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KERII INFORMUJE
Osoby, które zapisały się na
wycieczkę do Istebnej, Wisły i
okoli okolic informujemy, że
wyjazd
odbędzie
się
22.05.2014
(czwartek)
o
godzinie 8.00 z parkingu przy
ulicy Dworcowej.
Cena wycieczki 35 złotych,
wpłaty będą przyjmowane w
najbliższy czwartek (15.05)
na Sołtysówce, od godziny
15.30.
PODATEK
Uprzejmie informuję, że wpłaty
II raty podatku od
nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego będą
przyjmowane w Sołtysówce w
następujących terminach:
12 maja (poniedziałek)
od godz. 8.00 do 12.00
13 maja (wtorek)
od godz. 15.00 do 18.00
14 maja (środa)
od godz. 8.00 do 12.00
15 maja (czwartek)
od godz. 15.00 do 18.00
Serdecznie zapraszam
Sołtys Barbara Psik

cena dowolna

Obchody Dnia Strażaka
Już dziś zapraszamy wszystkich na uroczyste
obchody Dnia Strażaka. Na pszczyńskim rynku
zgromadzą się członkowie Ochotniczych Straży
Pożarnych
z
terenu
całego
powiatu
pszczyńskiego. Uroczystości rozpocznie o 12.00
msza św. w kościele pw. Wszystkich św., po
której
na
rynku
wręczone
zostaną
okolicznościowe medale (również dla strażaków
z naszej OSP).
Od 15.00 czekają nas pokazy: sprzętu
ratowniczo- gaśniczego, młodzieżowych drużyn
pożarniczych oraz ratownictwa drogowego.
Przewidziano również poczęstunek tradycyjną
grochówką strażacką. Uroczystości uświetnią
koncerty Orkiestry Dętej KWK Pniówek oraz
gwiazdy TVS Teresy Werner.

Wieści ze szkoły
25 kwietnia gościem dziewcząt z kl. Va na
lekcji wychowania fizycznego była p.
Agnieszka Biela, instruktorka aerobiku, która
poprowadziła trochę inne zajęcia. Pani
Agnieszka zapoznała dziewczynki z różnymi
formami aerobiku oraz uświadomiła znaczenie i
wpływ tej formy aktywności fizycznej na naszą
sprawność, piękno, harmonię i estetykę ruchu
oraz umuzykalnienie i utanecznienie.
W ramach programu Apetyt na zdrowie pedagog
szkolny p. Mariola Jaworska przeprowadziła
cykl zajęć w klasach IV – VI oraz w klasach
młodszych, na których uczniowie dyskutowali i
tworzyli klasowe Recepty na stres i dobry
humor. Z wykonanych prac powstała wystawa
prac na szkolnym korytarzu czyli Kącik dobrego
humoru.

Uczniowie klasy IIIa (wych. Karina Głowacka-Bieszczad), zainspirowani lekturą „Dzieci z
Bullerbyn”, uczestniczyli w nietypowej lekcji. Mieli za zadanie poszperać w szafie rodziców i
przebrać się za wymyśloną postać. Uczniowie wcielili się w ciekawe postaci. Była to Lekcja na
wesoło, którą z pewnością każdy uczeń na długo zachowa w pamięci.
6 maja odbył się uroczysty apel z okazji majowych świąt: Narodowego Święta Trzeciego Maja
oraz Święta Flagi. Apel przygotowały: Aleksandra Skapczyk oraz Joanna Kukla (muzyka).
Sport
W pierwszym czwartku lekkoatletycznym rundy wiosennej startowało aż 27 zawodników z
naszej szkoły. Zdobyliśmy 8 dyplomów, a najlepsze miejsca zajęli: Pastuszka Patrycja – I
miejsce w biegu na 600 m (kl. IV), Liszka Maciej – III miejsce w biegu na 300 m (kl. IV),
Śliwka Oliwia – III miejsce w biegu na 300 m (kl. V), Szymura Maciej – III miejsce w rzucie
piłeczką palantową (kl. V), Malcher Julia – II miejsce w biegu na 60 m i II miejsce w skoku w
dal (kl. VI), Spyra Bernadeta – I miejsce w rzucie piłeczka palantową (kl. VI), Palica Natalia –
III miejsce w rzucie piłeczką palantową (kl. VI).
26 kwietnia odbył się Pszczyński Bieg „W Parku”. W biegu alejkami parkowymi wzięło udział
6 uczniów z naszej szkoły. Duży sukces odniósł Paweł Psik z klasy IIIb. W swojej kategorii
wiekowej zajął pierwsze miejsce. Pozostali zawodnicy również spisali się bardzo dobrze
zajmując: Patrycja Pastuszka – 10 miejsce (kl. IV), Jakub Gorzela – 11 miejsce (kl. V),
Aleksandra Paliczka – 8 miejsce (kl. VI), Zofia Kłapyta – 9 miejsce (kl. VI), Darek Ryguła – 20
miejsce (kl. II).
Konkursy
Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego mieli możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności recytatorskich w Wiśle Wielkiej. Tym razem udział w Międzyszkolnym Konkursie
Recytatorskim wzięli: Sonia Szłapa z klasy I a, Karolina Olszowiec z klasy III b, Natalia Jabcoń
z klasy III a. I jak co roku uczniowie naszej szkoły pięknie zaprezentowali się i odnieśli
sukcesy. W kategorii klas II-III Karolina Olszowiec zajęła III miejsce, a Natalia Jabcoń zdobyła
wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Joanna Nosek oraz Tomasz Bojdoł (klasa IIIb) wzięli udział w konkursie przyrodniczym „Co
rośnie i hasa w naszych pszczyńskich lasach?” i zajęli szóste miejsce.
Rozstrzygnięto konkursy z okazji kanonizacji Jana Pawła II, przeprowadzone przez katechetkę
p. Barbarę Pyclik. W klasach I-III I miejsce zajęła Emilia Piech z klasy IIIa, II miejsce Ola
Nycz z klasy IIIa, a III miejsce zajęły Magda i Ola Baniak z klasy Ib. Wyróżnienie otrzymała
Paulina Mazur z klasy IIIb. W klasach starszych zwyciężyły: Joanna Ryba z klasy VB (I
miejsce), Ewa Loranc (II miejsce), Maja Bilek (III miejsce). Wyróżnienie otrzymali: Julia Kania
z kl.VB, Błażej Kokot z kl. IVA, Monika Mańka z kl. V A, Kamil Miłoś z kl. IV A, Sylwia
Rębisz z kl. IV B.
Wieści z przedszkola
Dnia 29 kwietnia, z udziałem przedszkolaków, odbył się koncert na niekonwencjonalnych
instrumentach: gongach, misach tybetańskich, dzwonkach Shanti, grzechotkach. Dzieci
aktywnie uczestniczyły w koncercie, słuchały, oddychały muzyką, a także miały okazję ją
tworzyć… Umuzykalniające spotkanie dla przedszkolaków zorganizowała Beata Szymura
B.Skrzypiec
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