
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia i sukcesy  VA 
 
 Rok szkolny 2018/2019 w klasie VA był pełen ciekawych wydarzeń. 

Rozpoczął się od festynu „Pożegnanie lata”. Na szkolnej akademii 
z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości biliśmy 
„Rekord dla Polski” w śpiewaniu hymnu narodowego.  
 

 W miejskiej bibliotece zabawiliśmy się w bibliotecznych detektywów, 
a na finale Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej „Karolinka 
2019” dzielnie kibicowaliśmy naszej koleżance Emilce, która 
zdobyła wyróżnienie.  
 

 W TZR przeżyliśmy wspaniały koncert z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, a w Multikinie w Rybniku uczestniczyliśmy w prelekcji 
i zobaczyliśmy film animowany na temat „Bezpieczeństwa w sieci”. 
Spektakl teatralny w TZR przeniósł nas w świat legend.  
 

 Refleksją na temat dobrego i złego zachowania się wśród ludzi 
napełniły nas Rekolekcje Wielkopostne. Trzydniowa wycieczka 
do Karpacza była fantastycznym czasem dla nas, bo mogliśmy się 
poznać od innej strony niż ława szkolna.  
 



 

 Lubimy sobie sprawiać niespodzianki, więc z radością 
obchodziliśmy klasowy dzień chłopaka, mikołajki, Dzień Kobiet 
i Dzień Dziecka. Poszaleliśmy i powróżyliśmy sobie na dyskotece 
andrzejkowej , a z okazji Bożego Narodzenia z panią z muzyki 
przygotowaliśmy szkolne jasełka. 
 

 Zawsze chętnie angażujemy się w szkolne wydarzenia, więc dobrze 
bawiliśmy się podczas Biało- czerwonego dnia oraz w czasie 
Szalonego dnia postaci z bajek. Chętnie angażowaliśmy się 
w szkolny Dzień św. Patryka. Wielu z nas pomogło bezdomnym 
zwierzakom biorąc udział w akcji charytatywnej dla zwierząt ze 
schroniska. Miłośnicy zwierząt byli zachwyceni żywą lekcją biologii.  
 

 W tym roku szkolnym szczególnie zwracaliśmy uwagę na sposoby 
radzenia sobie z przemocą słowną i fizyczną, na zagrożenia płynące 
z internetu oraz tworzyliśmy plakaty promujące zdrowy styl życia 
bez papierosów. 
 

 Jesteśmy zdolnymi uczniami, którzy chętnie poszerzają swoją 
wiedzę w konkursach przedmiotowych i dzielnie rywalizują 
w zawodach sportowych. Lubimy grać na różnych instrumentach, 
tańczyć, grać w szachy, trenować judo, koszykówkę, piłkę nożną, 
pływanie i grę w squascha.  
  

 Wśród nas są mistrzowie w różnych dyscyplinach przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych. Na wyróżnienie zasługują:   

o Michał Bonczek - bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim 
Konkursie Alfik Matematyczny, wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie Kangur Matematyczny, II miejsce 
w miejskim turnieju szachowym.  

o Paulina Witon i Nastazja Jędrych - II miejsce w miejskich 
zawodach w koszykówce dziewcząt,  

o Jakub Konopelski – I miejsce w miejskich zawodach 
pływackich indywidualnie, II miejsce w zawodach 
pływackich drużynowo. 

 
Lubimy naszą „Piątkę” a nasza klasa jest THE BEST    

 


