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WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny
Tylko dzieci wiedzą, czego szukają                                     

 Antoine de Saint-Exupery

Kurier

NR 9

W NUMERZE:

fotorelacja z wyceczki do 
Warszawy i Dzień Dziecka
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1CZERWCA
Dzień Dziecka

Dzień SportuW naszej szkole 1 czerwca był dniem wyjątkowym. Klasy 
IV-VI miały okazję sprawdzić swoje umiejętności gry w dwa 
ognie, w biegu na 400m oraz 60m, w rzucie do kosza. 
Wszystkie konkurencje były świetną okazją do wykazania 
swoich sprawnosci sportowych, tym samym były  atrakcy-
jną formą zabawy.  Duzi i mali uczestnicy bawili się świet-
nie, nikogo nie opuszczał dobry humor. Spośród zespołów 
poszczególnych klas wyróżniono zwycięzców, medale                   
i wyróżnienia otrzymali najlepsi.               
Nauczycielom wychowania fizycznego gratulujemy tak 
świetnie przygotowanej imprezy, tym samym serde- 
cznie dziękujemy za trud i wysiłek. Mamy nadzieje, że w 
przyszłym roku również będziemy się wyśmienicie bawić. 
Wdzięczni uczniowie oraz wychowawcy

31 maja 2017r. klasa VI a uczestniczyła w MBP przu ul. Damrota w nietypowej lekcji poświęconej historii pis-
ma. Uczniowie , poznawszy historię rozwoju piśmiennictwa, sami mogli przekonać się , w jaki sposób powst-
awały wyrazy w jaskiniach, przez piśmienne tabliczki oraz teksty przepisywane przez mnichów, skończywszy 
na piśmie chińskim oraz druku. Wszyskim bodobały się zajęcia, szkoda, że trwały tylko godzinę.

HISTORIA PISMA
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KONKURS MITOLOGICZNY

FINAŁ

2016/2017

Do drugiego etapu konkursu mitologicznego zakwalifikowało się dziesięcio-
ro uczniów, jednak nie wszyscy mogli zaprezentowac się w finale. 
W pierwszej konkurencji każdy z uczestników miał za zadanie wcielić się w 
postać jednego z mitologicznych bohaterów oraz w ciekawy sposób miał 
zaprezentować swoje walory. Oczywiście nie zabrakło Zeusa, przybył Di-
onizos, Posejdon, Demeter, Artemida, Achilles. 
Stroje oraz oryginalne autoprezentacje zachwyciły jurorów oraz pub-
liczność. Uczestnicy wykazali się również rozległą wiedzą z mitologii. Zwy-
cięzcami zostali: Michał Barnuś z kl. VIS, Agata Łannik z kl. VB, Janusz 
Osipa z kl. VA.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Jesteśmy z Was dumni.

Miejski Konkurs 
Recytatorski

22 kwietnia 2017r.                      

w naszej szkole odbyła się 
kolejna edycja Miejskiego 
Konkursu Recytatorskiego 
dla uczniów szkół pod-
stawowych. 

PSP 9 reprezentował 

Jan Bartoszek. 

Poziom recytacji uczest-
ników był bardzo wysoki, 
zatem  jurorzy długo obrad-
owali nad wyłonieniem zwy-
cięzców. 

Każdy recytator otrzymał 
dyplom oraz nagrodę książ-
kową.
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WARSZAWA 2017

DZIENNIK Z PODRÓŻY
W dniach 24-27 kwietnia 2017r. klasy VI 
A, VIB, VA i VS  uczestniczyły w cztero- 
dniowej wycieczce do stolicy. Atrakcji 
było co nie miara. Poznaliśmy  największe 
zabytki architektury Warszawy, jak Pałac 
na Wodzie, Palac Kultury i Nauki, skąd 
podziwialiśmy przepiękna panoramę 
miasta. Będąc w Centrum Nauki Koper-
nik, mogliśmy poprzez zabawę poszer-
zyć naszą wiedzę z przyrody, fizyki oraz 
innych dziedzin. 
Wiele emocji dostarczyło nam zwiedza-
nie Stadionu Narodowego, nocna prze-
jażdżka metrem czy zwiedzanie cmentar-
za na Powązkach. Wiszące Ogrody, rejs 
statkiem po Wiśle były świetną okazją do 
relaksu i podziwiania budzącej się do ży-
cia przyrody. 

Wyjazd był również świetną okazją do  
nawiązania przyjaźni z koleżankami i ko-
legami z innych klas, ponieważ wspólne 
wyjazdy najbardziej sprzyjają integracji.
Serdeczne podziękowania składamy na 
ręce p. Sabiny Kisielewskiej, która zorga-
nizowała wycieczkę, ponadto jesteśmy 
wdzięczni za troskliwa opiekę p. Małgor-
zacie Irli, p. Barbarze Materli, p. Monice 
Rafalskiej-Suchowierskiej oraz p. Krzysz-
tofowi Hańczy.



Victoria Kiellbasa z kl. VA 
otrzymała pierwsza nagrodę 

w konkursie naszej gazetki na
 „Najciekawszą relację z wy-

cieczki do Warszawy”. 

Victoria w oryginalny sposób 
zrelacjonowała wyprawę 

do stolicy, ponadto  wzbo-
gaciła  swoje sprawozdanie  

zabawnymi ilustracjami.
                                                                                                                                              

Gratulujemy !!!

 

r o z t r z y g n i ę c i e 

KONKURSY

XXII Edycja Małych Krajobrazów Słowa - wyniki konkursu

Protokół z podsumowania XXII edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „MAŁE KRAJOBRAZY SŁOWA” z dnia 27 maja 2017 r.
Po wnikliwej analizie i ocenie tekstów jury konkursu w składzie:
1. Marta Fox - poetka, pisarka, autorka książek dla młodzieży
2. Karolina Kusek - poetka, autorka wierszy dla dzieci
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia autorom:

I grupa wiekowa, do lat 12
POEZJA
Wyróżnienia: Joanna Piechocka, za wiersz Mój piórnik
PROZA
III Nagroda: Julia Jasłowska, za opowiadanie Dziennik YouTuberki

                                                     Gratulujemy Asi i Julii


