
 

 

 

 

 

1. Wrzesień: 
 Jak zwykle wrzesień obfitował w wiele atrakcji i pokazów, 

zachęcających nas do udziału w zajęciach dodatkowych. Braliśmy 
udział w pokazach tańca zespołu Majery oraz Dance Studio. 

 Odwiedził nas pan Paweł, przedstawiciel firmy – Bricks 4 Kidz, 
i poprowadził zajęcia pt. Budowle świata - Uczymy, Budujemy, 
Bawimy z... LEGO®! 

 Nasza wychowawczyni ciągle przypominała o bezpieczeństwie 
w szkole i w drodze do niej. Wspólnie z pierwszakami I c 
wybraliśmy się na spacer, podczas którego, pełniliśmy rolę 
ekspertów znajomości przepisów ruchu drogowego. Wspólny 
spacer miał na celu utrwalanie właściwych zachowań, podczas 
przechodzenia przez drogę w miejscach z sygnalizacją świetlną, 
a także tam, gdzie jej nie ma. 

 Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym, zaproponowanym 
przez pana prezydenta, - Najpiękniejsze życzenia dla państwa 
i  miasta na następne 100 lat. Prace Julki Hapety i Kajetana 
Siemieńca zostały wytypowane do UM. 

 Wzięliśmy też udział w festynie – POŻEGNANIE LATA, gdzie naszą 
klasę reprezentowała niezawodna Antonina Baczyńska oraz 
kwater wokalny w składzie – siostry Besuch oraz Emi i Tosia. 

 Koniec września to Dzień Chłopaka… Oczywiści były upominki… 



 
2. Październik: 

 
 W tym miesiącu 2 razy byliśmy w TZR w ramach Programu 

Edukacji Medialnej. Pierwszy film – „Zielona Szkoła”, uczył nas 
przestrzegania zasad i umów. Z kolei „Strażnik księżyca”, miał 
nam przybliżyć temat wiary w siebie i swoje możliwości. 

 Odwiedziliśmy też kolegów z klasy 3b. Chcieliśmy się od nich 
dowiedzieć, jak czują się w naszym kraju i w szkole. Wizyta ta 
wynikała z bieżących tematów, bo akurat uczyliśmy się 
o mniejszościach narodowościowych i etnicznych. 

 Było też spotkanie z panią pedagog – rozmawialiśmy na temat 
rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Wspólnie opracowa-
liśmy kontrakt klasowy. 

 Nie zapomnieliśmy o życzeniach dla uczących nas nauczycieli 
z okazji DEN. 

 Piękna pogoda zachęciła naszą panią do trzygodzinnej wycieczki 
do lasu. Tradycyjnie już nie obyło się bez atrakcji – najpierw 
przedzieraliśmy się przez leśny busz, potem musieliśmy przejść 
przez mostek nad rzeką Rudą i lasem szukać drogi powrotnej… 
Na szczęście na zakończenie tej eskapady wesoło spędziliśmy czas 
na placu zabaw i ścieżce zdrowia, którą odkryliśmy w środku 
lasu!!! Musimy tu dodać, że podczas tej 7 kilometrowej wycieczki 
dzielnie towarzyszyli nam nasi młodsi koledzy i koleżanki z 1c 
oraz mama Borysa, która jak zwykle uchwyciła to wszystko 
swoim aparatem… 

 Niektórzy z nas odpowiedzieli na apel pań z biblioteki i wzięli 
udział w konkursie czytelniczym - Znam książkę Krystyny 
Drzewieckiej ,,Piątka z Zakątka”. Wygrał Mateusz, Martynka 
zajęła 2 miejsce, a na trzecim miejscu uplasowali się Julka 
i Borys. Borys dodatkowo wziął udział konkursie plastycznym. 

 Tosia i Mateusz wprowadzili uczniów klas pierwszych i drugich 
w najważniejszy temat listopada - Stulecie odzyskania 
niepodległości. W każdej klasie przeczytali króciutkie opowiadanie 
o tym ważnym wydarzeniu, patriotyzmie i symbolach 
narodowych. Zachęcili do przeczytania książki ,,Asiunia” Joanny 
Papuzińskiej oraz zaprosili na uroczystą listopadową akademię. 

 Październikowy kalendarz zakończyliśmy wizytą w lesie. Tam pod 
pomnikiem ofiar Auschwitz Birkenau oraz pacjentów szpitala 
psychiatrycznego zapaliliśmy symboliczne znicze. Tym razem 
również towarzyszyli nam koledzy i koleżanki z 1c wraz 
z wychowawczynią. 

 
 
 
 
 



 
3. Listopad i grudzień: 

 Najważniejszym listopadowym wydarzeniem były obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowaliśmy 
akademię i zaprosiliśmy na nią młodszych kolegów i koleżanki 
z naszej szkoły oraz Przedszkola nr 7. 

 Tradycyjnie już, jak co miesiąc, uczestniczyliśmy w ramach cyklu 
profilaktyczno-społecznego w projekcji dwóch filmów – Uwierzyć 
w siebie oraz Mikołaj w każdym z nas. 

 W ramach akcji Rodzice czytają w naszej klasie odwiedziła nas 
mama Kajetana i utrwaliła wiadomości czytając „Opowieści 
z historii Polski”. Jak zwykle nie skończyło się na czytaniu, była 
praca plastyczna i słodki upominek. DZIĘKUJEMY!!! 

 Wspaniałe dwie godzinki spędziliśmy podczas żywej lekcji 
przyrody na opowieściach pana Pająka. 

 Pod koniec listopada pani zabrała nas na spotkanie 
z Bazyliszkiem do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Jak zwykle było interesująco i ciekawie. W labiryntach półek, 
niczym książkowi detektywi, musieliśmy odszyfrowywać kolejne 
zadania….. 

 Dużym wyzwaniem było przygotowanie drużyny (Antosi, Dominiki 
Dagmary, Nadii, Mateusza, Oskara, Doriana oraz Kajetana) do 
XVII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie. Drużyna 
stanęła na wysokości zadania, pokonała 7 szkół i zajęła I miejsce. 
Jesteśmy dumni z naszych kolegów!!!! 

 Poza tym Antosia, Mateusz i Oskar wspaniale zaprezentowali się 
w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Rybniku i Śląsku. 

 W Barbórkę, w stroju galowym, odwiedził nas tata Borysa. 
Porozmawialiśmy o trudach górniczej pracy, a następnego dnia 
mięliśmy okazje zjechać pod ziemię w Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach. 

 Chyba z naszym zachowaniem było nieźle, bo kolejnego dnia 
odwiedził nas ŚWIĘTY MIKOŁAJ!!!  

 Antosia, Nadia, Alan, Oliwier, Dorian i Mateusz wspaniale 
wypadli w Turnieju Gier i Zabaw, awansując do kolejnego etapu. 
Jesteśmy dumni z naszych koleżanek i kolegów. 

 W tym grudniowym czasie nie zapomnieliśmy też o dzieciach 
z Domu Dziecka, włączając się do przedświątecznej akcji, 
prowadzonej przez panie z naszej szkoły.  

 Pani Grażynka wraz z paniami z biblioteki szkolnej zaprosiły nas 
na spotkanie z bajkami naszych dziadków i rodziców. 
Dziękujemy! 

 Uczestniczyliśmy też w przedświątecznym koncercie Szkoły 
Muzycznej Yamaha. 

 22 grudnia mieliśmy klasowe spotkanie opłatkowe, a więc było 
wspólne kolędowanie, życzenia, biesiadowanie i rozmowy z panią 
o tradycjach i zwyczajach tych najpiękniejszych rodzinnych świąt. 



 
4. Styczeń i luty 

 Po świątecznym odpoczynku, cierpliwie szlifowaliśmy role na 
nasze Noworoczne Spotkanie. Tradycją lat ubiegłych zaprosiliśmy 
nie tylko rodziców, ale też nasze kochane babcie i drogich 
dziadków. Oprócz misyjnych jasełek, w których pojawili się 
przedstawiciele wszystkich kontynentów, przygotowaliśmy też 
program artystyczny z okazji dnia Babci i Dziadka. Rodzice 
zadbali o poczęstunek. Występ bardzo się podobał. 

 Na prośbę Rady Dzielnicy wystawiliśmy nasze misyjne jasełka po 
raz drugi, tym razem dla seniorów Dzielnicy Północ. Zostaliśmy 
nagrodzeni brawami, pochwałami oraz czekoladą. Bardzo 
dziękujemy pani sekretarce – Justynie, która w ostatniej chwili 
uratowała nasz występ i zastąpiła nieobecną Indiankę- Martynkę. 

 Tradycyjnie już, jak co miesiąc, uczestniczyliśmy w ramach cyklu 
profilaktyczno-społecznego w projekcji dwóch filmów –
„Niesamowita historia wielkiej gruszki” oraz „Kacper i Emma jadą 
w góry”. Odwiedziła nas też pani pedagog i przeprowadziła Test 
Sensoryczny. Celem jego było zbadanie poczucia naszego 
bezpieczeństwa w klasie. Podobno wypadł bardzo dobrze!!! 

 Podczas wywiadówki pani przekazała rodzicom naszą półroczną 
ocenę opisową. Większość Rodziców miała powody do dumy! 

 Przed zimowym odpoczynkiem odwiedził nas Sznupek oraz pan 
policjant z prelekcją dotyczącą BEZPIECZNYCH FERII. 

 Dziękujemy naszym reprezentantom z Gier i Zabaw (Antosi, 
Nadii, Kindze, Alanowi, Oliwerowi, Dorianowi i Mateuszowi) za 
godne reprezentowanie szkoły w finałowych rozgrywkach!! 
Gratulujemy tez Igorowi Hanakowi ogromnego sukcesu i I miejsca 
w szkolnych zawodach pływackich!!!! 

 Ferie spędziliśmy osobno na wypoczynku w górach, u krewnych 
i na półkoloniach. Zgodnie z obietnicą doskonaliliśmy tabliczkę 
mnożenia oraz technikę czytania. Nie ominęło nas też 
karnawałowe szaleństwo, tym razem na zamku w Toszku. Na 
wspólną zabawę do toszeckiego zamku pojechaliśmy z klasą 2a. 
Oprócz zabawy tanecznej, był dworski poczęstunek, konkursy. 
Poznaliśmy też legendy, dotyczące Toszka oraz samego zamku. 
Odwiedziła nas nawet Biała Dama!!! Było naprawdę super! 

 Jak przystało na tradycje w Tłusty Czwartek, po wcześniejszym 
spaleniu kalorii na zajęciach wychowania fizycznego, bezkarnie 
zajadaliśmy się pączkami!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. Marzec i kwiecień 

 
 Dagmara, Dorian i Mateusz wzięli udział w Szkolnym Konkursie 

Matematycznym. Wygrał Mateusz i reprezentował szkołę 
w Konkursie Miejskim. Tam zajął drugie miejsce i tym samym 
awans do Konkursu Wojewódzkiego! Reprezentując nasze miasto 
stanął na wysokości zadania! Pokonał 12 rówieśników i wrócił 
z konkursu z zaszczytnym III miejscem!!!  

 Z kolei do Dyktanda na szóstkę zgłosili się rodzynek- Borys oraz 
Antosia, Dagmara, Emilka i Nadia. Najlepiej napisała Antosia i to 
ona reprezentowała szkołę w Konkursie Miejskim. Podobnie jak 
Mati zajęła drugie miejsce i szansę reprezentowania Rybnika 
w Konkursie Wojewódzkim!  

 Kolejny sukces y Antosi to II miejsce w Szkolnym Konkursie 
Recytatorskim, II miejsce w Konkursie Miejskim oraz podium 
w XIII Rejonowym Festiwalu Słowa, a tym samym awans to 
Konkursu Ogólnopolskiego w Starachowicach!!!  

 Igor reprezentował szkołę w zawodach pływackich, gdzie zajął 
drugie miejsce!!!  

 Mati, Daga, Dorian, Kuba oraz Borys zmierzyli się 
z Międzynarodowym testem Matematycznym Kangur 2019!!!  

 Dominika, Mateusz oraz Oskar zajęli I miejsce w Miejskim 
Konkursie Przyrodniczo- Ekologicznym. Trzy dni później 
wywalczyli II miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo- 
Ekologicznym!!! ALE MAMY MISTRZÓW W KLASIE!!!!!!!!!!!!!!!  

 Wygraliśmy tez turniej drużynowy w Dwa Ognie!  
 Nie samymi konkursami żyła nasza klasa…..Pod bacznym okiem 

pani pielęgniarki uczyliśmy się zasad udzielania pierwszej 
pomocy! Większość zdała egzamin na 6! DZIĘKUJEMY PANI 
ASIU!!!!!!!!!!  

 Nasi dżentelmeni nie zapomnieli o Dniu Kobiet!!!Były upominki 
i piękne żółte tulipany! 

 Nie ominął nas też seans filmowy w ramach akcji w Kino Szkoła. 
Tym razem dowiedzieliśmy się, jak przetrwać trudne sytuacje, 
które mogą się zdarzyć w życiu rodzinnym.  

 Była nauka poprzez zabawę- metodą projektów- zobaczcie nasze 
cuda techniki na zdjęciach! 

 Przyłączyliśmy się do obchodów dnia świętego Patryka, patrona 
Irlandii. 

 Wspaniale wspominamy wyjazd do NOSPR-u. i udział w koncercie 
- Mała akademia Jazzu Elektro Folk- Gdzie przeszłość spotyka 
przyszłość- muzyka świata. POLECAMY !!!!!!!!!!! WSPANIAŁE 
WRAŻENIA!!!!!!!!!!!!! 

  



 
6. Maj 

 Najważniejsze wydarzenie maja to nasza I Komunia Święta, 
wielkie przeżycie dla nas i naszych najbliższych. Był Biały 
Tydzień i wspaniała wycieczka do Leśniowa.  

 Mamy trzech nowych klasowych ministrantów! 
 Jak zwykle na 100% zaangażowaliśmy się w Akcję Pomocy dla 

Zwierząt ze Schroniska. Już po raz drugi zajęliśmy I miejsce 
w szkole!!!! 

 Tradycyjnie już, jak co miesiąc, uczestniczyliśmy w ramach cyklu 
profilaktyczno-społecznego w pogadance oraz projekcji filmu 
Traktorek Florek.  

 Antosia przystąpiła do Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego 
pod hasłem: MISTRZ ORTOGRAFII WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
2018. 

 Oliwier i Alan zajęli 2 i 3 miejsce na podium w XII Biegu 
Wiosny!!!!!!!!!!! 

 Mati, Daga i Domi w tej właśnie kolejności uplasowali się 
w konkursie Omnibus 2019 

 OBECNIE WSPÓLNIE PRZEBYWAMY NA ZIELONEJ SZKOLE 
W JASTRZEBIEJ GÓRZE I POWIEMY KRÓTKO – JEST 
SUPER!!!!!!!!! 
 


