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ROWEROWY MAJ
KARTA ROWEROWA

W Miasteczku Ruchu Drogowego na Dolnej Syberce odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczestniczyło w nim
bardzo dużo uczniów z klas IV naszej szkoły. Było ich aż 61. Musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu
drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Kto zaliczył
teorię, mógł przystąpić do praktyki. ta część egzaminu sprawdzała umiejętność jazdy na rowerze, oczywiście z
zasadami zachowania bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie zdali egzamin, zdobyli certyfikaty i karty rowerowe.
Egzamin został zorganizowany przez Urząd Miejski w Będzinie, Powiatową Policję i Szkołę Podstawową nr 10.
Kacper Sz.

W tym roku w kampanii Rowerowy Maj bierze udział 30 miast w Polsce, w tym nasze.

ZABAWA, ZDROWA RYWALIZACJA
I ZASADA FAIR PLAY

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w ogólnopolską kampanię Rowerowy Maj. Rankiem kolorowe hulajnogi,
deskorolki, rolki i rowery zmierzają w stronę szkoły. Potem regenerują siły, czekając na swych właścicieli, by po
skończonych lekcjach znów ruszyć w drogę, nie zawsze od razu do domu. Bo aktywność fizyczna to zdrowie, a
o nie trzeba dbać. Oczywiście jeździmy w kamizelkach, które dostaliśmy. W klasach są plakaty. Na nie
codziennie naklejamy kuleczkową obecność. W książeczkach też, ale znaczki są kwadratowe. Padający dwa dni
deszcz nie odstraszył uczestników kampanii, mimo iż niektórzy rodzice trochę marudzili. Nauczyciele też jeżdżą,
choć jest ich niewielu.
Maja B.

foto. Wiktoria N.
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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA
VII a ARTYSTYCZNIE

8 maja nasza klasa odwiedziła Galerię Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach. Powstała ona 1949 roku. Po wejściu do środka byłam
trochę zdziwiona, bo zobaczyłam białe ściany, dziwne rzeźby i nietypowe
obrazy.
Do dziesiątego czerwca w galerii jest wystawa Jerzego Wrońskiego. Pani,
która miała z nami zajęcia, opowiadała, że był bardzo serdecznym
człowiekiem i wykładał na Akademii Sztuk Pięknych. Potem poszliśmy
obejrzeć wszystkie dzieła znajdujące się na wystawie. Nie należały one
tylko do pana Wrońskiego, ale również do jego wychowanków. Niektóre z
nich cechowała prostota, inne przedstawiały zawiłe kształty lub abstrakcję.
Ta sama pani pytała o nasze odczucia w związku z tą wystawą. Prawie
każdy stwierdził, że jest dziwna, Michał uważał, że on też mógłby
namalować „trzy kropki i kreski” i spytał, czy wtedy jego praca także
trafiłaby na wystawę. Zgodziłam się z nim, choć jednocześnie uważałam,
że wystawa mimo tego jest intrygująca. Następnie otrzymaliśmy do
wykonania pierwsze zadanie. Dostaliśmy karteczki i zapisywaliśmy
pierwsze skojarzenie z hasłem „sztuka współczesna”, a potem hasło,
którym określilibyśmy wybrane przez nas dzieło. Pani przejrzała
karteczki, zebrała je, a następnie kazała nam podzielić się na grupy.

foto. Kacper Sz.

artystyczny chaos
Z materiałów wyznaczonych przez panią mieliśmy stworzyć pracę zaliczającą się do sztuki współczesnej i
jednocześnie obrazującą jedno z wylosowanych haseł. Moja grupa miała przedstawić „wiele myśli”, a do
dyspozycji miałyśmy papier. Wpadłam na pomysł, aby jedna z nas położyła się na podłodze, a podarty papier
zgnieść w kulki, które zostałyby rozrzucone wokół dziewczyny na ziemi. Pomysł się przyjął, a modelką zostałam
ja. Udało nam się także dostać duży arkusz papieru, który zgniotłam na kształt dymku komiksowego. Moje długie
włosy zostały rozrzucone na ziemi dookoła głowy, a ja przyjęłam pozę myśliciela. Wszystkie prace były według
mnie bardzo ciekawe. Potem usiedliśmy w kręgu i mieliśmy wyciągnąć z torby lub plecaka jedną rzecz, która
daje nam szczęście. Każdy dostał też jedną kartkę papieru i za jej pomocą miał przedstawić sposób lub powód,
dla którego lubi tę rzecz. Z tym ćwiczeniem poszło nam gorzej, ale każdy je wykonał.
Zauważyłam, że większość klasy nie wychodziła bardzo chętnie z galerii, jednak McDonald’s skutecznie
poprawił wszystkim humor. Uważam, że warsztaty były świetne, bardzo mi się podobały. Zainteresowały mnie
sztuką współczesną i była to miła odmiana od codziennej nauki lub zwykłej lekcji plastyki.
Matylda Maciejewska

foto. Kacper Sz.
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WYCIECZKA W BESKIDY
PIĄTA A i B w WIŚLE

W poniedziałek 7 maja pojechaliśmy na wycieczkę do
Ustronia na dwa dni. Wyjechaliśmy około godziny 8.
Najpierw przyjechaliśmy do Parku Niespodzianek w
Ustroniu. Karmiliśmy tam sarny, żubry i dziki oraz
podziwialiśmy żbiki, lamy i sowy. Później poszliśmy na
pokazy ptaków drapieżnych. Następnie, około godziny
11 weszliśmy na górę przez Soszów.
w Beskidach

VAiVB

na szlaku

Dotarliśmy do schroniska bardzo zmęczeni, ale
szczęśliwi. Pogoda nam dopisała – było bardzo
słonecznie i gorąco. W schronisku odpoczęliśmy
chwilę i zjedliśmy nasze zapasy. Przewodnik wybrał
dla nas malowniczą trasę przez trzy góry, dzięki temu
– zamiast wspinać się na Czantorię, podziwialiśmy
przepiękne beskidzkie widoki. Z gór zeszliśmy do
Wisły, gdzie udaliśmy się do ośrodka, w którym
zjedliśmy przepyszną obiadokolację. Po niej szybko
zregenerowaliśmy siły i ku rozpaczy naszych pań,
zorganizowaliśmy dyskotekę.

To była bardzo udana zabawa. Chłopcy bawili się w barmanów, a dziewczyny tańczyły.
Po dyskotece poszliśmy już do swoich pokoi, gdzie zasnęliśmy grzecznie ;)
Drugiego dnia wycieczki około godziny 9 zeszliśmy na śniadanie, które bardzo nam smakowało. Po nim
pojechaliśmy do Muzeum Beskidzkiego, w którym zwiedziliśmy skansen z przewodnikiem. Adam Małysz z białej
czekolady nie zrobił na nas wielkiego wrażenia. Chyba nie do końca była to czekolada…
Około godziny 14 byliśmy już w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, gdzie zobaczyliśmy, jak się robi
filmy animowane. Następnie pojechaliśmy wesołym autokarem na zasłużony posiłek w MacDonald’s.
Kosztowanie wyszukanych potraw zajęło nam godzinę. Dopiero wtedy mogliśmy spokojnie wrócić do Będzina.
Ania Krzan

w skansenie

OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI
Kolega zepsuł spłuczkę w łazience.
Łuki
Odwiedziliśmy Adama Małysza z
białej czekolady. Kuba
Schowaliśmy się w trzech w szafie.
Aleksander
W Parku Niespodzianek widziałam
sikającą lamę. Bober

na koncercie

naszym
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DZIEŃ ZIEMI

Było kolorowo, wesoło i dużo dzieci. Tańczyli, śpiewali i mówili - jak prawdziwi aktorzy: Nasza planeta
coraz bardziej niszczeje, więc idziemy jej z pomocą.

EKOLOGICZNY ZIELONY KAPTUREK
W NASZEJ SZKOLE

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (kl. 2 a, 3 e i Słoneczka - przedszkolaki) z okazji Światowego Dnia Ziemi
przygotowali super przedstawienie. Zamienili Czerwonego Kapturka w Zielonego. Scena małej sali gimnastycznej
zamieniła się w las. Był też myśliwy i inni bohaterowie znanej baśni Charles'a Perraulta, ale w innych,
ekologicznych rolach. Pierwszy raz dla całej szkoły rewelacyjnie zaprezentowała się też bardzo liczna grupa
taneczna.
W ten sposób dołączyli do grona przyjaciół Ziemi, aby odwrócić zło, jakie zafundowała nam cywilizacja.
Starsi uczniowie z zainteresowaniem słuchali i patrzyli na małych ekologów.
Wiktoria N.
Dzień Ziemi (Earth Day) obchodzony jest w 192 krajach świata. Jego
inicjatorem był John McConell. Obchodzenie tego święta zaproponował na
konferencji UNESCO w 1969. Już w 1970, 21 marca, pierwszy Dzień
Ziemi uczcili Amerykanie. Polska dołączyła w 1990.

O ZIEMI I DLA ZIEMI

O naszą planetę powinniśmy dbać wszyscy. Niszczenie środowiska
naturalnego to niszczenie życia przyszłych pokoleń i naszego.

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
(...)
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.
Wisława Szymborska

Hasłem tegorocznej kampanii Światowego Dnia Ziemi 2018 jest walka z
zanieczyszczeniami plastikowymi odpadami. Włączyliśmy się w nią i my.
Plastikowe butelki były tematem poruszanym w poprzednim numerze
gazetki. Ale na tym nie koniec. Uczniowie całej naszej szkoły bardzo
aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Były plakaty, konkursy,
warsztaty, wizyta w oczyszczalni ścieków oraz...
więcej o tych akcjach w następnym numerze gazetki
Michał K.
foto. Kamila K.
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SUKCESY
Regionalny konkurs informatyczny

KOMPUTEROWY GURU 2018
Organizatorem
konkursu była
Szkoła
Podstawowa nr
6 w Sosnowcu.
Uroczyste
wręczenie
nagród odbyło
się w Szkole
Muzycznej.

VII KOSZĘCIŃSKI
FESTIWAL MODELARSKI –
KOSZĘCIN 2018

W konkursie
brało udział 56
uczniów z 18
szkół
podstawowych
z regionu.
Naszą szkołę
reprezentował
Norbert
Stachowicz.

Każdy uczestnik konkursu pracował indywidualnie przy komputerze,
wykonując zadania praktyczne w środowisku pracy Windows 10 i w
programach pakietu Office 2007.
Norbert z VI a okazał się najlepszym z najlepszych. Zdobył najwyższe
laury: I miejsce i tytuł Komputerowego Guru. Udowodnił więc swoje
umiejętności z zakresu korzystania z komputera i jego oprogramowania.
Maks P..

POWIATOWY KONKURS

JESTEŚMY CZĄSTKĄ PRZYRODY

Uczniowie klasy II b gimnazjum - Maksymilian Sojda i Piotr Kubicki
wzięli udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez
Gimnazjum nr 5 w Będzinie. Pytania dotyczyły oczywiście tematów
związanych z przedmiotami przyrodniczymi.
Chłopcy pracowali drużynowo i
świetnie się uzupełniali, jeśli
chodzi o wiedzę. Zdobyli III
miejsce, przynosząc
chlubę
naszej szkole. A trzeba dodać,
że
byli
najmłodszymi
uczestnikami konkursu i świetnie
sobie radzili w rywalizacji z
uczniami klas trzecich.
Kamila K.

Ada Janik, nasza redakcyjna
koleżanka,
znów
przywiozła
nagrodę za swoje malutkie,
precyzyjne modele militarne.
Tym razem pokonała płeć piękną
na VII Festiwalu Modelarskim w
Koszęcinie, w kategorii młodzików.
Oglądając dzieła Ady, można
stwierdzić, że to nie tylko dobra
zabawa, ale też zajęcie, które
rozwija umiejętności plastyczne i
wiedzę
techniczną,
np.
o
konstrukcji skrzydeł. Bo Ada
głównie skleja samoloty z okresu II
wojny światowej. I wie o nich
bardzo dużo.
Uszczkniemy rąbka tajemnicy...
Ada zapisała się na boks!
Karolina F.

