
XX Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o Górnym Śląsku

 
   W listopadzie odbył się XX Wojewódzki Konkurs Wiedzy                 

o Górnym Śląskim. Organizatorem konkursu była nasza 
       szkoła we współpracy z Muzeum Historii Katowic.                           
       W konkursie wzięło udział 6 szkół podstawowych                         

z Katowic, Siemianowic Śląskich, Pszczyny, Tychów. 
          Wszyscy wykazali się super wiedzą historyczną.                      

Gratulujemy zdobycia miejsc przez:
I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich  
III miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna w Katowicach 

Gratulujemy naszym uczniom - Szymonowi W. z klasy 7a                                       
i Dominikowi S. z klasy 6b za zdobycie IV miejsca. Super!
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55

PLOTY, PLOTECZKI 
   ZE SZKOLNEJ ŁAWECZKI

 Nr 2/2022

Wycieczka do FAMUR   
 W ramach projektu Katowice Miastem Fachowców 

uczniowie klasy 7a - Kamil i 8b - Olaf uczestniczyli w wizycie
studyjnej w firmie FAMUR S.A. w Katowicach. Uczniowie mieli
okazję zobaczyć specyfikę pracy w firmie. Na koniec wycieczki

uczniowie otrzymali upominki. 
 
 
 

4 listopada 
10 listopada 

Akademia z okazji 
11 listopada

    W naszej Szkole odbył się apel    
     z okazji Święta Niepodległości.                   

Nauczyciel - Pan Krzysztof M.
przybliżył nam trochę historii
Polski, a na podsumowanie

wypełnialiśmy test.

Oj, działo się w naszej szkole ...

21 listopada
 



W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia odbyły się
zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich klas. Uczniowie
obejrzeli film: "Zastanów się, czy warto …” nagrany przez
grupę nastolatków, a następnie 
zobaczyli eksperyment ukazujący 
ile szkodliwego pyłu osadza się 
w płucach palacza.

30 listopada 
Andrzejki

Samorząd Uczniowski przygotował dla 
    wszystkich uczniów imprezę andrzejkową.             

Były tradycyjne andrzejkowe wróżby. Można
było sobie wywróżyć co czeka nas 

w przyszłości, albo jakie imię będzie mieć
wybranek naszego serca. 

Wszyscy bardzo fanie się bawili. 

                           ”Nie zabijaj, nie szpanuj.                                                               
                                Tylko zdrowie szanuj”. 

22 listopada 23 listopada 

Dzień Praw Dziecka
W szkole obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka.

Uczniowie poprzez różne działania - filmy
edukacyjne, kolorowanki, grę memory, 

 zapoznawali się z prawami dziecka. 

24 listopada 

Międzyszkolny Konkurs 
o Zdrowym Odżywianiu

      
     Uczniowie naszej szkoły - Kasia z klasy 6a, Paweł                  

z klasy 5a i Wiktor z klasy 6c brali udział 
w Międzyszkolnym Konkursie o Zdrowym

Odżywianiu, który odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 39 w Katowicach. Nasza szkolna
reprezentacja odpowiadała na pytania dotyczące

zdrowego odżywiania oraz przygotowywali kanapki.
Uczniów przygotowały: Pani Iwonka K., Pani Anna Sz.

25 listopada 

      

Dzień Pluszowego Misia 
i Dzień Postaci z Bajek     

Fantastyczny, kolorowy i miły dzień 
w naszej szkole, a to za sprawą Nauczycieli, 

którzy zorganizowali dla uczniów Dzień
Pluszowego Misia i Dzień Postaci z Bajek. 



drukarka 3d
Uczniowie na zajęciach informatycznych rozpoczęli

samodzielnie tworzyć swoje własne projekty w programie
Tinkercad.  Oprócz własnych wytworów 3d uczniowie podjęli

się druku foremek na ciastka na zajęcia koła kulinarnego.
Rozpoczęliśmy akcję "ozdoba świąteczna" i drukujemy

elementy, które wykorzystamy w szkole w okresie
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. BRAWO!!!
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Nasi szkolni konstruktorzy 
Uczniowie klasy 7a - Szymon i Kamil na lekcji fizyki 
z pomocą nauczyciela p. Witolda W. skonstruowali radio
odbierające fale FM. Wykorzystali do tego zestaw
elektroniczny - Electronic Kid. 
                   BRAWO MISTRZOWIE!!!!

Szycie na maszynie
Uczniowie klasy 6a - Kasia, Stefania i Dawid

pod opieką Pani Oli Ś. doskonalą się w szyciu
na maszynie. Efekty ich ciężkiej pracy są

widoczne. Przygotowując się do kiermaszu
świątecznego uszyli piękne skrzaty.

 JESTEŚCIE ZDOLNI!!!!

A w świecie Laboratorium Przyszłości
również dzieją się ciekawe rzeczy ...



CZY WIESZ, że ...
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ŻARTY, ŻARCIKI

Jaki jest największy las na świecie ?

- Jasiu odpowiada Las Vegas

 

Redaktorzy gazetki szkolnej:
Uczniowie SP 55 - Wiktor M., Dominik S.
wraz z nauczycielem informatyki

KONKURS
Rozwiąż zagadki

 
W centralnym miejscu stołu leży,
Między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,

nim się dzielą tata, mama i córka. 
****

Długim sznurem choinkę oplatają.
****

W święta uroczyste, grudniowe,
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe,

Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana.

****
 

Znasz odpowiedzi na wszystkie zagadki?  
Przyjdź do sali nr 16 i podaj odpowiedzi.

Na pierwszych trzech zwycięzców 
czeka coś miłego.

URODZINY 
W GRUDNIU 

obchodzą:

Dominik z klasy 6b
Kamil z klasy 6c
Martin z klasy 7b
Łukasz z klasy 7b

Solenizantom życzymy
radosnych urodzin! 

20 listopada 2022 r. 
rozpoczęły się Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej w Katarze.

 
Nauczycielka pyta dzieci:

— Jakie macie zwierzęta w domach?
— Ja mam psa.

— A ja mam kota.
— A ja mam kurczaka w zamrażarce... — mówi Jaś.

 
 

W Polsce znajduje się 908 miast.

Amerykańscy naukowcy obliczyli, że
Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy
na sekundę, aby dostarczyć wszystkie

prezenty w Wigilię.

Boże Narodzenie ma różne znaczenia na całym
świecie. Wigilia w Japonii to dobry dzień na

smażonego kurczaka i kruchego ciasta
truskawkowego.

 

Jasiu mówi do mamy:
Mamo dostałem 6 w szkole.

Mama mówi:
Tak, a z czego?

Jasiu odpowiada:
3 z matmy, 2 z polskiego i 1 z angielskiego

 
 
 


