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Egzaminy ósmoklasistów
Konkurs recytatorski

Wydarzenia

Strajk nauczycieli

W dniu 28 marca, w Szkole Podsta-
wowej nr 23 w Sosnowcu odbył się 
IX Międzyszkolny Konkurs Recyta-
torski z Języka Angielskiego „I like 
poetry”. Dwie Weroniki, uczennice 
naszej szkoły, zostały w nim nagro-
dzone. 
III miejsce zdobyła Weronika Czaja, 
a wyróżnienie za najlepsze przebra-
nie otrzymała Weronika Korczyńska. 
Gratulujemy! 

Dzień z Literaturą Fantasy

Dzień Kiczu

1 kwietnia nie tylko był Prima Apri-
lis. Samorząd Szkolny zaprosił do ak-
tywności wszystkich, którym nieobce 
jest poczucie humoru i chęć wspól-
nej zabawy. Świętowaliśmy bowiem 
„Dzień Kiczu”. Niestety okazało się, 
że niewielu uczniów posiada dystans 
do siebie i zaangażowało się w akcję. 
A szkoda. Tym, którzy puścili wodze 
fantazji i nie bali się wystąpić w nie-
banalnym stroju Samorząd Szkolny 
serdecznie dziękuje.

25 marca, w związku ze Światowym 
Dniem Czytania Tolkiena, w naszej 
szkole zorganizowano Szkolny Dzień 
z Literaturą Fantastyczną. Organiza-
torką była pani Magdalena Żak, którą 
wspierała pani Barbara Kłos. W tym 
dniu odbył się konkurs wiedzy na te-
mat książki J.R.R. Tolkiena pt.: „Hob-
bit”, a uczennice z klasy 5e, przebrane 
za baśniowe postacie, czytały naj-
młodszym uczniom szkoły fragmenty 
książek z gatunku pokrewnego litera-
turze fantasy - baśni.
Akcja wpisana była w Szkolny Pro-
gram Wspierania Czytelnictwa.

15, 16 i 17 kwietnia 82 uczniów klas 
ósmych przystąpiło do egzaminu koń-
czącego szkołę podstawową. Pierw-
szego dnia zdawali język polski, 
drugiego rozwiązywali zadania z ma-
tematyki, a trzeciego musieli wykazać 
się znajomością języka angielskiego. 
Egzamin w poniedziałek i wtorek od-
bywał się na sali gimanstycznej, test 
z języka angielskiego ósmoklasiści 
rozwiązywali w sześciu salach lekcyj-
nych. Trzeba przyznać, że tegoroczny 
egzamin przyszło im zdawać w wyjat-
kowo trudnych warunkach. Egzamin 
przeprowadzany był po raz pierwszy, 

więc nie do 
końca wiado-
mo było cze-
go się można 
spodziewać. 
Poza tym 
zbiegł się 
w czasie ze 
s t r a j k i e m 
nauczycieli, 
jego prze-
p r o w a d z e -
nie stało pod 
znakiem za-
pytania, a do-

datkowo kilka dni przed 15 kwietnia, 
ze względu na remont budynku, wy-
łączono w szkole ogrzewanie. Tempe-
ratura na sali gimnastycznej była na 
tyle niska, że rozważano pisanie eg-
zaminu w kurtkach. No cóż, pozostaje 
tylko liczyć na to, że pomimo trudno-
ści wyniki będą co najmniej dobre.

Pedagodzy z naszej szkoły również 
przystąpili do ogólnopolskiego straj-
ku nauczycieli. Od 8 do 27 kwietnia 
nie odbywały się lekcje, choć peda-
godzy przychodzili do pracy. Strajk 
nie przyniósł porozumienia, ale został 
zawieszony do września. Od ponie-
działku, 29 kwietnia uczniowie znów 
zasiedli w ławkach.



Harpagańska Dycha 
Wydarzenia

Brzechwolandia

Ilustracja do książki

31 marca uczniowie, nauczyciele, a 
nawet rodzice związani ze Szkolnym 
Klubem Wolontariatu wzięli udział 
w imprezie sportowej „Harpagańska 
Dycha”. Fundacja PKO Banku Pol-
skiego zorganizowała charytatywną 
akcję biegową - „Biegnę dla Miko-
łaja”. Zainteresowani biegacze mogli 
przyczepić na koszulkę identyfika-
tor akcji - kartkę z napisem „Biegnę 
dla Mikołaja”, a ich zaangażowanie 
przeliczane było na darowiznę. Za-
łożeniem było włączenie do akcji 
przynajmniej 20 osób - wtedy kwota 
przekazana na subkonto Mikołaja w 
Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą 

osiągnęłaby 10 000zł. Liczba osób, 
które pobiegły dla chłopca znacznie 
przekroczyła wymagany limit. Miko-
łaj jest mieszkańcem naszego osiedla, 
który od dziecka zmaga się z chorobą 
i  niepełnosprawnością. Nasi wolonta-
riusze odpowiedzialni byli za zapew-
nienie wody biegaczom w wyznaczo-
nych przez organizatorów punktach. 
Z uśmiechem na ustach, dodatkowo 
zagrzewając zawodników do wysiłku, 
świetnie wywiązali się z zadania  pa-
nie: Katarzyna Szymiec, Magdalena 
Zabielny, Anna Banaś, Aneta Mlecz-
ko oraz uczniowie - Magda Małkow-
ska, Dominika Zwolak, Alicja Sikor-
ska, Szymon Madej. 
Harpagańska Dycha to znany od lat 
bieg uliczny rozgrywany na dystansie 
10 km. Co rok przyciąga coraz więcej 
miłośników biegania i Nordic Wal-
king. W tym roku na starcie stanęło 
blisko 1000 zawodników. Wśród nich 
również rodzice uczniów z naszej 
szkoły.

Ciekawy konkurs plastyczny zapro-
ponowały uczniom klas młodszych 
panie: Anna Banaś i Beata Marzec. 
Zachęciły dzieci do stworzenia prac 
pod hasłem „Ilustracja do mojej ulu-
bionej książki”. Zgłoszono 37 prac w 
bardzo różnej technice. Oto wyniki: 
I miejsce Blanka Skołucka klasa IIIb
II miejsce Antoni Zawartka klasa IIc
III miejsce Oliwia Olbryś klasa IIIa
Wyróżnienia:
Hanna Martynowicz klasa Ib
Sara Ścibisz Ib
Naira Muttalib klasa IIIb
Gratulujemy!  

5 kwietnia klasy 1b, 1c i 2b wybrały 
się na Wydział Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Śląskiego. Uczniowie najpierw 
zobaczyli spektakl „Brzechwolan-
dia”, w wykonaniu aktorów Narodo-
wego Teatru Edukacji z Wrocławia, 
a następnie uczestniczyli w lekcji te-
atralnej. Przed powortem do szkoły 
był jeszcze czas na zwiedzanie Lapi-
darium WNoZ UŚ.

Po raz drugi w Parku Harcerskim w 
Sosnowcu odbył się NIEBIESKI FE-
STYN! Impreza nawiązuje do Świa-
towego Miesiąca Wiedzy na Temat 
Autyzmu i miała na celu integrację 
środowiska osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu z osobami pełno-
sprawnymi. Organizatorzy na każdym 
kroku podreślali i pokazywali spo-
łeczności naszego miasta, że „autyzm 
to nie koniec świata”.  Spory udział w 

imprezie mieli wolontariusze z naszej 
szkoły. Pani Katarzyna Szymiec pro-
wadziła tańce animacyjne dla dzieci i 
razem z paniami - Magdaleną Nowak 
i Aleksandrą Straszny, oraz wolonta-
riuszami z klasy 8d - Magdą Małkow-
ską i Dominiką Zwolak - pomagały 
w zorganizowaniu festynu. Na scenie 
natomiast układ taneczny zaprezen-
tował „armatowy” zespół, w skład 
którego weszli uczniowie z klasy 5b 
- Alicja Wrona,  Emilka Krysiak, Na-
talia Kucharska i z klasy 2c - Bartek 
Bubel, Kinga Gryniewicz, Emilka 
Spieczyńska, Aleksandra Dziuba. W 
programie festynu znalazły się też 
m.in. zabawy z Fundacją Dr Clown, 
przedstawienie teatralne „Hugo w 
krainie sportu”, szaleństwa ze Stowa-
rzyszeniem „Rolki Sielec”, ZUMBA 
z Becią, a dorośli mogli np. skorzy-
stać z porad specjalistów i warsztatów 
rękodzielniczych. 
Organizatorem festynu była w tym 
roku FUNDACJA IDEA FIXE, któ-
ra kontynuuje dzieło Klubu Rodzica 
Niebiesko Nam!

Szkolny Klub Wolontariatu

Niebieski Festyn - Zrozumieć autyzm



Lekcja teatralna
Klasa 4c w kinie

Ulubiona książka

Wydarzenia

5 kwietnia wszystkie klasy piąte wzięły 
udział w lekcji teatralnej na Wydziale 
Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Ucznio-
wie obejrzeli spektakl pt „Teatralne 

3 kwietnia klasa 4c wybrała się wraz z 
wychowawcą do kina Helios. Ucznio-
wie bawili się doskonale oglądając 
film „Dumbo”. Sądząc po „zaopatrze-
niu” na czas seansu, jedzenie popcor-
nu i picie pepsi było równie ważnym 
elementem wycieczki.

Kangur

21 marca kilkudziesięciu uczniów 
naszej szkoły przysąpiło do konkursu 
matematycznego „Kangur 2019”. Eli-
minacje odbyły się w różnych prze-
działach wiekowych. O wynikach bę-
dziemy informować.

4 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 
16, w Dąbrowie Górniczej, odbył się 
Finał XV Wojewódzkiego Konkursu 
Astronomicznego, wręczenie nagród 
i dyplomów. I miejsce   w kategorii 
„Konkurs plastyczny MARS PLA-
NETĄ PRZYSZŁOŚCI”, zajęła Joan-
na Berak, uczennica klasy 7B, a druga 
z naszych uczennic, Natalia Wontek, 
z klasy 8 b, otrzymała wyróżnienie. 
Honorowy patronat nad konkursem 
objęła Śląska Kurator Oświaty w Ka-
towicach oraz  Dyrektor Planetarium i 
Obserwatorium Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Opiekunem uczennic była pani Jolan-
ta Czapla. Gratulujemy! 

abc” w wykonaniu wrocławskiego 
Teatru Edukacji Narodowej. Dzięki 
sztuce uczniowie poznali różne tech-
niki gry aktorskiej i zdobyli wiedzę na 
temat historii teatru. Na scenie poja-
wiły się również dwie lalki: jawajka i 
kukła a tematem przewodnim przed-
stawienia była historia urwisa, który 
nie potrafił zachować się w teatrze, 
lekceważył aktorów i przeszkadzał im 
w trakcie spektaklu. Dzięki teatrowi 
przeniósł się w magiczny świat baśni 
gdzie spotkał fantastyczne postacie. 
Zauroczony miejscem i bohaterami 
zmienił się: docenił ciężką pracę ak-
torów i zaczął ich szanować. Po spek-
taklu uczniowie uczestniczyli w lekcji 
teatralnej z dykcji interpretacji tekstu, 
ruchu scenicznego i emisji głosu.

Mars planetą przyszłości Fit Maraton

Uczniowie z klasy 4c wzięli udział w 
projekcie edukacyjnym: „Moja ulu-
biona książka”. Ich zadaniem było 
przygotowanie ustnej prezentacji ulu-
bionej książki wraz z plakatem. Pre-
zentacja miała być tak poprowadzona, 
aby uczeń zachęcił swoich widzów do 
sięgnięcia po lekturę. Zajęcia były re-
alizowane w ramach Szkolnego Pro-
gramu Wspierania Czytelnictwa.

Na wiosnę chcemy być FIT! Dlatego 
uczennicez klas 6 i 7 chętnie uczestni-
czyły w imprezie rekreacyjno – spor-
towej „Baczyn Fit- Maraton”, zorga-
nizowanej przez VII LO w Sosnowcu. 
Dziewczęta chętnie brały udział w 
zajęciach step dance, zumba fitness, 
trening duo – fit, stretching oraz w tre-
ningu obwodowym. Najbardziej wy-
trwali otrzymali wodę i regeneracyjny 
baton z witaminami i minerałami.

Znają „Hobbita”
Oto wyniki konkursu czytelniczego 
pt. „Hobbit”:
I miejsce Jakub Zdrodowski
II miejsce Maja Kozyra i Igor Stępień
III miejsce Natalia Żurek
Organizatorkami konkursu były pa-
nie: Barbara Kłos i Magdalena Żak.
Gratulujemy!



Pretty Little Liars: 
Kłamczuchy
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Biegi przełajowePRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

2 kwietnia na Górce Środulskiej, w 
otoczeniu zieleni i promieni słonecz-
nych, reprezentacja szkoły rywalizo-
wała w drużynowych biegach przeła-
jowych o Mistrzostwo Sosnowca. Do 
pokonania dla dziewcząt był dystans 
800m a dla chłopców 1000m.
Drużyna dziewcząt, po bardzo do-
brym biegu, zajęła wysokie drugie 
miejsce, chłopcy zostali sklasyfiko-
wani na miejscu dziewiątym. 
Skład drużyn:
Dziewczęta: Gabriela Wójcik, Nadia 
Sikora, Blanka Bałtrukiewicz, Klau-
dia Zygulska, Oliwia Świerczyna, 
Dominika Więckowska, Barbara Pią-
tek. 
Chłopcy: Kamil Dudek, Jakub Sysa-
kiewicz, Szymon Betka, Karol Broda, 
Natan Gryma.

Jeśli macie ochotę na dreszczyk 
emocji, to książka „Pretty Little 
Liars: Kłamczuchy” Sary Shepard 
to idealna pozycja dla was. Po-
wieść jest z gatunku mystery Aria, 
Spencer, Hanna i Emily to dziew-
czyny, które niegdyś należały do 
znanej w całym Rosewood pacz-
ki Alison DiLaurentis – najpopu-
larniejszej osoby w szkole, która 
znika w tajemniczych okoliczno-
ściach podczas nocnej imprezy. 
Trzy lata po jej zaginięciu, dziew-
czyny dostają wiadomości od A. 
– tajemniczego dręczyciela, który 
grozi, że wyjawi ich mroczne se-
krety. Czy A. może być ich zagi-
nioną przyjaciółką?
Polecam tę książkę osobom, które 
uwielbiają powieści z dreszczy-
kiem emocji połączonym z życio-
wymi problemami.
Alicja Chmara

W silnie obsadzonych finałach w piłce 
siatkowej Młodzieży Szkolnej Chłop-
ców reprezentacja naszej szkoły zajęła 
7 miejsce. Chłopcy do zawodów przy-
stąpili z wielkim zaangażowaniem i 
wolą walki, niestety w decydujących 
momentach gry zabrakło im bardzo 
cennego doświadczenia.
Skład drużyny: Dawid Cacak, Mar-
cel Jędryka, Marcel Kulesza, Mateusz 
Mleczko, Hubert Skwarko, Wiktor 
Słyk, Jakub Żaczek.

W dniach 27 i 28 marca byliśmy go-
spodarzami Halowych Mistrzostw 
Sosnowca w Lekkoatletyce dziewcząt i 
chłopców ze szkół podstawowych.
Uczestnicy rywalizowali w trzech kon-
kurencjach: biegu na 30m, pchnięciu 
kulą i skoku z miejsca.
Reprezentacja naszej szkoły zajęła 
4 miejsce, w kategorii dziewcząt i 7 
miejsce, w kategorii chłopców.
Indywidualnie, Gabrysia Wójcik, z 
klasy 6c, zajęła 2 miejsce w biegu na 
30 m, natomiast Natan Gryma, z klasy 
6b, zajął 3 miejsce w pchnięciu kulą.
Skład drużyn:
Dziewczęta: Maria Stępińska, Julia 
Psuj, Dominika Więckowska, Wikto-
ria Piechowicz, Blanka Bałtrukiewicz, 
Jessica Słota, Marta Aksamit, Gabriela 
Wójcik, Klaudia Zygulska, Nadia Si-
kora, Maria Sadowska, Barbara Piątek.
Chłopcy: Szymon Betka, Radosław 
Kata, Bartosz Koczewski, Antoni 
Przybylski, Sebastian Zygulski, Natan 
Gryma, Filip Adamczuk, Karol Broda, 
Mateusz Czapla, Mateusz Kubów, Fi-
lip Karliński.

Lekkoatletyka

Piłka siatkowa chłopców


