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Pomaganie jest trendy!!! 

 

Atutem naszej szkoły jest wszechstronna pomoc innym.  

Od lat angażujemy się w liczne akcje, takie jak: 

 „Góra Grosza” 

 WOŚP 

 „Szlachetna paczka” 

 „Pomoc dla Domu Dziecka w Sarnowie” 

Uczniowie ZSP nr 2 w Sarnowie kolejny raz przystąpili do  akcji 

charytatywnej. Przez cały rok zbieramy  nakrętki dla Oskara, który 

potrzebuje operacji w USA. Oskar ma 13 lat i chciałby zostać kierowcą 

Formuły 1 jak Kubica. 

 
„Nakrętki dla Oskara” 
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„Szlachetna paczka” 

 
        Już na stałe w kalendarz działań szkolnych wpisała się 

listopadowo-grudniowa akcja pt. „Szlachetna paczka”. Kilka lat 

temu zainicjowała jej przeprowadzenie w szkole pani Joanna 

Skorek –Kopcik, która włączyła do działania panią Małgorzatę 

Borowiecką, a ta już corocznie organizowała akcje w swoich 

klasach. W tym roku udało się zaprosić do współpracy panią 

Aleksandrę Czaplę z klasą VI a oraz uczniów i rodziców                     

z innych klas. 
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„Wielka Orkiestra Świądecznej Pomocy” 

 

Zebraliśmy 23443,12 złotych i 80,6 euro. Wolontariuszy było  35. 

Celem 27 FINAŁU jest zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to 

placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli 

takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić 

pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce 

funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem 

obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju 

szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe 

standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi 

medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia 

najtrudniejszych przypadków. 
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„Pomoc dla Domu Dziecka”(słodycze) 
 

Każde dziecko uwielbia słodycze. Wiadomo, że są one 

niezdrowe, ale czasem można sobie pozwolić na małe 

szaleństwo. Jeżeli zgadzasz się z tym to podaruj trochę słodyczy 

innym.1 kwietnia 2019r. rozpoczyna się akcja przynoszenia 

słodyczy dla Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie.  
 

Korzyści wynikające z pomagania: 

 Wiemy ,że inni są szczęśliwi 

 Można się poczuć lepiej 

 Ratujemy życie 

 

Alicja Jędrusik, klasa VI b
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Bezpieczne ferie 

 
Zaraz zaczynają się ferie, na które czekamy z utęsknieniem. 

Jednak pamiętajmy, że trzeba zachować 

bezpieczeństwo, żeby całym i zdrowym wrócić po 

feriach do szkoły. 

 
Pamiętaj, żeby: 

-ubierać się stosownie do pogody 

-nie bawić się przy ulicy 

-nie chodzić po zamarzniętych jeziorach, rzekach lub innych  

zbiornikach wodnych 

-nie zjeżdżać na sankach przy drodze 

-zachowywać bezpieczną odległość między sankami podczas 

zjeżdżania 

-nie doczepiać sanek do samochodu 

-nie chodźmy pod zwisającymi soplami 

-nie rób kulek z lodem – rzucając taką śnieżką możesz komuś 

zrobić krzywdę 

-myśl o bezpieczeństwie swoim i kolegów podczas zabawy na 

śniegu 

-w razie wypadku dzwoń pod numer alarmowy 112 !!! 

 
 

 

       

Mateusz Płonka, klasa VI b 
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DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

21 II obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

W ramach tej inicjatywy w klasach IV-VII został zorganizowany 

konkurs ortograficzny, który wyłonił SZKOLNYCH 

MISTRZÓW ORTOGRAFII. Konkurs przebiegał etapowo. 

Najpierw przeprowadzono eliminacje klasowe, podczas których 

do dalszego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:  

Paweł Cisowski (klasa IV a), Alicja Wierzba (klasa IV b), Kinga 

Waluga (klasa V), Piotr Czyż (klasa V), Piotr Kozik (klasa VI b), 

Wiktoria Szpoton (klasa VIb), Laura Halicz (klasa VII a), Nikola 

Rybak (klasa VIb).  

Drugi etap został podzielony na kategorie klasowe. Podczas finału 

uczniowie musieli wykazać się znajomością reguł ortograficznych 

w teorii i praktyce. Uczniowie rozwiązali 10 zadań, które 

pozwoliły wyłonić zwycięzców tegorocznej edycji.  

Szkolnym Mistrzem Ortografii zostały: 

 W kategorii klas IV-V Alicja Wierzba, 

uczennica klasy IV b 

 W kategorii klas VI-VII Nikola Rybak, 

uczennica klasy VII b 
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Osobowość szkolna- 

Bartosz Pawłowski, uczeń klasy IVb  
 

 
 

 

Bartosz Pawłowski, uczeń klasy IV b jest czynnym 

zawodnikiem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Pałac 

Młodzieży” w Katowicach, który podczas zawodów reprezentuje 

sekcję Akrobatyki Sportowej, trenując konkurencję Skoki na 

Ścieżce. Bartosz w roku szkolnym 2018/2019 wytrwale 

uczestniczył w treningach, przez co osiągnął wystarczające 

wymogi do wzięcia udziału w zawodach o charakterze 

okręgowym, gdzie zdobył I miejsce. Bartosz na co dzień jest 

bardzo uśmiechniętym chłopcem, który budzi sympatie swoich 

rówieśników.  
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Twórczość naszych uczniów 

 

„Zimowe zabawy” 

 

Gdy nadeszła zima 

na sankach zjeżdżałam, 

bałwana lepiłam, 

z górki się turlałam. 

 

Z prawdziwą radością 

na łyżwach jeździłam 

i bitwy na śnieżki 

co dzień prowadziłam. 

 

Tropiłam zwierzęta 

idąc ich śladami, 

robiłam tunele 

pomiędzy zaspami. 

 

Podziwiałam płatki 

spadające z nieba, 

fotografowałam 

ośnieżone drzewa. 

 

Aleksandra Liebich, klasa IV a 
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  Zima 

 

Wirują płatki śniegu, 

Pada, pada śnieg. 

Świat robi się biały, 

Mroźnie i fajnie jest. 

 

Gdy osiądzie na ziemi, 

Biały dywan powstanie. 

Nikt nie zapomni o nartach, 

Sankach i śnieżnym bałwanie. 

 

Zima, zima piękna jest, 

Każdy lepić bałwana chce.  

Zima, zima biały puch  

Pokrył wszystko już. 

 

Aleksy Poręba, klasa IV b 

 

 

 

Zabawna zima 

 

Zima to świąteczny czas 

i zimowy zabaw smak. 

Gdy choinka się pojawia, 

radość w sercu się objawia. 

 

Grudniowe, śnieżne poranki 

to wspaniałe niespodzianki. 

Gdy za oknem sypie śnieg, 
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dzieci szaleją bez względu na wiek. 

 

Lena Sokół, klasa IV a 

 

Zima w górach 

 

Kiedy w górach pada śnieg, 

Wszystkie dzieci cieszą się, 

Ochoczo lepią bałwana, 

I cieszą się od samego rana. 

 

Narty, sanki czy też łyżwy, 

Jeżdżą na nich prawie wszyscy, 

I Ty przybądź tu i zabaw się z nami, 

Porzucamy się śnieżkami. 

 

Przykro będzie nam kochana Zimo, 

Gdy się żegnać przyjdzie czas, 

Zostań z nami jak najdłużej, 

Nie opuszczaj nas. 

 

Julia Stępień, klasa IV a 

 

 

 

 

 


