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1. Kalendarzowa wiosna 

Kiedy jest pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej wiosny w 2019 roku? Dla tych, którzy 

tęsknią już za ciepłymi dniami i zielenią, sprawdzamy datę rozpoczęcia się wiosny.  

W 2019 roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny wypada w środę, 20 marca. Jednym z 

najpowszechniejszych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny jest topienie marzanny. 

Kukła - marzanna, którą robi się ze słony i różnych tkanin na podobiznę kobiety, a następnie topi, ma 

symbolizować odejście zimy i początek wiosny. Obecnie zwyczaj ten traktowany jest jak forma 

zabawy, jednak w czasach słowiańskich rytuał ten traktowano bardzo poważnie.   

 

2. Powitanie wiosny w szkole 

21 marca to zwyczajowo w szkole Dzień 

Wagarowicza. Aby nasi uczniowie nie uciekli 

nam z lekcji czwartek  został ogłoszony Dniem 

Filmu.  

Klasy podzielone na grupy wiekowe oglądały w 

różnych miejscach w szkole przez dwie 

godziny lekcyjne film, który same sobie 

wybrały. 

Po seansie filmowym w klasach wychowawcy 

przeprowadzili w formie zabawowej 

znajomość kinematografii dziecięcej.  Odbyły 

się także konkursy plastyczne na ilustrację do 

ulubionego filmu lub bajki.
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3. Konkursy jurajskie 

VII REGIONALNY KONKURS z MATEMATYKI 

dla uczniów kl. II i III SP organizowany przez 

JURAJSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH 

na rok szkolny 2018/2019 

Dnia 28.03.2019 r. uczniowie klas II i III przystąpili do pierwszego etapu konkursu z matematyki. 

Zadania konkursowe były przygotowane przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. W 

pierwszym etapie wzięło udział 18 uczniów. Po sprawdzeniu rozwiązań przez nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej okazało się, że Adam Barwicki i Dominika Kościołek z kl. III uzyskali 80% z 

maksymalnej liczby punktów do zdobycia i zakwalifikowali się do drugiego etapu- powiatowego.  

Drugi etap - powiatowy odbył się w Szkole Podstawowej w Gniazdowie 26.04.2019 o godz. 9.00. 

Uczeń kl. III Adam Barwicki został laureatem tego konkursu.  Gratulujemy! 

Koordynator konkursu w szkole Grażyna Barwicka 

 

4. Wielka Liga Czytelników 

Konkurs polegał na wypożyczaniu przez uczniów w bibliotece szkolnej lub filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej książek z listy konkursowej i odpowiadaniu na pytania. Testy rozwiązywali w domu, 
najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddawali do biblioteki, gdzie zostały 
ocenione.                                                                                                                     
 W dniu 28.01.2019 r. w szkolnej bibliotece w Psarach odbył się test kwalifikacyjny w celu wyłonienia 
najlepszej drużyny do dalszego etapu konkursu(8). Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 
i 4-6 wzięło udział w teście powiatowym, który odbył w Lublińcu 28. 02 2019.                                                                                                                                                                                                                 
W   kategorii klas 5-8 
Emilia Gorol, Kamil Syguda, zdobyli 130 punktów na 150,  .W kategorii 1-4 Martyna Borecka, Kacper 
Klabis, Emilia Kurczakowska zdobyli 117 punktów na150. Drużyna w kategorii 5-8 zakwalifikowała się 
do finału wojewódzkiego, zdobyli tytuł mistrza powiatu.                                                                                                
W dniu 28. 03..2019 r. odbył się finał wojewódzki w Regionalnym  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
''WOM '' w Katowicach. Uczniowie  zdobyli 130 punktów na 150 . Drużyna zwycięska zdobyła 147 
punktów. 
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5. Przedstawienie „Jaś i Małgosia” w 

teatrze 

2 kwietnia wszystkie dzieci z klas edukacji 

wczesnoszkolnej były na wycieczce w 

Częstochowie w Teatrze im. Adama 

Mickiewicza . Była to szczególna wycieczka, 

ponieważ po raz pierwszy większość dzieci 

była w teatrze. Na przedstawieniach 

teatralnych już bywaliśmy ale nie w 

prawdziwym teatrze. 

Już w klasach dzieci dowiedziały się z 

pogadanek jak kulturalnie zachować się w 

teatrze. 

Przedstawienie było bardzo wesołe i 

pouczające. Aktorzy mieli piękne stroje a 

scenografia w każdym momencie przyciągała 

uwagę. Cała bajka opowiadała historię 

rodzeństwa Jasia i Małgosi. Dialogi były 

przeplatane piosenkami. 

Wszyscy dobrze się bawili a dzieci zachowały 

się bardzo kulturalnie. 
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6. Rekolekcje Wielkopostne 

8-10 kwietnia 2019r trwały w naszym kościele parafialnym Rekolekcje Wielkopostne. Dzieci nie 

chodziły wtedy do szkoły lecz miały obowiązek uczestniczyć w kościele w nabożeństwach. Wszyscy 

uczniowie naszej szkoły chodzą na religię i dlatego każdy powinien zamiast na lekcjach być w świątyni 

aby dobrze przygotować się do Świąt Wielkanocnych. W szkole działała także świetlica szkolna w 

której uczniowie, którzy nie mieli z kim zostać w domu lub chcieli mogli skorzystać z różnorodnych 

zajęć. 

 
7. Egzaminy Gimnazjalne 

Egzamin gimnazjalny 2019  odbył  się w dniach 

10-12 kwietnia 2019 roku. Harmonogram 

egzaminu gimnazjalnego 2019 został 

opublikowany na stronach CKE i regionalnych 

OKE. Pierwszy egzamin część humanistyczna 

10.04.2019 (środa) z zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie – godz. 9:00 

  z zakresu języka polskiego – godz. 11:002 

 część matematyczno - przyrodnicza 

11.04.2019 (czwartek) 

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 

godz. 9:00 

   

 z zakresu matematyki – godz. 11:00  

język obcy nowożytny 12.04.2019 (piątek) 

    na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

    na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 

  Egzaminy gimnazjalne 2019 trwały  trzy dni. 

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 

2019 nastąpi 14 czerwca (14.06.2019). Tego 

dnia podane zostaną wyniki wszystkich 

uczniów. 

Mamy nadzieję, że wyniki będą jak najwyższe. 
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8. Egzaminy Ósmej Klasy 

Egzamin ósmoklasisty 2019 w terminie 

głównym odbył się odpowiednio: 

1. język polski - 15 kwietnia 2019 r. 

(poniedziałek) - godz. 9.00   

2.  matematyka - 16 kwietnia 2019 r. 

(wtorek) - godz. 9.00   

3. . język obcy nowożytny - 17 kwietnia 

2019 r. (środa) - godz. 9.00   

Jak informuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna (CKE), egzaminy 

ósmoklasisty 2019 trwały odpowiednio: 

  język polski - 120 minut 

  

 

matematyka - 100 minut 

 język obcy nowożytny - 90 minut 

Podczas egzaminu ósmoklasisty 2019 

uczeń mógł mieć ze sobą wyłącznie 

przybory do pisania, tj. pióro lub długopis 

z czarnym tuszem, a w przypadku testu z 

matematyki również linijkę. Co ważne, na 

egzaminie nie można było korzystać 

zarówno z kalkulatora, jak i ze słowników 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 

uczniowie będą mogli poznać w piątek, 14 

czerwca 2019 roku. Zaświadczenia 

wydawane będą w szkołach tydzień 

później - w piątek, 21 czerwca 2019 roku.   

9.  Wielkanoc 

Data świąt wielkanocnych nie jest stała i przypada w różnych terminach, dlatego co roku pojawia się 

wiele pytań dotyczących tego, kiedy Wielkanoc. W 2019 roku święto to wypada dokładnie 21 

kwietnia. Naturalnie będzie to niedziela. Wielkanoc 2019 tradycyjnie poprzedzą inne święta, tj. Wielki 

Czwartek, który przypada 18 kwietnia, Wielki Piątek (19 kwietnia) oraz Wielka Sobota (20 kwietnia). Z 

kolei dzień po Wielkiej Niedzieli, czyli 22 kwietnia, wypada Poniedziałek Wielkanocny, czyli tzw. Lany 

Poniedziałek lub Śmigus-Dyngus.    

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym uczniom, nauczycielom i 

wszystkim pracownikom szkoły, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, 

nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, 

wiosennym nastroju. 
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9.  Szkolny konkurs ortograficzny 

30 kwietnia 2019r odbył się Szkolny Konkurs 

Ortograficzny. Wzięli w nim udział uczniowie 

klas II i III, którzy najlepiej napisali dyktando w 

klasie. Do uzupełnianki ortograficznej  zasiadło 

12 uczniów. Najmniej błędów zrobiło 2 

uczniów z klasy III – po 3 błędy i 1 uczeń z 

klasy II popełnił 4 błędy.  

Uczniowie Ci pojadą z opiekunem konkursu 

Krystyną Jaksik na  Gminny Konkurs 

Ortograficzny do Woźnik.  

Wszyscy uczniowie biorący udział w  Szkolnym 

Konkursie Ortograficznym otrzymali dyplomy 

za udział, zaś finaliści drobne upominki 

sponsorowane przez Radę Rodziców naszej 

szkoły. 

 
 

 

 

 

10. Recytatorski Konkurs Patriotyczny – 

Kto Ty Jesteś? 

II Edycja konkursu – zorganizowany dla 

uczczenia Święta Konstytucji Trzeciego Maja i 

Święta Flagi. Organizatorzy R.Duda, E.Masłoń, 

I.Myszkowska i I.Ślęzok pod honorowym 

patronatem Pani Dyrektor naszej szkoły 

K.Sosnowskiej. 

Konkurs ma dwie formy: uczniowie klas 

młodszych (klasy I-IV) recytują wybrany wiersz 

patriotyczny a ucznioeir klas V-VIII oraz klasy 

gimnazjalne piszą własne teksty na wybrane 

tematy: 

Klasy V-VI  -Napisz list do rówieśnika z 

zagranicy, w którym opowiesz o niezwykłym 

miejscu związanym z Historią naszego kraju. 

Klasa VIII i gimnazjum – napisze do wyboru 

przemówienie lub rozprawkę na temat 

Zgłoszenia należało  kierować do 

organizatorów do dnia 6.05.2019r 

10.05.2019r w bibliotece szkolnej odbył się 

recytatorski konkurs patriotyczny dla uczniów 

klas I-IV. 

Wzięło w nim udział 8 uczniów. Jury w składzie 

Renata Mazur, Elżbieta Masłoń, Iwona Frisch-

Neuman i Krystyna Jaksik przyznało 2 pierwsze 

miejsca uczennicom z klas I i IV, 1 drugie 

miejsce zdobył uczeń klasy II oraz 3 trzecie 

miejsca uczennicom z klas I i II. Reszta 

uczestników otrzymała wyróżnienia ponieważ 

poziom konkursu był bardzo wysoki i wszyscy 

pięknie się przygotowali. 

Natomiast w kategorii klas starszych 

……………….. 
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12.Konkurs o „Mistrza kaligrafii” 

Konkurs był kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach.Celem konkursu 

jest rozpowszechnienie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli pięknego pisania. Kształtowanie 

charakteru- wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju. 

Chętni uczniowie z klas I-III mają do przepisania tekst wiersz J.Brzechwy „ Tydzień” na kartce w 

wąskie linie 

Zaś uczniowie klas starszych IV-VII przepisują treść fraszki J.Kochanowskiego „ Na lipę” 

Uczniowie klas VIII i gimnazjum przepisują tekst bajki I.Krasickiego „ Lew i zwierzęta” 

Prace należy składać do 16.05.2019r w bibliotece szkolnej. Organizatorzy : R.Mazur. E.Masłoń, 

I.Ślęzok ocenią prace 

SZKOLNY KONKURS O TYTUŁ ,,MISTRZA KALIGRAFII ''                                                          

 

 
 W dniu 16 maja 2019r. został przeprowadzony konkurs o ,,MISTRZA KALIGRAFII '' 
 
         Konkurs przebiegał w trzech kategoriach : 
 
KATEGORIA  I-III 
 

1. Julia Wrońska kl. I 
2. Emilia Gaweł kl. II 
3. Anna Mus kl. I  II miejsce 
4. Florian Skop kl.IIa   
5. Igor Recha kl. II a  I miejsce 
6. Magda Meye kl IIb  III miejsce 
7. Lena Petruch kl. IIb  II miejsce 
8. Jasmina Kozieł kl. IIb   II miejsce 
9. Nikodem Maslaniec kl. II b  I miejsce 
10. Laura Swierc kl. III   II miejsce 
11. Zuzanna Wojsyk kl. III 

 
KATEGORIA IV-VI 
 

1. Agata Wiatrek kl. IVb 
2. Olaf Oberski kl. IVb   II miejsce 
3. Natalia Hanulok kl. Ivb 

4. Kamila Cuber kl. IVa 
5. Mikołaj Cogiel IVa 
6. Roksana Karmolińska IVa  I miejsce 
7. Patrycja Jarosz Vb 
8. Martyna Borecka IVa 
9. Wiktoria Kożuch IVb  I miejsce 
10. Aleksandra Bazior Va 
11. Wiktor Skulimowski IVb II miejsce 
12. Sara Osadnik Vb 
13. Weronika Starczewska IVa III miejsce 
14. Zuzanna Piełot Va 
15. Oliwia Bogacka VI  I miejsce 

 
KATEGORIA VII-VIII ORAZ IIIG 
 

1. Zuzanna Janus kl. VIIb  II miejsce 
2. Kinga Pampuch VIIa I miejsce 
3. Emilia Gorol kl. VIIb III miejsce 
4. Natalia Slimok kl. IIIbG II miejsce 
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12. Wycieczka do Łagiewnik i Inwałdu 13. Wycieczka do Krakowa

Dnia 14.05.2019 r. klasa III wraz z rodzicami 

wybrała się na całodniową wycieczkę do 

Łagiewnik (msza św.), Wieliczki i Inwałdu. 

Największą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie 

zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, w której 

zapoznały się z historią wydobycia soli. Na 

zakończenie w podziemnym kinie zobaczyły 

film w 3D i wirtualnie utrwaliły zdobyte 

informacje. Później po pysznym obiedzie 

wszyscy pojechali do Inwałdu, gdzie mimo 

brzydkiej pogody zwiedzali mini Zoo. W sali 

kominkowej dzieci malowały obrazki na szkle 

dla mam z okazji ich zbliżającego się święta. 

Około godz. 20.00 trochę zziębnięci, ale w 

dobrych humorach dzieci i rodzice wrócili do 

domu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 14 maja 2019r. klasa Va, Vb oraz 

IVa wraz z opiekunami udała się na dwudniową 

wycieczkę do grodu Kraka. Zebraliśmy się przed 

szkołą o godzinie 7.00, podróż trwała 3 

godziny.  Na miejscu, w pobliżu Wawelu 

dołączyła do nas pani przewodniczka. Najpierw 

udaliśmy się na zamek królewski, gdzie 

zwiedzaliśmy krypty i katedrę, dotknęliśmy 

serca dzwonu Zygmunta. Następnie 

oglądaliśmy wystawy w podziemiach Rynku, 

które pokazywały nam różne stare przedmioty. 

Kolejną atrakcją było zwiedzanie Kościoła 

Mariackiego i wysłuchanie hejnału z jego wieży. 

Gorący posiłek zjedliśmy w McDonald’s. 

Po południu spacerowaliśmy po najstarszej 

dzielnicy Krakowa – Kazimierzu. Wieczorem 

dotarliśmy do hotelu „Krakus” przy ulicy 

Koszykarskiej. Czas wolny spędziliśmy na 

wspólnych zabawach i rozmowach. W drugim 

dniu przewodnik oprowadził nas  po 

interaktywnym centrum odkrywania historii 

Polski i Polaków „History land”. Płynęliśmy 

„Legendą” po Wiśle. Z ciekawością 

obejrzeliśmy sklepiki w Sukiennicach, gdzie 

widzieliśmy malowane talerze i ozdobne kubki. 

Chodząc po mieście mijaliśmy fontannę, 

pomnik Adama Mickiewicza oraz okno 

papieskie. Najbardziej podobało nam się 

zwiedzanie Wawelu. Zmęczeni, ale pełni 

wrażeń opuściliśmy Kraków 15 maja o godzinie 

16.00, do Psar dojechaliśmy o 18.30.  

Wycieczka dostarczyła nam dużo 

niezapomnianych przeżyć i wzbogaciła naszą 

wiedzę o historii Polski. 

Zuzanna Piełot 

 

Zuzanna Piełot 
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14. Wyjazd do Włoch w ramach projektu ERASMUS + 

 

W dniach od 12 do 19 maja br. nasza piątka 

wzięła udział w już ostatnim 

międzynarodowym uczniowskim spotkaniu w 

ramach programu ,,Erasmus+”. Przewodnim 

tematem warsztatów był recykling, a 

odbywały się one w Vedano Olona we 

Włoszech. 

W dniu wyjazdu spotkaliśmy się o godzinie 

15.00 na lotnisku w Katowicach, aby koło 

godziny 19 wylądować w Mediolanie i 

przejechać wraz z osobami nas goszczącymi do 

ich domów. Pierwszego dnia, z uwagi, że 

byliśmy jedyną grupą która tak szybko 

przyleciała, pojechaliśmy do położonego 

niedaleko miasta Varese, gdzie spędziliśmy 

mile początek dnia. Następnie wróciliśmy do 

Vedano, gdzie czekała na nas wycieczka po 

okolicy. Drugiego dnia odwiedziliśmy firmę 

Lati produkującą biodegradowalny plastik, 

przedszkole, szkołę oraz szkołę specjalną. Po 

południu wzięliśmy udział w warsztatach a o 

godzinie 18:15 zostaliśmy oficjalnie przywitani 

przez Burzmistrza p. Cristiano Citterio. Trzeci 

dzień rozpoczęliśmy od koncertu w wykonaniu 

uczniów miejscowej szkoły na cześć Św. 

Pankracego, po czym poszliśmy zwiedzić 

kolejna szkołę, gdzie zorganizowana została 

kolejna część warsztatów zakończona 

obiadem w parku. Następnie odbyła się 

prezentacja o tematyce recyklingu oraz 

wybraliśmy się do domu starców. Piątego dnia 

spotkaliśmy się o godzinie 7:15 i wyruszyliśmy 

do Mediolanu, gdzie zwiedziliśmy z 

przewodnikiem m.in. zamek Sforzów i słynną 

katedrę Narodzin św. Marii. Dzień zakończył 

się dla nas około godziny 20tej przyjazdem do 

Vedano Olona. Dzień szósty rozpoczęliśmy od 

przedstawienia w wykonaniu uczniów szkoły. 

Sobotnie popołudnie spędziliśmy na graniu w 

podchody i zbijaka, a wieczór z osobami które 

na gościły. Ostatniego dnia o godzinie 11tej 

wyruszyliśmy na lotnisko gdzie o 15:10 

wylecieliśmy z powrotem do Polski. Rozstanie 

nie odbyło się oczywiście bez łez i mamy 

nadzieję, że rozpoczęte przyjaźnie uda nam się 

utrzymać. 

Uczestnicy: 

Adrianna Mateja, Andrzej Barwicki, Kacper 

Fabiańczyk, Kinga Kaczuga oraz Kuba Łazaj 
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15. Konkurs profilaktyczny 

W dniach 9,10 i 13 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach 

przeprowadzono cykl zajęć mających na celu zwrócenie uwagi uczniów na własne zdrowie, rozwój i  

wartościowe życie. 

       W pierwszym dniu zorganizowano akcję ,,Zdrowe Drugie Śniadanie”. Uczniowie przygotowali 

zdrowe, różnorodne kanapki, szaszłyki owocowe, sałatki, naleśniki, jogurty z müsli itp. Wykonane 

potrawy oceniło jury przyznając nagrody.  Przeprowadzony konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem dzieci i przypomniał o konieczności spożywania śniadania, które ma ogromny 

wpływ na zdrowie i rozwój młodego organizmu. Problemem jest bowiem to, że dzieci nie spożywają 

śniadania i odżywiają się nieprawidłowo. 

     W kolejnym dniu  pani dietetyk przeprowadziła prelekcje na temat ,,Zasad prawidłowego 

odżywiania”. Celem tego spotkania było zainteresowanie uczniów znaczeniem prawidłowej diety i jej 

wpływem na nasze samopoczucie oraz rozwój młodego organizmu. Zwrócono uwagę na ostrożność  

w stosowanych dietach tzw. odchudzających  przez młodych ludzi, spożywaniu napojów 

energetycznych oraz przypomniano o chorobach: takich jak anoreksja czy bulimia wynikających z 

nieprawidłowego odżywiania. Na spotkaniu uczniowie mieli możliwość zapytania specjalistę o 

interesujące ich zagadnienia. 

     W trzecim dniu działań profilaktycznych przeprowadzono konkurs plastyczny zatytułowany: 

,,Uzależnieniom mówimy NIE. Pamiętamy o miłości, wolności, przyjaźni i tolerancji”. Zadaniem 

uczniów było wykonanie dowolną techniką plakatów  nawiązujących do wylosowanych tematów.  W 

sposób bardzo ciekawy, przemyślany wykonano prace, które uwzględniały zagadnienia nawiązujące 

do problemu uzależnienia człowieka od nikotyny, alkoholu, narkotyków , dopalaczy, lekarstw  a 

nawet komputera. Dzieci w piękny sposób pokazały,  jak ważne w naszym życiu jest, byśmy kochali 

kogoś, mieli przyjaciół,  czuli się akceptowani i tolerowani przez innych. Na korytarzu szkolnym 

wykonano wystawę prac uczniów. 

    Przeprowadzone akcje profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, przypomniały 

o konieczności dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, zachęcały do aktywności oraz życia 

wolnego od uzależnień. 

 

  

 

                                                                                                                                          pedagog  szkolny 

                                                                                                                                          Ewa Koba-Opiełka 
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16. Konkurs  z języka angielskiego 

Konkurs to odbył się on 27.05.2019 roku. 

Podzielony był na dwie grupy wiekowe: IV-VI 

oraz klasy VII, VIII i 3 gimnazjum. Był to test 

wiedzy o krajach należących do Wielkiej 

Brytanii ( obejmował: historię, kulturę oraz 

geografię). W kategorii klas IV-VI: pierwsze 

miejsce Oskar Myrcik, drugie miejsca: Zuzanna 

Piełot i Kacper Klabis a trzecie miejsca Aron 

Kandzia i Emilia Ślęzok. W kategorii klas 

starszych: I m-ce Wiktoria Wawrzynek, II m-ce 

Szymon Zawis i III m-ce Julia Pietrucha. 

 

 

 

 

 

 

17.  Wycieczka do Torunia 

W dniach 27.05-29.05.2019r uczniowie klas VI, 

VIIa i VIIb uczestniczyli w wycieczce do 

Torunia, Trójmiasta i Malborka. Podczas 

pierwszych dwóch dni wycieczki młodzież 

zwiedziła Toruń, Gdańsk - gdzie mogła się 

przenieść w czasie do lat 40-tych 

dwudziestego wieku i zwiedzić interaktywne 

muzeum II Wojny Światowej, Gdynię -  gdzie 

podziwiała słynne statki „Błyskawica” i „Dar 

Pomorza”. Podczas wyjazdu nie mogło także 

zabraknąć słynnego Molo w Spocie. W 

ostatnim dniu uczniowie mieli okazję wejść na 

latarnię morską w Krynicy Morskiej oraz 

zwiedzić zamek w Malborku. 
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18. Dzień Mamy w klasie II 

„ Kochana Mamo dziękuję Ci…” pod takim hasłem odbyła się impreza w klasie II b. Zaproszono na nią 

mamy uczniów tej klasy oraz panią dyrektor i panią wicedyrektor. Na początek uczniowie przedstawili 

bajkę pt. „ Kopciuszek”, potem śpiewali piosenkę : „ Jesteś Mamo skarbem mym” i recytowali 

wierszyki. Na zakończenie przygotowali kawę i ciastka oraz wręczyli własnoręcznie posadzone dwa 

miesiące wcześniej pelargonie, które ozdobili kwiatkami z krepiny. Mamy otrzymały również swoje 

portrety oraz portrety rodzin.                                           

                                                                                                wych. klasy E. Masłoń  
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19. Bieg Papieski 

       W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach  został zorganizowany V Bieg Papieski, 
który nadal licznie gromadzi społeczność naszej miejscowości.  Impreza tradycyjnie rozpoczęła się 
od uroczystego biegu. W tym roku trasa prowadziła ulicami Babienicy. Dystans wynosił  ponad 2 
km, a na mecie każdy uczestnik otrzymał medal. Jednak nie była to jedyna atrakcja tego 
popołudnia. Dla zgromadzonych mieszkańców uczniowie zaprezentowali swoje taneczne 
umiejętności, a chętne dzieci i ich rodzice mogli rywalizować ze sobą podczas meczu piłki nożnej. 
Oprócz tego można było skosztować ciast upieczonych przez rodziców, napić się kawy i skorzystać 
ze stoiska gastronomicznego. Dzięki zaangażowaniu pań z Zespołu „Babie Lato” uroczystość 
urozmaicona była występem wokalnym i możliwością wicia wianków, co cieszyło się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie wspomogli 
naszą inicjatywę.  
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20. Wycieczka klas I, IIa i IIb do Muzeum Chleba 

6 czerwca 2019r klasy młodsze wyjechały na całodniową wycieczkę do Radzionkowa do Muzeum 

Chleba . Jest to bardzo ciekawe miejsce w którym zgromadzono przeróżne przedmioty codziennego 

użytku z poprzedniego wieku. W salach muzeum dzieci oglądały dawne pralki, wyżymaczki, lampy, 

lodówki, naczynia i inne, których  dawniej ludzie  używali. Nade wszystko ważne jednak było zdanie 

założyciela muzeum, prosił on wszystkich o poszanowanie chleba. Przytaczał przykłady, gdy ludzie 

chodzili głodni np. podczas wojny i apelował do dzieci aby traktowały chleb jak skarb, który reraz 

mają ale nie zawsze tak może być. W dalszej części dzieci dostały odrobinę ciasta i przygotowały 

sobie bułeczki. Zostały one wypieczone i każdy mógł sobie swój wypiek zjeść. 

Po wizycie w Muzeum pojechaliśmy  do Zoo w Chorzowie. Tam podczas spaceru obejrzeliśmy różne 

zwierzęta. 
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21. Zielona Szkoła klasy VIII 

3 czerwca 2019 roku wybraliśmy  się do Jastrzębiej Góry, by uczyć się i odpoczywać w ramach zielonej 

szkoły. Podróż pociągiem a potem autobusem minęła w miłej atmosferze żartów i pogaduszek. Po 

rozlokowaniu się w ośrodku Klif  poszliśmy przywitać się z Bałtykiem. 

 Drugiego dnia podziwialiśmy wybrzeże klifowe, walkę  z żywiołem o jego umocnienie, 

spacerowaliśmy po plaży, a po obiedzie odwiedziliśmy przepiękny  wąwóz Lisi Jar  oraz latarnię 

morską w Rozewiu. Wieczorem przy ognisku śpiewaliśmy popularne piosenki i ponadczasowe polskie 
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rockowe hity. Trudno nam było się rozstać, więc zabawa przeniosła się do budynku i dopiero cisza 

nocna zakończyła koncert przy  migających światełkach telefonów. 

 Trzeci dzień był dla wszystkich prawdziwym wyzwaniem. Przejechaliśmy piękną ścieżką 

rowerową wzdłuż Zatoki Puckiej prawie 40 kilometrów, by odpocząć na helskim cyplu. Podróż 

powrotna  była już prostsza – na dworzec dotarliśmy meleksami, do Władysławowa pociągiem, a do 

Jastrzębiej Góry autobusem. Okazało się, że mieliśmy jeszcze dość sił, by na klifie obejrzeć zachód 

słońca. 

 Czwartek wypełniła nam wycieczka do Gdańska, gdzie zwiedzaliśmy stare miasto, zabytkowe 

kościoły, obiekty  związane z walką o utrzymanie polskości w czasie II wojny światowej, a także   

multimedialne muzeum  historii Solidarności - Europejskie Centrum Solidarności, z dachu którego 

podziwialiśmy panoramę miasta. 

  Przedostatni dzień przeznaczyliśmy na zabawę w parku linowym  i plażowanie na cieplutkim 

piasku. Wieczorem zorganizowaliśmy dyskotekę. W sobotę kupowaliśmy pamiątki i niestety 

musieliśmy się pakować, ponieważ o 14.00 czekał na nas autobus, by zawieźć nas do Gdyni, skąd 

mieliśmy pociąg powrotny. Popołudnie spędziliśmy na kinowym seansie, bo pogoda sprawiła nam 

psikusa i lało jak z cebra.  

 Tydzień nad morzem zapamiętamy na długo. Wspólne spacery, wycieczki, zabawy, posiłki i 

zajęcia uświadomiły nam, jak wzajemnie się lubimy i cieszymy z bycia razem, a jedocześnie,  że to 

nasz ostatni wyjazd. 

Klasa VIII 
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22. Sukcesy naszych uczniów w Konkursie o ruchu drogowym 

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  

  Tegoroczny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym był bardzo udany dla 

reprezentującej naszą szkołę drużyny. 

  W związku z likwidacją gimnazjów szkołę podstawową reprezentowały dwie drużyny tj. 

młodsza i starsza. To drużyna  złożona z uczniów klasy ósmej i trzeciej gimnazjum nawiązała do 

tradycji sięgającej 20 lat, gdzie nasi uczniowie osiągali wielokrotnie w tym liczącym się  

Ogólnopolskim Turnieju w Ruchu Drogowym znaczne sukcesy. 

 Po zwycięstwach w eliminacjach gminnych, a później powiatowych w tym roku uczniowie 

naszej szkoły zwyciężyli również w okręgu częstochowskim i zakwalifikowali się do finału 

wojewódzkiego, który odbył się jak co roku w zespole szkół w Czeladzi. W składzie zwycięskiej 

drużyny byli uczniowie 8 klasy Skuła Wiktor i Trela Olivier oraz uczeń 3 klasy gimnazjum Kwaśniewski 

Mikołaj. Rezerwowym zawodnikiem była Marta Syguda, uczennica klasy ósmej. Po raz trzeci w 20 

letniej historii nasza drużyna okazała się najlepsza w województwie śląskim i zakwalifikowała się do 

finału ogólnopolskiego. Ten sukces to wynik kilkuletniej ciężkiej pracy uczniów, poznawania 

przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, jak również ćwiczeń na torze 

sprawnościowym.  

 Finał ogólnopolski odbył się w dniach od 4.06. do 6.06. 2019r. w Bochni koło Krakowa. 

Uczniowie chcąc uczestniczyć w tym finale musieli zrezygnować z pobytu na Zielonej Szkole nad 

morzem, która odbywała się w tym samym terminie. Trzydniowa impreza była świetnie 

przygotowana, z wieloma atrakcjami, między innymi zwiedzanie kopalni i możliwość jazdy 

samochodem rajdowym. Same zawody były bardzo wyrównane, gdyż wszystkie drużyny były bardzo 

dobrze przygotowane. Mimo czwartego wyniku z przepisów ruchu drogowego oraz pierwszego na 

miasteczku ruchu drogowego, drobne błędy na bardzo trudnym torze przeszkód spowodowały, że 

nasza drużyna zajęła 13 miejsce.  Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju na zakończenie 

zawodów otrzymali wspaniałe nagrody.  

 Drużynę przygotowywał Ernest Pogoda 
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23. Festiwal zawodów w Koszęcinie 

Festiwal Zawodów w Koszęcinie 

12 czerwca br. uczniowie klas siódmych naszej szkoły wzięli udział w II Festiwalu Zawodów  w 
Koszęcinie. Celem festiwalu jest promocja szkolnictwa i kształcenia zawodowego wśród młodzieży 
planującej swoją przyszłość zawodową. 

Festiwal to  impreza edukacyjna, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izbę 
Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk 
im. Stanisława Hadyny. 

 Mieliśmy okazję zobaczyć, porozmawiać z wieloma wystawcami, którzy we współpracy z 
przedsiębiorcami w atrakcyjny sposób prezentowali nabywane przez siebie umiejętności zawodowe 
w różnych profesjach. Prezentacje uzupełniały stoiska przygotowane przez pracodawców – 
rzemieślników, możliwość doradztwa zawodowego.  

Reasumując była to bardzo ciekawa i udana impreza przygotowana na wysokim poziomie w 
przepięknej scenerii zespołu pałacowo-parkowgo ZPiT Śląsk i jedynym jej minusem jest to, że 
prezentowały się przeróżne szkoły i zawody z dalszych okolic, natomiast brak było szkół z terenu 
naszego powiatu, czy powiatów ościennych, w których to najczęściej młodzież nasza podejmuje 
naukę. 
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24. Wizyta klasy I w bibliotece publicznej 

Pod koniec roku szkolnego klasa I wraz z Panią bibliotekarką Renatą Mazur i wychowawczynią 

Krystyną Jaksik wybrała się do Publicznej biblioteki mieszczącej się w Babienicy. Pani bibliotekarka 

przedstawiła dzieciom zasady korzystania z biblioteki. Zachęciła aby zapisywali się i czytali książeczki 

przeznaczone dla nich, pokazała półki z literaturą dziecięcą. Muszą jednak zapisać się do biblioteki w 

obecności rodzica. 
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Przeczytała im także ciekawą bajeczkę, która jak każda bajka miała swój morał. Na koniec dzieci 

otrzymały małe upominki i słodycze. 

To była bardzo udana wyprawa. 

 

25. Zielona pracownia 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach znalazła się w gronie  laureatów konkursu 

ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 

„Zielona Pracownia _projekt2019”. 

14 czerwca tego roku oficjalnie przedstawiciele naszej szkoły  pani dyrektor Klaudia Sosnowska, 

nauczyciel pan Damian Gorol oraz  dyrektor Zespołu Administracyjno- Ekonomicznego Szkół  pani 

Zofia Cichowska odebrali promesę przyznania dotacji na utworzenie szkolnej pracowni. 

Konkurs „Zielona Pracownia” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu 

województwa śląskiego. Jego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby 

nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych lub chemiczno-fizycznych. 

 Dzięki dofinansowaniu w wysokości 30.000,00zł. w  naszej szkole  powstanie nowoczesna 

ekopracownia pn. „Zielono mi”. 

Prace związane z powstaniem pracowni będą trwać podczas wakacji. 
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26. Rozdanie nagród 18.06.2019 

W przeddzień uroczystego zakończenia roku szkolnego Pani Dyrektor Klaudia Sosnowska wraz z 

innymi nauczycielami rozdała nagrody, które uczniowie zdobyli w różnorodnych konkursach na 

terenie naszej szkoły. Były to nagrody np. za wzorowe czytelnictwo, ortograficzny, kaligraficzny, 

patriotyczny, profilaktyczny, sportowe itp.  

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. 

Dziękujemy. 
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27. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

19 czerwca 2019r to dzień Uroczystego Zakończenia 2018/19 Roku Szkolnego. Został on podzielony 

jakby na dwie części ze względów praktycznych. I część odbyła się o godz. 8.00 dla klas I-VI. Klasa V 

przedstawiła krótki komiczny program nt. różnych rodzajów uczniów. Po akademii wszyscy udaliśmy 

się do klas gdzie dzieci otrzymały swoje świadectwa. 

O godzinie 9.00 w Kościele Parafialnym odbyła się uroczysta Msza Święta. 
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28. Pożegnanie klas gimnazjum i klasy VIII 

Około godziny 10.00 odbyła się akademia dla klas VII, VIII oraz klas III gimnazjum. W tym roku szkołę 

opuściło wielu absolwentów aż dwie klasy gimnazjum i klasa VIII. Dla nich klasy VII przygotowały 

program artystyczny oraz upominki na zakończenie tego etapu nauczania. Było to ciekawe 

przedstawienie podkreślające cechy charakterystyczne absolwentów. 

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceburmistrz, która wręczyła nagrody Burmistrza za 

najlepsze wyniki nauczania, finalistom olimpiady a także drużynom sportowym. 

Następnie uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali świadectwa, nagrody a ich rodzice, którzy 

także zostali zaproszeni na tę uroczystość listy gratulacyjne. 

Absolwentom życzymy dużo sukcesów na nowej drodze nauki w innych szkołach. 
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29. Witajcie wakacje!!! 

Po rozdaniu świadectw następuje czas, który uwielbiają wszystkie dzieci te duże i małe – WAKACJE 

Życzymy dużo słońca i pogodnych dni, wielu przygód i wrażeń, poznania 

nowych, dobrych przyjaciół no i oczywiście abyście wypoczęli i zdrowi wrócili 

po wakacjach do nauki i szkoły. 

 

 

 

 


