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LISTOPAD

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Uczestnictwo w projekcie ,,Co dwie szkoły, to nie jedna” ma na celu zarówno
dzielenie się dobrymi praktykami, jak i nawiązanie bliższej współpracy z okolicznymi
szkołami i to nie tylko na poziomie kadry nauczycielskiej lecz przede wszystkim nawiązanie
relacji między uczniami. Pretekstem do tego są organizowane konkursy międzyszkolne oraz
zadania dla uczniów obu szkół sprzyjające nawiązaniu bliższych kontaktów.
Pierwszym zadaniem była zabawa ortograficzna, która w zamierzeniach miała
pogłębić znajomości zasad ortografii oraz rozwijać umiejętności uczniów w zakresie
redagowania wypowiedzi pisemnej. Korzystając z przygotowanego słownictwa uczniowie
tworzyli samodzielnie teksty tak, by zastosować jak najwięcej podanych wyrażeń,
równocześnie mając na uwadze redagowanie interesujących pod względem treści historyjek.
Spośród wszystkich napisanych w dniu 26 listopada 2015 roku przez uczniów naszej szkoły
prac, najciekawszą okazała się opowieść o żarłocznym Błażeju, której autorkami są
Aleksandra Jasik i Marta Węglarz z klasy V b.

Uczta z bażantem w furażerce
Pewnego dnia żartobliwy Krzysztof i żarłoczny Błażej postanowili zaprosić
zakatarzoną Katarzynę na ucztę . Udali się więc do sklepu o przekornej nazwie ,,Spróchniała
grusza". Sklepikarz prowadził sprzedaż wszystkiego, także jarzyn i jeżyn. Podczas kolacji
zamierzali schrupać świeżego bażanta. Podeszli więc do stoiska hodowcy ptactwa przed
sklepem. Chciwy sprzedawca pokazał im tłuściutką przepiórkę. Jednak Krzysztof i Błażej
narzekali na drożyznę. W końcu wzięli żywą kurę, aby przyrządzić kurzy móżdżek oraz tłustą
sówkę. Teraz przyszła kolej na owoce. Przy drugim stoisku kupili półmisek jabłuszek oraz
dżem z przetwórni truskawek.
Rzucili się w wir smażenia, gotowania, siekania i dekorowania. Dorzucili gorzką
rzeżuchę do rzadkiego żurku. Przygotowali wystrzałową surówkę z główki kapusty i świeżej
rzodkiewki. Mistrzowsko przyrządzili bażanta, który udekorowany furażerką masarza
prezentował się imponująco na stole w towarzystwie kolorowo upierzonej sówki.
Wkrótce dzwonek do drzwi oznajmił przybycie zakatarzonej Katarzyny w towarzystwie
zrzędliwego męża. Goście zachwyceni przybraniem stołu zasiedli do niego i w okamgnieniu
zaspokoili głód pożywnym pożywieniem.

A. Jasik, M. Węglarz- klasa Vb

Ze Szkoły Podstawowej nr 30 otrzymaliśmy pracę wybraną w drodze identycznego konkursu:

Żarłoczny Błażej
Żarłoczny Błażej pracował w firmie ,,Hortex ‘’.Dostawał od swojego szefa różne
zadania. Sprzedawał jarzyny i jeżyny ,pakował mrożone warzywa ,sprzątał w przetwórni
truskawek, wyrzucał miąższ z wielkich sokowirówek. Błażej miał dość zdrowej żywności:
świeżych rzodkiewek i surówki z główki kapusty. Nie chciał już spożywać orzechów. Marzył,
by chrupać świeżego bażanta i tłuściutką przepiórkę. Podczas przerwy na obiad wsiadł do
samochodu i pojechał zaspokoić głód. Gdy minął spróchniałą gruszę i przydrożną wierzbę,
na której siedziała tłusta sówka, skręcił do restauracji ,,U grubego Kazia”. Kucharz
przyrządził mu grzyby i pyszne kurze móżdżki. Podał je z dużymi bulwami ziemniaków.
Niepotrzebnie wrzucił gorzką rzeżuchę do rzadkiego żurku. Na koniec chciał mu podać
chińską herbatę i półmisek jabłuszek, ale Błażej odmówił. Po obiedzie wrócił o pracy. Chwalił
się zakatarzonej Katarzynie i jej zrzędliwemu mężowi, chciwemu hodowcy kur, jakie zjadł
pożywne pożywienie. Jednak narzekał na drożyznę.
Aurelia Mołdawa

klasa V ,,a’’

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu
Zespół nauczycieli języka angielskiego
W ramach programu: „Co dwie szkoły to nie jedna”, w listopadzie odbył się konkurs
czytania ze zrozumieniem, który tematyką związany był z amerykańskim Świętem
Dziękczynienia.
Konkurs został przeprowadzony w obydwu szkołach. Pierwsze miejsca na
poszczególnych poziomach w naszej szkole zajęły w klasach czwartych: Natalia Grajcar, w
klasach piątych: Marta Węglarz oraz wśród uczniów klas szóstych ex aequo: Julia Bok i
Martyna Korczak.
Uczniowie rozwinęli umiejętność czytania ze zrozumieniem, zapoznali się z
tradycyjnym przebiegiem obchodów tego dnia oraz najważniejszym symbolem, jakim jest
indyk.

Przykładowe zadanie:

Zespół nauczycieli przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka
W listopadzie zespół realizował zadanie „Jesienna wyprawa po skarby – zadanie na
szóstkę”. Naczelnym celem naszych działań było powtórzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu
skali i planu.
Zadania dla klas czwartych i piątych przygotowali nauczyciele SP nr 30, natomiast
zestaw zadań dla klas szóstych zaproponowali nauczyciele SP nr 28. Wymiana
opracowywanych materiałów przebiegła bardzo sprawnie już na początku listopada.
W naszej szkole w/w zadania zostały zrealizowane w formie sprawdzianów na zajęciach
lekcyjnych we wszystkich klasach. Taka sposób powtórzenia wiedzy wzbudził
zainteresowanie uczniów i wywołał sporo emocji, co zaowocowało pogłębieniem wiedzy z
zakresu skali i planu. Można więc stwierdzić, iż główny cel został osiągnięty.
Zestawy zadań dla każdego poziomu:
„Zadanie na 6” – klasa szósta

Wykonaj poniższe zadania. Obliczenia i odpowiedzi zapisz na oddzielnej kartce.
Zadanie 1
Szóstoklasiści z Zabrza zaplanowali wycieczkę do Stargardu Szczecińskiego –
pięknego miasta na Pomorzu Zachodnim. Na lekcji przyrody postanowili sprawdzić, jaka
odległość dzieli ich od celu podróży. Zamierzali praktycznie wykorzystać umiejętność
posługiwania się skalą. Na mapie Polski w skali 1: 5000000 zmierzyli linijką odległość w linii
prostej między Zabrzem a Stargardem Szczecińskim i dokonali odpowiednich obliczeń.
Jaka jest rzeczywista odległość między tymi miastami, jeśli na mapie wynosi 8,5 cm?
Zadanie nr 2
Rzeczywista odległość między Zabrzem a Stargardem Szczecińskim mierzona wzdłuż dróg,
którymi pojedzie autokar będzie:
a). krótsza niż w linii prostej

b). dłuższa niż w linii prostej

W Stargardzie Szczecińskim znajduje się Stare Miasto, którego plan jest dołączony do tego
zestawu zadań.
Zadanie nr 3
Odległość między Basztą Jeńców i Arsenałem wynosi w rzeczywistości 1,5 km. Zmierz tę
samą odległość na planie i oblicz, w jakiej skali został wykonany plan Starego Miasta.
Wynik podaj w skali:
a). mianowanej

b). liczbowej

Zadanie nr 4
Bramę Młyńską i Arsenał dzieli 5,5 km w linii prostej. Oblicz, ile cm dzieli te obiekty na
planie.
Zadanie nr 5
Dom Kletzina, kościół św. Jana i Brama Wałowa są wierzchołkami trójkąta (zobacz po
połączeniu na planie ołówkiem). Zmierz boki tego trójkąta i oblicz długość jego obwodu
w rzeczywistości.
Zadanie nr 6
Jaką skalę należy wybrać, aby plan Starego Miasta był dokładniejszy (bardziej powiększał
przedstawiane obiekty):
a)
b)

1:20 000
1:80 000

Uwaga: pomiary należy przeprowadzać uznając za punkt początkowy i końcowy kółeczka
z numerkami.

„Zadanie na 6”
………………………………………………………………………………klasa 4 i 5……..
Nazwisko i imię ucznia
1. Wykonaj rysunek, kreśląc linie w kierunkach podanych w instrukcji. Rozpocznij od
miejsca, które wskazuje strzałka.

Instrukcja:
2S ; 1E ; 1SE ; 2W ; 1S ; 1E ; 1SE ; 2S ; 1SW ; 1E ; 1S ; 4W ; 1N ; 2W ; 1NW ; 2W ; 2NW ;
2N ; 1NE ; 3N ; 1NE ; 1NW ; 1S ; 1SW ; 1S ; 1W ; 1NW ; 3N ; 1NE ; 5E ; 1SE ; 2S ; 2SW ;
1S ; 1SW ; 3S ; 1SE ; 1N ; 1NE ; 1N ; 2NE ; 1N ; 1NE ; 1N ; 2NE ; 1S ; 1NE ; 1S.
2. Jaka jest rzeczywista wysokość wiewiórki (liczona do czubka uszu), jeżeli rysunek jest
wykonany w skali 1:3? (przyjmij, że 1 kratka to 5mm).
3. Park, w którym mieszka wiewiórka ma kształt prostokąta o wymiarach 200m x 150m.
Jakie wymiary będzie miał ten park na planie wykonanym w skali 1:1000?
4. Oblicz koszt ogrodzenia parku siatką, jeżeli można wejść do niego dwiema różnymi
furtkami o szerokości 1,5m każda, a 1m bieżący siatki kosztuje w hurtowni 35zł.

Zespół nauczycieli przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, religia, zajęcia świetlicowe
W ramach realizacji programu „Co dwie szkoły to nie jedna” w listopadzie został
zorganizowany międzyszkolny konkurs plastyczno - religijny pt. ,,Każdy święty chodzi
uśmiechnięty ”. Konkurs został przeprowadzony - dla dwóch szkół; w dwóch kategoriach
wiekowych. Łącznie wpłynęły 82 prace. Przedstawiciele naszego zespołu obradowali w jury
konkursowym. Zostały również ufundowane nagrody ( ks. Proboszcz Z. Sordon, S. Węglarz)
dla laureatów.
Jury wyłoniło laureatów, którzy otrzymali ciekawe nagrody i dyplomy. Rozdanie
nagród odbyło się w naszej szkole 8 grudnia 2015. W wyniku działań nawiązano współpracę
między nauczycielami, a młodzi artyści również mieli okazję do spotkania i udziału w
wernisażu wystawy pokonkursowej wraz z rodzicami i nauczycielami.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
W ramach projektu „Co dwie szkoły, to nie jedna” 23 listopada odbył się turniej
wiedzy o sporcie między Szkołą Podstawową nr28 im. Miłośników Rokitnicy a Szkołą
Podstawową nr 30. Obie placówki przeprowadziły eliminacje wewnątrzszkolne, aby
ostatecznie wyłonić trzyosobowe zespoły z klas IV, V i VI, które następnie reprezentowały
naszą placówkę na szczeblu międzyszkolnym.
Skład drużyn w poszczególnych klasach był następujący: klasa IV: Damian Tyburski,
Alan Mika, Rafał Kwiecień; klasa V: Aleksandra Jasik, Witold Lembryk, Emil Duszyński;
klasa VI: Sara Bońkowska, Marcel Bąk, Jakub Ogrodnik. Zawodnicy losowali pytanie, a
następnie mieli czas na wspólne zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi. Pytania
obejmowały ogólną wiedzę o sporcie, jak również wiadomości, które związane były z
dyscyplinami i elementami technicznymi nauczanymi na zajęciach wychowania fizycznego.
Celem głównym tego konkursu było zachęcenie dzieci do pogłębienia swojej wiedzy z
zakresu wielu dyscyplin sportowych i gier zespołowych, a tym samym sięgnięcie do różnych
źródeł informacji. Konkurs przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z planem. W ostatecznym
rozrachunku po wyrównanej walce (a w przypadku piątoklasistów, po dogrywce) uczniowie
naszej szkoły odnieśli zwycięstwo w kategorii klas IV, V i VI. Cenniejsze od rywalizacji i
walki o każdy punkt, jest to, że dzieci dobrze się bawiły i miło spędziły czas.

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego

W ramach projektu edukacyjnego „Co dwie szkoły, to nie jedna w I semestrze roku
szkolnego 2015/2016 uczniowie klas I – III w miesiącu listopadzie wzięli udział w
międzyszkolnym konkursie plastycznym „Każdy święty chodzi uśmiechnięty”. Najlepsze
prace w w/w konkursie zostały wyróżnione i nagrodzone.
W tym samym miesiącu trzecio- i drugoklasiści tworzyli tekst dyktanda na podstawie
słowniczka tematycznie związanego z jesienią. Dokonano wymiany dyktand pomiędzy
szkołami, a następnie ich treść została wykorzystana na lekcjach podczas pisania ze słuchu.

Przykładowe prace uczniowskie:
DYKTANDA KLASA II
Nastała późna jesień. Różnokolorowe liście opadły z drzew. Pod kasztanowcem leżą
brązowe kasztany, a pod dębem żołędzie. Zwierzęta zrobiły zimowe zapasy. Śnieg i mróz dają
znak, że nadchodzi zima.
Jesienne plony
Mirek z tatą zebrali w ogródku warzywa i owoce. Mama zrobiła kompoty oraz dżemy
z gruszek i śliwek. Z pomidorów – pyszną sałatkę. Zakisiła też ogórki i kapustę. Cebulę i
marchewkę tata zaniósł do piwnicy.

DYKTANDA KLASA III
Liście dojrzałej jarzębiny spadają na opustoszałe pole. Duże stado dzików szuka
żołędzi. W chłodny wieczór Zosia wybrała się do parku. Na starej wierzbie zobaczyła
skaczącą rudą wiewiórkę. Dziewczynka zbierała kolorowe liście , kasztany i żołędzie. Jutro w
szkole dzieci będą robiły ludziki ze skarbów jesieni.
W lesie
Natalka i Anna poszły do lasu. Spotkały tam Grzesia. Razem szukali grzybów.
Znaleźli pod drzewem podgrzybka i muchomora. Oglądali białe brzozy. Zauważyli też
wiewiórkę i za nią pobiegli.

GRUDZIEŃ

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
W okresie przedświątecznym nastąpiła zainicjowana przez nauczycieli wymiana
listów z zaproszeniami na wspólne kolędowania w obu szkołach. Mimo losowego doboru
adresatów listów w wielu przypadkach tak zaczęte znajomości rozwijają się – uczniowie
korespondują ze sobą już poza szkołą, poznają się także osobiście. Niewykluczone, że zadanie
polonistyczne da początek długotrwałym znajomościom.

Jak widać chętnych do nawiązania kontaktu
za pomocą takiej formy korespondencji nie brakuje.

Właśnie otrzymaliśmy listy!

Adresaci przystąpili natychmiast do reagowania
odpowiedzi jeszcze nieznanym bliżej nadawcom.

Zespół nauczycieli języka angielskiego
W grudniu język angielski był obecny również w czasie turnieju mikołajkowego,
któremu przyświecało hasło w języku angielskim: ‘’Every student in the school knows that
playing sport is cool!”. Ponadto czniowie przywitali i pożegnali się w języku angielskim.
Zespół nauczycieli przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka
W miesiącach grudniu i styczniu nasz zespół zaplanował przeprowadzenie eliminacji
szkolnych do Turnieju Matematyczno - Sportowego (grudzień) oraz organizację
i przeprowadzeniu tegoż turnieju dla SP 30 i SP 28 (styczeń). Głównym celem naszych
działań było wyrobienie i utrwalenie przekonania, że przy nauce można również świetnie się
bawić.
W grudniu naszym zadaniem był wybór zawodników reprezentujących szkołę
w styczniowym Turnieju Matematyczno - Sportowym dla obu szkół.
W tym celu zostały przeprowadzone eliminacje przez nauczycieli matematyki i wychowania
fizycznego. Odbyło się również spotkanie w/w nauczycieli w celu wspólnego ustalenia składu
osobowego drużyn klas 4, 5 i 6. W wyniku naszych działań zostały ustalone składy drużyn
reprezentujących naszą szkołę w tych zawodach.
Zespół nauczycieli przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, religia, zajęcia świetlicowe
W grudniu p. A Łukaszek- nauczyciel muzyki przygotowała z uczniami 50 śpiewników
kolędowych, które zostały wykorzystane podczas uroczystego wieczoru kolęd
przygotowanego wspólnie z Dyrekcją SP 30. Koncert odbył się pod hasłem: ,,Wspólne
kolędowanie” najpierw 21.12.15 r. w SP nr 30 w Zabrzu, a 22.12.15 r. w SP nr 28. Połączone
siły chórów obydwu szkół każdorazowo zapraszały wszystkich przybyłych do wspólnego
kolędowania.

Kolędowanie towarzyszyło JASEŁKOM, przygotowanym przez zespół nauczycieli.
Klasy teatralne 5b i 6a pokazały wspaniałe jasełka ,,po śląsku” przygotowane pod nadzorem
pani Anny Leśniak. Wieczór zakończony został zimowym akcentem - przedstawieniem
przygotowanym przez uczniów z Helenki i ich opiekunkę panią Brandys. Kolędowanie w
naszej szkole uświetniły swoim występem siostry Brożek z klasy 2b, Oliwia Czelejewska z
klasy 2a, Daria Pudło z klasy 5b i Agata Strugała z klasy 6b.

Dzięki tej imprezie została nawiązana współpraca między środowiskami lokalnymi.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Nauka przez zabawę – Turniej Mikołajkowy (kl. 4, 5, 6) – eliminacje wewnątrzszkolne.
Uczniowie klas IV,V i VI wzięli udział w turnieju mikołajkowym „zbijaka”. Każda
drużyna liczyła 6 osób, a zawodnicy zwycięskich zespołów byli w pierwszej kolejności brani
pod uwagę przy formowaniu składu drużyn na poszczególnych etapach do turnieju
matematyczno – sportowego. Zawody wyłoniły uczniów, którzy chętnie biorą udział w
konkurencjach sportowych i aktywnie uczestniczą w życiu sportowym szkoły. Jeżeli
dodatkowo odnieśli oni sukcesy na polu matematycznym, to mogli być zakwalifikowani do
reprezentacji szkoły w turnieju matematyczno – sportowym. Ostateczne składy drużyn
zostały ustalone po wspólnym porozumieniu nauczycieli wychowania fizycznego i
matematyki.

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego
W grudniu uczniowie klas młodszych wykonali 229 kartek z życzeniami świątecznymi,
które 16 i 17 grudnia w trakcie szkolnych wigilii zostały przekazane kolegom i koleżankom z
zaprzyjaźnionych szkół.

STYCZEŃ

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Pomiędzy szkołami doszło do rywalizacji w ramach konkursu znajomości legend o
Zabrzu. W wyniku eliminacji szkolnych wyłonione zostały dwie trzyosobowe drużyny. Finał
konkursu odbył się 11 lutego 2016 roku w SP nr 28 w Zabrzu. Swoich faworytów
dopingowali koledzy i koleżanki. Postawione przed uczniami zadania nie były łatwe, a mimo
to oba zespoły prezentowały wyrównany poziom. Różnicą zaledwie jednego punktu
zwyciężył zespół ze szkoły nr 28 w składzie: Agata Strugała, Julia Bok i Martyna Korczok,
pokonując doskonale przygotowaną drużynę reprezentującą SP nr 30 – Alicję Garczyńską,
Agnieszkę Sot i Julię Pielasę pod opieką p. mgr Anny Klicińskiej. Zwycięstwo tym
cenniejsze, że trudniej zdobyte.

Dopingowaliśmy uczestników
konkursu

Uczestnicy przygotowywali
Odpowiedzi zespołowo

Agata Strugała, Martyna Korczok, Julia Bok
Alicja Garczyńska, Agnieszka Sot, Julia Pielasa

Test eliminacyjny dla obu szkół biorących udział w rywalizacji:
CZŁOWIEK BEZ GŁOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kto straszył ludzi po zmroku?
Jak wyglądała zjawa?
Gdzie straszyła?
Kim zjawa była za życia?
Dokąd prowadziły drogi na skrzyżowaniu w lesie?
Kto i w jaki sposób uśmiercił człowieka, który stał się zjawą?
Dlaczego zjawa ostatecznie zniknęła?

JAK POWSTAŁO ZABRZE
1. Przetłumacz z gwary podany tekst (3 akapit).
2. Jak nazywali ojca Barbórki?
3. Kto kazał Barbórce uratować ludzi?
4. Jak tego miała dokonać?
5. W jaki sposób uciekinierzy przekroczyli rzekę?
6. Co się stało, gdy Barbórka tąpnęła nogą?
7. W jakiej odległości jest Zabrze od Góry św. Anny?
8. W jakiej pozycji ciała spała Barbórka?
9. Podaj sposób wydostania się Barbórki z lochu.
10. Co zrobiła potem Barbórka i uciekinierzy, by uciec ponownie Zabrzeskiemu?
11. Jak zakończyła życie Barbórka?
12. Co się stało ze skarbami Zabrzeskiego?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LEGENDA O HELENCE
Skąd wzięła się nazwa dzielnicy Zabrza – Helenka?
Kto niegdyś zamieszkiwał w pobliskich lasach?
Jak zachowywały się utopce?
Dlaczego któregoś dnia zabrakło mąki w okolicy?
Co utopce zrobiły przed Wielkanocą?
Gdzie po pomoc udała się Helenka?
W jaki sposób i kto pomógł Helence?

Test eliminacyjny dla obu szkół biorących udział w rywalizacji na szczeblu międzyszkolnym

1. Podaj cechy gatunkowe legendy.
2. Zredaguj zaproszenie na spotkanie z okazji obchodów dnia św. Walentego dla diabła
Rokity i Helenki.

3. Scharakteryzuj Zabrzeskiego.
4. Uporządkuj wydarzenia we właściwej kolejności i tylko te, które dotyczą jednego
utworu:
a. - zostawienie koszyka z kwiatami
b. - pojawienie się ducha na rozstajach
c. - bezpieczne przejście przez rzekę
d. - pokuta rabusia
e. - zniszczenie młyna
f. - zabicie rabusia
g. - samotne odpokutowywanie złoczyńcy
h. - zniknięcie ducha
i. - rozdanie skarbów ojca
5. Przyporządkuj podane cytaty do właściwych utworów;
a. - ,,Słyszała kiedyś od miejscowych górników o dobrym skarbniku, duchu
kopalni, który strzeże podziemnych skarbów i pomaga ludziom w potrzebie.”
b. - ,,Obecnie, od pewnego już czasu w miejscu tym nic się nie dzieje. Ludzie
powiadają, ze widocznie duch złoczyńcy odpokutował swoje winy.”
c. - ,,To będzie twoja najcięższa kara. A tutaj w podziemiach będziesz się błąkał
dużo, dużo czasu.”

6. Przetłumacz podany fragment tekstu z gwary śląskiej.
7. ,,Kej tak spali, przijechoł pocichuśku tyn grof Zabrzeski i patrzi: a tukej jego cera śpi
na klynczkach. Tak tyn pón łap ci ta Barbórkaza bandlakiero bóła opowinióno na pyr.
Nim przecnyła, buchnón jom ze srogiyj złoścido lochu, kiery kozoł zaroski
zamurować.”

8. Ułóż dziesięć pytań dla drużyny przeciwnej.
9. Zredaguj legendę. Zastosuj podane zagadnienia:
- cudowne źródełko
- zbłąkany wędrowiec
- Zabrze
- Skarbnik

Zespół nauczycieli języka angielskiego
W styczniu uczniowie obu szkół dołożyli wszelkich starań, by powstały piękne
plakaty prezentujące poznane słownictwo związane z zimą i sportami zimowymi.

Zespoły nauczycieli przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka oraz
wychowanie fizyczne
Styczniowy turniej został początkowo zaplanowany na 28.01.16 r, jednak ze względów
niezależnych od organizatora termin ten został przesunięty i ostatecznie impreza odbyła się
4.02.16 r. Poszczególne zadania eliminacyjne zostały przygotowane przez nauczycieli:
K. Kaczmarek (zadania matematyczne) oraz M. Flak (konkurencje ruchowe).
Dodatkowo przy współpracy z zespołem artystycznym zostały przygotowane plansze na
punktacje oraz plakat informacyjny. Uczniowie wspólnie rozwiązywali zadania
matematyczne, jednak do zadań ruchowych przystępowali indywidualnie.
Turniej ten pozwolił zaangażować nie tylko „umysły” ścisłe, ale również sportowców.
Jedni i drudzy mogli wykazać się w swojej dziedzinie współpracując przy dążeniu do
wspólnego celu. Wiadomym jest, że ruch i nauka powinny iść w parze, dlatego taka forma
turnieju jest bardzo dobrym sposobem na popularyzację obu tych dziedzin. Zawodnikom
oprócz mobilizującego stresu towarzyszyło także duże zacięcie i dobra zabawa.
Zawody przebiegły bardzo sprawnie - wszystkie konkurencje zostały przeprowadzone
zgodnie z planem. Uczniowie uczestniczyli w nich z dużym zaangażowaniem. Ostatecznie w
kategorii klas 4 wygrała SP nr 30, natomiast w kategorii klas 5 i 6 zwyciężyli uczniowie SP nr
28. Wszyscy uczestnicy Turnieju bawili się doskonale. Na zakończenie zawodnicy otrzymali
dyplomy oraz słodki poczęstunek.
Poniżej kilka zdjęć z tej imprezy.

Turniej
Matematyczno-

Sportowy

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego
W obydwu szkołach w styczniu odbył się konkurs czytania ze zrozumieniem dla klas
drugich i trzecich, najpierw na poziomie klasy, a później na szczeblu szkolnym. Najlepsi
uczniowie za swoją pracę otrzymali nagrody.
W naszej szkole wyniki konkursu były następujące:
kategoria klas drugich:
I miejsce - Jakub Baldy 2 a
II miejsce - Kacper Garus 2 c oraz Kinga Shmidt 2 b
III miejsce – Amelia Idzikowska z klasy 2 c
kategoria klas trzecich:
I miejsce – Anna Wojcik klasa 3 c
II miejsce – Kacper Suplicki klasa 3 b
III miejsce – Kacper Burda klasa 3 b

LUTY
Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
W ramach lutowej poczty walentynkowej uczniowie składali sobie wzajemnie
życzenia. W tym przypadku również taka wymiana korespondencji miała charakter
anonimowy. Sprzyja to większej dbałości o formę i treść wypowiedzi, bo nie wiadomo kto
otrzyma napisany list lub kartkę.

Zespół nauczycieli języka angielskiego
W lutym z okazji Valentine’s Day nasze szkoły wymieniły się własnoręcznie
przygotowanymi kartkami walentynkowymi, zawierającymi pozdrowienia i miłosne
wierszyki w języku angielskim.

Zespół nauczycieli przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka

W miesiącu lutym nasz zespół realizował zadanie „Wycieczka do Ojcowskiego Parku
Narodowego” przygotowaną jako projekt w formie Web Questu przez nauczycieli SP nr 30.
Projekt ten to zaplanowanie wycieczki dla całej klasy przy wykorzystaniu Internetu i
wykonaniu samego projektu za pomocą programów komputerowych z uwzględnieniem
możliwości edytora tekstu (kl. IV i V – wycieczka jednodniowa, klasa IV – wycieczka
trzydniowa).
Naczelnym celem naszych działań było rozwijanie umiejętności korzystania z technologii
komputerowej.
Taka forma powtórzenia wiedzy wzbudziła zainteresowanie uczniów i wywołała sporo
emocji, co zaowocowało wykonaniem niezwykle interesujących, bardzo ciekawych graficznie
opracowań.

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego
W lutym uruchomiono Międzyszkolną Pocztę Walentynkową . Uczniowie klas
młodszych przygotowali 229 serduszek z życzeniami dla uczniów SP nr 30. Wymiana kartek
nastąpiła 12 lutego 2016 r.

MARZEC

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Konkurs czytania ze zrozumieniem
W marcu szóstoklasiści z naszej szkoły oraz ze Szkoły Podstawowej nr 30 zostali zaproszeni
do udziału w konkursie czytania ze zrozumieniem, zorganizowanym w ramach projektu Co
dwie szkoły to nie jedna. Celem tej rywalizacji było doskonalenie techniki czytania ze
zrozumieniem, jakże przydatnej w życiu oraz na … kwietniowym ogólnopolskim
sprawdzianie.
Testy eliminacyjne, obejmujące wszystkich szóstoklasistów, pozwoliły wyłonić pięciu
finalistów z każdej szkoły. Decydujące starcie odbyło się 17 marca w murach naszej szkoły.
Ciekawie przedstawiają się wyniki konkursu. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo, zdobywając
po 39 punktów (na 40 możliwych), uczennice z dwóch szkół:
Alicja Pietrasińska z SP 30 i Julia Wiekiera z SP 28
Drugi wynik z liczbą 38 punktów osiągnęła Agata Strugała z SP28, zaś trzecie miejsce
zdobył uczeń z SP 30 Roch Koncewicz.
Gratulujemy!
Organizatorzy:
Anna Mazurkiewicz, Agnieszka Mikulak, Judyta Stefanik-Heinrich
Zespół nauczycieli języka angielskiego
Ostatnim zadaniem podjętym w ramach programu: „Co dwie szkoły to nie jedna” było
przygotowanie klasowych plakatów prezentujących poznane słownictwo i tradycje
wielkanocne krajów anglojęzycznych. A oto efekty prac naszych uczniów:

Zespół nauczycieli przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka
W marcu zadaniem nauczycieli naszej szkoły było przygotowanie testu dla klas VI
związanego z obliczaniem świątecznych wydatków. Wybraliśmy w tym celu tematykę
wyjazdu świątecznego na krótki odpoczynek w górach.
Zadania zawarte w teście wymagały wiedzy z zakresu obliczeń pieniężnych, czasowych,
kalendarzowych oraz znajomości działań w zbiorze liczb całkowitych, co ze względu na
zbliżający się Sprawdzian Szóstoklasisty było dobrą forma powtórzenia i utrwalenia
umiejętności ważnych dla uczniów klas VI.
Test został przeprowadzony w formie sprawdzianu w obu klasach szóstych.
Wyniki tego sprawdzianu wiedzy były na ogół na poziomie bardzo dobrym. Uczniowie,
którzy w w/w teście osiągnęli nieco gorszy rezultat poznali swoje słabe strony i zobowiązali
się do uzupełnienia braków wiedzy. Można więc stwierdzić, iż główny cel został osiągnięty.

TEST DLA KL.6 – „WIELKANOC W GÓRACH”
Przeczytaj uważnie TREŚĆ LISTU, a następnie rozwiąż zadania.
Cześć Marek !!!

Szklarska Poręba, 26 marzec 2016 r.

Ze względu na utrzymujące się w górach dobre warunki narciarskie postanowiliśmy w
tym roku spędzić Święta Wielkanocne w Szklarskiej Porębie. Właśnie wczoraj dojechaliśmy
na miejsce i jest super! Za oknami ośrodka piękna zima. Widać ośnieżone szczyty Karkonoszy
i całą masę amatorów białego szaleństwa. Mieszkamy w domu wypoczynkowym „Michałek”
blisko centrum miasteczka. Oprócz mnie są oczywiście moi rodzice, siostra Anka i brat
Tomek, czyli cały komplet.
Wczasy nie kosztują nas zbyt drogo – co prawda rodzice płacą po 90zł za dobę, ale już
ja i Anka mamy po 30% zniżki, a Tomek nawet 50% zniżki.
Byliśmy dziś po raz pierwszy na stoku i jeździliśmy na nartach od 9.30 do 13.20. Jeden
podjazd wyciągiem kosztuje 1.20 zł i trwa 3 minuty. Jest tu również kolejka linowa z Dolinki
na Śnieżną Kopę ale zjazd na nartach jest trudniejszy.
Pogoda prześliczna i idealny śnieg do jazdy. Wczoraj było -20C, dzisiaj mamy 30C, ale
jutro ma być około -50C. Mam nadzieję, że tak będzie do końca turnusu. W samym ośrodku,
gdzie mieszkamy, są doskonałe warunki i pyszne jedzenie, a obsługa bardzo uprzejma.
Pozdrów znajomych i do zobaczenia.
IGOR
PS. Wracam 1 kwietnia i wtedy dokładnie wszystko Ci opowiem.
Zad.1. Ile osób liczy rodzina Igora?
A. 3 osoby
B. 4 osoby

C. 5 osób

Zad.2. Ile czasu pierwszego dnia jeździł Igor na nartach?
A. 4 godz. i 10 minut
B. 3 godz. i 50 minut
C. 4 godz. i 50 minut
minut

D. 6 osób

D. 3 godz. i 10

Zad.3. Ile cała rodzina Igora zapłaci za siedmiodniowy pobyt na wczasach?
A. 2016zł
B. 2037zł
C. 2457zł
D. brak danych
Zad.4. Ile Igor zapłaci za 25 zjazdów?
A. 25 zł
B. 32 zł

C. 30 zł

D. 35 zł

Zad.5. Ile będzie trwał łączny czas podjeżdżania wyciągiem, aby Igor mógł zjechać 25 razy?
A. 1 godz. 10 min.
B. 45 min.
C.1 godz. 15 min.
D. brak
danych
Zad.6. Za ile dni Igor wróci do domu?
A. 6
B. 7

C. 8

D. brak danych

Zad.7. Jaka była różnica temperatur między najwyższą i najniższą w ciągu tych trzech dni, o
których pisze Igor w liście?
A. 2 stopnie
B. 3 stopnie
C. 7 stopni
D. 8 stopni

Zad.8. Od stacji dolnej (Dolinka)do stacji
górnej (Śnieżna Kopa) kolejka linowa
pokonuje różnicę wysokości wynoszącą
A. 922 m.
B. 1102 m.
C. 180 m.
D. 2024 m.
Zad.9. Z Dolinki na Śnieżną Kopę kolejka
linowa jedzie a minut. Narciarz drogę
powrotną pokonuje dwa razy szybciej. Które
wyrażenie opisuje czas zjazdu narciarza?

Zad.10. Igor i jego rodzina codziennie w porze obiadowej korzystają z podanego MENU
(tabela)
Nazwa dania
pomidorowa
rosół
grzybowa
schabowy
mielony
szaszłyk
filet rybny
zestaw surówek
frytki, ryż

Cena

Ilość kalorii

3,00
3,50
4,00
10,50
7,50
12,50
9.50
4,00
2,00

80
120
130
320
240
380
180
60
40

Czas
przygotowywania
5 min.
8 min.
6 min.
15 min.
12 min.
15 min
8 min.
----------------------

Uwaga: oceny prawdziwości przedstawionych poniżej informacji dokonaj w następujący
sposób:
Jeśli chcesz odpowiedzieć "TAK"- zaznacz w tabelce odpowiedź A
Jeśli chcesz odpowiedzieć "NIE" - zaznacz w tabelce odpowiedź B
Jeśli uznasz, że brak informacji - zaznacz literkę C
Pomidorowa, szaszłyk i ryż kosztują- 17.50 zł
Zupa jarzynowa jest najtańszą zupą w menu
Mielony, frytki, zestaw surówek kosztują- 13.50 zł
Żeby zjeść filet rybny trzeba poczekać- 8 minut
Schabowy z frytkami to- 400 kalorii
Na frytki i ryż czekamy 1 minutę
Czas oczekiwania na mielony i na szaszłyk jest taki sam
Schabowy z frytkami jest mniej kaloryczny niż mielony z ryżem.
Wszystkie desery są za darmo

Zespół nauczycieli przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, religia, zajęcia świetlicowe

W dniu 18 marca 2016 odbył się konkurs na najpiękniejszą klasową pisankę. W
imprezie wzięły udział dzieci tylko z naszej szkoły, ponieważ uczniowie SP nr 30
uczestniczyli równolegle w podobnej akcji w swojej szkole.
Do konkursu zaangażowano przedstawicieli wszystkich klas od IV do VI (7 drużyn po 2
osoby), którzy wykonali 7 przepięknych pisanek w wybranych przez siebie technikach.
Artystyczne zmagania odbywały się w szkole, na 3 i 4 lekcji, w sali nr 22.
Później dokonano wyboru najpiękniejszej pracy przez głosowanie, w którym wzięli udział
Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy. Oddano 29 głosów, dzięki którym
wyłoniono zwycięzców konkursu.

ILOŚĆ
GŁOSÓW

MIEJSCE

KLASA

ARTYŚCI

14

1

5B

9

2

6B

4

3

6A

MAJA GROBORZ
JULIA FOKS
OLIWIA GLABIAN
SARA BOŃKOWSKA
JULIA BOK
JULIA WIEKIERA

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego

Dnia 31.03.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 30 odbył się międzyszkolny konkurs
matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia”. I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Jakub
Galarda z 3a zdobywając tytuł „Mistrza tabliczki mnożenia”. Ania Wojcik uczennica klasyIII
c zajęła 5 miejsce, Krzysztof Kijas z III c – 6. Miejsca II,III i IV zajęły dzieci z SP nr 30.

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE SP28
Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych:
- mgr Bożena Olichwer
- mgr Agnieszka Mikulak-Szczodra
- mgr Anna Mazurkiewicz
- mgr Dorota Zabielna
- mgr Judyta Stefanik-Heinrich
Zespół nauczycieli języka angielskiego:
- mgr Sylwia Globisz-Pędziwiatr
- mgr Joanna Drynkowska
- mgr Anna Mazurkiewicz
- mgr Agnieszka Derlatka
Zespół nauczycieli przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka:
- mgr inż. Katarzyna Kaczmarek
- mgr Jolanta Grabowska
- mgr Renata Urban
- mgr Danuta Ciesielska
- mgr Jolanta Brzozoń
Zespół nauczycieli przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, religia, zajęcia świetlicowe
- mgr Sabina Węglarz
- mgr Agnieszka Łukaszek
- mgr Jolanta Brzozoń
- mgr Beata Kaszuba-Nawrat
- mgr Anna Żerdzińska-Pszczółka
- ks. Zygfryd Sordon
- mgr Małgorzata Strugała

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego:
- mgr Marlena Flak
- mgr Joanna Drynkowska
- mgr Paulina Drzastwa

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego:
- mgr Helena Maśnica
- mgr Iwona Malinowska-Wolny
- mgr Anna Derela
- mgr Izabela Dąbkowska
- mgr Agnieszka Gabzdy
- mgr Joanna Graeser
- mgr Izabela Guzy
- mgr Małgorzata Kuśmierczak
- mgr Ewa Rogacka
- mgr Jadwiga Szewczuk
- mgr Krystyna Włoczyk

