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Z życia szkoły

Konkurs na najlepszą podstawówkę

Konkurs organizowany jest przez Dziennik Zachodni i portal
zory.naszemiasto.pl W zabawie bierze udział 13 żorskich

podstawówek. Głosowanie odbywa się przez wyżej wymieniony
portal i potrwa do 1 czerwca do godz. 23.50. Głosujcie na naszą

szkołę!!!!!!

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014”

Dnia 20.03.2014 r. został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „KANGUR 2014”.
Wyróżnienia uzyskali następujący uczniowie:
Paweł Kuźba kl. II c – 3 miejsce w powiecie, kategoria „Żaczek”
Kacper Żesławski kl. III d – 1 miejsce w powiecie, kategoria „Maluch”
Zuzanna Mieszczak kl. III d – 3 miejsce w powiecie, kategoria „Maluch”
Łukasz Kotula kl. IV a – 6 miejsce w powiecie, kategoria „Maluch”
Anna Pietraszek kl. IV a – 7 miejsce w powiecie, kategoria „Maluch”
Weronika Kobiałka kl. IV b – 8 miejsce w powiecie, kategoria „Maluch”
Kamila Kozińska kl. V b – 4 miejsce w powiecie, kategoria „Beniamin”
Gratulujemy!!!

Puchar Solny dla uczniów SP 15 w Żorach w kategorii 2001
i młodsi

Zwycięstwem nad Basket  Toruń w ostatnich sekundach 42:41 w finale
zakończyli  udział  w  Ogólnopolskim  Turnieju  Koszykówki  w  Wieliczce
młodzicy  młodsi  Hawajskich  Koszul.  Tym  samym  powtórzyli  marcowe
osiągnięcie swoich młodszych kolegów z rocznika 2002 i młodsi.
W turnieju uczestniczyło kilka bardzo mocnych zespołów m. in: UKS 47 Basket
Białystok  (mistrz  woj.  podlaskiego,  finalista  tegorocznych Mistrzostw Polski
Szkół  Podstawowych),  MKS  Basket  Toruń  (v-ce  mistrz  woj.  kujawsko  –
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pomorskiego),  Regis  Wieliczka  (mistrz  woj.  małopolskiego),  Wisła  Kraków
(finalista  tegorocznych  Mistrzostw  Polski  Szkół  Podstawowych),  ŁKS  Łódź
(mistrz woj. łódzkiego).
 

Szkolny Konkurs Informatyczny dla klas IV, V oraz VI

W dniu  7.05.2014 r.  odbył  się  szkolny  konkurs  informatyczny  dla  klas  VI.
Uczniowie rozwiązywali zadania o następującej tematyce: Internet, Jednostki pamięci,
Pliki i ich rozszerzenia, Edytor tekstu, „To i Owo z informatyki”. Laureatami zostali: I
miejsce: Kacper Siemieniec z kl.VI b, II miejsce: Kacper Kruszyński z kl VI b, III
miejsce: Natalia Kołek z kl. VI a. 

W  dniu  7.05.2014  r.  odbył  się szkolny  konkurs  informatyczny dla  klas  V.
Uczniowie  rozwiązywali  testy  online  o  następującej   tematyce:Internet,  Tajemnice
klawiatury, Programy- Ikony, Skróty klawiaturowe, Edytor tekstu.
Laureatami konkursu zostali  uczniowie z klasy Vs ; I miejsce: Merda Krzysztof, II
miejsce: Żesławski Karol, III miejsce: Puła Dominik.

W dniu  8.05.2014 r.  odbył  się  szkolny  konkurs  informatyczny  dla  klas  IV.
Uczniowie  rozwiązywali  zadania  o  następującej  tematyce:  Komputer  i  system
Windows,  Tajemnice  klawiatury,  Komputer  –  Internet-  bezpieczeństwo,  Edytor
grafiki. Laureatami zostali: I miejsce: Krzysztof Pauszek z kl.IV s, II miejsce: Filip
Rajpert  z  kl  IV a,  III  miejsce:  Miłosz  Polak  z  kl.  IV  s.  Wszystkim Zwycięzcom
Gratulujemy!  Organizatorzy: Elżbieta Dryja, Ewa Kukien
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Konkurs „Znam moje miasto”

9 maja 2014 roku uczennice z klasy Ia: Julia Syrnicka, Maja Piesecka i Zuzanna
Kadziak reprezentowały naszą szkołę w VI Powiatowym Konkursie „Znam

moje miasto” dla klas I. Konkurs miał miejsce w Zespole Szkół nr 5 w Żorach –
Roju. Dziewczynki wykazały się szeroką wiedzą o Żorach. Otrzymały

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Uczennice przygotowały się do
konkursu pod kierunkiem pani Marioli Jarczyk – Biernackiej. Gratulujemy!

Warsztaty ceramiczne

9 maja 2014 r. uczniowie kl. II d: Zuzia Iwanek, Zuzia Łęcka, Oliwia 
Mehlich, Bartek Bugajski, Wincenty Bulik, Maciek Januszek, Mateusz Kantor, 
Szymon Mazur, Maks Ojczyk, Wiktor Popek, Kacper Ryszka, Wiktor Żak z p. 
Katarzyną Smoleńską byli w ZSS im. Matki Teresy z Kalkuty na warsztatach 
ceramicznych.
 

Dzieci poznały strukturę i właściwości gliny, z której stworzyły 
przedmioty użytkowe – pudełeczka.
Jak malować swoje prace i jak je szkliwić uczniowie dowiedzą się na 
następnych warsztatach, na które już teraz nie mogą się doczekać.
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Lekcje regionalizmu w Osinach

13  maja  2014  r.  uczniowie  klasy  IV  B  uczestniczyli  w  lekcjach
regionalizmu  pt.  „W  gospodarstwie  domowym”.  Uczniom  zostały
przedstawione prace w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem dawnych
sprzętów takich jak: balia, rompel, magiel, drabiniok itp. Poznali także dawne
obowiązki i przyjemności dzieci. Zdobytą wiedzę uczniowie utrwalili poprzez
warsztaty artystyczne.
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Dzień Matki

       Dzień Matki jest jednym z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie.
Jednak w tym dniu, tj. 26 maja obchodzone jest  tylko w Polsce, w innych krajach jest to
najczęściej pierwsza lub druga niedziela maja. Są również państwa, gdzie rolę Dnia Matki
pełni  Dzień  Kobiet.  Ten  dzień  ma  dwie,  z  pozoru niezależne  historie-  europejską  i
amerykańską.  Już  w  starożytnej  Grecji  czczono  matki-  boginie,  które  symbolizowały
płodność  i  urodzaj.  Zwyczaj  ten   powrócił w  Wielkiej  Brytanii w  XVII  wieku,  gdzie  w
czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono tzw. „niedziele u matki”.  Matka oznaczała
jednak rodzinny kościół, parafię. Była to również okazja do spotkania z członkami rodziny i z
czasem  obyczaj  ten  przekształcił  się  w  Dzień  Matki.  W USA  z  kolei  święto  ma  swoje
początku w  końcu  XIX  wieku-  najpierw  promowany  był  Dzień  Matczynej  Pracy,
następnie Dzień Matki dla Pokoju, aż w końcu w 1914 r. Kongres zatwierdził Dzień Matki
jako święto narodowe. Światowe rozpowszechnienie  Dnia Matki  miało  miejsce  w drugiej
połowie XX wieku. Oprócz serdecznych życzeń najpopularniejszymi prezentami dla mam są
kwiaty,  laurki  i  słodycze.  Cel  obchodów jest  oczywisty-  wyrażenie  wdzięczności  za  trud
włożony  w wychowanie oraz okazanie im niezmierzonych pokładów miłości i serdeczności.
Dzień ma wymiar naprawdę globalny- na świecie są w końcu ponad 2 miliony matek.

6



Kącik Poetycki ucznia

Aleksandra Wóltańska
Wielkie Osiągnięcie

Ulewa trwa, ciągle pada i leje.
A ja nic z tym zrobić nie mogę.

Tylko w domu siedzieć i książki czytać, nudzić się i o wszystko pytać.
A na zewnątrz wciąż ulewa, deszcz bębni po rynienkach.

A ty nic z tym nie zrobisz

Bo z deszczem już tak jest,
wciąż robi to co chce.

Wyrzutów żadnych nie ma,
tylko wciąż ulewa, ulewa.

I nikt z tym nie może zrobić nic.

Ach ulewa, ta ulewa,
nikt nosa za drzwi nie wychyla.

Ludzie w domach siedzą i myślą, myślą,
aż wymyślają, jak schronić się przed deszczem.

Lecz wciąż nawet pies nosa nie wychyla.

Wszyscy dość już deszczu mają,
tylko wciąż czekają i czekają i już dość deszczu mają.

Aż ktoś wreszcie na pomysł wpadł i w pokoju się zamknął i nic.
A ludzie pomyśleli, że to już deszczu dość,

a na dworze deszcz szalał jak zaklęty.

Już deszcz na dobre się rozpadał,
już myślał, że nareszcie ludzi do niewoli wziął.

Aż tu nagle ktoś pewnie stanął, w ręku parasol trzymając,
i już każdy wie, jak schronić się przed deszczem.

I choć parasol, który znasz jest inny, wciąż parasol to wielkie osiągnięcie.
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Międzynarodowy Dzień Muzeów

Co  roku,  18  maja,  świętujemy  Międzynarodowy  Dzień  Muzeów.
Dokładnie 37 lat  temu,  28 maja  1977 roku,  w Moskwie podpisana  została  –
z inicjatywy  Międzynarodowej  Rady  Muzeów  (ICOM,  ang:  International
Council  Of  Museums)  –  rezolucja  o obchodach  Międzynarodowego  Dnia
Muzeów. ICOM działa od 1946 roku przy UNESCO, ma Komitety Narodowe
w wielu krajach (a stałą siedzibę w Paryżu) i jest organem konsultacyjnym Rady
Ekonomicznej  i Społecznej  ONZ.  Polska  należy  do  ICOM  od  roku  1948,
obecnie  jako  jeden  ze  171  krajów  w tej  28-tysięcznej  międzynarodowej
społeczności ekspertów z dwóch tysięcy muzeów, skupionej w ICOM.

Obchody  Międzynarodowego  Dnia  Muzeów  służą  między  innymi
ukazaniu roli i znaczenia muzeów dla rozwoju społeczeństwa, a więc są okazją
do  tego,  by  poruszyć  problem  mecenatu  czy  –  generalnie  –  wspierania
muzealnictwa i placówek muzealnych. Obecnie to wyjątkowe święto nazywamy
też Nocą Muzeów.
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Ważne daty

9 maja – Dzień Unii Europejskiej

15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki

18 maja – Dzień Muzeów

19 maja – Dzień Dobrych uczynków

26 maja – Dzień Matki

1 czerwca – Dzień Dziecka

Polskie przysłowia ludowe na maj

Chłodny maj, dobry urodzaj.

Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj.

Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.

Grzmot w maju sprzyja urodzaju.

Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.

Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj.
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Dzień Dziecka

Geneza Dnia Dziecka (1 czerwca)

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej 
Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w
1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. 
W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 1952 r. 
Inicjatorem tego międzynarodowego święta była organizacja The International 
Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony 
jest w ponad 100 państwach świata.

Powszechny Dzień Dzieci

Oprócz Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca każdego roku istnieje 
także Powszechny Dzień Dzieci ustanowiony świętem przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w 1954 r., aby zachęcić wszystkie kraje świata do jego
celebrowania poprzez inicjację specjalnych akcji na rzecz dobra dzieci. 
Wspomniany Dzień obchodzony jest 20 listopada każdego roku w rocznicę 
ustanowienia Deklaracji Praw Dziecka (ang. Declaration of the Rights of the 
Child).

Obchody Dnia Dziecka w Polsce i na świecie

Nie we wszystkich krajach święto obchodzone jest 1 czerwca, np. w 
Brazylii Dzień Dziecka obchodzony jest 12 października, w Australii w 
pierwszą sobotę lipca każdego roku. Niezależnie od daty, jest to okazja do 
organizowania specjalnych akcji, koncertów i zabaw w szkołach i instytucjach. 
Dla rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi, 
składania im życzeń z okazji Dnia Dziecka oraz obdarowania swoich pociech 
prezentami (np. słodyczami). Jednak najlepszym prezentem dla każdego dziecka
jest przede wszystkim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców.
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Na wesoło

Jasiu wraca z podwórka do domu
-W co się bawiliście? - pyta mama.
-W  ptaszki- odpowiada Jaś.
-O!!! A ty co robiłeś, ćwierkałeś czy latałeś?
-Nie, mamo ja jadłem robaki!
 

Jaś od progu woła wesoło do mamy:
- Mamo, dziś jako jedyny z kasy 
odpowiedziałem na pytanie pani!
-A jakie było to pytanie?
-Kto nie zrobił zadania

 
 
-Jasiu, masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy Zosi. Ile cukierków 
zostanie dla ciebie?
-Za mało.
 
Jasiu wpada do piekarni
-Jest kolejka, proszę stanąć na końcu. - mówi ekspedientka
-To niemożliwe tam już ktoś stoi.
 

-Stary, wczoraj buchnęli mi samochód.
-Dzwoniłeś na policję?
-No jasne, ale powiedzieli, że to nie oni.

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec 
ostro:
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy do 
tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. Pożycz samochód!
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus mieli długie 
włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę.
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Połącz kropki
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