje
walczącego
narodu,
który walczył o
wolność
swego kraju
mimo bólu i
chłodu.
Maksymilian

Żak z klasy V
b

„Podziękowanie”
Często książki
o historii
czytam.
O dzieje
naszego
narodu pytam.
Podziwiam
żołnierzy
walczących,
często w
męczarniach
konających.
Doceniam ich
odwagę i
męstwo.
Dziękuję im,
że odnieśli
zwycięstwo.
Dzięki nim żyję
w
niepodległym
kraju.
Mieszkam

w nim, uczę
się i czuję jak
w raju!
Doceniam
piękne lasy
wokół rosnące
i kwiaty na łące
wspaniale
kwitnące.
Wyjeżdżam
nad morze lub
jezioro,
z przyjaciółmi
chodzę się
kąpać nad
bajoro.
Aleksander
Baran 
z klasy IV a

„Umiłowana
ojczyzna”
Ojczyzno moja
kochana,
przez
wszystkich
Polaków 

umiłowana,
o wolność Twą
dzielnie
walczyli
żołnierze,
dziękujemy im
za to dzisiaj
szczerze.
Przy okazji
wielu
szkolnych
uroczystości
uczymy
miłości do
ojczyzny
zaproszonych
gości.
Wielkie bitwy 
i wojny
wspominamy,
wolność Polski
w sercu swym
mamy.
Wszyscy
symbole
narodowe
znamy,

bardzo je
szanujemy 
i kochamy.
Biało-
czerwona
flaga!
Czerwony
kolor krwi!
Będziemy
walczyć!
Będziemy żyć!
Biały kolor,
kolor czystości
i wiary …
My, Polacy
bardzo
ojczyznę
kochamy!
Aleksandra
Zawalska 
z klasy V b

„Piękno
mojego kraju
zachwyca…”
Kiedy pomyślę
o kraju
ojczystym,
fakt jego
piękna staje
się oczywisty.
Skaliste
szczyty
dostojnych
Tatr,
bałtyckie fale
pędzone przez
wiatr.
Mazurskie
lasy, łąki,
jeziora,
wszystko
piękne,
nieważne jaka
roku pora.
Zielenią liści 
i bielą kwiatów,
wiosna wita

wszystkich
rodaków!
Lato gorące –
bezkresne
sady
w oddali
szumią leśne
polany.
Jesień
kolorowa kraj
cały maluje,
wiatr od
Karkonoszy po
Wisłę się
snuje.
Zimą skuty
lodem Bałtyk 
i Wisła,
zachęcają do
spacerów 
i podziwiania
ich z bliska.
Nie tylko
piękno mego
kraju
zachwyca.

Także historia
jego na kolana
rzuca.
W starych
polskich
miastach, w
zakamarkach
się chowa
z pewnością
każdy Polak
wierności swej
ojczyźnie
dochowa!
Jakub Rożek 
z klasy V c
„Młode
pokolenie”
Moja Ojczyzna
to góry, lasy,
gaje,
bezkresne
rzeki,
szumiące
ruczaje.
Ta historia
trudna, ale
prawdziwa,

jak Polska
zdradzona 
i rozkradziona
była.
Mieliśmy swe
klęski oraz
zwycięstwa,
gdzie nasi
rodacy mieli
dni chwały 
i męstwa.
Podczas
kolejnych
powstań nie
tracąc nadziei
Polacy zerwać
kajdany niewoli
chcieli.
Dziś młode
pokolenie,
bogate w
powojenne
doświadczenie,
idzie z
podniesioną
głową i stawia

czoła ukrytym
wrogom.
Świętuje
odzyskanie
niepodległości
i ma w pamięci
wszystkie
historyczne
zaszłości.
Wiktor
Majchrowski 
z klasy V c
„Nasza
ojczyzna”
Polsko!
Ojczyzno
nasza
kochana,
od stu lat
niepodległa,
niepokonana.
Walczyliśmy o
Ciebie w
powstaniach:
listopadowymi i
styczniowym

oraz na polach
bitewnych
pierwszej
wojny
światowej.
Stolica Polski,
nasza
Warszawa,
to nasza duma
i nasza
chwała!
Naszym
godłem jest
orzeł –
- biały w
koronie.
Nasze barwy
to
białe  i
czerwone.
Są to kolory …
niezwyciężone!
Marcel
Kukiełka z
klasy VII a
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              VIII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny 
                      "Z polszczyzną za pan brat".

Uczniowie klas
V – VIII
sosnowieckich
szkół
podstawowych
przystąpili do
napisania testu
poprawności
językowej w
dniu 29
listopada 2018
r., w ramach
udziału w VIII
Międzyszkolnym

Konkursie
Polonistycznym
„Z
polszczyzną
za pan brat”.
W czasie
drużynowych
zmagań
musieli
wykazać się
znajomością
zagadnień
podejmowanych
na zajęciach

języka
polskiego z
zakresu
ortografii,
fleksji, leksyki i
składni.
Komisja
Konkursowa
wyłoniła po
dwa
zwycięskie
zespoły w
ramach
podziału

uczestników
na
przedstawicieli
klas V – VI
oraz VII –VII. 

UCZNIOWIE
KLAS V – VI:
I miejsce –
Zuzanna Kuś i
Maja
Jatkowska ze
Szkoły
Podstawowej

nr 35 (32/40
punktów)
II miejsce –
Oliwia
Zielińska i Piotr
Motybel ze
Szkoły
Podstawowej
nr 21 (31/40
punktów)
UCZNIOWIE
KLAS VI I –
VIII
I miejsce

– Wiktoria
Dziurkowska i
Mateusz
Dyndat ze
Szkoły
Podstawowej
nr 19 (35/40
punktów)

II miejsce –
Maja
Lubiszewska i
Wojciech
Woźniak ze
Szkoły
Podstawowej
nr 19 (33/40
punktów)
Serdecznie
gratulujemy!
Po wysiłku
intelektualnym
zebrana
młodzież
została

zaproszona na
występ
artystyczny.
Przedstawiciele
naszej
szkolnej
społeczności z
klas IV a, V a i
V b, w ramach
nawiązania do
100. rocznicy
odzyskania
przez Polskę
niepodległości,
recytowali
wiersze

podejmujące
temat walki w
obronie
ojczyzny i
śpiewali
patriotyczne
pieśni. Później
uczestnikom
konkursu
zaproponowano
słodki
poczęstunek.
Na koniec
przyszedł czas
na uroczyste
wręczenie

dyplomów i
nagród
laureatom oraz
podziękowań
dla 
rozbudzających
w nich
zamiłowanie
do języka
ojczystego
nauczycieli.
Organizatorki:
mgr Aneta
Tajer, mgr
Edyta Poseł,
mgr Tatiana

Stacherska,
mgr Monika
Wileczek

Uczniowie
naszej
placówki wzięli
udział w
Szkolnym
Konkursie
Polonistycznym
"Potyczki
językowe".
Przedstawiciele
klas VII i VIII
rozwiązywali

test
poprawności
językowej.
I miejsce
zajęła Agata
Wyrozumska z
klasy VII a
oraz Izabela
Wielkopolan z
klasy VII b. 

. .. .
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Uczniowie klas
IV – VI
przygotowali
piękne
pocztówki z
okazji 100-lecia
odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Poniżej

przedstawiamy
wyniki:
I miejsce –
Hanna Kania
(klasa VI b)
II miejsce –
Aleksandra
Łuczyńska
(klasa V a)
III miejsce –
Antoni Bednarz
(klasa  IV a).

Serdecznie
gratulujemy!

II miejsce
wywalczył
Marcel Kukiełka
z klasy VII a,
III miejsce - Igor
Huta z klasy VIII
bs.
Serdecznie
gratulujemy!

VIII
Międzyszkolny
Konkurs
Polonistyczny
stał się także
okazją do
podsumowania
„Szkolnego
konkursu
plastycznego

POCZTÓWKA
DLA
NIEPODLE-
GŁEJ”, 
zorganizowane-
go przez mgr
Bogusławę
Wawer, mgr
Anetę Tajer i
mgr Monikę
Wileczek.

ZBIÓRKA NA
RZECZ
ZWIERZĄT

W środę 31
października
2018 roku
pojechaliśmy z
paniami
Agnieszką
Furtacz i Kingą
Michalec do
schroniska dla
zwierząt w
Sosnowcu.
Na miejscu
przekazaliśmy
karmę i rzeczy
zebrane w
szkole, które
pomogą w
funkcjonowaniu
tego obiektu.
Pani
Wolontariuszka
przypomniała

nam zasady
panujące w
tym miejscu.
Podzieliliśmy
się na grupy i
zaczęliśmy
odwiedzać
zwierzaki.
Dowiedzieliśmy
się wielu
ciekawostek o
nich.
Pozyskaliśmy
informacje o
adopcji, opiece
i
funkcjonowaniu
schroniska.
Zobaczyliśmy,
jak psy i koty
mieszkają i jak
możemy im
pomóc. Na
koniec pani
podziękowała
nam za

przyjazd i
pomoc.
Pobyt w
przytulisku był
smutnym, a
zarazem
radosnym
wydarzeniem.
Z jednej strony
przygnębiła
nas myśl o
tym, że pieski i
kotki nie mają
kochającej
rodziny. Z
drugiej jednak,
opuściliśmy to
miejsce z
uśmiechem na
ustach,
ciesząc się z
udzielonego
wsparcia.

Sprawozdanie
zredagowała

uczennica
klasy V b,
Oliwia
Namysłowska.

Aleksandra
Wojtyła 
"Pies
przyjaciel"

Piesek cztery
łapki ma
i ogonkiem
wesoło merda.

Jego sierść
zadbana i
wyczesana,
a oczy mądre
od samego
rana.

Pies to
najlepszy
przyjaciel

człowieka,
zawsze na
dzieci przy
bramie czeka.

Łapkę poda na
powitanie,
zaszczeka
wesoło i przy
Tobie stanie.

Szczęściem
jest mieć
wiernego psa,
który o dobry
humor dba.

. .. .
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                 SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Uczniowie klas
IV a i V b w dn.
22 listopada
dali popis
swoich
umiejętności
podczas III
MIĘDZYSZKOL-
NEGO
KONKURSU
RECYTATOR-
SKIEGO O
TEMATYCE
PODRÓŻNICZEJ,
zorganizowanego

w Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego.
Z
przyjemnością
zawiadamiamy,
iż w kategorii
RECYTACJA
Aleksander
Baran (IV a)
zajął II
miejsce, a III
wywalczyła
Aleksandra
Zawalska

(V b). Fabian
Cichoń (IV a)
otrzymał
wyróżnienie.
Uczennice
klasy V b
odniosły liczne
sukcesy w
kolejnych
konkursach
recytatorskich.
Aleksandra
Zawalska
zajęła I
miejsce w
DIECEZJALNYM

KONKURSIE
POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
oraz I miejsce
w
REGIONALNYM
KONKURSIE
POŚWIĘCONYM
POEZJI KS.
JANA
TWARDOWSKIE-
GO „Nadzieja
uczy czekać
pomalutku”.
Liliana
Bulińska zajęła

III miejsce w
DIECEZJAL-
NYM
KONKURSIE
POEZJI
PATRIOTY-
CZNEJ.
Serdecznie
gratulujemy!

. .. .


