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Niech żyje bal
Mały Książę

Wydarzenia

Warsztaty bożonarodzeniowe w 
Kuźniczce

17 stycznia swój bal karnawa-
łowy miały klasy 1-3. Scena-
riusz miał wszystko, co jest po-
trzebne, żeby zabawa się udała. 
Byli animatorzy, zwierzątka z 
balonów, bańki, konkursy, coś 

Moja ulubiona kolęda
Wyniki Szkolnego Konkursu: „Moja 
ulubiona kolęda”:

Kl. I – III
I miejsce:  Lena Kaczmarczyk – 
kl. II b
II miejsce: Dawid Markiewicz – 
kl. II b
III miejsce: Szymon Kita – kl. II c

Kl. IV – VI
I miejsce: Amelia Patej – kl. V a
I miejsce: Filip Pilarczyk – kl. IV a
II miejsce: Kaja Tomasionek – kl. V c
II miejsce: Maja Śledzikowska – 
kl. IV e
III miejsce: Karolina Irzyk – kl. V d, 
Aleksandra Szymczyk – kl. VI, 
Zofia Zabiegała – kl. V d

Wyróżnienia:
Maja Rup – kl. IV a, Emilia Kuczera 
– kl. IV d.

GRATULUJEMY !

do picia i piosenki Sławomira 
do tańczenia. 
Więc... chyba 
wszyscy wy-
szli zadowo-
leni. 

Świetną zabawę mieli uczniowie z 
klas III, IV i V, którzy w czwartek, 
14 grudnia pojechali na wycieczkę do 
Kuźniczki. Wysłuchali opowieści o 
tradycjach bożonarodzeniowych, sa-
modzielnie  wykonali świece z wosku 
pszczelego, które później umieścili 
w stroiku. Zobaczyli też, jak wypie-
ka się opłatki. Była również okazja 

do przejażdżki na koniu, a na koniec 
wszyscy uczestnicy dostali sianko na 
wigilijny stół i figurkę Dzieciątka od-
laną ze stearyny. Wielką i niespodzie-
waną atrakcję sprawiła też sama natu-
ra. Okazało się, że w Kuźniczce jest 
całkiem sporo śniegu, tak, że można 
było zrobić szybką bitwę na śnieżki i 
ulepić bałwana. 

22 stycznia, zamiast w szkole, 
wszystkie klasy ósme, spędziły 
ranek oglądając przedstawienie 
teatralne. W Dąbrowie Górniczej 
uczniowie mieli okazję oglądać 
aktorów Teatru Cracovia podczas 
spektaklu „Mały Książę”.



Wielbiciele nauki w MCKWydarzenia
Wspieramy WOŚP

14 stycznia, podczas Śląskiego Fe-
stiwalu Nauki w Katowicach ucznio-
wie klasy 7b, pod opieką pani Jolanty 
Czapli i pani Renaty Kmity, uczest-
niczyli w wykładach, pokazach i 
eksperymentach. Impreza odbywała 
się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym, którego olbrzymia 
powierzchnia wystawowa została po-
dzielona na kilka stref - kosmiczną, 
nauk ścisłych, nauk technicznych, 
medycyny i zdrowia, nauk huma-
nistyczno-społecznych, przyrodni-
czych.
Strefa kosmiczna była ciekawą lekcją 
astronomii. Na zwiedzających czeka-
ły tu najlepsze polskie łaziki marsjań-
skie, skafandry kosmiczne, żyroskop, 
Dzięki temu ostatniemu urządzeniu 
można było samemu doświadczyć 
takich wrażeń, jakie mają astronauci 
czy piloci samolotów odrzutowych.   
Ogromne zainteresowanie swoją 

osobą wzbu-
dził Mirosław 
Hermaszew-
ski, pierwszy 
i jak dotąd 
jedyny Polak 
w kosmo-
sie. Opowia-
dał o swoich 
przeżyciach i 
doświadcze-
niach. - To jest 
wielkie prze-
życie spojrzeć 
na Ziemię z 
dystansu - 

mówił. Na pokładzie statku Sojuz 30 
przebywał w przestrzeni kosmicznej 
prawie 8 dni, od 27 czerwca do 5 lipca 
1978r. Do lotu przygotowywał się pod 
Moskwą przez prawie półtora roku, a 
wcześniej w drodze selekcji pokonał 
kilkuset innych polskich pilotów.
Niezwykłym gościem była rówmież 
Nicole Stott ze Stanów Zjednoczo-
nych, astronautka NASA. Brała udział 
w 2 lotach kosmicznych w 2009r. i 
2011r. Łącznie spędziła w kosmosie 
103 dni 5h 48min i 37s.

Jurek Owsiak i jego idea czynienia 
dobra, łączenia środowisk w słusznej 
sprawie, jest nam niezmiennie bliska 
od lat. Czerwone serce WOŚP biło 
też w tym roku w naszej szkole. Do 
puszki zebrano 478,12zł, co dało nam 
3 miejsce w sztabie WOŚP w II LO w 
Sosnowcu. Dodatkowo Szkolny Klub 
Wolontariatu i Samorząd Szkolny, 
dołączył do Sztabu WOŚP w II LO 
im. Emilii Plater. Klasa 2c występo-
wała z układem tanecznym, a wśród 
wolontariuszy były dzieci i młodzież 
z „armaty”. Tam zebrano łacznie 
67,109,30zł! Nie miejcie wątpliwo-
ści nasza społeczność zawsze #mu-
remzaowsiakiem.

Konkurs na ozdobę  bożonarodzeniową
WYNIKI SZKOLNEGO KON-
KURSU : „OZDOBA BOŻONA-
RODZENIOWA”:

Klasy II – III
I miejsce: Małgorzata Misztela 
– kl. II b
II miejsce: Piotr Boryczko – kl. II a
III miejsce: Amelia Kucab – kl. II 
b

Klasy IV
I miejsce: Wiktor Pańtak – kl. IV c

Kup szczoteczkę
II miejsce: Julia Rachwał – kl. IV d
III miejsce: – Julia Perek – kl. IV b
Wyróżnienia:
Aleksandra Cikalska – kl. IV a
Mateusz Dymowski – kl. IV c
Piotr Pabiańczyk – kl. IV e

Gratulujemy!
Prace konkursowe zostały przeka-
zane w ramach prezentu świątecz-
nego podopiecznym Hospicjum 
św. Tomasza w Sosnowcu – Kli-
montowie.

Po raz kolejny społeczność naszej 
szkoły włączyła się w akcję poznań-
skiej Fundacji Redemptoris Missio 
„Kup Pan szczotkę”. Akcja charyta-
tywna prowadzona jest na rzecz ubo-
gich mieszkańców krajów misyjnych 
w Środkowej Afryce. Szczoteczki i 
pasty do zębów – zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych - przekazane zostaną 
mieszkańcom Kamerunu. Organiza-
torzy dziękują wszystkim, którzy włą-
czyli się do akcji.



Sukces Natalii
Wydarzenia

Uczennica klasy 8B, Natalia Wontek 
zajęła III miejsce w IV Międzyszkol-
nym  Konkursie Plastycznym „I ... 
image, illustrate,  ideate, illuminate „, 
organizowany przez IV Liceum Ogól-
nokształcące w Sosnowcu.  Serdecz-
nie gratulujemy laureatce.

 XVIII Konkurs kolęd i pastorałek

W środę 23 stycznia odbył się XVIII 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Wzięło w nim udział 30 wykonaw-
ców  (12 uczniów z klas I – III oraz 
18 uczniów z klas IV – VI). Utworem  
najczęściej wykonywanym była ko-
lęda pt. „Dzisiaj w Betlejem”. Lau-
reaci  brali udział w VIII Parafialnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek „Witaj 
Jezu”, który był w niedzielę 27 stycz-
nia w kościele Podwyższenia Św. 
Krzyża, po Mszy Św. o godz. 12:00. 
Gratulujemy laureatom oraz wszyst-
kim pozostałym uczestnikom !
WYNIKI XVIII SZKOLNEGO 
KONKURSU KOLĘD I PASTORA-
ŁEK:
KLASY 1 – 3 - SOLIŚCI
I miejsce: Dominik Sawicki – kl. I c – 
„Cicha noc”
II miejsce: Szymon Paciuch– kl. II b – 
„Przybieżeli do Betlejem”
III miejsce: Antonina Szar – kl. III a – 
„Dzisiaj w Betlejem”
Wyróżnienie: 
Amelia Kucab – kl. II b – „Bosy pa-
stuszek”
KLASY 1 – 3 - DUETY
I miejsce: Amelia Klikiewicz i Mate-
usz Tomczak – kl. II a – „Do szopy hej 
pasterze”
II miejsce: Aleksandra Sobczyk i Oli-
wia Olbryś– kl. III a – „Dzisiaj w Be-
tlejem”
III miejsce:  Oliwier Cybulko i Dawid 

Kosecki – kl. III a – „Przybieżeli do 
Betlejem”
KLASY 4 – 6 
I miejsce: Emilia Falkiewicz – 
kl. VI c – „Mario, czy już wiesz?”
I miejsce: Gabriela Wójcik – kl. VI c 
-  „Maleńka miłość”
II miejsce: Inga Dudek – kl. VI b –
 „O gwiazdo”
II miejsce: Natalia Wieczorek – 
kl. IV c – „Uciekali”
III miejsce: Emilia Wójcik – kl. V a – 
„Złota Jerozolima”
Wyróżnienia: 
Julia Perek – kl. IV b – „Wśród noc-
nej ciszy”
Aleksandra Cikalska i Martyna Ła-
komska – kl. IV a – „Wśród nocnej 
ciszy”

Natomiast w VIII Parafialnym Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek „Witaj 
Jezu” nasi uczniowie zajęli wszystkie 
trzy miejsca w klasach IV-VI: 
I miejsce: Emilia Falkiewicz 
I miejsce: Natalia Wieczorek i Filip 
Breur  
II miejsce: Gabriela Wójcik 
A w klasach I – III drugie i trzecie 
miejsce:
II miejsce: Ame-
lia Klikiewicz  
III miejsce: Do-
minik Sawicki  
Gratulujemy!!!

Mała Akademia Jazzu 
w katowickim NOSPR 

We wtorek 18 grudnia klasy 4 a, b, 
c, d uczestniczyły w zajęciach edu-
kacyjnych Małej Akademii Jazzu 
pt.:”Muzyka współczesna - GOS-
PEL”. Uczniowie wysłuchali cieka-
wego koncertu muzyki GOSPEL. 
Wspólnie z artystką muzykowali, 
dowiadując się dużo nowych wiado-
mości na temat muzyki współczesnej. 
Wyjazd na koncert zorganizowany 
został w celu poszerzenia szkolnych 
zajęć muzycznych.



Strych Tesli

Mateusz wygrał na korcie
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Wycieczka do Panewnik

21 stycznia  46 uczniów z klas III, IV 
i V, pojechały na wycieczkę do fran-
ciszkańskiej  bazyliki św. Ludwika 
Króla i Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Katowicach Panew-
nikach. Dzieci zobaczyły trzy żłóbki: 
największy - 18 metrowy w  kościele, 
mniejszy, ruchomy w Bazylice Mniej-
szej i trzeci - z żywymi zwierzętami 

(alpaki i osioł) na zewnątrz. Panie ka-
techetki opowiedziały uczniom histo-
rię powstania żłóbka w bazylice oraz 
omówiły postacie, które występują w 
ruchomym żłóbku (m.in. Jan Paweł II, 
ksiądz Popiełuszko czy kardynał Ste-
fan Wyszyński). W kościele dzieci za-
śpiewały kolędy, a w drodze do żywej 
szopki zobaczyły też inne zwierzątka 
m.in. kuca, gęsi, króliki i miniaturo-
we świnki wietnamskie. Odwiedziły 
też Herbarium św. Franciszka, gdzie 
można sobie było coś zjeść i napić się 
pysznej herbaty.

Miło nam poinformować, że uczeń 
naszej szkoły, klasy 8a, Mateusz 
Mleczko został zwycięzcą szóstego 
etapu XV Turnieju o Puchar Sosno-
wieckiej Szkoły Tenisa Ziemnego – 
grupy Light. Do turnieju zgłosiło się 
pięciu chłopców i dwie dziewczynki. 
W grupie A Mateusz rozegrał  długi, 
zacięty, wyrównany i emocjonujący 
mecz z kolegą klubowym Kacprem. 
Zwyciężył Mateusz w tie-breaku do 4 
i wyszedł z grupy z pierwszego miej-
sca. W półfinałach Mateusz pokonał 
Alexa 6:4 i w finale znów spotkał się z 
Kacprem, który był najlepszy w swo-
jej grupie. Żaden z zawodników się 
nie oszczędzał. Walka toczyła się o 
każdą piłkę. Znowu lepszy okazał się 
Mateusz Mleczko. Wygrał 6:4! 
Ogromne gratulacje!

„Strych Tesli” to książka przygodowa 
napisana przez Noela Shustermana 
oraz Erica Elfmana. Opowiada ona o 
chłopcu - Nicku oraz jego niesamowi-
tym znalezisku na strychu w jego no-
wym domu. Po niefortunnym wypad-
ku z latającym tosterem, Nick, brat i 
tata postanawiają pozbyć się zalega-
jących na strychu przedmiotów Na 
garażową wyprzedaż przybywają lu-
dzie z sąsiedztwa i uczniowie z nowej 
szkoły chłopców. Pojawiają się też ta-
jemniczy mężczyźni wyglądający jak 
agenci. Prawie wszystkie przedmioty 
znalezione na strychu zmieniają wła-
ściciela. Wkrótce okazuje się, że każ-
de z urządzeń ma inne przeznaczenie 
niż świadczy o nim ich wygląd. To 
rodzi całą serię nieprzewidywalnych 
zdarzeń. Ale jakich - musicie prze-
czytać sami.
Moim zdaniem „Strych Tesli” jest 
książką wartą polecenia. Z powieści 
można się też dowiedzieć pewnych 
faktów z życia tytułowego bohatera 
książki - Nicoli Tesli.
Maciek


