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 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
3 września uroczyście rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny 2018/2019. 
Uczniowie klas piątych przygotowali 
krótkie przedstawienie, w którym 
przypomnieli nam najważniejsze 
wartości związane ze szkołą. Starsi 
uczniowie z klas ósmych 
w humorystyczny sposób pokazali 
jeden dzień z życia szkoły. W tym 
radosnym nastroju przywitaliśmy 
nowych uczniów i nauczycieli naszej 
szkoły. 

 

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 
Jak co roku nasza szkoła wzięła 
udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
Przez trzy dni, od 19 do 21 
września, porządkowaliśmy teren 
wokół szkoły oraz przypominaliśmy 
sobie zagadnienia segregacji 
odpadów i recyklingu. 

19 września uczniowie klasy VIIa 
wybrali się na spacer do 
Nieborowic, gdzie wysprzątali 
ul. Główną, ul. Spacerową oraz 
teren wokół pomnika pamięci. 

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy 
w Pilchowicach. 

 

„GEO’2018: GEOMETRIA – GEOGRAFIA – GEOLOGIAˮ 
W dniach od 30 września do 8 października dwanaścioro uczniów i dwóch opiekunów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym do 
Andaluzji (Hiszpania). 

Przedsięwzięcie to obejmowało uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu 
poświęconym nowatorskiemu programowi do nauczania geometrii NeoTrieVR, które 
odbyło się na Uniwersytecie w Almerii w obecności twórców programu: prof. José 
Luisa Rodrigueza, Diego Cangas Moldesa, Davida Crespo Casteleiro oraz Antonia 

http://zspzernica.pilchowice.pl/galeria/nggallery/2017-2018/Sprz%C4%85tanie-%C5%9Awiata-1
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Zauraz Moreno. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wysłuchali prezentacji na 
temat projektu. Było to spektakularne wydarzenie, szczegółowo opisane i pokazane 
w lokalnej prasie. 

W dalszej części wyjazdu uczniowie przeszli cykl zajęć terenowych z zakresu geografii, 
geologii i geomorfologii. Pierwsza ich część odbyła się w Parku Krajobrazowym Cabo 
de Gata, rozciągającym się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego i obejmującym 
tereny ukształtowane w głównej mierze w wyniku podmorskiej działalności 
wulkanicznej. Druga część zajęć odbyła 
się w górach Sierra Nevada i była 
okazją do omówienia genezy gór 
fałdowych oraz tworzenia się rzeźby 
fluwialnej i polodowcowej. 

Wiele czasu poświęcono również 
poznaniu historii i wybitnych zabytków 
architektury tego niezwykle 
interesującego regionu Europy. 
Uczniowie zwiedzili m.in. alcazabę 
(twierdzę) i katedrę w Almerii, jak 
również słynny, wpisany na listę 
UNESCO, kompleks pałacowo-parkowy Alhambra i średniowieczną starówkę oraz 
katedrę i kaplicę królewską w Granadzie, a także mogli się przespacerować głównymi 
arteriami monumentalnego i majestatycznego Madrytu.  

 

KONKURS PLASTYCZNY 
Alicja Świerc z klasy 5a zajęła pierwsze miejsce w konkursie 
plastycznym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
pt. „Baśniowe zwierzaki w krzywym lustrze”. 

10 października na Zamku w Toszku nastąpiło uroczyste 
rozdanie nagród.  

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Pani 
dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i złożyła życzenia całej społeczności szkolnej. 
Do życzeń przyłączyła się również przedstawicielka Rady Rodziców. 

Uroczystość była podzielona na trzy tury. Najpierw świętowali najmłodsi uczniowie 
i ich wychowawczynie. Uczniowie klasy 3, przygotowani przez panią Jolantę Bieniek, 
przedstawili cienie i blaski pracy nauczyciela. Akademię zakończyło gromkie „sto lat” 
zaśpiewane przez wszystkich uczniów z klas 1-3. 
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W drugiej i trzeciej turze wystąpili 
uczniowie klasy 7b, którzy zaśpiewali 
piosenkę „Szkoła marzeń” oraz 
przedstawili dwie humorystyczne 
scenki z życia szkoły. Wysłuchaliśmy 
również piosenek w wykonaniu 
Natalii i Simony z klasy 8a oraz Oli 
i Nadii z klas 4. Nad przygotowaniem 
akademii czuwała pani Anna Kuś 
i pani Anna Jakiesz-Błasiak. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
panie Kornelia Twardawa i Elżbietą Kozobucka otrzymały na wniosek dyrektora szkoły 
Medale Komisji Edukacji Narodowej, a nagrody Wójta Gminy Pilchowice otrzymał 
zespół zarządzający szkołą: Beata Nawrath i Aleksandra Kobielska (na wniosek Wójta 
Gminy Pilchowice), a także nauczycielki Grażyna Morga i Justyna Wrońska 
(na wniosek dyrektora szkoły). 

 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MARCINA 
8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Świętego Marcina. Na 5. godzinie 

lekcyjnej odbył się pochód św. Marcina. 
Uczniowie podczas przemarszu 
z lampionami śpiewali piosenkę „Ich 
gehe mit meiner Laterne”, co jest 
nieodłącznym elementem pochodów 
organizowanych z okazji Dnia 
Św. Marcina w Niemczech i w Austrii. 
Po powrocie do szkoły na wszystkie 
dzieci czekała słodka niespodzianka. 
Każdy uczeń mógł spróbować specjalnie 

na tę okazję upieczonych rogali świętomarcińskich. Wyróżniają się one specjalnym 
nadzieniem z białego maku, bakalii i orzechów. Zapach rogalików unosił się w szkole 
już od samego rana. 

W związku z Dniem Św. Marcina ogłoszony 
został w naszej szkole konkurs na 
najpiękniejszy lampion. Ilość kolorowych 
latarenek przynoszonych przez ostatni 
tydzień do szkoły przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania.  
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SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM 
3 grudnia wszystkie klasy pierwsze miały wielką 
przyjemność goszczenia u siebie kustosza 
Muzeum Górnictwa w Zabrzu. Pan kustosz 
wystąpił w stroju górnika i opowiedział 
o zawodzie górnika oraz tradycjach górniczego 
stanu. Dzieci oglądały prezentację o historii 
górnictwa. Nie brakowało też Bolka i Lolka, 
którzy byli pasowani na górników w filmie 
pt. „Bolek i Lolek wśród górników”. 

 

EKOWARSZTATY W KATOWICACH 
W dniu 5 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 
IVd wzięli udział w ekowarsztatach 
zorganizowanych przez Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolię podczas trwania 
24 sesji Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu. Uczniowie mogli 
zapoznać się historią Metropolii, wziąć 
udział w interaktywnej wystawie oraz 
w kreatywnych zajęciach, w ramach których 
w 45-minutowej pigułce dowiedzieli się, jak 
w prosty i skuteczny sposób dbać o najbliższe otoczenie. Na uczniów czekało moc 
atrakcji i dobrej zabawy, ale też metropolitalne upominki. 

 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
6 grudnia to szczególny dzień, w którym 
wszyscy z niecierpliwością oczekują na 
odwiedziny św. Mikołaja – biskupa 
Miry, słynącego z udzielania skutecznej 
pomocy i rozdawania podarunków. 
W tym roku wizyty dobrotliwego 
świętego doczekali się przedszkolacy 
i najmłodsi uczniowie szkoły 
podstawowej. Zostali przez niego 
obdarzeni dobrym słowem i słodyczami. 
Dodatkowy prezent mikołajkowy dla 

dzieci przygotowali uczniowie klas starszych. Był to spektakl pt. „Kubuś Puchatek 
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i święta”. Świetnie zagrane przedstawienie obfitowało w wiele zabawnych sytuacji 
i przyniosło widzom sporo radości. Zostawiło w pamięci dzieci przesłanie o wartości 
przyjaźni, która jest jednym z najbardziej cennych prezentów, jakim możemy 
obdarować innych. 

 

KONKURS KOLĘDY NIEMIECKIEJ 
Uczniowie naszej szkoły 7 grudnia 2018 roku zdobyli następujące miejsca w konkursie 
kolędy niemieckiej „ALLE JAHRE WIEDER” w ZSO 12 w Gliwicach: 

Kategoria klasy 1-3 SP zespół 
wokalno – instrumentalny: 

II miejsce – Zespół Wesołe 
Nutki: Lena Bogusz, Emilia 
Mikołajczyk, Natalia Twardawa, 
Malwina Wardzińska, Matylda 
Grondys, Oliwia Drabik, Natalia 
Franosz, Michał Pohl, 
Maksymilian Karcewicz klasa 
3SP. 

Kategoria klasy 1-3 SP solista: 

II miejsce – Jagoda Łasut klasa 
3SP. 

Kategoria klasy 1-3 SP duet: 

III miejsce – Hanna Heczko i Antonia Szczęch klasa 2c SP. 

 

ZŁOTA BOMBKA 
21 grudnia, w ostatnim dniu zajęć przed 
przerwą świąteczną, w naszej szkole 
odbyły się tradycyjne wigilijne spotkania 
klasowe oraz koncert kolęd „Złota 
Bombka”. To zawsze okazja do 
wspólnego pięknego spotkania 
i wysłuchania życzeń skierowanych do 
wszystkich przez dyrekcję szkoły. W tym 
roku po raz kolejny uczniowie klas 
młodszych przygotowywali się do 
występów z wychowawczyniami, 

a muzyczne jasełka dla starszych klas przygotowała pani Anna Jakiesz-Błasiak. 
Nauczyciele także wystąpili przed uczniami ze swoim muzycznym prezentem. 
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KOLĘDNICY MISYJNI 
W dniu 29 grudnia 2018 roku aż 
pięćdziesięciu uczniów szkoły 
podstawowej pod opieką dorosłych 
opiekunów uczestniczyło w tradycyjnej 
akcji „Kolędnicy Misyjni”. Uczniowie, 
podzieleni na kilkuosobowe grupy, 
odwiedzili z kolędą na ustach około 200 
rodzin w Żernicy i w Nieborowicach. 
Głosili radosną nowinę o Bożym 
Narodzeniu i zaprezentowali krótką 
inscenizację jasełkową. W ramach akcji 
zebrano ofiary w łącznej kwocie ponad 4600 zł. Ofiary te w całości zostaną 
przekazane przez Księży Misjonarzy Świętej Rodziny i Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci na potrzeby ubogich dzieci zwłaszcza w Rwandzie i Burundi. 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS „MATEMATYKA I ORIGAMI” 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-
Plastycznym „Matematyka i Origami”. 
Tematem konkursu były „Mozaiki”.  
Adam Nowaczyk z klasy 5b zajął II miejsce.  

16 stycznia br. odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu, wręczenie nagród 
oraz warsztaty origami dla zwycięzców. 

 

 

REGIONALNY KONKURS KOLĘDY 
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 
9 stycznia 2019 roku uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w IV Regionalnym 
Konkursie Kolędy Niemieckojęzycznej 
i zdobyli następujące miejsca: 

Kategoria klasy 1-4 SP zespół wokalno-
instrumentalny: 

I miejsce – Zespół Wesołe Nutki: Lena 
Bogusz, Oliwia Drabik, Natalia Franosz, 
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Matylda Grondys, Maksymilian Karcewicz, Emilia Mikołajczyk, Michał Pohl, Natalia 
Twardawa, Malwina Wardzińska (klasa 3). 

Kategoria klasy 1-4 SP solista: 

wyróżnienie – Jagoda Łasut z klasy 3. 

18 stycznia 2019 roku odbył się koncert laureatów oraz uroczyste ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. 

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2018/2019 
Na trzech apelach 29 stycznia br. 
podsumowaliśmy osiągnięcia 
uczniów szkoły podstawowej i klas 
gimnazjalnych w I półroczu roku 
szkolnego 2018/2019. 

Wszystkie dzieci klas pierwszych 
szkoły podstawowej zostały 
pochwalone za proces adaptacji do 
warunków szkolnych w I półroczu, 
a symboliczna rodzinna fotografia 
podsumowała ten etap. Wśród 

uczniów klas drugich i trzecich wymieniono tych, którzy zostali wyróżnieni za 
osiągnięcia w nauce lub frekwencję. Największa liczba uczniów wyróżnionych za 
naukę znajduje się w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej. Szczególnie 
podkreślono osiągnięcia uczniów klas najstarszych szkoły podstawowej i klas 
gimnazjalnych, wśród których najwyższą średnią mają Magdalena Wygoda (7a sp) 
oraz Natalia Ryndak (3a gim.). 

Spotkanie było też okazją do podziękowania m.in. za zaangażowanie uczniów 
w konkursy i zawody szkolne oraz pozaszkolne, udział w projektach muzycznych 
i filmowych. Na spotkaniach przypomniano zasady obowiązujące w szkole oraz 
poproszono o bezpieczne zachowania w czasie zbliżających się ferii zimowych. 

 

OBCHODY DNIA PAMIĘCI O TRAGEDII 
GÓRNOŚLĄSKIEJ 1945 
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę stycznia w naszym województwie obchodzono Dzień 
Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. Jak co roku w Domu Kultury w Żernicy 
miały miejsce uroczyste obchody upamiętniające tamte wydarzenia. 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego włączyli się w organizację 
przedsięwzięcia. Przygotowali m.in. – podobnie jak uczniowie ze szkół gminnych – 
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prace plastyczne na konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Pilchowicach pt. „Był taki rok 1945”.  

Prace te zostały następnie zaprezentowane w formie wystawy podczas uroczystości 
w Domu Kultury. Warto wspomnieć, że wyróżniona w tym konkursie została 
uczennica klasy 7a Agnieszka Urbanek. 

Dwoje uczniów najstarszych klas naszej szkoły przeczytało również wspomnienia 
dwóch kobiet z tamtego okresu – chwytające za serca teksty przygotował dla uczniów 
Pan Ingemar Kloss. 

Jak co roku podczas uroczystości zostały również wręczone „Złote Gwoździe”, które są 
wyróżnieniem dla znaczących osobowości 
Gminy Pilchowice. W tym roku wśród 
nagrodzonych tą nagrodą znalazły się dwie 
nauczycielki Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego: Barbara Rusin – za 
działania promujące chrześcijańskie 
wartości wśród dzieci i młodzieży w parafii 
Żernica oraz Irena Foit – za wieloletnią 
pracę i działania promujące postawy 
społeczne i chrześcijańskie wśród dzieci 
w Nieborowicach. 

 

CHARYTATYWNA AKCJA WALENTYNKOWA 
Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli serce w robienie kartek walentynkowych 
i zaangażowali się w wymienianie ich na paczkę herbaty lub kawy. Herbata, kawa oraz 
słodycze zostały przekazane podopiecznym 
Domu Pomocy Społecznej w Kuźni 
Nieborowskiej. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski 
i opiekunowie. Odbyło się to 5.02.2019 r. 
Następnego dnia SU rozdał pocztę 
walentynkową i wybierano króla i królową 
walentynek. Zwycięzcami zostali: Irena 
Matuszczyk z kl. 6a oraz Michał Chochla 
z kl. IIIbG. 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI 
9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach odbył się wernisaż wystawy 
oraz podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Origami „Magia zamknięta 
w papierze”. Temat konkursu brzmiał „W świecie historii i legend”. 
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Adam Nowaczyk z klasy 5 b zajął III miejsce za wykonanie pracy do legendy o Smoku 
Wawelskim, a Julia Korzusnik z klasy 4 a zdobyła wyróżnienie, przedstawiając legendę 
o Popielu. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz wzięli udział 
w warsztatach origami. 

  

 

PILOTAŻOWY TUTORING W NASZEJ SZKOLE 
W ramach obserwacji i analizy środowiska uczniowskiego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Żernicy podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tutoringu 
rozwojowego. Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na 
bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny 
rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to 
metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację 
z tutorem. 

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: z ram 
stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie 
talentów poszczególnych uczniów, 
z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości 
i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, 
w celu zwiększenia efektywności nauczania 
i wychowania. 

Główne cele tutoringu to: wspieranie 
podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, 
wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy, 

budowanie osobistej ścieżki rozwoju. Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje 
odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. 
Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, 
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wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi 
zaangażowanie z jego strony. 

Zajęcia prowadzone były przez panią Bogusławę Kurowską i panią Grażynę Morgę pod 
nadzorem dyrektor Beaty Nawrath (wszystkie wymienione osoby są certyfikowanymi 
tutorami). 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PLAKAT 
Uczennice naszej szkoły zdobyły czołowe miejsca 
w ogólnopolskim konkursie na plakat „Stop dla 
narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”, którego 
organizatorem był Zespół Szkół Ekonomiczno-

Usługowych im. Fryderyka 
Chopina w Żychlinie. 
Konkurs był częścią 
ogólnopolskiego projektu 
„Stres a nasz mózg – walka 
do wygrania”. I miejsce w 
swojej kategorii wiekowej 
zdobyły: Zofia Kokot z klasy 
VIIa i Maja Szachniewicz 
z klasy IIIb gimnazjum. 
III miejsce zdobyła Weronika Musioł z klasy VIIa, 
a Klaudia Pinkawa z klasy VIIIa zdobyła wyróżnienie.  

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
21 marca witaliśmy w naszej szkole pierwszy dzień wiosny, biorąc udział w zabawach 
z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi. 

W programie były warsztaty 
biologiczne, chemiczne, fizyczne 
i geograficzne. Uczniowie mieli 
możliwość nauki matematyki poprzez 
gry, zabawę z goglami VR oraz na 
„magicznym dywanie”. Zapoznali się 
również z ciekawostkami naukowymi 
oraz wysłuchali porad dietetycznych. 
Odbyły się konkursy: „Kangur 
matematyczny” i „Turniej 
matematyczny”. Uczniowie klas 
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czwartych zbudowali „żywy” trójkąt Sierpińskiego, klasy młodsze – papierowy trójkąt, 
a klasa 5a – piramidę Sierpińskiego. Dzień ten miał na celu propagowanie matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych. 

 

KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ 
18 marca w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu odbył się XXVII Konkurs Piosenki 
Niemieckiej. Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej zostali laureatami tego konkursu. 

Występ solowy zaprezentowała Jagoda Łasut w piosence z filmu Kraina Lodu „Willst 
du einen Schneemann bauen?”. Uczennica zdobyła nagrodę Grand Prix. W kategorii 
zespołów prezentowali: Lena Bogusz, Emilia Mikołajczyk, Natalia Twardawa, Malwina 
Wardzińska, Matylda Grondys, Oliwia Drabik, Natalia Franosz, Michał Pohl, 
Maksymilian Karcewicz oraz Jagoda Łasut śpiewając piosenkę „So ein schöner Tag”. 
Zespół powtórzył swój sukces z zeszłego roku i zajął I miejsce w kategorii zespołów 
klas 1-3 SP. 

25 marca odbył się koncert laureatów, na którym uczniowie wystąpili, otrzymali 
dyplomy i nagrody. 

Konkurs Piosenki Niemieckiej nie tylko daje szansę młodym wokalistom na pokazanie 
się nieco szerszej publiczności, ale również promuje na Śląsku niemiecką kulturę, 
która w sposób oczywisty wiąże się mocno z losami naszego regionu. 

 

 

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
W dniach 27-29 marca wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne dla dwóch odrębnych grup 
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wiekowych prowadził ks. Michał Krych – 
kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Pomagał on wszystkim 
zgromadzonym dostrzegać prawdziwy 
obraz Boga w sobie samym i w drugim 
człowieku oraz budować dobre więzi 
między sobą nawzajem oraz z naszym 
Niebieskim Ojcem. Głoszone treści 
zostały ubogacone przez spektakl 
pt. „Legenda o czwartym królu” 

przedstawiony w formie teatru cieni przez grupę teatralną. Przeżyliśmy wspólną 
Drogę Krzyżową i Eucharystię. Każdy, kto włożył choć odrobinę osobistego wysiłku, 
miał szansę na duchowe wzmocnienie i odnowę. 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

„OLIMPUS” 

W dniu 20 marca br. uczniowie klas IV oraz V wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
języka niemieckiego „Olimpus” przeprowadzonym w naszej szkole przez panią 
Katarzynę Kostelecką. 

Wszyscy uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki, a w szczególności Tymoteusz Dylich 
z klasy V, który zajął 8. miejsce w Polsce oraz I miejsce w szkole oraz Jakub 
Majsnerowski z klasy IV z miejscem 14. w Polsce i II na terenie szkoły. Tym samym 
powyżsi uczniowie otrzymali tytuł laureata. 

 

WARSZTATY EUROWEEKU 

W dniach od 9-13 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy IVd uczestniczyli w warsztatach 
Euroweeku w Długopolu Dolnym. 
Euroweek jest programem 
edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, 
który ma na celu doskonalenie 
umiejętności językowych w zakresie 
języka angielskiego oraz kształtowanie 
zdolności przywódczych uczestników. 
Ponadto program rozwija inteligencję, 
kreatywność i komunikację społeczną 
oraz uczy szacunku dla innych kultur. 

Zajęcia prowadzone były przez 
wolontariuszy z Kolumbii, Meksyku, 
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Urugwaju, Turcji, Indonezji i Myanmaru. Każdy dzień zaczynał się od Energizera, czyli 
porannej rozgrzewki, podczas której uczniowie w rytmie muzyki latynoamerykańskiej 
przygotowywali się do pracy w grupach. W ramach zajęć uczniowie opowiadali 
o swoich pasjach, przyszłym zawodzie, wymarzonej planecie, tworzyli plakaty 
i przygotowywali reklamy wymyślonych przez siebie produktów. Wysłuchali też 
prezentacji na temat Indonezji, Myanmaru i Meksyku. Wieczorami mogli 
zaprezentować swoje zdolności podczas Talent Show i Mission impossible. W opinii 
uczniów warsztaty były bardzo udane i rozwijające, a zajęcia toczyły się w bardzo 
miłej atmosferze.  

 

WOJEWÓDZKI PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY 

25 kwietnia w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach 
odbył się finał XXVI Wojewódzkiego 
Plastycznego Konkursu Ekologicznego pod 
hasłem: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, 
połączony z otwarciem wystawy 
pokonkursowej i wręczeniem nagród.  
Wśród laureatów znalazła się nasz uczennica 
Karolina Wolańska. 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY 

„KANGUR 2019” 

12 uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „KANGUR 2019”: 

 Kacper Kozielec z klasy 2 c 
 Matylda Grondys z klasy 3 
 Kamil Wolański z klasy 4 a 
 Piotr Suchanek z klasy 4a 
 Franciszek Domasik z klasy 4 a 
 Karol Mikołajczyk z klasy 4 a 
 Krystyna Socha z klasy 4 b 
 Dominik Szewczyk z klasy 4 c 
 Dawid Musioł z klasy 5 a 
 Adam Nowaczyk z klasy 5 b 
 Radosław Dorożyński z klasy 6 b 
 Kajetan Struski z klasy 6 b 

 



168 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY 

Uczennica naszej szkoły, Zofia Dyka z klasy 5c, zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim 
konkursie historycznym „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”. 

Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu upamiętniającego obchody 75. 
rocznicy bitwy o Monte Cassino.  

 

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKICH IGRZYSK DZIECI W PIŁCE 

RĘCZNEJ 

Po wygraniu turnieju gminnego, 
powiatowego i rejonowego w piłce ręcznej 
chłopców 20 maja 2019 r. reprezentacja 
chłopców SP wystąpiła w półfinale 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i zajęła 
3. miejsce. Chłopcy pokonali MS z Bytomia, 
ulegli zaś MS z Lublińca. 

Należy nadmienić, że ten etap gry to już 
bardzo wysoki poziom. Większość zawodników zasilających Lubliniec, Zabrze i Bytom 
to uczniowie trenujący piłkę ręczną. 

Nasz zespół wystąpił w składzie: bramkarze Kacper Barwiak i Dawid Szczecina oraz 
zawodnicy w polu: Marsel Handzlik, Aleksander Jazowy, Dariusz Dziwisz, Fabian 
Kotzur, Kacper Melzig, Wiktor Paczuła, Karol Rusin, Wiktor Rusin i Kacper Tkacz. 

 

RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY 

5 czerwca w Centrum Edukacyjnym św. Jana Pawła II odbyła się Gala finałowa VIII 
edycji wojewódzkiego konkursu „Ratowanie 
zabytków naszej małej ojczyzny”. Jak co roku 
nasi uczniowie wzięli udział w konkursie 
organizowanym przez ZSO nr 12 w Gliwicach. 
Możemy po raz kolejny pochwalić się 
sukcesami naszych uczniów. W kategorii prac 
przestrzennych klas 4-8 SP III miejsce zdobyła 
Weronika Sadowska z klasy 5c, a w kategorii 
prac plastycznych wyróżnienie otrzymał 
Tymoteusz Dylich z klasy 5c. 
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OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTELNICZA 

7 czerwca o godz. 10.00 klasy 1-3 
szkoły podstawowej wraz 
z wychowawcami i nauczycielami 
uczestniczyły w IV edycji 
ogólnopolskiej akcji czytelniczej 
„Jak nie czytam, jak czytam”. 

Celem przedsięwzięcia 
organizowanego przez miesięcznik 
„Biblioteka w Szkole” jest rekord 
w liczbie osób czytających 
w jednym momencie w całej 
Polsce. Symbolem akcji jest 
wspólne czytanie ulubionej książki, ciekawe spędzenie czasu oraz poczucie 
uczestnictwa w niecodziennym i ogólnopolskim wydarzeniu. 

 

FESTYN SZKOLNY 2019 

9 czerwca odbył się festyn 
zorganizowanym przez Radę 
Rodziców we współpracy ze szkołą. 

Tym razem naszym celem było 
doposażenie sali gimnastycznej 
w pomoce służące do prowadzenia 
zajęć sportowych i artystycznych dla 
wychowanków przedszkola i szkoły. 
Ponadto przyczyniliśmy się do 
historycznego wydarzenia – wsparcia 
inicjatywy fundacji sztandaru 

szkolnego na 30-lecie nowej szkoły w Żernicy w budynku przy ul. Miki 37. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

19 czerwca w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019. 
Uroczystość ta została podzielona na dwie części: na początku rok szkolny pożegnały 
dzieci z klas I-IV, a później starsi uczniowie. Pani dyrektor Beata Nawrath 
podsumowała miniony rok szkolny, podziękowała nauczycielom i rodzicom za 
współpracę oraz wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, stypendia Wójta Gminy 
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Pilchowice i medale dla najlepszych sportowców. Nastąpiło także uhonorowanie 
zwycięzców konkursu „Mega średnia”. 

Pożegnana została pani wicedyrektor 
Aleksandra Kobielska oraz nauczyciele, 
którzy w przyszłym roku szkolnym nie 
będą już uczyć w naszej szkole. 

W pierwszej części program artystyczny 
przedstawili uczniowie klasy IIb i III pod 
kierunkiem pani Elżbiety Kozobuckiej 
i pani Magdaleny Hołyńskiej. W drugiej 
części uczennice klas piątych 
recytowały wiersze, a ósmoklasiści 
i gimnazjaliści dziękowali nauczycielom i innym pracownikom szkoły za wspólnie 
spędzony czas oraz żegnali się śpiewając piosenki. 

 


