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ŚWIĘTUJEMY 3 MAJA
W tym roku świętowaliśmy
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja po
długim weekendzie we wtorek 6 maja.

Akademię przygotowała pani Anna
Biedal-Tarska wraz z uczniami z klas IVB,
VC i VID.
Weronika
Wowro,
Agnieszka
Tarnacka i Marysia Benduch przypomniały
nam historię tego święta. Zofia Bochenek,
Dawid Skowron, Wojtek Wyleżoł i Kuba
Proszowski recytowali wiersze znanych
polskich poetów poświęcone Konstytucji 3
Maja.

Radek
Dębicki
i
Michał
Orbaczewski recytowali wiersze, a Maja
Kostempska utwór Zbigniewa Staweckiego
„Nauczymy się na pamięć tego kraju”.

Tradycyjnie
występ
chóru
przygotowała pani Hanna Kupka. Na
skrzypcach zagrał Michał Majewski.

Ciekawym
elementem
naszej
uroczystości było wykonanie polskiego
tańca narodowego poloneza. Usłyszeliśmy
„Polonez Rycerski” w wykonaniu Kuby
Kossakowskiego z klasy IVB.
Piosenkę „Dalej chłopcy dalej
żywo” zaśpiewały Malina Szkudlarek, Ola
Patyk, Julia Rogowska

Maja Kostempska, Wiktoria Słowińska
i Kuba Tymowski.

Sześciolatki w szkole
We wtorek 6 maja odwiedziły nas
sześciolatki z Przedszkola nr 21, aby
zapoznać się ze szkołą, w której
większość z nich we wrześniu rozpocznie
naukę.

Ciekawe również były odwiedziny w sali
komputerowej. Były w szoku, że tyle
komputerów znajduje się w jednym
miejscu.

Spotkanie z Panią Dyrektor dostarczyło
wiele emocji.

Dzieci zapoznały się z biblioteką szkolną
i czytelnią.

Dzieci poznały również panie pracujące w
sekretariacie.

Przedszkolaki dziwiły się, że ta szkoła
taka wielka.

Zapewne z wieloma spotkamy się we
wrześniu, kiedy przyjdą na rozpoczęcie
roku z tytami pełnymi słodyczy. Być
może niektóre z tych twarzy zobaczycie
we wrześniowym wydaniu „Ananasa”.
Karol Brzoza i Julia Rytczak

Przytulna biblioteka
Biblioteka szkolna jest miejscem, w
którym nie tylko wypożycza się książki. Można w
niej zdobywać różnorakie informacje, czytać,
odrabiać zadania domowe, rozwijać się twórczo.
Można też zrelaksować się po trudach przebytych
lekcji. Aby relaks ten był możliwie najpełniejszy
nauczyciel-bibliotekarz
Andrzej
Kanclerz
wyposażył bibliotekę w kanapę, z której chętnie
korzystają szczególnie najmłodsi uczniowie.

Bardzo nam się
malowania na ścianach
kolorowych obrazów.
Najpierw było tak:

Biblioteka jest miłym miejscem, azylem
spokoju dla dzieci, które nie lubią hałasu.
Zapraszamy wszystkich do kanapowej lektury
ulubionych książek.

Teraz jest tak:

Współczesne biblioteki są miejscami, w
których nie tylko wypożycza się książki. To
miejsca będące centrum informacji, a jeżeli
informacje te można zdobywać w miłej i przytulnej
atmosferze, to tym łatwiej i efektywniej się uczy.
Karol Brzoza i Julia Rytczak

Powstaje kolejny mural
Jak pewnie wszyscy zauważyli na drugim
piętrze, przy pracowni przyrodniczej powstaje
kolejne w naszej szkole mural. Tym razem panie
Iwona Mikołajczyk i Danuta Wasielewska wraz z
uczniami uczęszczającymi na zajęcia prowadzone
w ramach projektu unijnego „WYKORZYSTAJ
SWOJĄ SZANSĘ” tworzą zaginiony świat
dinozaurów.

A będzie jeszcze ładniej.

podoba
szkoły

inicjatywa
pięknych,

WYCIECZKA DO SADU
Dzisiaj
już
kolejny
raz
wybraliśmy się na wycieczkę do sadu
naszej klasowej koleżanki Natalii Smoły.
O każdej porze roku sad wygląda
inaczej, ale pierwszy raz byliśmy wiosną
,gdy kwitną wszystkie drzewa.

FINAŁ VII EDYCJI
LIGI SZACHOWEJ
SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
POWIATU
TARNOGÓRSKIEGO
Drużyna szachistów w składzie:
Michał Warda, Szymon Turczyn, Jan
Wesołek, Kinga Łazaj, Krzysztof Brzoza,
Paulina Ptak reprezentowała naszą szkołę
w Finale VII Edycji Ligi Szachowej Szkół
Podstawowych Powiatu Tarnogórskiego.
Odbył się on w Tarnogórskim Centrum
Kultury 16 maja o godz. 10:00.

Na
początku
nasza
wychowawczyni pani Marta RaczyńskaZawadzka opowiadała nam o drzewach i
innych roślinach jakie właśnie tam
zakwitły. Oglądaliśmy kwiaty jabłoni,
wiśni i grusz, a także pokrzywy, mniszka
lekarskiego, babkę i inne trawy.

Potem rozłożyliśmy się na trawie i
każdy mógł zjeść drugie śniadanie.
Następnie urządziliśmy sobie zabawy
między drzewami - chłopcy kontra
dziewczyny. Było bardzo wesoło i czas
nam szybko minął. Mam nadzieję, że
jeszcze kiedyś tam pójdziemy.
Marta Chomiak III c

Po pięciu zaciętych partiach, tak
zwanych szybkich szachów, z których
każda trwała 15 minut, nasza drużyna w
klasyfikacji końcowej zajęła 2 miejsce,
mimo iż zdobyła tyle samo punktów co
zwycięska szkoła ze Strzybnicy. Wynik ten
wyniknął ze skomplikowanych obliczeń.
Gratujemy sukcesów i oczekujemy na
dalsze.

Kinga Łazaj zwyciężała już w
ubiegłym roku. Tak trzymać!
Michał Majewski, Łukasz Duda

TROPICIELE HISTORII
TARNOWSKICH GÓR
Uczniowie szkół podstawowych
i
gimnazjaliści
z
powiatu
tarnogórskiego zmierzyli się w
minigrze
miejskiej
„Tropiciele
historii
Tarnowskich
Gór”.
W
centrum miasta musieli odnaleźć
różne punkty, odpowiedzieć na
pytania, wykonywać zadania i byli
zdani tylko na siebie.

Uczestnicy zostali wyłonieni w
kwietniowym etapie szkolnym. W
finale 15 maja musieli odnaleźć 5
punktów. Po drodze musieli wykazać
się znajomością miasta i jego historii.

Uczestnicy
gry
wyruszyli
z
Tarnogórskiego Centrum Kultury.
Musieli poradzić sobie z krzyżówką,

której
rozwiązanie
wskazywało
pierwszy punkt – Muzeum.

Tam odpowiedzi na pytania trzeba
było szukać między innymi w opisach
eksponatów. Meta znajdowała się w
Szkole Podstawowej nr 3.
W
kategorii
szkół
podstawowych
wygrała
Szkoła
Podstawowa nr 3. Nasza szkoła też
brała udział, w składzie: Marta Spruś,
Patrycja Zapała i Maria Benduch i
zajęła drugie miejsce.
Był to pierwszy zorganizowany
w Tarnowskich Górach konkurs
czytelniczy, który miał formę gry
ulicznej.

Julia Rytczak

Apel
z okazji kanonizacji
Jana Pawła II
Dnia 22 maja odbył się apel
ku czci św. Jana Pawła II.
Poprowadziła go Paulina Zaręba. Po
krótkim
wstępie
wyświetlono
prezentację o naszym wielkim
papieżu i świętym. Przybliżyła nam
ona postać Jana Pawła II. Treść
prezentacji czytała dzieciom Pani
Milarska.
Nas nasi koledzy i koleżanki
przygotowali przedstawienie, które
wcześniej prezentowali na konkursie
papieskim w Tarnogórskim Centrum
Kultury. Zdjęcia z tej uroczystości
prezentujemy poniżej.

Paulina Zaręba i Natan Bonk

Majowa krzyżówka „Ananasa”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Stan całkowitej utraty świadomości.
2. Zasadnicza, gwałtowna zmiana w jakiejś dziedzinie.
3. Osoba kierująca statkiem powietrznym.
4. Odległość granic czegoś rozpiętego, całkowicie rozłożonego.
5. Inaczej zaczarowany.
6. Zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie.
7. Okres rządów jednego papieża.
8. Wieloryb.
9. Maszyna z ciężkimi wałami służącymi do ubijania i wyrównywania gruntu.
10. Ogół wierzeń i praktyk, mających dawać nadprzyrodzoną władze nad ludźmi i
rzeczami.
11. Seria obrazów rzutowanych na ekran za pomocą odpowiedniej techniki projekcyjnej.
Przygotowali: Agata Janus, Sergiusz Krawiec, Dawid Tyrała, Paulina Zaręba, Kuba Olszanecki.

Majowy rebus „Ananasa”

Przygotował: Michał Majewski

