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CZARY MARY, CZARY
MARY...

Polonez Piękny Taniec

DZIEŃ GRZECZNOŚCI 
W NASZEJ SZKOLE

    Pani Izabella Pakuła dla
szóstych klas
zorganizowała kurs tańca.
Uczniowie uczą się
poloneza. Ten taniec można
zobaczyć m.in. 
w filmie pt: „Pan Tadeusz”.
Muzyka, do której się go
tańczy jest piękna!!! 
Naprawdę  zachęcam do
nauki tego tańca.  
                 Zuzia O.

  26 marca uczniowie oraz nauczyciele naszej
szkoły wzięli udział w niecodziennym
spotkaniu. Odwiedził nas bowiem iluzjonista.
Mogliśmy zobaczyć prawdziwie czarodziejskie
sztuczki, a w niektórych 
z nich mogliśmy spróbować swoich sił.         Niesamowite

wrażenie zrobił na
nas pokaz, 
w którym wzięła
udział Pani
Wicedyrektor.
Unosiła się ona 
w powietrzu. Jak to
zrobiła?! 
                           red.

RAZEM DLA
BYTOMSKICH
DZIECIAKÓW
  

        Od marca w naszej
szkole są organizowane
bezpłatne zajęcia dla
uczniów słabszych oraz
zdolnych

w ramach projektu
"RAZEM DLA
BYTOMSKICH
DZIECIAKÓW". Uczniowie
utrwalają wiedzę 
o matematyce,
informatyce, j.polskim i
j.angielskim. Zajęcia są
organizowane po lekcjach
w różne dni tygodnia.
Nauczyciele są bardzo
pomocni, przyjaźni

i mili.

     Szczegółowy rozkład
zajęć widnieje na gazetce
SU.
          Zuzanna Ochman
          Paulina Gołombek

Iluzjonista w SP 23

Iluzjonista w SP 23

27 marca odbył się apel 
z okazji Dnia Życzliwości
przygotowany przez panią
pedagog J. Bogusz, panią
logopedę B. Biedroń oraz
p. M. Giermudę i p. S. Moj.
Szczegóły niebawem. Dzień Życzliwości

red.

red.

J.B.
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  Piękny 
8  marca
  Dnia 8 marca
wszystkie
dziewczyny 
i kobiety  obchodzą
swoje święto - Dzień
Kobiet. 
W tym dniu
Mężczyźni wręczają
kwiaty swoim:
matkom, siostrom,
koleżankom,
małżonkom
i partnerkom.

Jest to piękne święto
związane z zażyłością
między rodziną,
małżeństwem,
związkiem. 

               Natalia 
         Mocydlarz   VA

PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY

Dnia 21 marca
mogliśmy usłyszeć
pierwsze śpiewy
ptaków. Z tej okazji
Samorząd
Uczniowski
przygotował konkurs
dla klas 4 - 6 na

najładniejszy bukiet
kwiatów.  Każdy
uczeń z
poszczególnej klasy
miał zrobić  min. 1
kwiatek. Można było
używać: bibuły,
kolorowego papieru
itp.  Wszystkie prace
były piękne i bardzo
pomysłowe.

Wykonana kwiaty i
bukiety były
kolorowe, doskonale
skomponowane.
Wygrała klasa VI B.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom!
  Natalia    
Mocydlarz V A

NIESAMOWITA
LEKCJA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
Nietypowa lekcja
języka angielskiego!
24 marca w naszej
szkole odbyła
się,,nietypowa lekcja
j. angielskiego". Klasy
V-VI miały szansę
porozmawiać z
obcokrajowcem,
Johannesem
Frankiem, który
przyjechał do Polski na
półroczne praktyki.
Bawiliśmy się 
w gry: "Zgadnij kim
jestem?" oraz
"Kalambury"

po angielsku.
Wszystkim uczniom
bardzo się podobało 
i chcą, aby pan
Johannese Frankie
jeszcze raz zawitał do
naszej szkoły. Pan
obiecał, że za pół roku
jeszcze do nas
przyjedzie. Dziękujemy
za wizytę :)
  Magdalena Kosińska
kl.Va

    Ostatnio ja i moi
koledzy wzięliśmy
udział w konkursie
zorganizowanym 
z okazji Światowego
Dnia Wody przez
Bytomskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne.
W tym konkursie
trzeba było napisać
bajkę przedstawiającą
zalety szanowania
wody 

i skutki jej marnowania.
     Ja zdobyłam drugie
miejsce, a moja
koleżanka z klasy, Ola
Bąk, wyróżnienie.
Pozostali otrzymali
dyplomy.
Serdecznie wszystkim
gratulujemy!!!

   Zuzanna Ochman

Chronię środowisko - 
nie marnuję wody

Zapraszamy do naszej szkolnej redakcji 
w poniedziałki od godz. 13:30 do 15:00.

Dzień Seniora red.
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SPORT I MATEMATYKA? DLACZEGO NIE?!

WIOSNA
Jest jedną z czterech
pór roku. Symbolizują
ją: przebiśniegi,
krokusy , żonkile i
inne piękne kwiatki.
Wiosna rozpoczyna
się 21 marca, a
kończy się 20
czerwca. Ja kocham
wiosnę, ponieważ

mam wtedy  (
konkretnie w kwietniu)
urodziny. Gdy
nadchodzi wiosna, na
drzewach pojawiają
się malutkie pączki
kwiatków - nie mylić 
z pączkami jako ze 
słodyczami. Lubię
wiosnę, bo można już
jeździć na rowerze,

rolkach, hulajnodze
oraz chodzić
na spacery 
w chłodniejszym
ubraniu. Nie trzeba
nosi wysokich butów.
Wiosna to
najpiękniejsza pora
roku. Wszystko budzi
się do życia, a drzewa
stają się znowu
zielone i piękne.

Autor:Zuzanna
Ochman

10 kwietnia w SP 51 
z Oddziałami
Integracyjnymi  odbyło
się uroczyste
ogłoszenie wyników
konkursu poetyckiego
„Bytom-moje miasto,
mój dom” oraz
wręczenie nagród.
Konkurs polegał na
napisaniu utworu
poetyckiego 
o Bytomiu. 
Nadesłanych prac było
wiele. 

Z naszej szkoły w tym
konkursie wzięli udział:
Aleksandra Bąk oraz
Karol Kużaj. Karol 
zdobył wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
                  RED.

Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
gratulujemy!
  W dalszej części 
Dnia Matematyki klasy
starsze uczestniczyły
w akademii.
Śpiewaliśmy wspólnie
piosenki 
i wysłuchaliśmy
wierszy i bajek
matematycznych. W
tej części Pani
Dyrektor ogłosiła
uroczyście wyniki
TURNIEJU " SPORT
I MATEMATYKA".
Odbył się także
konkurs klasowy

na matematyczny
plakat, wiersz i
matematyczną modę.
Hasło przewodnie
konkursu to prostokąt (
klasy IV), trójkąt (klasy
V) oraz koło (klasy VI).
  Wśród klas czwartych
zwyciężyła IV a, wśród
piątych V b, a wśród
szóstych VIa.
Gratulujemy.

SUKCES KAROLA

  W tym roku Dzień
Matematyki
obchodziliśmy 10
kwietnia.
Rozpoczęliśmy od
Turnieju "Sport 
i Matematyka".
Uczniowie klas VI
rywalizowali z kolegami
z pobliskich szkół -  z
SP nr 37 i SP nr 38.
Zadania przeplatały ze
sobą treści
matematyczne 
i sportowe. Sprawdzały
umiejętności ruchowe 
i umysłowe.

Aby wygrać nie
wystarczyło być
szybkim i silnym,
trzeba też było "ruszyć
głową". Zabawa była
świetna. Do zadań
turniejowych w tym
roku została dodana
konkurencja 
z przeciąganiem liny.
  Tegoroczny konkurs
zakończył się
zwycięstwem naszej
drużyny!!! Drugie
miejsce zajęła SP nr 37
a trzecie SP nr 38. 

Dzień Matematyki 2014 Edit
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    DZIEŃ SENIORA W NASZEJ SZKOLE

    13 marca 2014 roku w drzwiach naszej szkoły uczniowie oraz p.
Izabela Pakuła powitali  ciasteczkami DZIADKÓW oraz BABCIE! Tak
rozpoczął się kolejny już DZIEŃ SENIORA.
Podczas spotkania chcieliśmy wyrazić nasze podziękowanie za
mądrość, doświadczenie, pomoc oraz bezwarunkową miłość.
  Spotkanie zostało przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod
kierunkiem nauczycieli: p. mgr Zofii Malok oraz p. mgr Stefanii Wanat.
  Po powitaniu zacnych gości przez p. Dyrektor, mgr Ilonę Szeligę,
zaprezentowali się uczniowie klas I-III. Następnie uczniowie klas IV-VI
przedstawili bajkę pt. „O Królu, który chciał zostać dziadkiem”. Całe
przedstawienie zostało zakończone występem naszego chóru
szkolnego, który przygotowała p. mgr Marta Giermuda. Pani mgr
Jolanta Radwan wzbogaciła całość prezentacją multimedialną.
Szczególne podziękowania należą się także p. mgr Bożenie Gribsz oraz
p. mgr Grażynie Hunger, które zaprojektowały i wykonały piękną
dekorację. Uśmiechy i gromkie brawa naszych gości były
najpiękniejszym podziękowaniem dla uczniów i nauczycieli.
  Po części artystycznej spotkanie przeniosło się do przygotowanej na
ten dzień kawiarenki, gdzie przy kawie i cieście mogliśmy ze sobą
porozmawiać.
  Naszym SENIOROM życzymy zdrowia, życzliwości oraz spokoju 
i zapraszamy już za rok.
  Organizatorzy  składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
pomogli zorganizować to piękne popołudnie.
                                                                                    Zdjęcia na str. 2
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