
AKTUALNOŚCI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

 

               Z Życia szkoły 

                Wrzesień … 

 

 

Dnia 1 września 2014 roku uroczyście powitaliśmy 

rok szkolny 2014/ 2015.Uroczystość rozpoczęła się od 

wystąpienia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie zebranych 

przywitała pani dyrektor mgr Danuta Zemela, 

Program artystyczny podzielony został na dwie części. Pierwsza przypominała  

o rocznicach sierpniowych i dotyczyła powstań śląskich, powstania warszawskiego oraz 

wybuchu II wojny światowej. Przypomniano komunikat nadany w radiu w dniu wybuchu 

powstania, najważniejsze fakty historyczne oraz ich znaczenie dla dzisiejszych młodych 

obywateli Polski. Druga część akademii odnosiła się do wakacyjnych wspomnień uczniów, 

ich planów związanych z nowym rokiem szkolnym. Recytowano wiersze związane  

z tą tematyką oraz śpiewano piosenki 

 

 

Od początku września kontynuujemy akcje: 

 „SZKLANKA MLEKA” i „OWOCE  W SZKOLE” 

 

Celem programu „SZKLANKA MLEKA” jest kształtowanie dobrych nawyków 

żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci. Biorą 

w niej udział uczniowie klas  IV – VI. Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku 

Rolnego.  



 

PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" skierowany jest do uczniów klas I-III. Głównym 

celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 

udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania 

poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole. 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: 

 świeże owoce (jabłka, gruszki, borówki amerykańskie, truskawki), 

 świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), 

 soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne. 

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się  

z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W ramach programu 

„Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do 

bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz 

soki nie  zawierają dodatku tłuszczu, soli, cukru i substancji słodzących. Za jakość owoców 

 i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony 

dostawca. 

W miesiącu wrześniu w ramach działań profilaktycznych nasza szkoła po raz kolejny 

włączyła się akcję, „STOP 18”, obejmującym wspólne inicjatywy różnych środowisk w celu 

przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. W ramach tej akcji 

został przeprowadzony apel uświadamiający uczniom negatywny wpływ tytoniu na organizm 

młodego człowieka, została także przedstawiona inscenizacja pt.: „Jacuś palacz”, 

przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów klas V i VI nt. palenia papierosów oraz został 

przeprowadzony konkurs plastyczny na plakat pt: „Nie palę, bo …”. 

Uczestnicząc w programie prowadzimy działalność profilaktyczno – wychowawczą 

wśród uczniów oraz pedagogizację rodziców. Poprzez publikowanie plakatów w gablotach 

szkolnych zachęcamy rodziców, by nie pozostawali obojętnymi na sprzedaż nieletnim 

wyrobów tytoniowych.  

W miesiącu wrześniu odbyło się również spotkanie                      z  funkcjonariuszem 

Policji, który przypomniał uczniom zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i 

ze szkoły. Pedagog szkolny natomiast przeprowadził pogadankę nt.: „Zasad bezpiecznego 

pobytu w szkole”. 

 



 13 września 2014 roku uczniowie klas szóstych przebrani w 

stroje mieszkańców grodu średniowiecznego wzięli udział  w jarmarku średniowiecznym i 

orszaku. Klasa VI a zaprezentowała stroje rzemieślników, VI b stroje wojów i dwórek a VI c  

kupców. Przed uroczystością uczniowie wykonali emblemat Królowej Jadwigi jako dar dla 

Pana Prezydenta.  

Świta Królowej Jadwigi wyruszyła w sobotę o godz. 8.30 sprzed szkoły. Do Bytomia dotarła 

tramwajem, gdzie  w parku miejskim im. F. Kachla, dołączyła do  całego orszaku złożonego z 

uczniów  wszystkich bytomskich szkół. 

Barwny orszak przemaszerował aleją parkową w kierunku Dużej Polany obok muszli 

koncertowej, gdzie nastąpiła prezentacja uczestników i wręczenie własnoręcznie wykonanych 

darów dla Prezydenta. Nasza szkoła wykonała okrzyk na cześć Prezydenta: „Podążamy 

śladami naszej Patronki” i pokłoniła się Prezydentowi. Delegacja wraz z panią Agatą 

Bochenek-Jackiewicz i p. Bożeną Oporek złożyła pokłon władcy naszego grodu. 

Niezapomnianym przeżyciem był udział w inscenizacji nadania praw miejskich. To była 

wspaniała lekcja historii. 

 

 

 

 

     19 września uczniowie naszej szkoły z klas IV – VI brali udział  

w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA -  największej w kraju ekologicznej kampanii społecznej  

i stałego punktu kalendarza działań w wielu szkołach i organizacjach.  

W całej Polsce w akcji corocznie uczestniczy 1,5 – 2 miliony osób, a na całym świecie około 

40 milionów. Koordynatorem sprzątania świata w naszej szkole był nauczyciel przyrody – 

mgr Bożena Gajda. Pod nadzorem wychowawców porządkowano  tereny zielone w dzielnicy 

oraz sąsiadujący z Łagiewnikami zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”. Głównym 

przesłaniem akcji jest czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze i drugiemu 

człowiekowi. Uczniowie klas czwartych sprzątali tereny wokół szkoły, klasy piąte park 



łagiewnicki „Zieleniec” a szóste „Żabie Doły”. Jak mówi główny organizator akcji -  

zbieranie śmieci nie da efektu długotrwałego, natomiast znacznie ważniejsza jest zmiana 

świadomości ekologicznej i nawyków. Uczniowie naszej szkoły byli bardzo zaangażowani 

 i zrozumieli cel akcji, jakim jest problem zaśmiecanego przez nas środowiska.  

 

 

              Październik …           

 SIELSKIE KLIMATY 

 

2 października dziewiętnaścioro uczniów naszej szkoły z klas III—VI pod opieką 

nauczycielek: p. Barbary Piwowarczyk i p. Aleksandry Rutkowskiej wzięło udział 

w czternastym pikniku malarskim Sielskie Klimaty w chorzowskim skansenie. Przez kilka 

godzin mieli okazję rozwijać swoje talenty malarskie, zetknąć się z kulturą dawnego Górnego 

Śląska.  

Uczniowie klasy III c wybrali jako temat prac wiatrak. Starsze dziewczynki malowały 

stare chaty lub konie w otoczeniu jesiennej roślinności. Wszystkie prace wzięły udział 

w konkursie. Chociaż nasi uczniowie nie zajęli w nim żadnych czołowych miejsc, to kila prac 

zakwalifikowało się na pokonkursową wystawę, która do końca października prezentowana 

była w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Są to prace następujących dzieci: 

 Brajan Kania  

 Knop Wiktoria  

 Kolano Marta  

 Kreowska Justyna  

 Nowrot Aleksandra  

 Saletra Amelia  

 Szarek Laura  

 Wójcik Dawid  

 Zielonka Martyna 



 

W miesiącu październiku uczniowie klas IV, V, i VI uczestniczyli w musicalu 

pt.: „Bagno” w Teatrze Rozbark. Tematyka musicalu wprowadziła uczniów  

w „zaczarowany” świat, który jest bardzo niebezpieczny – świat uzależnienia od 

narkotyków. Spektakl ukazał również problemy relacji rodzic-dziecko. Rodzice ciągle 

zajęci pogonią za pieniądzem, nie poświęcają dzieciom zbyt wiele uwagi i 

zainteresowania.  

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

 

Dnia 14 października 2014 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Uczniowie klas VI przygotowali wystąpienie teatralne  

pod tytułem: Gdzie diabeł nie może, tam nauczyciela pośle. Występ miał charakter krótkich 

scenek kabaretowych, które pokazywały pracę nauczyciela w krzywym zwierciadle. 

Przedstawienie zostało urozmaicone przygotowanym przez uczennice klasy IV tańcem. 

Przesłaniem przygotowanego programu artystycznego było pokazanie trudu codziennej pracy 

nauczyciela oraz wysiłku wkładanego w działalność dydaktyczną.  

 

 

Dzień 25 października  2014 r.  zapisał się w historii naszej szkoły jako wyjątkowy i 

niezwykle doniosły. Z okazji 10-lecia nadania imienia Królowej Jadwigi  Szkole 

Podstawowej nr 28, gościliśmy w naszych progach władze miasta z Panem prezydentem 

Damianem Bartylą na czele, inspektorów wydziału edukacji w Bytomiu, dyrektorów szkół, 

radnych, absolwentów, rodziców i sympatyków naszej placówki. 

Tak licznie zgromadzeni w sali gimnastycznej uczestniczyliśmy w  przygotowanym na tę 

okoliczność MUSICALU „STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”  

Można było skosztować pysznych wypieków,  bigosu, żurku, sałatek i innych pyszności, 

zgodnie z zasadą – DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO. 

 

W ogrom prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem UROCZYSTOŚCI, 

zaangażowanych było bardzo wiele osób, nie sposób ich wszystkich wymienić. Byli wśród 

nich rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i oczywiście uczniowie.  

Myślimy, że nasza patronka , św. Królowa Jadwiga jest z nas dumna, bo my odczuwamy 

satysfakcję, że wszyscy goście żegnali nas, wyrażając swoją wdzięczność za przeżyte chwile 

radości i wzruszenia!   



Listopad              
 

27 listopada 2014r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do XVIII Ogólnopolskiego 

Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Świętej Kingi”. Do etapu miejskiego jury 

zakwalifikowało z klas I – III: Julię Maciejewską, Zofię Klimczak i Zuzannę Łoś z klasy I c, a 

z klas IV – VI: Paulinę Matyjas z klasy IV b, Weronikę Oporek z klasy VI b i Mateusza 

Golora z klasy IV c. 

W eliminacjach miejskich tego konkursu wyłoniono 2 uczniów, którzy będą reprezentować 

naszą szkołę w Kopalni soli w „Bochni”. Są to: Weronika Oporek z klasy VI b i Mateusz 

Golor z klasy IVc. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas etapu ogólnopolskiego. 

 

Grudzień     
19 grudnia 2014r. uczniowie klasy VI b pod opieką nauczyciela religii  - Pani Anny Polaczek 

przygotowali dla społeczności szkolnej bożonarodzeniowe JASEŁKA.  

W tym dniu we wszystkich  klasach odbyły się spotkania przy wigilijnym stole. Wszędzie 

panował bardzo uroczysty nastrój. Wszyscy dzieliliśmy się opłatkiem, symbolem wspólnoty, 

jedności, miłości i szacunku.  

 



Styczeń  
20 stycznia 2015r. zespół „Wesołe nutki” reprezentował naszą szkołę w IX Miejskim 

Konkursie Kolęd i Pastorałek. Uczennice z klasy I c: Julia Maciejewska i Maja Klinke oraz 

uczniowie z klasy III a: Olivia Klinke, Tatiana Bojar i Bartosz Maśnica zaprezentowali na 

scenie Bytomskiego Centrum Kultury kolędę „Mroźna cisza”. Wypadli znakomicie, 

gratulujemy! 

………………………………………………………………………………………………… 

28 stycznia 2015r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się 

KONCERT  PT. „TALENTY KRÓLOWEJ JADWIGI”. 

Występy naszych uczniów podziwiali rodzice i zaproszeni goście. Specjalnie powołane jury 

odkrywało talenty uczestników na zasadach  programu „The Voice of Poland” i tak jak 

 w telewizyjnym show, tak i u nas członkowie jury zasiadali na obrotowych krzesełkach, 

 na których obracali się w momencie pełnej akceptacji artysty występującego na scenie. 

 Z dumą stwierdzamy, że taką akceptację wszystkich jurorów otrzymało 100% 

występujących, tak więc decyzja o wygranej pozostawała w rękach publiczności. 

 

 

Pięknymi głosami mogli pochwalić się: Olivia Klinke z klasy III a, zespół „Wesołe nutki” 

z klasy I c i III a (Julia Maciejewska, Zuzanna Łoś, Maja Klinke,  Oliwia Kandziora, Zofia 

Klimczak, Tatiana Bojar, Zofia Bojar, Bartosz Maśnica, Karolina Kasprzyk, Olivia Klinke), 

Katarzyna Franik z klasy VI b, duet -Wiktoria Musialik i Wiktoria Hetmańczyk z klasy 

I b, duet - Julia Drymlak z klasy V b  i Katarzyna Franik z klasy VI b, zespół wokalny  

z klasy VI a ( Wiktoria Skubała, Wiktoria Sobala, Kinga Moroń, Justyna Juskowiak, 

Michalina Paszke) oraz chór szkolny. 

W występach wokalno – tanecznych wystąpiła: grupa taneczno-wokalna z klasy Va 

(Martyna Urbanik, Julia Koj, Oliwia Janus,  Jagoda Wandzik, Paulina Galoch) oraz  grupa 



taneczno-wokalna z klasy IVc, Va i VIb (Katarzyna Franik, Katarzyna Cempa,  

Martyna Urbanik, Julia Koj, Dorota Fiszer, Agata Piechota, Julia Lewandowska, Natalia 

Matusik). 

Popisy instrumentalne dali: Wiktoria Musialik z klasy I b, która zagrała na flecie i Jan 

Dzieżok z klasy III a, który zachwycał grą na gitarze. 

Wszyscy mogliśmy podziwiać również wspaniałych recytatorów: Paulinę Matyjas z klasy 

IV b, Julię Maciejewską z klasy I c, Weronikę Oporek z klasy VI b oraz Mateusza 

Golora z  klasy IV c. 

Tańcem zachwyciła nas Oliwia Gans z klasy II a. 

 

Zebrana w sali publiczność głosowała na swoich faworytów. Wygrał zespół „ Wesołe nutki”  

z klasy I c i III a (Julia Maciejewska, Zuzanna Łoś, Maja Klinke,  Oliwia Kandziora, Zofia 

Klimczak, Tatiana Bojar, Zofia Bojar, Bartosz Maśnica, Karolina Kasprzyk, Olivia Klinke), 

który zebrał 235 głosów.  W nagrodę „Wesołe nutki” pojadą do kina na wybrany przez 

siebie film i będą oglądać go zajadając popcorn. 

Na II miejscu uplasował się chór ze 109 głosami, który również  pojedzie do kina. 

III miejsce zajęła grupa taneczno-wokalna z klasy Va (Martyna Urbanik, Julia Koj, Oliwia 

Janus,  Jagoda Wandzik, Paulina Galoch) zdobywając 108 głosów. Dziewczynki  otrzymały 

nagrody rzeczowe. 

Wśród publiczności znaleźli się  anonimowi sponsorzy, którzy ufundowali nagrody rzeczowe 

dla swoich faworytów. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Katarzyna Franik z klasy VI b, 

Wiktoria Musialik z klasy I b, Jan Dzieżok z klasy III a oraz Mateusz Golor z  klasy IVc. 

 

Gratulujemy wszystkim występującym i stwierdzamy jednogłośnie: MACIE TALENT !!! 

 

 

Luty  

 

27 lutego uczennica klasy VI b – Weronika Oporek zajęła IV miejsce w I Miejskim 

Konkursie Plastycznym „Bohaterowie – Żołnierze Wyklęci”.  

Gratulujemy!!! 



Marzec        
 

3 marca 2015r. tytuł laureata VII Międzyszkolnego Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej  

„Śląska Ojczyzna-Polszczyzna” otrzymał Jakub Matejczyk  z klasy III b  i Dorota Fiszer  

z klasy IV c. 

16 marca w Chorzowskim Centrum Kultury Dorota i Jakub zdobyli wyróżnienie w konkursie 

gwary śląskiej. Jesteśmy z nich dumni i cieszymy się, że pielęgnują śląsko godka! 

 

Na dowód tego Jakub Matejczyk 24.03.2015r. zdobył kolejne wyróżnienie  

w IX Regionalnym  Konkursie Gwary Śląskiej „Gryfno Ślonsko Godka”. Gratulujemy!!! 

 
12 marca 2015r. gościliśmy w naszych progach mieszkańców Łagiewnik i sympatyków 

naszej szkoły podczas uroczystej WIECZORNICY U KRÓLOWEJ JADWIGI” 

 

 
 

Biesiadowanie rozpoczęliśmy o godz. 17.00. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać pokazy 

wokalne, taneczne i recytatorskie naszych uczniów, uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu  

oraz degustowaniu przygotowanych na tę okazję pyszności. Atrakcją wieczoru było 

losowanie nagród. Osiem osób otrzymało zestawy:  

- PERFEKCYJNEJ PANI DOMU 

- PODRÓŻNIKA 

- BIZNESWOMEN 

- SMAKOSZA 

- ELEGANTKI 

ORAZ 3 ZESTAWY DLA „ANIELSKICH KOBIET”  

Impreza zakończyła się o godz. 19.30. Wszyscy w dobrych humorach pożegnali Królową 

Jadwigę.  

 

16 marca uczennica klasy I c – Julia Maciejewska zajęła II miejsce w eliminacjach 

regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów „Mały OKR 2015”. To duże osiągnięcie naszej pierwszoklasistki.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


