
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU                                               NR 10/2015

Ślubowanie klas pierwszych

Pobiliśmy rekord Guinnessa

Od dwóch lat rysuję mangę

Moje hobby

14 października w naszej szkole 
odbyło się bardzo ważne wydarze-
nie. Ślubowanie. 
W przedstawieniu pomogły dzieci 
z klasy VI . Pani dyrektor oficjal-
nie przywitała i przyjęła pierwsza-
ki do wspólnoty szkolnej, pasując 

je dość dużym, czerwonym ołów-
kiem. W pasowaniu uczestniczył 
też pan wicedyrektor. Po ślubo-
waniu uczniowie poszli do swoich 
klas, gdzie czekał na nich słodki 
poczęstunek. 
Mikołaj

16 października o godzinie 12:00 w 
całej Polsce odbyło się bicie rekordu 
Guinnessa w resustytacji krążenio-
wo oddechowej. Akcję  organizowa-
ła Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. W naszej szkole brało udział 

81 dzieci. Łącznie 
wykonano 387 cykli, 
na które składały się  
2 wdechy i 30 uci-
śnięć klatki piersio-
wej. Na koniec dzie-
ci dostały po jednej 
apteczce  z WOŚP.  
Akcję zorganizowali 
panie Aneta Panek, 
Anna Banaś,  Klau-
dia Kwiatkowska, 
Aleksandra Żyłka

-Szczepańska i pan Tomasz Gołu-
chowski. Choć nie są znane jeszcze 
oficjalne wyniki, WOŚP wstępnie 
przyznała, że prawdo-
podobnie rekord został 
pobity!
MT

Natalia Konieczna: Moim hobby 
jest projektowanie mody 
i szkicowanie. W swojej kolekcji 
mam około 20 projektowników 
i mnóstwo modowych propozy-
cji. Od dwóch lat rysuję też man-
gę. Oprócz tego lubię sport. Przez 
kilka lat chodziłam na karate, a od 
tego roku rozpoczęłam treningi 
szermierki.

Zeskanuj kod 
za pomocą 
b e z p ł a t n e j 
aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj film 
na swojej ko-
mórce.

Wszystkim nauczycielom 
z okazji ich święta 
życzmy sukcesów zawo-
dowych, energii 
do realizacji planów 
i samych wzorowych 
uczniów!
Redakcja



Nowi uczniowie

Pierwszakowa sonda

Nasi nauczyciele
W nowym roku szkolnym do na-
szej szkoły dołączyło pięć klas 
pierwszych. Dwie z nich to naj-
młodsi sześciolatkowie. W szkole 
czekały na nich nowe panie wy-
chowawczynie i nowi koledzy. 
Julia z klasy e, z grupy sześcio-
latków, powiedziała, że bardzo 
podoba jej się w nowej szkole, a 
najbardziej to, że jej starsza siostra 
Ala ma lekcje języka angielskiego 
w sali obok.  Ale niektóre dzieci 

mogły czuć się na początku trochę 
nieswojo, dlatego starsze klasy za-
chęcano do pomagania.
Pierwszaki mogą korzystać ze 
świetlicy szkolnej, gdzie czekają 
na swoich rodziców po zajęciach.  
Dla chętnych są też zajęcia dodat-
kowe - plastyczne i sportowe.
Wszystkim nowym uczniom ży-
czymy powodzenia i samych do-
brych ocen!
Antonina Chruściel

Nasze dziennikarki przeprowadzi-
ły sondę wśród nowoprzyjętych 
pierwszoklasistów. Pytały o to jak 
im się podoba w szkole, czy mają 
przyjaciół, czy lubią chodzić do 
szkoły i czy lubią się uczyć. Oto 
wypowiedzi:
Nina Polikacha Ie: Podoba mi się 
nowa szkoła i mam tutaj przyja-
ciół. Bardzo lubię do niej chodzić i 
lubię sie uczyć.
Maja Śledziakowska Ie: Dobrze 
czuję się w nowej szkole, ale przy-
jaciółkę mam tylko jedną. Lubię 

chodzić do szkoły i lubię sie uczyć.
Jagoda Wójcik Id: Szkoła jest 
fajna i super w niej jest. Mam tu 
przyjaciół i bardzo lubię do niej 
chodzić. Baaaaardzo lubię się 
uczyć!
Grześ Borowik Ie: Szkoła jest 
fajna. Mam kolegów i koleżanki, 
lubię się uczyć i lubię chodzić do 
szkoły.
Kevin Olech Ie: Nie jest tak źle w 
szkole. Mam przyjaciół, lubię cho-
dzić do szkoły i uczyć się też.
Marta, Kornelia

Jaką literą?

23 września na zajęciach kółka 
dziennikarskiego gościliśmy 
dr hab. Katarzynę Wyrwas kieru-
jącą Poradnią Językową w Instytu-
cie Języka Polskiego Uniwersytetu 
Śląskiego. Dzięki wykładowi, jaki 
specjalnie dla nas przygotowała 
pani Wyrwas mogliśmy wzbogacić 
i utrwalić naszą wiedzę z zakresu 
pisania małą i wielka literą. Bawili-
śmy się świetnie, łącznie z rozwią-
zywaniem zagadek językowych.
Jagoda

Posprzątane

18 września odbyło się wielkie 
sprzątanie świata. Każdej klasie 
został przydzielony osobny obszar, 
który miała obowiązek uporząd-
kować. Klasa Va np. zobowiązana 
została do posprzątania boiska do 
siatkówki. Klasa VI sprzątała te-
ren przed szkołą. Łącznie ucznio-
wieuzbierali około 9 worków liści 
i śmieci.
M.T.

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. Od 
tego numeru chcemy przybliżyć też 
sylwetki nauczycieli pracujących w 
naszej szkole. Jako pierwsza wezwa-
na została do tablicy pani Agnieszka 
Czernek. Jest obecnie wychowaw-
czynią klasy Va, uczy matematyki i 
przyrody, opiekuje się też kółkiem 
dziennikarskim. Oto co odpowiedzia-
ła:
Jako dziecko chciałam: mieć bardzo 
długie włosy.
Jakim była Pani uczniem, jakie 
były Pani ulubione przedmioty, a 
czego Pani nie lubiła? Byłam do-
brym uczniem. Moim ulubionym 
przedmiotem była matematyka. Nie 
lubiłam uczyć się historii i teraz tego 
trochę żałuję.
Moment, który odmienił moje życie 
to: wyjazd do Irlandii.
Mam bzika na punkcie: sorbetów 
gruszkowych.
Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani 
robić w wolnym czasie? Lubię czy-
tać książki.
Moja główna wada to: trochę lubię 
narzekać.
Moja główna zaleta to: sumienność.
Nie umiałabym się obejść bez: sa-
mochodu.
Podziwiam: moją mamę.
Szczęście to: widzieć radość moich 
dzieci.
Gdybym miała porównać się do 
zwierzęcia, byłby to: ptak. Nie lubię 
zamkniętych przestrzeni.
Czy ma Pani jakieś zwierzę? Nie.
Jakie jest Pani ulubione danie? Pie-
rogi z owocami.
Gdyby miała się Pani znaleźć na 
bezludnej wyspie, jaką jedną rzecz 
zabrałaby Pani ze sobą? Mapę.
Od jak dawna jest pani nauczycie-
lem? Od 15 lat, jednak miałam 5 let-
nią przerwę w pracy.



Jak powstała szkoła

Klasowe urodziny
03.10 Zuzia. Osoby urodzone w tym 
dniu podziwiają wszędzie piękno w 
przyrodzie i w życiu. - ale tylko w 
najzwyklejszym, przeciętnym zakre-
sie. Z każdym rozmawiają uprzejmie 
i przyjaźnie i trudno im przychodzi 
odmówić prośbie otoczenia. Wszel-
kie niepokoje i naruszenia równowagi 
dotykają ich bardzo niemiło i czują 
się wówczas bardzo urażone, gdyż 
pragnęłyby widzieć dookoła siebie 
harmonijne otoczenie i żyć w zgodzie 
ze swą rodziną, przyjaciółmi i znajo-
mymi, co jednakże najczęściej mu się 
nie udaje.
23.10 Wiktor. Osoby urodzone w 
tym dniu są stałe, ostrożne, rozważ-
ne. Okazują w życiu silną wolę, takt, 
dążenie do potęgi i z zamiłowaniem 
oddają się rozmyślaniom. Dążą oni 
bowiem do rozwoju wewnętrznego 
i nie szczędzą wysiłków w kierunku 
udoskonalenia się. 
26.10 Antosia. Osoby urodzone w 
tym dniu bardzo intensywnie działają 
w kierunku realizacji własnych celów.  
Potrafią poświęcić sporo czasu, aby 
powierzone zadania były wykonane 
należycie dokładnie. Bardzo rzadko 
coś ich rozprasza. Starają się zacho-
wać odpowiednią kolejność działań, 
dlatego najczęściej nie robią kilku 
rzeczy w tym samym momencie. To 
również osoby mające jasno sprecy-
zowane cele w swoim życiu. Najczę-
ściej doskonale wiedzą, czego chcą 
od siebie i losu.
Alicja Ch.

Tajemnice szkoły

Rozpoczynamy cykl artykułów, w których będziemy zdradzać 
tajemnice, jakie kryje nasza szkoła. W rozwikłaniu ich pomaga dzienni-
karzom pani Lucyna Rusek - była wieloletnia dyrektorka „armaty”.

Uczniowie klas IV - VI - do apa-
ratów! Róbcie zdjęcia i weźcie 
udział w konkursie pod hasłem 
„Sosnowiec - moje miasto”. Sa-
modzielnie wykonane fotofrafie 
np. zabytków, kościołów, pla-
ców zabaw, parków, w formacie 
15cmx21cm, podpisane na odwro-
cie należy przynieść do pani Ewy 
Felis lub Agnieszki Czernek do 23 
października. Najlepsze zdjęcia 
umieszczone będą na wystawie 
szkolnej, a autorzy otrzymają dy-
plomy i nagrody.
O., K.

Konkurs fotograficzny

Sosnowiec może zachwycać

Dnia 1 paździenika odbyła się wspól-
na wycieczka klasy IVc i Va po So-
snowcu.
Okazało się, że nie trzeba wyjeżdżać 
daleko, by zobaczyć piękne zabytki. 
Pierwszym miejscem, które odwie-
dziliśmy był pałac Dietla otoczony 
wspaniałym parkiem. Wnętrza pałacu 
wywarły na nas ogromne wrażenie, 
szczególnie luksusowa łazienka. Po-
dobała nam się też sala balowa oraz 
jadalnia. Po opuszczeniu pałacu cze-
kała na nas chwila rozrywki. Zatrzy-
maliśmy się na placu zabaw, gdzie mo-
gliśmy się huśtać, zjeżdżać i biegać. 

Nieste-
ty ta przyjemność nie trwała długo i 
po chwili ruszyliśmy na dalsze zwie-
dzanie. Naszym celem była katedra 
i cerkiew prawosławna usytuowana 
w centrum miasta. Ta ostatnia świą-
tynia, zbudowana z cegły i betonu 
zachwyciła nas. We wnętrzu widzie-
liśmy ikony oraz szczegóły wystroju 
symbolizujące niebo i piekło. Zado-
woleni wróciliśmy do szkoły. 
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że na-
sze miasto ma tak bogatą historię i 
jest takie piękne.
Asia

Nasza szkoła była trzecią podsta-
wówką, która powstała na Środuli. 
Do tej pory były tu dwie placówki 
- nr 16 i nr 28, ale nie były w sta-
nie pomieścić dzieci z tak dużego 
osiedla. W związku z tym zapadła 

decyzja o budowie trzeciej szko-
ły. Pierwsi uczniowie przekroczyli 
mury naszej „armaty” 1 września 
1982r.  Pierwszym dyrektorem zo-
stał Stefan Paluch.
W., M., M.

Biblioteka szkolna zaprasza 
wszystkich uczniów do wzięcia 
udziału w licznych konkursach. 
Można zaprojektować zakładkę, 
narysować ilustrację do ulubionej 
książki lub napisać zabawne opo-
wiadanie, które rozśmieszy smuta-
sów. Konkursy trwają do 23 paź-
dziernika. Szczegóły w bibliotece.
Oliwia, Julia

22 września w naszej szkole odby-
ły się ćwiczenia przeciwpożarowe. 
Podczas lekcji zadzwonił dzwonek, w 
charakterystyczny sposób sygnalizu-
jąc pożar. Wszyscy uczniowie zosta-
wili swoje rzeczy, ustawili się w pary 
i jak najszybciej wyszli na boisko. 
Tam pan wicedyrektor  sprawdził listy 
obecności. Po kilkuminutach wszyscy 
znów znaleźli się w swoich klasach.
Miki

Ćwiczenia przeciwpożarowe Biblioteka zaprasza

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR 
Code Reader i 
obejrzyj film na 
swojej komórce.



Warsztaty 
regionalne

Udany start
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Ze szkicownika Natalii

Bluza koledżówka biało-różowa.
Spódnica z wysokim stanem z ciem-
nego dżinsu.
Balerinki w kolorze pudrowo-
różowym z czarnymi sercami
Natalia Konieczna

7 października klasa 5c wraz z kla-
są 4c pojechały do Miejskiego Klu-
bu im J. Kiepury na warsztaty „ Jak 
żył dawniej rolnik i górnik na ziemi 
zagłębiowskiej”. Prowadząca - pani 
Kasia przedstawiła nam tradycje 
regionu,  kulturę materialną,  po-
kazała na zdjęciach jak wyglądały 
domy wraz z wnętrzem.  Oprócz 
mebli były tam przedmioty takie jak 
wodniarka - misa na wodę,  dzieża 
- drewniana skrzynia na chleb, że-
lazko z duszą czy żarno - którym 
pozyskiwano mąkę.  Przybliżyła też 
wygląd stroju ludowego zagłębia-
ków, oraz charakterystyczne zawo-
dy z tego terenu. Opowiedziała też 
o zwyczajach rodzinnych jakie pa-
nowały na komuniach, ślubach czy 
pogrzebach. Dowiedzieliśmy się 
również o pradawnych wierzeniach 
naszych przodków.  Wierzyli oni np. 
w Skarbnika - który żył w kopalni i 
strzegł moralności górników,  utop-
ca - czyhającego na ludzi,  diabła,  
błędnego ognika,  wilkołaka i rusał-
kę. Spotkanie to bardzo się wszyst-
kim podobało, a uczniowie dowie-
dzieli się wiele ciekawych rzeczy o 
historii Zagłębia.
Kamil Kopciński

Jak co roku w naszej szkole zmieia 
się samorząd szkolny. Tym razem 
przewodniczącą jest Emilia Sikora
a zastępują ją Natalia Piasecka
i Damian Sobczyk. Opiekunem 
jest pan Tomasz Gołuchowski 
i pani Joanna Pełka.
Warto tu przypomnieć, że samo-
rząd może przedstawiać dyrekcji 
i radzie pedagogicznej swoje opi-
nie i wnioski dotyczące spraw 
szkolnych.
M. T.

Nowy samorząd

Jeszcze we wrześniu odbyły się 
międzyszkolne zawody lekko-
atletyczne . Wzięło w nich udział 
bardzo dużo zawodników ze 
wszystkich sosnowieckich szkół. 
Dyscypliny, w których rywalizo-
wano to rzut piłeczką palantową, 
skok w dal i biegi.  Emila z klasy 
Vc  zajęła 6 miejsce spośród 
10 osób. Gratulujemy.
Kamil K.

Początek roku przyniósł Mate-
uszowi z Va aż dwa sukcesy. Naj-
pierw zajął 3 miejsce w zawodach 
wędkarskich i drugie w turnieju 
tenisa ziemnego.
- Pierwszy raz zacząłem łowić 
ryby na wakacjach. Bardzo mi się 
to spodobało. Na zawodach udało 
mi się złowić karasia,  który ważył 
660g. Byłem bardzo zadowolony i 
mam nadzieję, że uda mi się czę-
ściej relaksować na rybach. No i 
oczywiście łowić coraz większe 
okazy - mówi Mateusz. 
W turnieju tenisowym Mateusz 
wziął udział już po raz trzeci. Ro-
zegrał trzy mecze i dostał się do fi-
nału. W finale przegrał 10-6 i 10-8 
i zająłem drugie miejsce, ale i tak  
bardzo się ucieszył. W nagrodę do-
stał bidon i puchar.
Mateusz Mleczko

Lekkoatleci

Numerek działa

Nauczyciele 
nagrodzeni

W naszej szkole korzystamy z akcji 
„Szczęśliwy numerek”. Polega to 
na tym, że w danym dniu chroniony 
jest uczeń, który posiada taki numer 
w dzienniku. Numer ten codziennie 
jest losowany przez nauczycieli i 
zawieszany na tablicy samorządu 
uczniowskiego. Ochrona ucznia 
oznacza, iż nie musi on okazywać 
pracy domowej, nie musi być py-
tany, czyli jeżeli jest nieprzygoto-
wany do lekcji to nie wykorzystuje 
„np”.
Wiktor S.

W tym roku z okazji Dnia Nauczy-
ciela nagrodzonych zostało 13 na-
uczycieli: E. Felis, A. Czernek, 
L. Rusek, J. Felczak, K. Kurek, 
J. Pełka, K. Ślęzak, M. Trajer, 
M. Morawiec, G. Mentel, T. Gołu-
chowski, M. Spieczyński, K. Fili-
piak. 
Serdecznie gratulujemy!


