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Boisko oficjalnie otwarte
Zdobyłam już żółty pas karate

Moje hobby

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. Nazywam się Nadia Rubik i chodzę 

do klasy Va. Moim hobby jest karate. 
Trenuję niecałe 3 lata. Treningi odby-
wają się dwa razy w tygodniu: w po-
niedziałki i środy. Zdobyłam już żółty 
pas i myślę, że uda mi się zajść jesz-
cze dalej. Oprócz treningów, uczest-
niczyłam już wiele razy w turniejach, 
zdobywając nagrody rzeczowe i dy-
plomy.

13 listopada w naszej szkole odbyło 
się uroczyste otwarcie nowego, wie-
lofunkcyjnego boiska. Przypomnijmy, 
że budowa trwała od połowy lipca. Na 
boisku wytyczone są linie do grania 
w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i 
siatkówkę. Zamontowanych jest 6 ko-
szy i dwie bramki. Powierzchnia wy-
konana jest z utwardzonego granulatu 
gumowego. 
Na uroczystość otwarcia przybyli 
przedstawiciele władz naszego mia-
sta - Wiceprezydent Miasta  Anna Je-
dynak, Pełnomocnik Prezydenta ds. 
edukacji Zbigniew Byszewski, radni, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych placó-
wek oświatowych, przychodni, pro-
boszcz  osiedlowej parafii oraz nasi 
dyrektorzy, pedagorzy i cała społecz-

ność szkolna, która 
najbardziej cieszy 
się z nowego boiska. Po przemówie-
niach nastąpiło poświęcenie obiektu, 
a przedstawiciele klas złożyli przy-
sięgę gry fair play. Po ceremonii był 
pokaz meczu piłki ręcznej organizo-
wany przez klasę sportową IVa , po-
kaz żonglerki w wykonaniu chłopców 
z klasy VI, oraz występ cheerleaderek 
z klasy II. Swoje umiejętności piłkar-
skie zaprezentowali też zaproszeni 
goście - Zbigniew Byszewski i radny 
Paweł Wojtusiak. 
Ukoronowaniem uroczystości było 
wypuszczenie w niebo 500 balonów 
napełnionych helem, w pięciu olim-
pijskich kolorach.  
Nadia, Wiktor Sowa

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to Narodowe Święto Nie-
podległości. Jest obchodzone dla upa-
miętnienia odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku. 
Wybór tej daty można uza-
sadnić zbiegiem wydarzeń 
w Polsce z zakończeniem 
I wojny światowej. Dzień 
ten jest wolny od pracy, ale 
odbywają się między inny-
mi parady ulicami miast z 
udziałem wojsk polskich,  
koncerty patriotyczne,  bie-
gi niepodległości,  są skła-

dane kwiaty przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
W miejscach publicznych wywiesza-

ne są również flagi Polski. 
Dzień wcześniej w naszej szkole od-
był się uroczysty apel poświecony 
temu tematowi. Uczniowie przypo-
mnieli osoby oraz wydarzenia, które 
doprowadziły do odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 latach 
niewoli. Apel poruszył ważny temat 
uczuć patriotycznych młodego poko-
lenia. Był okazją do 
wysłuchania wierszy 
i pieśni patriotycz-
nych.
Kamil, Asia

W październiku i listopadzie prowa-
dzona była akcja charytatywna dla 
mieszkańców Kamerunu i Republiki 
Środkowoafrykańskiej pod hasłem 
„Podaj mydło”. Akcja odbywała się 
we współpracy z Fundacją Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 
Łącznie przekazano 466 kostek my-
dła, 9,5 litra mydła w płynie, 1 żel pod 
prysznic i 1 krem do rąk. Organizato-
rzy składają podziękowania wszyst-
kim, którzy włączyli się do akcji.
W., a.

Podaj mydło



Poszli do wojska Nasi nauczyciele

Leśny Park Niespodzianek

Pamiętali o zmarłych

Jako dziecko chciałam: Zostać ak-
torką lub lekarzem, tak na zmianę, nie 
mogłam się zdecydować. Ale widać 
czułam w w sobie „misję”.
Jakim byłam uczniem? Niestety 
wzorowym, takim poukładanym, rze-
telnym prymusem (ale koleżeńskim 
i lubianym).W drugiej klasie liceum 
przestałam nim być, ale do matury się 
podciągnęłam. Przedmioty-zdecydo-
wanie humanistyczne, ale też biolo-
gia, geografia. Natomiast kompletnie 
nie wiedziałam, o co chodzi w fizyce.
Moment, który odmienił moje ży-
cie... Na pewno nie był jeden...pierw-
sza miłość, studia, narodziny syna.
Mam bzika na punkcie... Mogę 
powiedzieć, że na punkcie odpowie-
dzialności, rzetelności, punktualności, 
ale nie chciałabym wyjść na straszną 
nudziarę...
Moje hobby: Teatr, sztuka, podróże. 
Oczywscie też fryzjer, spa... a tak se-
rio, to jak nie pojadę raz w miesiącu 
do Krakowa, czuję się nieszcześliwa.
Moja główna wada to: Za dużo ana-
lizuję,  za bardzo wszystko biorę do 
siebie, a potem serce i głowa bolą...
Moja główna zaleta to: Cóż chyba 
to, że lubię ludzi.. .i siebie trochę też...
Nie umiałabym się obejść bez... Li-
sta jest długa - tak najprościej, bez mi-
łości i przyjaźni.
Podziwiam... Podziwiam wielu ludzi, 
a doskonałość natury widzę zawsze w 
Tatrach.

23 października klasy IIa i IIe wybra-
ły się na wycieczkę do Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu. W ogro-
dzie zoologicznym z bliska podziwia-
li dziką zwierzynę oraz przechodzili 
przez bajkową aleję z ruchomą ekspo-
zycją. Wycieczka była bardzo udana.
Wiktoria

Listopad to miesiąc, w którym, w spo-
sób szczególny, wspominamy zmar-
łych. W tym czasie odwiedzamy groby 
i zapalamy znicze, aby wyrazić swoją 
pamięć. W dniach 30 października 
i 2 listopada uczniowie z klas Ia, IIIb i 
IIId odwiedzili cmentarz przy 
ul. Zuzanny. Podczas tej wizyty szcze-
gólną opiekę objęli zaniedbane, sa-
motne groby. Pamiętajmy o zmarłych, 
nawet nieznajomych. Niech w tym  
szczególnym miejscu żadna mogiła 
nie będzie samotna.
Ala Ch.

Dnia 9 listopada klasa 4c i 5c odwie-
dziła 5 Pułk Chemiczny im. Gen. 
broni Leona Barbeckiego.  Jednostka 
wojskowa została sformowana w 1995 
r. i otrzymała nazwę 5 Batalionu Che-
micznego.  W wyposażeniu jednostki   
znajdują się między innymi: laborato-
rium chemiczne,  zestawy namiotów 
pneumatycznych do zabiegów sani-
tarnych ludzi,  radiostacje,  ruchomy 
węzeł łączności RWK,  zautomatyzo-
wany wóz dowodzenia.  
Podczas zwiedzania jednostki uczni-
wie mogli założyć maski przeciwga-
zowe i hełmy.  Strzelali też z karabi-
nu laserowego.  - Żołnierz, który nas 
oprowadzał dał nam do potrzyma-
nia prawdziwy pistolet oraz karabin.  
Wcześniej oczywiście broń została 
pozbawiona amunicji - mówią uczest-
nicy wycieczki.  Na placu jednostki 
uczniowie wiedzieli różne pojazdy 
bojowe. Zwiedzil nawet kuchnię i si-
łownię.  Nie wszystko dało sie zoba-
czyć, gdyż niektóre pomieszczenia są 
ściśle tajne.  Wycieczka do jednostki 
wojskowej była bardzo interesująca,  
nie każdy ma taką możliwość aby zo-
baczyć co się dzieje i znajduje za jej 
murami.  
Kamil Kopciński

Na planie

„Ojciec Mateusz” to obecnie jeden  
z najpopularniejszych seriali. Grają 
w nich m.in. Artur Żmijewski, Piotr 
Polk i Michał Piela. Trójka naszych 
dziennikarzy podpatrywała aktorów 
na planie, gdy kręcili sceny w San-
domierzu. - To jednak ciężka praca. 
Jedna scena może być powtarzana aż 
6 razy. Ale wizyta  na 
planie, spotkanie tylu 
aktorów to była przy-
goda! - komentują wy-
jazd.
Maciej T.

Warsztaty teatralne
W dniu 28.10 klasy Ia i Ib wzięły 
udział w  warsztatach teatralnych, w 
Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Pro-
wadził je aktor - Michał Błaga, który 
pokazał dzieciom teatr od przysło-
wiowiej kuchni. Goście mogli nawet 
spróbować swoich sił na scenie, na-
uczyć się jak słowem i gestem po-
kazać uczucia. Poznali też nowe, 
ciekawe zawody związane z teatrem 
– suflera,  kostiumologa, garderobianą 
i rekwizytora. 
Antosia Chruściel

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. 
Teraz przyszedł czas na nauczycieli. 
W tym numerze na nasze pytania od-
powiada pani Jadwiga Felczak.  Jest 
pedagogiem pracującym na świetlicy, 
prowadzi też kółko kultury i języka 
włoskiego. Oto co nam powiedziała:



Pierwsi uczniowie
Tajemnice szkoły

Drugi z cyklu artykułów, w których będziemy zdradzać tajemnice, ja-
kie kryje nasza szkoła. W rozwikłaniu ich pomaga dziennikarzom pani Lucyna 
Rusek - była wieloletnia dyrektorka „armaty”.

Konkurs fotograficzny

Radio ich zafascynowało

Jesienne kolaże Nagroda w teatrze

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłatnej 
aplikacji QR Code 
Reader i obejrzyj 
film na swojej 
komórce.

Szczęście to: Mówią, że to stan umy-
słu, dodam serca też. Takie unoszenie 
się nad ziemią. Stan, do którego dąży-
my i jest to sens zycia.
Gdybym miała się porównać do 
zwierzęcia byłby to... Zdecydowanie 
pies - za wierność, ciepło, towarzy-
szenie.
Czy ma Pani jakieś zwierzę? Tak, 
mam uroczego mieszańca o wdzięcz-
nym imieniu „Oskar”
Ulubione danie? Lubę jeść, ale hit to 
zupa grzybowa, kurczak i gołąbki.
Co by Pani zabrała na bezludna 
wyspę? Ponton, kajak, żebym mogła 
wrócić. Lubię pobyć sama ze sobą, 
ale bez przesady...
Od ilu lat jest Pani nauczycielem?
Nauczycielem jestem od dwudziestu 
sześciu lat, czasem (ale tylko cza-
sem), czuję się jak dinozaur.

Jedna z nagrodzonych fotografii.
12 listopada redakcja naszej gazetki 
wybrała się na wycieczkę do Radia 
Katowice. Funkcję gospodarza pełnił 
redaktor Jarosław Juszkiewicz. Młodzi 
dziennikarze mogli zobaczyć, jak pre-
zentowany jest program na żywo 
i to, o czym redaktorzy będą rozma-
wiać w niedzielę, czyli nagranie pro-
gramu. Zwiedzili wszystkie ważne po-
mieszczenia, łącznie z newsroomem, 
salą koncertową i przekaźnikownią. 
Wszystkim również bardzo się podo-

bało radiowe muzeum, gdzie zoba-
czyli dawne magnetofony, mikrofony 
i stare radia. Poznali sprzęt do nagrań 
oraz sposób montowania materiałów 
dziennikarskich, a nawet posłuchali 
ze starych taśm fragmentu przemó-
wienia Józefa Piłsudskiego i audycji 
Stanisława Ligonia - długoletniego 
dyrektora radia. 
Wycieczka wszystkim bardzo się po-
dobała.
Maciej

Zakończył się konkurs fotograficzny 
„Sosnowiec - moje miasto”.  Oto 
wyniki:
1 miejsce Daniel Stach i Wiktor Słyk
2 miejsce Mikołaj i Maciej Twaróg
3 miejsce Angela Głuszek i Natalia 
Konieczna
Wyróżniony został Kamil Kopciński.
Nadesłane prace można zobaczyć na 
wystawie, na korytarzu.
Serdecznie gratulujemy!
M. W dniu 6 listopada w Teatrze Dzieci 

Zagłębia w Będzinie odbyło się roz-
danie nagród konkursu plastyczne-
go pt. “Najdzielniejszy z rycerzy”. 
Nadia Skibińska z klasy Ia oczarowa-
ła jurorów swoją pracą a tym samym 
uzyskała wyróżnienie. Do konkursu 
przystąpili uczniowie z całego woje-
wództwa. Tym bardziej jest to wspa-
niałe osiągnięcie, jeśli weźmiemy pod 
uwagę młody wiek autorki. Gratuluje-
my oraz życzymy dalszych sukcesów.
Antosia Chruściel

Różaniec na ilustracji
Został już rozstrzygnięty konkurs pt. 
„Kolaż Jesienny”. Jurorzy uznali, że 
na pierwsze miejsce zasługują: Woj-
ciech Bednorz, Zosia Zabiegała i Ola 
Szymczyk. Drugie miejsce zdobyli: 
Dominika Lewanda, Natalia Lipiń-
ska, Oliwia Chachurska, a trzecie:
Oskar Wawrzyniak, Ola Grenda, Kin-
ga Badowska. Wyróżnienia otrzyma-
li: Beniamin Stareprawo, Nadia Wie-
ruszewska, Wanessa Koszela, Julia 
Cupiał, Igor Stępień, Martyna Boro-
wiec, Emilia Kuczera.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Mikołaj

Znamy wyniki konkursu na najlepszą 
ilustrację do wybranej części różań-
ca. Oto one: Klasy młodsze: I miej-
sce – Wojciech Skwara, II miejsce – 
Aleksandra Cikalska oraz  Marcelina 
Zaborowska, III miejsce – Mateusz 
Baczyński oraz Wiktor Kmiecik. Kla-
sy starsze: I miejce - Maksymilian 
Okaj, II miejsce - Weronika Korczyń-
ska, III miejsce - Krystian Dudek. 
Serdecznie gratulujemy!
M.T.

Początkowo uczniowie byli trochę 
wymieszani. Starsze klasy przy-
chodziły ze szkół 16 i 28, a tylko w 
pierwszych klasach dzieci były nowe. 
Pierwsi absolwenci to obecnie doro-
słe  już osoby. Są wśród nich prywatni 
przedsiębiorcy, jest też oficer policji, 

radny Dąbrowy Górniczej, rzecznicz-
ka prasowa Głównego Instytutu Gór-
nictwa, skarbnik miasta Sosnowca. 
Dzieci wielu absolwentów chodzą 
teraz też do naszej szkoły. Niektórzy 
wychowankowie wciąż utrzymują 
kontakt ze swoimi  nauczycielami.
Maciej T.
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Ze szkicownika Natalii

Zagrają w finale

Ekologia

Uwaga konkurs!

Halloween to zwyczaj związany a ma-
skaradą, obchodzony 31 październi-
ka przed dniem Wszystkich Świętych. 
Niezwykle popularny w Stanach Zjed-
noczonych, ale też Kanadzie, Irlandii i 
Wielkiej Brytanii. W Polsce pojawił się 
w latach 90. Głównym symbolem świę-
ta jest wydrążona i podświetlona od 
środka dynia z zębami i oczami.  Dzie-
ci i młodzież poprzebierani w różne 
stroje, takie jak duchy,  kościotrupy czy 
czarownice, odwiedzają pobliskie domy 
i mieszkania. Pukając do drzwi mówią 
słowa ‚ „cukierek albo psikus” i otrzy-
mują różne słodycze. 
W naszej szkole zabawa halloweenowa 
odbyła się 30 października. Tego dnia 
SP 42  zamieniła się w szkołę  upiorów 
i potworów. Wszyscy byli tak fanta-
stycznie przebrani, że nauczyciele urzą-
dzili konkurs na najlepsze przebranie. 
Wygrała Nadia Rubik z Va. Dzieci z kla-
sy  Ia podczas swojej zabawy poznawały 
kulturę celtycką, uczestnicząc w zaba-
wach i konkursach. Ponieważ tradycja 
zabawy pochodzi zza oceanu, panie 
nauczycielki języka angielskiego zapro-
siły też dzieci do konkursu na okolicz-
nościowy plakat w języku angielskim. 
Zgłoszono bardzo dużo oryginalnych 
prac, które ozdobiły cały dolny kory-
tarz. Na naszym profilu FB można zo-
baczyć inspirujące zdjęcia z tego dnia.
Kamil, Mikołaj, Natalia K., Damian

Nasza szkoła przystąpiła do dwóch 
programów ekologicznych. Jeden to 
ogólnopolska akcja „Nasze miasto bez 
elektrośmieci”. Zachęcamy do przy-
noszenia niepotrzebnych sprzętów, 
gdyż dzięki temu można zyskać punk-
ty dla szkoły, które można zamieniać 
na pomoce dydaktyczne i elementy 
wyposażenia sal. Drugi konkurs nosi 
nazwę „Sosnowiecki Lider Ekologii”. 
Nagrodzona zostanie placówka, która 
zbierze jak najwięcej zużytych baterii 
i makulatury, w przeliczeniu na jed-
nego ucznia szkoły. Główną nagrodą 
jest 5tys. złotych, zachęcamy więc do 
brania udziału w akcji.
Asia, Angela

Ubranie chłopca do szkoły: Koszula 
w zielono-czarną kratę, bawełniana 
lub flanelowa, czerwone spodnie typu 
jeans, granatowe trampki.
Natalia Konieczna

12 listopada reprezentacja chłopców 
naszej szkoły grała  mecze o Mistrzo-
stwo Sosnowca w piłce nożnej. Nasza 
drużyna rozegrała trzy mecze:
- pierwszy mecz zremisowała ze SP39 
wynikiem 2:2
- drugi  mecz był wygrany, chłopcy 
pokonali SP 46 z wynikiem 6:0
- trzeci mecz również wygrali z SP19 
6:2
Były to mecze półfinałowe. Dzięki 
wygranym awansowali i na wiosnę 
zagrają w finale.
Wiktor S.

7   7   7   7  =  56 
Wstaw znaki: „+”,”-”, „x”, „:” lub na-
wiasy, tak aby działanie było praw-
dziwe. Pamiętaj o kolejności wykony-
wanych działań. Rozwiązanie, wraz z 
iminiem, nazwiskiem i klasą, przekaż-
cie pani Agnieszce Czernek.

Przełaje
28 października na górce środulskiej 
odbyły się miedzyszkolne zawody w 
biegach przełajowych na 600 metrów. 
Naszą szkołę reprezentowali chłopcy 
z klasy sportowej oraz kilku uczniów 
i uczennic z klas IVB oraz IVC. Nie-
stety nie udało się odnieść sukcesu 
i zająć premiowanego miejsca, ale 
gratulacje należą się Dawidowi 
Adamczykowi i Nadii.
Olga, Kornelia

Co wiecie o gwarze?
Na ostatnich zajęciach dziennikar-
skich uczniowie rozmawiali o gwa-
rach - poznańskiej, śląskiej, góral-
skiej, kaszubskiej. Było to ciekawe a 
zarazem śmieszne, ponieważ niektó-
re wyrazy z pozoru były znane, lecz 
później okazywało się, że znaczą coś 
zupełnie innego. - Mnie najbardziej 
spodobał się wyraz „skład”. Ozna-
cza on „sklep” w gwarze kaszubskiej 
- powiedziała Marta. Młodzi dzien-
nikarze mieli też możliwość wysłu-
chania historyjek, wierszy i piosenek 
w omawianych gwarach. Na koniec 
odbył się konkurs ze znajomości pre-
zentowanych słów. Zwyciężyli Nata-
lia i Mikołaj, którzy razem 
odgadli 8 z 12 wyrazów.
Marta Aksamit

W październiku odbył się w Danii 
międzynarodowy turniej badminto-
na. Wystąpiła w nim Antonina Mar-
szałek z naszej szkoły, która doszła 
do  półfinału, zdobywając 3 miejsce i 
brązowy medal. Życzymy Jej dalszych 
sukcesów i dużo złotych, srebrnych i 
brązowych medali, no i oczywiście 
dużo, dużo pucharów, dyplomów i 
przeróżnych trofeów. 
Maciej T.


