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Gratulacje
wiceministra 

W tym roku 38 szkół z całej
Polski otrzymało krajowy
certyfikat „Szkoła Promująca
Zdrowie”. 

.

                   Trzy sosnowieckie szkoły 
                   wyróżnione Certyfikatem

Uroczystość, w
której wziął udział
Sekretarz Stanu w
MEN – Tadeusz
Sławecki - odbyła
się 9 grudnia 2014
roku w Auli
Ośrodka Rozwoju
Edukacji w
Warszawie.

Wśród
wyróżnionych
certyfikatem szkół,
znalazły się trzy
sosnowieckie
szkoły - Szkoła
Podstawowa nr
29, Szkoła
Podstawowa nr 40
oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształ-
cących nr 6.

Certyfikaty z rąk
Sekretarza Stanu
w MEN odebrali
dyrektorzy szkół -
Dorota
Wiśniewska -
dyrektor SP nr 40,
Mariusz Mike -
dyrektor SP nr 29
oraz szkolni
koordynatorzy
programu.

Wręczając szkołom
certyfikaty
wiceminister
edukacji
pogratulował ich
przedstawicielom
i życzył dalszych
sukcesów w
kształtowaniu
postaw
prozdrowotnych
dzieci i młodzieży.
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Dzieci z klasy I a zdobywają wiedzę 
o tym, jak poznajemy świat.

Kolorowe
witrażyki

"Jak poznajemy
świat" to kolejny
tygodniowy
cykl  spotkań z
licznymi
elementami
zabaw
badawczych

i doświadczeń.
Zajęcia
poświęcone
zostały
działaniu
zmysłów u ludzi
(w tym osób

niepełno-
sprawnych)
oraz zwierząt.
Uczniowie klasy
I a mieli okazję
uczestniczyć w
licznych
doświadcze-

niach 
i zabawach
badawczych, 
ukazujących 
rolę zmysłów

w poznawaniu
świata i
nabywaniu
umiejętności
szkolnych.
Następnie dzieci
same
zastosowały
nabytą wiedzę
w praktyce.
Zaprojektowały i
wykonały
instrumenty
muzyczne -
grzechotki z
kubków po
jogurcie. Każdy
instrument jest
niepowtarzalny,
ponieważ jego
wykonawca
sam decydował
o jego
brzmieniu,

dobierając wg
uznania ilość i
rodzaj sypkich
produktów
spożywczych.
Okazało się, że
na dźwięk
grzechotek ma
wpływ nie tylko
kształt i
wielkość
pojemnika, ale
także rodzaj i
ilość materiału
wypełniającego.

W ten sposób
dzieci nie tylko
doskonaliły
swoje zmysły,
ale zdobyły
wiadomości z
takich dziedzin,
jak fizyka czy
akustyka.
Najprzyjem-
niejszą częścią

zajęć była
oczywiście
wspólna gra.
Zapewniamy!
Nie ma drugiego
takiego zespołu
muzycznego!

.

.

. .

Uczniowie klasy
I a wykonywali
na zajęciach
dodatkowych
kolorowe
witraże. W ten
sposób
postanowili
wesprzeć akcję
ratowania

sosnowieckiej
katedry, która
dotkliwie
ucierpiała na
skutek pożaru. 

.

.

. .
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Uczniowie klasy I a uczą się
współpracować w zespole, a II a
wysyłają listy do Izy.

Życzenia dla Izy
Plajzer.

Uczniowie klasy
I a zajmowali
się
zagadnieniami
relacji
międzyludzkich
- tego, co
buduje "Dobry

świat, w którym
dobrze żyć".
Szczególne
znaczenie ma
tu umiejętność
współpracy 
i współdziałania
z rówieśnikami.

Dzieci zgłębiały
ten problem
poprzez
działanie. Na
zajęciach
technicznych
wykonały
łańcuchy

choinkowe z
nietypowych
materiałów.

Uczniowie klasy II a wysyłają list do Izy.

Można je zrobić
na przykład 
z makaronu 
i słomek do
napojów. Dzieci
pracowały w 5
grupach.
Zadaniem
każdej z nich
było zaproje-
ktowanie układu
elementów
łańcucha oraz
przydział zadań
dla
poszczególnych
członków
zespołu. 
Okazało 
się, że
współpraca daje
świetne efekty.
Nie tylko

w postaci
pięknych
łańcuchów, lecz
przede
wszystkim
pozwala lepiej
się poznać, jest
okazją do
wymiany
pomysłów oraz
udzielania sobie
pomocy.
Powstałą
dekorację
nazwano
"klasowym
łańcuchem
przyjaźni". 

Uczniowie klasy
II a pamiętają o
swojej
koleżance Izie
Plajzer, która
wyjechała do
Irlandii. Każdy z
nich napisał dla
niej życzenia
świąteczne i
pięknie je 

przyozdobił.

Następnie
uczniowie wraz
z wychowawcą
udali się na
pocztę, kupili
znaczki i wysłali
swoje kartki do
koleżanki.
Bardzo miło jest
dostawać listy,

a Iza dostanie
ich aż 23.
Serdecznie
pozdrawiamy
Izę i jej rodzinę –
mamę, tatę i
Gabrysię.

Uczniowie klasy I a.

..

.

.

..
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PASJA FABIANA I
SZYMONA Z KLASY II A

MAGICZNA
KOSTKA

Do klasy II a
uczęszczają 3
uczniowie,
których pasją
jest JUDO.
Dwaj – Fabian
Łukasik i
Szymon Sówka

trenują ten sport
od przedszkola
do chwili
obecnej.
Natomiast Igor
Garbas
trenował tylko w
klasie I. Fabian

i Szymon
uczęszczają 
do Klubu
Sportowego
„Budowlani”
Sosnowiec 
i osiągają liczne
sukcesy.

Potwierdzeniem
tego są zdobyte
liczne medale 
i dyplomy.

- Dlaczego
uprawiacie
JUDO?
Szymon:
Podobają mi się
różne techniki
walki, lubię
rozgrzewki, 
a szczególnie
półsalta.
Fabian: Ten
sport uprawiał
mój tata 
i wujek.  Tata
miał  brązowy
pas. Wujek miał
pas czarny,
miał zostać
trenerem, ale nie
został. Osiągali
sukcesy i ja
teraz też je
osiągam. Ten
sport

jest
niebezpieczny,
ale podoba mi
się bardzo.
- Jak
wspominasz
treningi
JUDO?
Igor: Fajne były
rozgrzewki.
Lubiłem
ćwiczyć różne
techniki. Miło
wspominam
wyścigi i walki
pod koniec
treningu.

Fabian 
i Szymon
przygotowują
się do egzaminu
na żółty pas. 
Będą musieli
wykazać się
opanowaniem
technik walki
wymaganym na
ten stopień.

Gratulujemy
chłopcom
sukcesów 
w JUDO!
Życzymy
powodzenia na
egzaminie.

Oprac. mgr 
M. Hamryszak

.

Kostki na
zawsze!
Mam na imię
Mateusz, jestem
dwunastolatkiem,
chodzę do klasy
6. Moim hobby
jest układanie
kostki Rubika
na czas.

Trzeba zacząć
od  białego
plusika z
przedłużeniem
do środkowych
klocków na
stykających się
ściankach.

Następnie
dokończyć
układać białą
ściankę, ułożyć
drugi rząd od
białej ścianki. 

Ułożyć
naprzeciwległą
ściankę do
białej, najpierw
w formie
plusika, a
następnie

narożniki. 
Poprawnie
pozamieniać
krawędzie, a
potem narożniki.

.
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Wynalazcą
kostki był
Erno Rubik.
Wymyślił
układankę 
w 1974 roku,
aby pomóc
studentom 
w zrozumieniu
przestrzeni. 
Z pozoru  łatwe
zadanie,
polegające na
ułożeniu
pomieszanych
kolorów  kostki,
okazało się dla
wielu osób
niewykonalne
(samemu
autorowi
ułożenie jego
pierwszej
kostki  zajęło
ponad
miesiąc).

Teraz ułożenie
kostki 3x3
zajmuje
niespełna 5
sekund.
Oczywiście,
aby dojść do
takiej perfekcji,
trzeba dużo
trenować 
i uczyć się
nowszych i
szybszych
metod.
Wróćmy do
mnie. Moje
zainteresowanie
kostką 
pojawiło  się w
wakacje 2014
roku. Podczas
przeglądania
strony
YouTube
natrafiłem na
filmik, gdzie

jeden ze
speedcuberów
(układaczy)
nagrał film z
zawodów,  na
którym układa
kostkę w 15
sekund.
Zainspirowało
mnie to do
nabycia
takowej kostki
w Empiku.
Rozpocząłem
trening, a po
paru próbach
okazało się, że
ułożenie białej
ścianki
zajmuje mi
ponad 1
minutę.
Znalazłem w
internecie
poradnik dla
początkujących

i zacząłem
ćwiczenia. Po
wielu próbach
układania
kostki,
początkowo z
filmem, potem
bez, po wielu
ćwiczeniach w
końcu – udało
się! Sam nie
wierzyłem w
siebie. Potem
powoli
uczyłem się
nowych
technik,
kupowałem też
ciągle nowe
kostki, mniej,
bądź bardziej
skomplikowane.
Aktualnie
posiadam ich
8.

Układam
kostkę 3x3 w
około 40
sekund, 2x2 w
20 sekund,
kostkę w
kształcie
piramidy (bo
takie też są)
10 sekund,
oraz kostkę
Skewb w 10
sekund. I
nadal się uczę
nowszych
technik do
ułożenia
kostek i
poprawiam
czasy.
 
Mateusz G., kl.
6a
  
opiekun: mgr
Bożena Rodak

. .
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 TEATRZYK CIENI

Smok Wawelski

W ramach
udziału w
zajęciach koła
dziennikarsko-
teatralnego
uczniowie klasy
I b przygotowali
teatrzyk cieni

do „Legendy o
Smoku
Wawelskim”.
Wykorzystując
kilka uprzednio
wyciętych i
przymocowanych
do długich

listewek
kształtów
postaci, światło
lampki i biały
papier,
rozpoczęli
kolejną
teatralną 

przygodę. 

Podczas prób 
i pracy nad
inscenizacją
rozwijali
wyobraźnię,
uczyli się
współpracować
w grupie,
rozładowywali
negatywne
emocje
i w efekcie
przeżywali
radość 
z osiągnięcia
wspólnego celu. 
Z teatrzykiem
cieni
zaprezentowali
się podczas
lekcji otwartej,
przygotowanej
dla
przedszkolaków.

Wspomagali ich
wówczas
uczniowie klasy
II b, którzy
odczytywali
tekst legendy,
ale także
uczestniczyli
wraz z uczniami
klasy 
I c w zabawie
muzyczno-
ruchowej do
piosenki „Smok
– rock”.

Pani mgr
Agnieszka
Bernaś uczyła
dzieci
posługiwania się
w języku
angielskim
słówkami,
związanym z
treścią legendy.
Zaproponowała

także zabawę
ruchową. Na
zakończenie
przedszkolaki
obejrzeli
projekcję
„Legendy o
Smoku
Wawelskim” 
i próbowali
sformułować

morał poznanej
opowieści.
Najwięcej
emocji w
członkach 
grupy teatralnej
wzbudził jednak
występ przed
rodzicami 
w czasie
spotkania 
„W dobrym
świecie dobrze
żyć”. Po raz
kolejny potrafili
sprostać

wymaganiom
swojej widowni –
rodziców
uczniów 
klas I - i
zaprezentowali
się wspaniale,
czego dowodem
były głośne
oklaski. 

Zainspirowali do
działania
starszych
kolegów z klasy
II b, którzy z
teatrzykiem
cieni wystąpili
także przed
rodzicami
uczniów 

klas II i III.
.

.

.

.
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Regionalny Konkurs Twórczości
Własnej "Misie, misie ..."

W  AKADEMII 
PANA  KLEKSA

Światowy Dzień
Pluszowego
Misia był dla
uczniów naszej
szkoły okazją
do wspólnej
zabawy i
wzięcia udziału

w konkursach
szkol. „Mały i
duży miś” oraz
„Najładniejsze
przebranie za
misia”.
Przedstawiciele
naszej szkolnej

społeczności
postanowili
także wziąć
udział w
Regionalnym
Konkursie
Twórczości
Własnej „Misie,

  misie …”,
organizowanym
przez SP nr 9
w Sosnowcu.

Julian Baran i
Maksymilian
Żak z klasy I b
oraz Jakub
Taborowski z
klasy III a
napisali
przepiękne
wiersze, których
bohaterami
uczynili misie. 
Szczególnie
spodobały się
jury teksty
Maksia i Kuby,
którzy przeszli 
do II etapu
nadmienionego
konkursu.
Postawiono
przed nimi
kolejne zadanie,
polegające na
deklamacji

uprzednio
napisanego
wiersza. 
Z  pocą
rekwizytów
wyrecytowali
utwory
zatytułowane 
„Misiowe literki”
oraz „Mój
przyjaciel”. III
miejsce w
kategorii klas I –
III zdobył Jakub
Taborowski, a
Maksymilian 
Żak otrzymał
wyróżnienie. 

Cieszymy się z
osiągnięć
chłopców i
życzymy im
dalszych
sukcesów!
Maksymilian 
z wierszem
"Mój przyjaciel"
wystąpił 
w konkursie

recytatorskim
"W dobrym
świecie dobrze
żyć" i zajął
zaszczytne I
miejsce w
kategorii
uczniów klas I.
Gratulujemy!

.

pytania musieli
odpowiedzieć
drugo- i
trzecioklasiści -
wszyscy ci,
którzy
przeczytali
zabawną
książkę 
J. Brzechwy
„Akademia pana
Kleksa” i
zdecydowali się
wziąć udział w 
I etapie

szkolnego
konkursu
czytelniczego
„Witajcie w
Akademii pana
Kleksa”. 
Z ponad
dwudziestu
startujących
uczniów do 
II etapu
zakwalifikowało
się 7 osób.

Kto panu
Kleksowi
dostarczał piegi
– fryzjer Filip
czy dyrektor
fabryki dziur 
i dziurek? Czy
pan Kleks swoje

sekrety
przechowywał w
banku? A może
w swojej
kieszeni? Czy to
prawda, że 

łóżko profesora
niesamowitej
Akademii
mieściło się na
parapecie okna?
Czy
Adaś               

w nagrodę
otrzymał żabkę
Podajłapkę, 
czy może
Łapodajkę?
Na te i inne
pytania

Wszyscy oni
zdobyli min.
połowę
możliwych do
uzyskania
punktów.
Gratulujemy
udziału w
konkursie i
zapraszamy

do lektury
"Akademii Pana
Kleksa"
uczniów, którzy
jeszcze nie mieli
okazji poznania
przygód Adama
Niezgódki.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 4 12/2014 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Wieści

       MISTRZ
SZACHOWNICY

                   WITAJCIE  
W  AKADEMII  PANA    KLEKSA

Chcecie
spróbować
swych sił? Oto
do rozwiązania
dwa rebusy. 
Rozwiązujcie i
bawcie się
razem z nami!

Wszystkich
zainteresowanych
zapraszamy do
układania
własnych
rebusów w
oparciu o znane
propozycje

z zakresu
literatury
dziecięcej.
Przekażcie je
swoim
wychowawcom,
a my postaramy
się je 

opublikować.
Oprac. mgr
Bożena Rodak

.

Na przełomie
listopada i
grudnia w
naszej szkole
odbywały się
rozgrywki
szachowe w
ramach
szkolnego
konkursu
”Mistrz
szachownicy
SP 40” w
dwóch
kategoriach:
klasy młodsze i
klasy starsze.
Konkurs
przeprowadziła
mgr Ewa
Leszczyńska.
W kategorii
klasy młodsze

wzięło udział 13
uczniów a w
kategorii klasy
starsze 25
uczniów.
Zadziwiająco
wysoki był
poziom uczniów
z klas
młodszych, dało
się zauważyć
wzrost
zaangażowania i
logicznego,
strategicznego
myślenia  w
porównaniu do
roku ubiegłego.

Konkurs został
zakończony z
następującym
rezultatem:
Patryk Bialik 
kl. 2a  - 
„MISTRZ
SZACHOWNI-
CY SP 40”  kat.
klasy młodsze.
Krzysztof Pięta

kl. 5a - 
„MISTRZ
SZACHOWNI-
CY SP 40”  kat.
klasy starsze.

Do szkoły
zawitały anioły.
Usiadły na
stoliku przy
wejściu do i
zapowiadają
nadejście świąt
Bożego

Narodzenia.
Wykonali je
uczniowie klasy
II b.

Dzieci z klasy 
I c przygotowały
papierowe
łańcuchy oraz
gwiazdy i
przystroiły
choinkę.
Wykonały
kolorowe
portrety św.
Mikołaja.
Największy
zachwyt budzą
zrobione przez
nich ozdoby
świąteczne

na szkolny
kiermasz. 

W imieniu
swoim i całej
społeczności
szkolnej życzą
wesołych świąt
Bożego
Narodzenia i
szczęśliwego
Nowego Roku.

. .

.

. .


