
GAZETKA KLASY IV A SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU                            NR 1/2014

Columbus Day

24   listopada w naszej szkole 
odbył się Columbus day. Jest to 
święto na cześć odkrycia Ameryki 
przez Krzysztofa Kolumba. Od sa-
mego rana było bardzo dużo atrak-
cji. Kto chciał mógł przebrać się z 
strój jakiejś amerykańskiej posta-
ci. Dzieci fajnie się
poprzebierały. Cała szkoła była su-
per udekorowana. Było malowanie 

Asia Paruzel to moja koleżanka z 
klasy. Jej hobby to balet. Raz w tygo-
dniu, w środę,  chodzi do klubu im. 
Jana Kiepury w Sosnowcu. Uczęsz-
cza tam na zajęcia grupowe. Naj-
większym marzeniem Asi jest to, aby 
móc wystąpić przed kamerą i poka-
zać swoje zdolności w telewizji.
Wiktoria

Święto Niepodległości

twarzy. Tematy lekcji też związane 
były z tym dniem. Było dużo sło-
dyczy i  amerykańskiego jedzenia, 
np. popcorn, marchewkowe ba-
beczki, żurawina. Po południu kla-
sy IV-VI bawiły się na dyskotece. 
Biletem wstępu było przebranie, a 
najlepsze kostiumy nagrodzono na 
koniec zabawy.
Maciej

Może kiedyś wystąpi przed kamerą

Moje hobby

Klasowe urodziny
24 listopada swoje 9 urodziny obcho-
dziła Natalka Żurek. Osoba urodzo-
na w tym dniu jest bardzo ciekawa 
wszystkiego, co się dookoła niej dzie-
je. Potrafi zadziwić innych swoją wie-
dzą, wykazuje chęć walki z przeciw-
nościami losu – niełatwo się poddaje. 
Ala Ch.

10 listopada z okazji Dnia Niepod-
ległości w naszej szkole odbyła się 
akademia. Na sali gimnastycznej 
zjawiły się różne postacie histo-

ryczne. Akademię przygo-
towali uczniowie klas 4-6. 
Widzów niestety nie było 
zbyt wielu. Klasę IVa re-
prezentowały tylko 4 oso-
by. Tego dnia przyszli: Ala 
Król, Damian Broś, Jagoda 
Dziubek i Mikołaj Twaróg. 
Święto było też pretekstem 
do ogłoszenia konkursu na 
najładniejszy kotylion.
Uczniowie naszej klasy 

mieli wyjątkowe szczęście. Ich ko-
tyliony na tyle podobały się komi-
sji, że wszyscy zostali nagrodzeni.
Jagoda, Damian

Zostań Św. Mikołajem!

Możesz pomóc i sprawić radość in-
nym. Postarajmy się aby każdy uczeń 
naszej szkoły znalazł pod choinką 
podarunek. Do 12 grudnia przekaż 
wychowawcy lub pani A. Czernek 
swój prezent. Może to być żywość, 
słodycze, zabawki, artykuły szkolne.

Za każdy dar dziękujemy!



Szkoła upiorów

Akcja charytatywna 

Ostatni dzień października to świę-
to Halloween. Można powiedzieć 
że szkoła stała się tego dnia szkołą 
upiorów. Wszyscy byli
poprzebierani a klasy IV a i c mia-
ły dodatkowe atrakcje na lekcjach 
języka angielskiego. Pani Ola 

przygotowała dla dzieci konkursy 
i zabawy związane z tym świętem, 
oczywiście po angielsku. Wszyscy 
mogli poznać tradycję Halloween 
a także oryginalne słownictwo 
związane z tym świętem. 
Mikołaj

Od września w naszej szkole prze-
prowadzano akcję charytatywna 
na rzecz ubogich Kameruńczyków.  
Polegała ona na zbiórce szczote-
czek i past do zębów. Akcja była 
efektem współpracy z Fundacją 
Pomocy Humanitarnej „Redemp-
toris Missio”.  Nasza szkoła wy-
słała 207 szczoteczek, 173 pasty, 
5 kubeczków, 1 płyn do płukania 

jamy ustnej. Do akcji włączyli się 
szczególnie uczniowie klas IV i V, 
którzy pomogli w przygotowaniu 
i pakowaniu darów do wysyłki.
Nasza redakcja przyłącza się do 
podziękowań wszystkim pomaga-
jącym i również zachęca  do udzia-
łu w następnych akcjach przezna-
czonych dla mieszkańców krajów 
misyjnych!

W konkursie  recytatorskim 
„Poeta uśmiechniętego Jezu-
sa”, poświęconym poezji ks. 
Jana Twardowskiego wzięlo 
udział troje uczniów naszej 
klasy: Milena, Maciej i Igor. 
Przesłuchania odbyły się 14 
listopada. Recytacja Igora 
szczególnie podobała się ko-
misji. Nasz kolega zdobył I 
miejsce.
Mateusz 

Najsłodszy różaniec

III miejsce w konkursie na ró-
żaniec pod hasłem „Paciorki 
wyproszonych łask” zajął Ma-
teusz. Były różne kategorie. 
Mateusz został nagrodzony w 
kategorii na najsłodszy róża-
niec. Był bardzo z tego zado-
wolony.
Mikołaj

Zwycięstwo wyrecytowane

Nasze sukcesy
Medal za pływanie

Nasza koleżanka Alicja Król 
brała udział w zawodach pły-
wackich. Zawody te były w 
pażdzierniku. Ala zdobyła 
srebrny medal z narysowanym 
pływakiem skaczącym do wody 
na główkę. Dostała również 
dyplom. Przed zawodami czu-
ła stres a po nich zmęczenie i 
dumę. Życzymy Ali więcej zwy-
cięstw.
Ala Ch. i Natalia Ż.

Mateusz trenuje aikido. 15 listo-
pada uczestniczył w zawodach, 
które odbywały się w Zabrzu. 
Za udział w nich dostał dyblom 
i kubek. Wśród ponad 50 osób, 
które brały udział w zawodach, 
aż 5 to uczniowie naszej szkoły. 
Michał Misztela z IVB zajął I 
miejsce i dostał złoty medal.
Asia

Zawody aikido



Konkurs Ewangelii św. Marka

Album na temat średniowieczne-
go zamku zrobiony  na konkurs 
historyczny przez Alicję Chmarę 
i Macieja Twaroga wygrał etap 
szkolny i został wysłany do orga-
nizatorów interdyscyplinarnego 
konkursu Odkrywamy Średnio-
wiecze w Inwałdzie. Tam praca 
ponownie  zyskała uznanie komi-
sji i znalazła się na liście 120 lau-
reatów zakwalifikowanych do ko-
lejnego etapu. W kwietniu 2015 
roku Alę i Maćka  czeka test wie-
dzy na temat epoki średniowiecza 
w Polsce. - Mamy nadzieję, że 
wygramy - mówią uczniowie.
Ala, Maciej

Średniowieczny konkurs

13 listopada w naszej szkole 
odbył się konkurs wiedzy na 
temat Ewangelii św. Marka.  
Z naszej klasy wzięli w nim 
udział Milena, Maciej i Mi-
kołaj. Przygotowania do kon-
kursu trwały od października. 
- Co tydzień spotykaliśy się na 
kółku w szkole i pani Klaudia 
pytała się ile ktoś przeczy-
tał Ewangelii. Czasami razem 
czytaliśmy, a potem wspólnie 
z panią szukaliśmy odpowie-
dzi na pytania - opowiada Mi-
lena. 
Do następnego etapu przeszli 
Maciek i Mikołaj. Nie został 
jeszcze ustalony dokładny ter-
min następnych zmagań.
Asia

Nasze sukcesy

Wybory samorządowe

Strona tytułowa konkursowego albumu

Masło smakowało wyjątkowo

W dniu 20 listopada całą klasą wy-
braliśmy się do Pałacu Schoena. 

Na poczatku wycieczki zwie-
dzaliśmy pałac, pani przewodnik 
opowiadała nam o historii i opro-
wadziła nas po wystawie kuchni 
w dawnych czasach. Najwięszką 
atrakcją było samodzielne wyra-
bianie masła. Najpierw pani prze-
wodnik pokazała nam krok po 
kroku jak się to robi. Potem każdy 
mógł spróbować swoich sił. Po za-
kończonej „pracy”, każdy spraw-
dził efekt, bo dostaliśmy kromkę 
chleba z wyrobionym przez nas 
masłem. Na koniec mogliśmy ku-
pić sobie pamiątki - książki i pocz-
tówki.
Wiktoria

Przez jedną niedzielę listopada 
szkolne korytarze stały się siedzibą 
obwodowych komisji wyborczych. 
Oznaczało to, że tutaj mieszkańcy 
osiedla Środula wybierali swoich 
przedstawicieli do Rady Miasta, 
Sejmiku Samorządowego i prezy-
denta miasta.
Wśród kandydatów znalazły się 
też osoby bliżej nam znane - Grze-
gorz Mentel, nauczyciel z naszej 
szkoły i Bogusław Janus, dziadek 
naszej koleżanki z klasy. Ten ostat-
ni poproszony został o powiedze-
nie kilka słów o sobie.
- Dlaczego postanowił Pan kandy-
dować do Sejmiku Województwa?
- Od zawsze byłem społecznikiem 
i lubiłem się udzielać. Swoimi 
działaniami chcę wspierać lokalne 
władze Zagłębia na arenie woje-
wództwa i pilnować interesów Za-
głębia.
- Czym będzie się Pan zajmował, 
jeśli tam się dostanie?
- Rozwojem transportu kolejowe-
go  tak aby udrożnić drogi lokal-
ne, a tym samym, aby Waszym 
rodzicom lepiej i bezpieczniej 
dojeżdżało się do pracy. Ponadto 
chciałbym wsród młodszych pro-
pagować folklor regionu Zagłę-
bia Dąbrowskiego w  Polsce i za 

granicą (jestem członkiem zespołu 
Pieśni i Tańca Gołowianie).
- A jaki jest Pana zawód?
- Jestem maszynistą Kolei Ślą-
skich i codziennie dowożę ludzi do 
i z pracy na terenie województwa.
- Dziękuję za rozmowę, życzę po-
wodzenia.
- Dziękuję w tym miejscu wszyst-
kim rodzicom, którzy oddali na 
mnie głos. 

* Sejmik województwa tworzą 
radni wybierani w wyborach bez-
pośrednich. 
Sejmik stanowi: akty prawa miej-
skiego, uchwala strategię rozwo-
ju województwa oraz wieloletnie 
programy wojewódzkie, uchwala 
budźet województwa.Jest odpo-
wiedzialny za rozwój cywiliza-
cyjny w skali regionu (czyli u nas 
województwa ślaskiego).
** Wybory samorządowe - są to 
wybory członków organów sa-
morządowych czyli rad gmin, rad 
miast na prawach powiatu (czyli 
tak jak nasze miasto Sosnowiec), 
rad powiatów, sejmików woje-
wództwa. Przeprowadza się je w 
Polsce co 4 lata.
Natalia K.



Babeczki z Nowego Jorku

Nasze gotowanie i pieczenie

Składniki:
4 całe jajka 
3/4 szklanki cukru 
1 szklanka mąki 
 3/4 szklanki oleju 
1 łyżeczkę proszku do pieczenia
1 łyżka kakao

1 łyżka kiślu
cukier puder do ozdo-
by

Całe jajka ubij z cu-
krem. Mąkę wymieszaj 
z proszkiem do piecze-
nia, dodaj do masy. Po-
tem wlej olej. Wszyst-
ko wymieszaj i podziel 
na dwie części. 
Do jednej dodaj łyż-
kę kakao, a do drugiej 

łyżkę kiślu. Wylewaj warstwami 
do foremek. Piecz w temperaturze 
170 st. około 30 minut. Po wystu-
dzeniu udekoruj. 
Smacznego!
Przepis Natalki K.

Konkurs matematyczny

Rozwiąż prawidłowo rebus. Hasło 
razem z imieniem, nazwiskiem i 
klasą napisz na kartce i przekaż 
naszej szefowej działu reklamy - 
Asi Paruzel do 15 grudnia. Trzy 
wylosowane osoby otrzymają 
słodką nagrodę.

Od redakcjiNauka bez granic

19 listopada część uczniów z na-
szej klasy pojechała wraz z innymi 
przedstawicielami starszych klas 
do Katowic. Tam w jednej ze szkół 
uczestniczyli w spotkaniu i warsz-
tatach w ramach programu „Nauka 
bez granic” prowadzonych przez 
nauczyciela i tancerza ze Szkocji 
Donnie Nicolsona. Zagraniczny 
gość uczył swoich ludowych tań-
ców i opowiadał o szkockich tra-
dycjach. 
Na koniec zagrał kilka utworów 
na dudach. Największe uznanie 
zyskał grając hymn Polski.
Milena

Szkolne kółka
Język angielski dla klas IV, A. Bo-
nek-Sikorska, PON 12.40-14.15
Gimastyka korekcyjna, B. Dyrka 
PT 12.40-13.25
Kółko teatralne, J. Felczak, WT 
16.30-17.15
Kółko biblijne, E. Felis, PON 
14.15-15.00
Koło gitarowe początkujących, E. 
Felis, PON 13.30-14.15
Koło religijne, K. Kwiatkowska, 
PON 13.40-14.25
Gry i zabawy klasy III-V, G. Men-
tel, SR 14-15-15.45, SOB 9-11
Piłka ręczna, G. Mentel, PT 
13.30-15.00
Zajęcia badawcze z el. plastyki, 
A. Panek, WT 12.40-14.30
Zajęcia taneczno-ruchowe, K. 
Szymiec, WT 12.40-13.30
Kółko teatralne, K. Ślęzak, ŚR 
12.30-14.30
Kółko włoskiego klasy IV-VI, M. 
Trajer, PON, WT 13.30-14.00

Trzymacie w ręce pierwszy numer 
gazetki klasy IVA. W naszej szkole 
i klasie dzieje się tak dużo, że po-
stanowiliśmy utrwalić wspomnie-
nia na papierze i dzielić się wra-
żeniami z wszystkimi czytelnikami. 
W pierwszym numerze zostały opi-
sane szkolne imprezy, w których 
braliśmy udział, nasze sukcesy i 
zainteresowania. Mamy nadzieję, 
że spodoba się Wam konwencja a 
dzięki pasji dziennikarskiej, której 
nam nie brakuje, napiszemy kiedyś 
też o naszych kolegach i koleżan-
kach z innych klas.
Zespół redakcyjny
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