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Gala Mistrzów z naszym udziałem
Świetlica w teatrze

Wydarzenia

Dzień Otwarty pełen atrakcji

29 marca, w SP nr 6, odbyła się Gala 
Mistrzów, podczas której nagrodzono 
6 uczniów naszej szkoły. Wszyscy z 
sukcesem wzięli udział w konkursach 
organizowanych przez gospodarzy. 
Alicja Sikorska zdobyła II miejsce w 

Regionalnym Kon-
kursie Języka An-
gielskiego, Natalia 
Piasecka - II miejsce 
w konkursie „Czło-
wiek, zawód, pasja”. 
Amelia Patej i Fi-
lip Pilarczyk zostali 
nagrodzeni w XV 
edycji Diecezjalnego 
Konkursu na Prze-
kład Intersemiotycz-
ny „Moja ulubiona 
kolęda”. Amelia 
zdobyła III miejsce, 

a Filip wyróżnienie. Natomiast Piotr 
Zając i Borys Wawrzynów zdeklaso-
wali rywali w konkursie „Potyczki 
Matematyczne” zdobywając I miej-
sce. Wielkie gratulacje!

21 marca mieliśmy przyjemność go-
ścić w naszej szkole najmłodszych 
adeptów nauki oraz ich opiekunów. 
Przedszkolaki bardzo aktywnie wzię-
ły udział w przygotowanych warszta-
tach: plastycznych (złożenie postaci 
Pani Wiosny i motylka); muzycznych 
(stworzenie podkładu muzycznego 
do występu szkolnej grupy Armata 
Band); chemicznych (eksperymenty 
naukowe z wykorzystaniem produk-
tów spożywczych); komputerowych 
(wykorzystanie w praktyce aplikacji 
graficznych oraz zaprezentowanie 
programowalnego robota); sporto-
wych (pokonywanie torów przeszkód 
itp.); tanecznych (choreografia do 
podkładów muzycznych).
Była okazja do rozmowy z dyrekcją 
szkoły, nauczycielami oraz zwiedze-

nia wnętrz szkoły. 
Warto wspomnieć także o corocznej 
pomocy i zaangażowaniu naszych 
uczniów - z klas IIIb, VIb, VId i 
VIIIb. W zajęciach muzycznych wziął 
udział szkolny chór - wszystkim Wam 
dziękujemy!

18 marca w naszej szkole odbyły się 
Mini Targi Szkół. Na korytarzu, przed 
świetlicą, swoją ofertę edukacyjną 
prezentowały szkoły  ponadpodsta-
wowe z terenu Sosnowca. Młodzież 
kończąca w tym roku 8 klasę miała 
możliwość zapoznania się m.in z za-
sadami rekrutacji, kierunkami kształ-
cenia jak również z ofertą zajęć poza-
lekcyjnych. Targi cieszyly się dużym 
zainteresowaniem zarówno ze strony 
uczniów jak i rodziców.

Dzień Śpiocha

11 marca 2019 r. uczniowie z grupy 
socjoterapeutycznej  „Szalupa”, wraz 
z opiekunami: panią Barbarą Dyrką 
i panią Marzeną Fornalczyk uczest-
niczyli w lekcji teatralnej w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu. Przewodni-
kiem po tajnikach sztuki teatralnej 
-  jak również wielu pomieszczeniach 
-  był aktor tutejszego Teatru - Michał 
Bałaga. Dzieci z wielkim zaintereso-
waniem słuchały ciekawostek o pracy 
w teatrze i z zapałem uczestniczyły w 
krótkich ćwiczeniach. Zwiedzili sce-
nę, foyer (hol) a także kulisy teatru: 
magazyny z kostiumami, elementami 
scenografii, garderobę aktorów i miej-
sce pracy suflera. Celem takich lekcji 
jest zainteresowanie dzieci sztuką 
teatralną, zapoznanie z rolą reżyse-
ra, scenografa, kostiumologa a także 
przybliżenie postaci i ról odtwarza-
nych przez aktorów.

Targi Szkół Ponadpodstawowych

21 marca zrobiło się w szkole bardzo 
sennie. Pierwszy Dzień Wiosny przy-
brał bowiem formę Dnia Śpiocha. 
Tego dnia uczniowie pojawili się w 
piżamkach, szlafroczkach, kombine-
zonach, z poduszkami i przytulakami. 
Niektórym zdarzyło się nawet przysy-
piać na lekcjach.



Konkurs fizyczny po angielskuWydarzenia
Dzień Teatru

Konkurs czytelniczy

Tomasz Stokłosa, nasz uczeń został 
finalistą III „Konkursu Fizycznego 
in English” o zasięgu międzynarodo-
wym. Honorowy patronat nad Kon-
kursem objął Śląski Kurator Oświaty 
w Katowicach, Instytut Fizyki i Wy-
dział Filologiczny Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach oraz Fundacja 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Spośród ponad 100 uczniów klas 7, 8 
szkoły podstawowej oraz 3 klas gim-

nazjum, którzy 8 lutego 2019r przystą-
pili do testu pisemnego, wyłoniono 14 
najlepszych – Finalistów. Test konkur-
sowy w pierwszym etapie był testem 
pisemnym z zakresu fizyki przygoto-
wany w języku angielskim.
Finałowa część konkursowa była w 
formie ustnej. Wszyscy finaliści, w 
nieco zmodyfikowanej wersji „Jeden 
z Dziesięciu” odpowiadali ustnie na 
pytania z dziedziny fizyki. Wszystkie 
pytania i odpowiedzi były w języku 
angielskim.
Gala finałowa odbyła się 12 marca 
w auli Prywatnego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Melchiora Wańkowi-
cza w Katowicach. 
Gratulujemy Tomaszowi ambicji!

Oto wyniki Szkolnego Konkursu 
Czytelniczego. I miejsce i tytuł „Naj-
lepszego Czytelnika” otrzymała Ali-
cja Chmara z klasy 8a. II miejsce zdo-
była Natalia Piasecka 8c i Mateusz 
Góra 8c. III niejsce Jagoda Dziubek 
8a. Wyróżnienie otrzymała Nadia Ru-
bik z klasy 8a. Konkurs był przezna-
czony dla klas 7 i 8, a uczestnicy mu-
sieli się wykazać znajomością lektur 
szkolnych i literatury młodzieżowej. 
Gratulujemy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru odbyły się w naszej szkole 
dwa konkursy.
Klasy I-III przygotowały paradę po-
staci bajkowych. Wszyscy wyglądali 
świetnie ale prawdziwą furorę zrobili: 
Harry Potter i Smerfetka.
Klasy starsze mogły natomiast „bły-
snąć” wiedzą o teatrze. Inne zadania 
do rozwiązania miały klasy IV-VI, a 
nieco trudniejsze klasy VII-VIII. W 
klasach młodszych zwyciężyła Blan-
ka Błoch z kl. Ve, a w starszych Nata-
lia Piasecka z kl. VIIIc.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i zapraszamy w przyszłym roku. Po-
mysłodawczynią konkursów była 
pani Jadwiga Felczak.

Warsztaty uniwersyteckie

Co ze sobą zrobić po maturze? Można 
na przykład zostać anestezjologiem... 
i to jeszcze wojskowym...
13 marca, podczas dni otwartych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w ciekawych wykładach i warszta-
tach. 
Młodzież miała okazję spotkać  
przedstawicieli różnych kierun-
ków studiów, wysłuchać ciekawych 
wykładów, a także uczestniczyć w 

warsztatach szycia chirurgicznego, 
pielęgniarstwa, medycyny sądowej, 
psychologicznych, chemicznych, 
ustalania czasu zgonu, sekcji zwłok...
ratownictwa medycznego, kosmeto-
logii...
Zajęcia odbywały się w laborato-
riach Regulacji Ciśnienia Tętniczego 
i Funkcji Autonomicznego Układu 
Nerwowego, Badań Materiałowych, 
Stomatologii, Medycyny Stanów 
Nagłych, Mikroskopii Wirtualnej, 
Funkcji Narządów Zmysłów i wielu 
innych. Uczniowie uczestniczyli w 
warsztatach: LaparoSpoko - Jak dzia-
ła laparoskop? Jak wykonać biopsję? 
Położnictwo - zawód z przyszłością, 
Zawód - psychiatra, Biotechnologia-
-kierunek przyszłości i wielu innych.

Podziękowanie za udział w WOŚP
Wolontariusze z naszej szkoły dostali 
piękne podziękowanie  z  II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Emilii Plater 
w Sosnowcu za wsparcie i zaangażo-
wanie podczas 27 - go Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który  
mieści się w liceum. Podziękowanie, 
w imieniu uczniów, odebrała pani Ka-
tarzyna Szymiec.



Ciekawa lekcja języka polskiego
#LiniaProsta

Alicja laureatką konkursu językowego

Monitor interaktywny

Wydarzenia

W klasie 5c kilka lekcji języka pol-
skiego przybrało niestandardową for-
mę. Wszystko za  sprawą projektu w 
ramach Szkolnego Programu Wspie-

rania Czytelnictwa.  Pod-
czas zajęć dydaktycznych 
odwrócone zostały typowe 
róle nauczyciel - uczeń. 
Uczniowie zostali zaanga-
żowani do samodzielnego 
opracowania jednego sce-
nariusza zajęć w oparciu o 
omawianą powieść Henry-
ka Sienkiewicza 
pt. „W pustyni i w pusz-
czy”. Pozwoliło to poznać 
sposób postrzegania litera-
tury pięknej przez młode-

go czytelnika. Dało też jasną odpo-
wiedź na pytanie co jest atrakcyjne 
dla współczesnego ucznia. 

21 marca to nie tylko kalendarzowy 
początek wiosny, ale także ustano-
wiony od 2005 roku Światowy Dzień 
Zespołu Downa. Data ta nie jest przy-
padkowa. Choroba polega bowiem 
na trisomii 21. chromosomu. Osoby 
z zespołem Downa zamiast dwóch 
chromosomów, mają trzy. W tym roku 
fundacja „Ja też” i telewizja Lifetime 
prowadzi kampanię na rzecz chorych, 
zachęcając do zademonstrowania so-
lidarności z osobami dotniętymi ZD. 
Każde zdjęcie dłoni z narysowaną 
prosta linią, opatrzone hasztagiem 
#LiniaProsta i opublikowane na In-
stagramie, to przekazane 1zł na rzecz 
Fundacji „Ja też” i projektu „Przy-
stanek Szekspir”. Skąd taki pomysł? 
Osoby posiadające dodatkowy 21. 
chromosom cechuje właśnie pojedyn-
cza bruzda dłoniowa.
W naszej szkole klasa 8a chętnie 
wzięła udział w akcji, zachęcając po-
zostałych uczniów do solidarności z 
osobami z zespołem Downa.

Od 15 marca uczniowie mogą ko-
rzystać z monitora interaktywnego 
w sali 24. Będzie on wykorzystywany 
do nauki języka angielskiego. Urzą-
dzenie zostało zakupione przez  Radę 
Rodziców. W szkole są jeszcze 2 takie 
same monitory: w sali matematycznej 
i przyrodniczej.

Alicja Sikorska zajęła II miejsce  w 
XIII Regionalnym Konkursie Języka 
Angielskiego. 
Konkurs odbył się 4 marca a na-
szą szkołę reprezentowało czterech 
uczniów: Nadia Rubik, Kornelia 
Bubel, Alicja Sikorska, Vitalis Kerner 
- Firszt.
W całym konkursie wzięło udział 130 
uczniów, w 3 kategoriach wiekowych,  
z 36 szkół (Katowice, Sosnowiec, Ja-
worzno, Siemianowice Śląskie, By-
tom, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice 
Czeladź, Będzin).
Alicji serdecznie gratulujemy! 

Przesłuchania do przedstawienia

Na początku kwietnia, na świetli-
cy szkolnej, odbyły się przesłucha-
nia do szkolnego przedstawienia 
„Sherlock Holmes i sprawa lektury 

szkolnej”. Sztukę, 
dla celu charyta-
tywnego napisała 
jedna z uczennic 
klas ósmych. Do 
obsadzenia było 13 
ról. Zgłosiło się 17 
aktorek i aktorów 
z klas VI-VIII. Co 
ciekawe, niektórzy 
panowie zadeklaro-
wali chęć odegra-
nia ról kobiecych a 
panie ról męskich. 
Zdradzimy, że ty-
tułową rolę odegra 

właśnie uczennica. O postępach prac 
przy przedstawieniu będziemy infor-
mować. Śledźcie nasz profil na fb.



Klątwa dziewiątych 
urodzin

Uczniowie klas młodszych na podium
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Sukces Olka

Największa sportowa reprezentacja

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Szkolna drużyna naszej szkoły, złożo-
na z uczniów młodszych klas,  została 
Wicemistrzem Sosnowca w Grach i 
Zabawach Sportowych klas I-III oraz 
Mistrzem Dopingu! 
Brawo dla podopiecznych pana Grze-
gorza Mentla oraz pani Magdaleny 
Zabielny.

W rozgrywanych Mistrzostwach So-
snowca w Grach i Zabawach Sporto-
wych nasza „ największa” reprezenta-
cja, bo aż w  30 osobowym składzie, 
zajęła 4 miejsce. Szkołę reprezentowa-
ły dziewczęta i chłopcy z roczników 
2008, 2009 i 2010. Wszystkim zawod-
nikom dziękujemy za walkę i emocje 
jakich nam dostarczyli.

Dziewczyny górą!

Żeńska drużyna naszej szkoły zosta-
ła Mistrzem Sosnowca w Mini Pił-
ce Ręcznej! Tym samym dziewczęta 
awansowały do półfinału wojewódz-
kiego! Brawo dla podopiecznych du-
etu trenerskiego Grzegorz Mentel - 
Piotr Morka!

MUKS wygrywa

Co można robić w domu kiedy wiatr 
wiatr wciąż wieje i huczy a trąby po-
wietrzne porywają ludzi z ulic? Lek-
cje w Warszawie są odwołane i odby-
wają się przez internet. Początkowo 
Mai - głównej bohaterce książki - nie 
chodzenie do szkoły i nauka przez 
internet podoba się, ale ileż można 
siedzieć w domu? Rodzice konstru-
ują dziwne wynalazki i nie mają dla 
niej czasu. Na szczęście przyjeżdża 
do niej ukochana ciabcia (pra pra 
babcia) i znów zaczynają się zabaw-
ne przygody. Nad Mają wisi klątwa. 
Być jej uniknąć dziewczynka musi 
do dnia swoich dziewiątych urodzin 
odnaleźć cegłę ... Chcecie wiedzieć 
po co? Przeczytajcie książkę. Jest 
bardzo ciekawa, bardzo przygodowa 
i fantastyczna. Są w niej wątki humo-
rystyczne a całość czyta się „jednym 
tchem”. Polecam. 
Alicja Wieczorek

Nasi piłkarze ręczni z MUKS Za-
głębia też dają powody do radości. 2 
kwietnia wygrali w Lublińcu z Tajfu-
nem Harbułtowice 29:27, a następnie 
8 kwietnia z Olimpią Piekary Śląskie 
25:21. To już 14 wygrana w 19 me-
czach. Trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy!

Miło nam również pisać o sukcesach 
naszych uczniów, którzy rozwijają 
swoje zainteresowania w pozaszkol-
nych klubach sportowych. W turnie-
ju judo, organizowanym przez K.S. 
Budowlani, nasz uczeń - Aleksander 
Kryca zdobył I miejsce w kategorii 
wagowej 39kg. Gratulacje dla Olka!


