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W numerze:  

 

 uczniowie                  

z pasją, 

 nauka                        

w czasach 

pandemii, 

 nasze sukcesy, 

 łamigłówki, 

 krzyżówka, 

 rebusy, 

 horoskop, 

 kolorowanki. 
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Nazywam się Jakub Gurgul, mam 15 lat i chodzę do klasy 8a. 

Moją pasją od najmłodszych lat jest karate kyokushin.  

Odkąd pamiętam podobały mi się sztuki walki i zawsze 

marzyłem o tym,  żeby rodzice zapisali mnie na jedną z wielu dyscyplin 

pełnokontaktowych. Pięć lat temu moje marzenie się spełniło! Od 2015 

roku systematycznie chodzę na treningi do Jastrzębskiego Klubu 

Kyokushin Karate KUMITE. Ludzie, których poznałem w klubie są 

bardzo mili, a w sali i na macie atmosfera jest nie do opisania. Dzięki 

ćwiczeniom nabyłem umiejętność koncentracji, stanowczość, 

opanowanie oraz ogromną sprawność fizyczną.  

 

Moje największe osiągnięcia: 

 I miejsce w IX International Salt Cup Tournament in Karate 

Kyokushin, 

 I miejsce w VIII Międzynarodowym Turnieju Karate 

Kyokushin Dzieci i Młodzieży “ONE WORLD ONE 

KYOKUSHIN”, 

 III miejsce w VIII Międzynarodowym Turnieju Karate 

Kyokushin Dzieci i Młodzieży “ONE WORLD ONE 

KYOKUSHIN”, 

 II miejsce w IV Pucharze Śląska Dzieci i Młodzieży Karate 

Kyokushin, 

 III miejsce w VII  Międzynarodowym Turnieju o Puchar Solny 

Karate Kyokushin, 

 I miejsce w Międzynarodowym Pucharze Prezydenta Miasta 

Sieradza w Karate Kyokushin, 

 III miejsce w XXXIX Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego 

Karate Kyokushin, 

 II miejsce w Pucharze Polski. 

Mam nadzieję, że zainspirowałem kogoś do uprawiania tej 

niesamowitej dyscypliny sportu! 
 

 
 

 



 
 

Nauka w czasach pandemii 
 

            Koronawirus – słowo, które od ponad trzech miesięcy słychać wszędzie! Wirus, o którym tak dużo 

obecnie się mówi nosi nazwę SARS-Cov-2 i wywołuje chorobę zakaźną o nazwie COVID-19. Pierwsze 

przypadki zakażenia zostały wykryte w mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei w grudniu 2019 roku. 

Niestety, pochodzenie wirusa jeszcze nie jest znane, a eksperci nadal szukają jego źródła.  

Z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się choroby na świecie, 10 marca polski rząd podjął decyzję 

o odwołaniu wszystkich imprez masowych, a od 12 marca zamknięto uczelnie, przedszkola, szkoły i inne 

placówki oświatowo-wychowawcze. Kolejnym krokiem polskiego rządu było wprowadzenie stanu zagrożenia 

epidemicznego, poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń. 20 marca został wprowadzony na terenie Polski 

stan epidemii. Do dzisiaj po upływie ponad trzech miesięcy obowiązują jeszcze pewne ograniczenia, które 

należy respektować. 

Z perspektywy nas – uczniów sytuacja, która nastąpiła wywołała zarówno negatywne, jak                    

i pozytywne skutki. Spowodowała m. in. to, że zostaliśmy odcięci od jakże przyjemnego życia towarzyskiego 

w szkole. Nauka przedmiotów zaczęła odbywać się w całkiem inny, nowy dla nas wszystkich sposób. 

Musieliśmy nauczyć się pracy bardziej samodzielnej oraz większej systematyczności. Nieraz gubiliśmy się 

w ilości materiału, który trzeba było wykonać. Na szczęście z czasem udało się wypracować bardzo 

dogodny system nauczania - poprzez lekcje online na platformie Teams. Przyswajanie wiedzy stało się 

łatwiejsze, dzięki lepszemu kontaktowi  z nauczycielami.  

Innym negatywnym aspektem było to, że zostaliśmy niemalże zamknięci w swoich domach, gdyż nie 

mogliśmy spotykać się z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Zamknięte zostały place zabaw i inne tereny 

rekreacyjne. Z biegiem czasu zamknięcie i duże ograniczenia uświadomiły nam, jak ważny jest dla nas 

kontakt z drugim człowiekiem oraz naturą. Pozytywne było to, że mogliśmy więcej czasu spędzić                       

z rodzicami oraz rodzeństwem.  

Mamy wielką nadzieję, że sytuacja spowodowana epidemią zostanie wkrótce opanowana. Dzięki 

temu, że każdy z nas będzie stosował się do zasad bezpieczeństwa - wyjdziemy z tego zdrowi. Czekamy                

z niecierpliwością na powrót do normalności. 
                                                                                                                                                  Bartosz Penkała, kl. 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wojewódzkie Konkursy 

Przedmiotowe 
Uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuł 

laureata i finalisty Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych. Maciej 

Kopiec (kl. VII b) został laureatem 

Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Matematyki, 

natomiast Marta Szczurek (kl. VII a) 

została finalistką Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka 

Polskiego. Brawo! 

 
 

 

Zwycięstwo w VI Powiatowym 

Konkursie z Matematyki 

11 marca odbył się VII Powiatowy 

Konkurs z Matematyki dla Uczniów 

Szkół Podstawowych, w którym 

wzięli udział laureaci etapu 

szkolnego z większości szkół 

podstawowych naszego powiatu. Do 

konkursu zgłosiło się 21 uczniów.                  

Z dumą informujemy, że uczeń 

naszej szkoły - Maciej Kopiec zajął   

I miejsce w powiecie,  a tym 

samym został laureatem! Brawo! 

 
 

 

Ogólnopolski konkurs z geografii – 

GALILEO 

Na początku marca uczniowie  

naszej szkoły uczestniczyli 

 w ogólnopolskim konkursie                         

z geografii - Galileo. Tytuł laureata 

zdobył Tomasz Tomecki (6b), zaś 

wyróżnienie w konkursie otrzymała 

Anna Murańska (5a). Gratulujemy! 

 

 

 
Powiatowe Zawody Tenisa 

Stołowego Dziewcząt 

W Szkole Podstawowej w Pszowie 

odbył się Powiatowy Drużynowy 

Turniej Tenisa Stołowego . Nasze 

zawodniczki w składzie: Roksana 

Szczepańska, Oliwia Madecka                    

i Julia Tkocz zajęły III miejsce. 

Brawo! 

 

 

 

 

Gminny Konkurs Recytatorski             

kl. VII - VIII 

11 marca 2020 r. odbył się Gminny 

Konkurs Recytatorski dla uczniów 

klas VII i VIII. Nasza Szkołę 

reprezentowali: Wojciech Moczała 

(VII b), Diana Hussein (VIII a)              

i Bartosz Penkała (VIIa), który 

zajął II miejsce. Gratulujemy! 

 
                                         

Gminny Konkurs Recytatorski 

„Przecinek” 

10 marca 2020 roku odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski 

„Przecinek”. Naszą szkołę 

reprezentowali: Mateusz Żymełka 

(Ib), Emilia Grzegoszczyk (IIb), 

Alicja Brzemia (IIIc), Nicole 

Grzegoszczyk (Va) i Roksana 

Szczepańska (VIb), a Emilia 

Grzegoszczyk i Alicja Brzemia 

zajęły ex aequo I miejsce. 

 

Wirtualny Dzień Ziemi 

Wyniki szkolnego konkursu z okazji 

Dnia Ziemi:  

I. Kategoria plakat: 1. miejsce- 

Julia Klepek (kl.5c), 2. miejsce - 

Julia Toman z Oliwią Sitek (kl. 5c)           

i Anna Murańska (kl.5a), 3. miejsce 

- Ala Glenc (kl.5b) i  Alicja Parus           

z Blanką Lawędziak (kl.5c). 

II. Kategoria prezentacja 

multimedialna: 1. miejsce - Róża 

Kałusek z Patrycją Kałusek (kl.6c), 

2. miejsce - Tomek Trzeciak (kl.5c), 

3. miejsce - Filip Przybyła (kl.5b)             

i Jakub Marek (kl. 5a). 

III. Kategoria film: 1. miejsce - 

Sandra Adamczyk (kl.5b),               

2. miejsce - Wiktoria Halista  

(kl.5b) z Maksymilianem Halistą               
(kl.6c). 

 

„Złoty Wawrzyn”  

Czworo uczniów naszej szkoły 

zostało docenionych w Powiatowym 

Przeglądzie Twórczości 

Literackiej Dzieci i Młodzieży 

„Złoty Wawrzyn”. W kategorii klas 

IV- VI wyniki prezentują się 

następująco: Ania Murańska                 

z klasy V a zajęła I miejsce, 

Sandra Adamczyk z klasy                      

V b otrzymała wyróżnienie.                   

W kategorii klas VII- VIII: 

Maciej Hudek z klasy VIII b zajął 

III miejsce, Jakub Pająk z klasy              

VII a otrzymał wyróżnienie. 

Gratulujemy! 

 

 

Międzynarodowy Konkurs "Kangur 

Matematyczny" 

Uczniowie naszej szkoły, jak co 

roku, brali udział w tym konkursie, 

uzyskując wysokie wyniki w swoich 

kategoriach: 

Igor Szczurek -  3. miejsce             

w powiecie i 3. miejsce w regionie 

katowickim; 

Szymon  Hermanek - 3. miejsce           

w powiecie i 3. miejsce w regionie 

katowickim; 

Bartosz Oślizło - 3. miejsce              

w powiecie i 3. miejsce w regionie 

katowickim; 

Maciej Kopiec - 4. miejsce               

w powiecie; 

Natalia Wala - 5. miejsce                    

w powiecie; Maciej Kruczek - 6. 

miejsce w powiecie. Gratulujemy! 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych 

Wyniki powiatowego konkursu 

„Create Your English World V”  

5 marca został rozstrzygnięty 

Powiatowy Konkurs Plastyczno - 

Językowy "Create Your English 

World V". Wśród nagrodzonych 

znalazła się uczennica naszej szkoły 

– Sandra Adamczyk, która zajęła               

I miejsce. Gratulujemy! 

 

 



 
 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Powstania Śląskie – PAMIĘTAMY! 

W maju w naszej szkole został 

ogłoszony konkurs, którego celem 

było rozwijanie wśród uczniów 

zainteresowań tematyką powstań 

śląskich. 

Wśród wielu nadesłanych prac 

plastycznych chcemy nagrodzić 

plakat powstańczy, którego 

autorką jest Emilka Burda z klasy 

5b. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

III miejsce dla Amelii Smyla 

3 marca odbył się IV Powiatowy 

Konkurs "Recytuj po angielsku",               

w którym również wzięła udział 

reprezentacja naszej szkoły                   

w składzie: Jakub Kiełbasa, Amelia 

Smyla i Marta Pałka. W kategorii 

klas drugich III miejsce zajęła 

nasza reprezentantka - AMELIA 

SMYLA. Gratulacje! 
 

 

 

 

”Kim zostanę, gdy dorosnę?” 

Szkolny konkurs został 

rozstrzygnięty. Oto wyniki: 

Grupa młodsza (klasy I-III): 

I miejsce: Wiktor Hawrył kl. 1a, 

Natasza Marcol kl. 3a;  

II miejsce: Jacek Stabla kl. 1b, 

Lena Nowosielska kl. 3a;  

III miejsce: Daria Błędowska kl. 

3a, Krzysztof Stabla kl. 3c. 

Wyróżnienia: Szymon Hermanek 

kl. 2b, Karolina Kapuścińska kl. 

2b, Marek Brzoza kl. 3a, Kacper 

Przybyła kl. 3a, Szymon Kubica kl. 

3b, Alicja Brzemia kl. 3c, 

Weronika Robak kl. 3a, Laura 

Czerwicka kl. 3c 

Grupa starsza (klasy V-VIII): 

I miejsce: Marcin Sygut kl. 6, 

Alicja Parus kl. 5c;  

II miejsce: Wiktoria Oślizło                 

kl. 5a, Julia Brzoza kl. 5c;  

III miejsce: Sandra Adamczyk 

kl. 5b, Tymon Błędowski kl. 5c. 

 

Powiatowe Zawody Tenisa 

Stołowego chłopców  

W Szkole Podstawowej w Pszowie 

odbyły się Powiatowe Zawody Tenisa 

Stołowego Chłopców. Brało w nich 

udział 14 drużyn,  a uczniowie naszej 

szkoły zajęli 4. miejsce. 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

Mali projektanci 

Z ogromną radością pragniemy 

pochwalić się zwycięstwem 

naszych małych projektantów, 

których prace zachwyciły komisję 

konkursu „Stwórz własny projekt 

stroju dla Krawca Niteczki                               

i Strachowej”. 

Zwycięski projekt należy do 

uczennicy klasy IIIb, Pauliny 

Tracz, która zdobyła I miejsce               

w kategorii stroju dla Krawca 

Niteczki. W tej samej kategorii 

przyznano również wyróżnienie, 

które otrzymał uczeń klasy Ia, 

Wiktor Hawrył. 

 
                                         

Uczniowie naszej szkoły                     

w czołówce Ogólnopolskiego 

Konkursu Matematycznego 

„Novamath” 

Maciej Kopiec z klasy 7b zajął                 

6. miejsce w swojej kategorii, 

natomiast Igor Kopiec z klasy 3a 

miejsce 4. Gratujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

 

 

 
 

Anglojęzyczny sukces naszej 

trzecioklasistki 
Od 25 maja  do 29 maja odbywał się  

Powiatowy Konkurs On-line "Let's High 

5" dla uczniów klas III i VIII szkoły 

podstawowej organizowany przez SP 3 

w Radlinie. Konkurs polegał na 

codziennym rozwiązywaniu  zadań on-

line dotyczących słownictwa z języka 

angielskiego. 

Naszą szkołę reprezentowała Laura 

Czerwicka z klasy 3c, która zajęła                  

I miejsce. 

 
 

 

 

 

Potrójny sukces naszych uczniów 

Troje uczniów naszej szkoły 

zostało laureatami konkursu 

wojewódzkiego zorganizowanego 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty 

w ramach kampanii prowadzonej           

z okazji obchodów 100. rocznicy 

wybuchu powstań śląskich „To 

ziemia, na której rodzą się 

diamenty”. Wszyscy nagrodzeni: 

Emilia Burda, Sandra Adamczyk             

i Jakub Wodecki są uczniami klasy 

5b. Emilia zajęła 3. miejsce w 

konkursie na plakat „Śląsk to mój 

dom”, a Sandra i Jakub zajęli              

3. miejsce w konkursie 

fotograficznym „100 lat temu na 

Śląsku” 

 Ogólnopolskim Konkursie Literackim 

„BĘDZIE DOBRZE!” 

Z ogromną radością informujemy, że 

uczennica klasy 5b - Sandra 

Adamczyk otrzymała wyróżnienie                 

w ww. konkursie, którego 

organizatorem jest Teatr Ziemi 

Rybnickiej. Gratulacje  
 

 

Regionalny Konkurs Artystyczny 

„SPACER PO WYOBRAŹNI” 

Z dumą informujemy, że uczennice 

naszej szkoły: Anna Murańska                  

i Alicja Di Gesare zdobyły 

wyróżnienia w ww. konkursie. 

 
 

 

 

 

Gminny Konkurs Matematyczny 

Naszą szkołę w konkursie godnie 

reprezentowali: Lena Nowosielska            

z klasy IIIa, Oskar Sobieski z klasy 

IIIb i Natalia Wala z klasy IIIc. 

  



 
 

 

 

Wodnik (20.01 – 18.02)  - zmień styl życia; zgaś telewizor, komputer i ruszaj w plener. 

Ryby (19.02 – 20.03) - każdy będzie chciał , żebyś coś dla niego zrobił. Lepiej zajmij się swoimi sprawami, 

wszystko dwa razy przemyśl i nie daj sobą manipulować. 

Baran (21.03 – 19.04)  - będziesz wyrozumiały i pogodny, a kłopoty będą cię omijać. 

Byk (20.04 – 22.05) - zadbaj o urodę i zrób coś dobrego dla siebie. 

Bliźnięta (23.05 – 21.06) - zarobisz pieniądze i znajdziesz czas na swoje zainteresowania. 

Rak (22.06 – 22.07)  - uda ci się zakończyć stary konflikt lub inną trudną sprawę, która spędzała wszystkim 

sen z powiek w poprzednich latach. 

Lew (23.07 – 23.08)  - sukcesy będą znaczące i przyjdą szybko. 

Panna (24.08 – 22.09)  - uda ci się odzyskać stare długi i różne należności. 

Waga (23.09 – 22.10) - odkryjesz, że masz zupełnie nowe talenty i zdolności. 

Skorpion (23.10 – 21.11)  - uważaj na wrogów, bo lepiej nie tracić czasu na konflikty. 

Strzelec (22.11 – 21.12)  - w najbliżym czasie będziesz miał dużo pracy, ale w następnym miesiącu bardzo 

wypoczniesz. 

Koziorożec (22.12 – 19.01)  - nie odmawiaj, gdy ktoś poprosi cię o radę lub wsparcie. 

 

 

  ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI  I    

 
 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACYJNA WYKREŚLANKA 

Odszukaj i wykreśl słowa zwiazane  

z wakacjami, a otrzymasz rozwiazanie. 

Wyrazów szukaj pionowo, poziomo, ukośnie 

 i na wspak. Dobrej zabawy  

 

 
PIONOWO: 

1. Tam idziemy na jagody. 

2. Zwierzę, które można spotkać w cyrku albo nad  morzem. 

4.      Pakujesz się do niego, gdy idziesz na wycieczkę. 

5.      Nie odbywają się w szkole podczas wakacji. 

7.      Wakacyjny miesiąc. 

8.       …………… przeciwsłoneczne. 

9.      Do nadmuchiwania materaca lub kół roweru. 

POZIOMO: 

          3.     Więcej niż pluskanie się w morzu. 

          6.     Oznaczona trasa w górach. 

          8.     Kosmetyk do opalania. 

         10.    Z plażą, ale nie morze. 

         11.    Gdy jest bardzo gorąco.  

         12.    Nakrycie głowy z daszkiem. 

         13.    Członek załogi statku. 

      

Rozwiąż rebusy 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOROWANKI 
 

 

 

 

 Gazetkę przygotowali:  

Jakub Pająk, Bartosz Penkała, 

Magdalena Toman, Marta Szczurek, 

Marta Kopiec, Klaudia Kubica, Paweł 

Materzok, Emilia Rduch, Oskar 

Brachmański, Alan Szczeponek 

Opiekun: Patrycja Malura 


