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Świąteczny kiermasz
Na koniu można nawet pływać

Moje hobby

Zeskanuj kod 
za pomocą 
b e z p ł a t n e j 
aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj 
film na swo-
jej komórce.

Szlachetna (armatowa) paczka

Mam na imię Zuzia. Moim hobby jest 
jazda konna. Pasją tą zaraziła mnie 
moja mama. To ona właśnie zabrała 
mnie na pierwszą jazdę do stadniny 
Ihaha w Gdańsku. Początkowo jaz-
da konna wydawała mi się trudnym 
sportem, lecz z czasem, gdy nabra-
łam wprawy, już tak nie uważam, no 
i szczerze pokochałam konie. Wśród 
tych pięknych i dostojnych zwierząt 
czuję się bezpiecznie i potrafią one 
uspokoić mnie nawet w najgorszym 
momencie. W przyszłości chciałabym 
zostać instruktorem jazdy. 
Obecne jeżdżę razem z mamą w stajni 
Tabun w Sławkowie, a wczasie waka-
cji byłam na obozie konnym i cało-
dziennym rajdzie, w trakcie którego 
pływałam na koniu! Moim ulubionym 
koniem jest Diamond.

W XV edycji ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej „Szlachetna Pacz-
ka” po raz pierwszy grupowo wzięli 
udział dziennikarze naszej redakcji, 
a także inni uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i przyjaciele naszej gazetki. 
Około 40 osób przygotowało paczki, 
które trafiły do trzyosobowej rodziny 
z Sosnowca. - Taka akcja pokazuje, 
jak ważne jest dzielenie się i obdaro-
wywanie innych prezentami a nie tyl-
ko otrzymywanie prezentów - mówi 
Aneta, jedna z uczestniczek.  Dzieci 
wyjątkowo aktywnie zaangażowały 

się w pomaganie. Kilka dziewczynek 
zdecydowało się przekazać ze swojej 
kolekcji modną lalkę. Oprócz zaba-
wek w paczkach znalazły się odzież, 
żywność, sprzęt AGD. W piątek, 11 
grudnia uczniowie wraz z chętny-
mi dorosłymi osobiście zapakowali 
wszystkie prezenty aby dzień później 
zawieźć je do sztabu akcji. W sobotę, 
już na miejscu okazało się, że najlep-
szym rozwiązaniem jest zawiezienie 
prezentów bezpośrednio rodzinie. 
Gdy wszystko rozładowano koordy-
natorka akcji Ewa Klimczyk powie-
działa: - Nasza rodzina jest bardzo 
szczęśliwa. Trudno im było uwierzyć, 
że dostali tak dużo. Redakcja „Arma-
ty” serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy włączyli się do akcji. Dzięki 
Wam dwójka dzieci z mamą będzie 
mieć niezapomniane Święta. Mamy 
nadzieję, że za rok też znajdą się chęt-
ni do pomagania.

13 grudnia, jak co roku, w naszej 
szkole odbył się kiermasz świątecz-
ny. Można było kupić sobie różnego 
rodzaju ciasta, galaretki, napoje, hot 
dogi, a nawet kiełbaski z grilla. Można 
było wziąć udział w loterii naszej ga-
zetki, gdzie do wygrania była podusz-
ka, kubki i nasza maskotka „Arma-
ciak”. Wiele stoisk miało też ozdoby 

świąteczne własnoręcznie wykonane 
przez uczniów lub rodziców. Było też 
stoisko z gadżetami z logo szkoły, a 
nawet domowa spiżarnia z przetwo-
rami.  Na sali gimnastycznej prowa-
dzone były zajęcia sportowe, a przed 
południem wystawiono spektakl te-
atralny.
Oliwia, Maciej T.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Wraz z nimi wi-
gilie klasowe oraz wiele innych przy-
jemności. Najważniejsze wydarzenie 
to szkolne jasełka. Role już rozdane, 
odbyły się też pierwsze próby. Ucznio-
wie i nauczyciele wkładają w przy-
gotowanie dużo pracy.  W tym roku 
przedstawienie odbędzie się 22 grud-
nia, jak zwykle na sali gimnastycznej.
Nadia



Pierwszaki na 
zakupach

Nasi nauczyciele

Spektakl w bibliotece

Andrzejki

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. 
Teraz przyszedł czas na nauczycieli. 
W tym numerze na nasze pytania od-
powiada pani Agnieszka Micke.  Jest 
pedagogiem pracującym z najmłod-
szymi uczniami naszej szkoły. Oto co 
nam powiedziała:

Dnia 30 listopada dzieci z klasy 1a 
wróżyły sobie podczas andrzejkowej 
zabawy, np. typowali imiona swoich 
przyszłych sympatii, z prostych ob-
liczeń matematycznych wychodziło, 
jaka jest ich szczęśliwa liczba, pró-
bowali znaleźć swój przyszły zawód. 
Dzieci bawiły się świetnie.
Wika

25 listopada klasa 1a i 1b wraz z wy-
chowawczyniami Agnieszką Micke i 
Magdaleną Bargieł wybrali się do po-
bliskiego sklepu Lidl.  Dzieci poznały 
pracę pracowników sklepu.  Przy-
glądały się, jak pracują kasjerki,  jak 
obsługują klientów.  Mogli również 
poznać pracę ochroniarzy,  którzy pil-
nują sklepu.  Każde z dzieci mogło też 
samodzielnie zrobić zakupy za kwotę 
2 zł.
Kamil

Dnia 26 listopada uczniowie klasy 
IIIb oraz IIId wybrali się do Bibliote-
ki Miejskiej w Sosnowcu aby obejrzeć 
spektakl przygotowany przez uczniów 
SP nr16 w Sosnowcu. 
Dzieci z  wielką ciekawością ogląda-
ły muzyczno-taneczną wersję ,,Kró-
lewny Śnieżki‘‘. Gdy zakończył się 
spektakl długo rozbrzmiewały bra-
wa. Wszyscy uczestnicy otrzymali od 
pracowników biblioteki słodką nie-
spodziankę. Serdecznie gratulujemy 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 za 
tak wspaniałe przedstawienie.
Oliwka

Nie tak dawno temu ogłoszono kon-
kurs na nazwę dla naszej szkolnej 
świetlicy szkolnej. Propozycje należy 
wrzucać do pudełka, które znajduje 
się w holu, przy portierni do dnia 21 
grudnia. O wynikach poinformujemy 
w następnej gazetce.
Kornelia, Wiki

Świetlica czeka na nazwę

Mikołajkowo-kinowo

W piątek, 4 grudnia trzy klasy wybrały 
się do kina na film pt.”Bella i Sebastian 
2”. Film opowiadał o  losach chłopca i 
jego pieska. Wyruszają oni na ratunek 
przybranej ciotce Sebastiana, która 
zaginęła po katastrofie samolotu. Film 
dostarczył wszystkim wielu wzruszeń, 
a ujęcia pięknych krajobrazów Francji 
naprawdę zachwycały.
Maciej, Igor

Nagrodzony zespół wokal-
ny naszej szkoły

Jako dziecko chciałam: Być piosen-
karką. Śpiewałam dosłownie wszę-
dzie i wszystko - śpiewałam nawet 
tabliczkę mnożenia.
Jakim byłam uczniem? Uczyłam 
się dobrze- szczególnie lubiłam język 
polski (uczyła mnie pani mgr Mag-
dalena Kawka), język rosyjski i bio-
logię. Nie lubiłam za to geografii ale 
uczyłam się tego przedmiotu z sym-
patii do nauczycielki.
Moment który odmienił moje ży-
cie... Takich momentów było kilka: 
radosne -to narodziny moich 2 synów; 
bardzo bolesne- śmierć mojej ukocha-
nej mamy.
Mam bzika na punkcie... Mam wiele 
bzików :) ale bardzo cenię punktual-
ność.
Moje hobby: Uwielbiam czytać 
książki biograficzne i historyczne.
Moja główna wada to: Gadulstwo.
Moja główna zaleta to: Poczucie hu-
moru.
Nie umiałabym się obejść bez... 
Przyjaciół, słodyczy i owoców.
Podziwiam... Moją mamę.
Szczęście to: Dzieci.
Gdybym miała się porównać do 
zwierzęcia, byłby to... To jedynym 
jakie przychodzi mi do głowy jest 
pantera. Najlepiej różowa ;)
Czy mam Pani zwierzęta? Tak 2 psy 
- owczarka Reksa i bernardynkę Bu-
nię. Poza tym są ryby - każda oczy-
wiście ma swoje imię a dowodzi nimi 
ogromny glonojad- Hektor.
Ulubione danie? Spaghetti.
Co by Pani zabrała na bezludną 
wyspę? Na bezludnej wyspie... bar-
dzo, bardzo, tęskniłabym za ludźmi. 

Pod koniec listopada uczniowie 
z naszej szkoły wzięli udział w III 
Miejskim Konkursie Piosenki Tu-
rystycznej.  W kategorii zespół 
wokalny klas IV-VI zdobyliśmy II 
miejsce. Uczniów przygotowywał 
pan Robert Kukla. Gratulujemy!
m.



Skąd się wzięła armata?

Mikołajowe niespodzianki

Tajemnice szkoły

Trzeci z cyklu artykułów, w których zdradzamy  tajemnice, jakie kryje 
nasza szkoła. W rozwikłaniu ich pomaga dziennikarzom pani Lucyna Rusek - 
była wieloletnia dyrektorka „armaty”.

Kolędy w filharmonii

Biblijni zwycięzcy

Dwie klasy były pod ziemią

 Dnia 7 grudnia w naszej szkole od-
były się mikołajki. Z tej okazji ucznio-
wie mieli okazję przebrać się m. in. za 
elfy, mikołaje, renifery, lub w ubrania 
w  kolorch czerwonym, zielonym oraz 
białym. Przebrani uczniowie ze star-
szych klas nie mogli być pytani przez 
nauczycieli w ten pełny niespodzia-
nek dzień. Do wielu uczniów przy-
był także Mikołaj, zostawiając im w 
klasach prezenty. Były to najczęściej 
słodycze, czasem długopisy czy kolo-
rowanki. Niektóre klasy same robiły 
sobie nawzajem prezenty. Dzień ten 
jest kochany przez wszystkie dzieci na 
całym świecie. Nam również przyspo-
rzył dużo radości i dobrej energii.
Nadia

Przydałby się wtedy kosmiczny te-
leporter. Ale jeżeli mam wybrać bar-
dziej zwyczajny przedmiot to ... koc. 
Duży, ciepły, miękki i puchaty, bo je-
stem strasznym zmarzluchem.
Od ilu lat jest Pani nauczycielem? 
Minęło 6 lat odkąd uczę w szkole ;)

Trójka naszych uczniów nie dała 
szans pozostałym uczestnikom pod-
czas XXI Konkursu Wiedzy Biblijnej. 
Na etapie dekanalnym zdobyli wszyst-
kie trzy premiowane miejsca i tym sa-
mym przeszli dalej. I miejsce Jakub 
Taborowski IVA, II Antonina Marsza-
łek VIA, III Mikołaj Twaróg VA. 
Gratulujemy!

Patronem naszej szkoły był początkowo gen. Stanisław Popławski. W paździer-
niku 1982r., w dniu nadania szkole imienia patrona, przed szkołą została po-
stawiona armata, którą podarowało Wojsko Polskie. Obecnie szkoła już nie ma 
patrona, ale armata stoi do dzisiaj i jest znakiem rozpoznawczym szkoły.
 Mateusz Mleczko

10 grudnia klasa Va wybrała się na 
kolędowanie dookoła świata do Fil-
harmonii Śląskiej w Katowicach. Słu-
chacze poznali kolędy z Afryki, Ru-
munii, Ukrainy i wielu innych krajów. 
Prezentował je chór filharmonii pod 
dyrekcją Jarosława Wolanina a cało-
śc dopełniała narracja Reginy Gowa-
rzewskiej na temat zwyczajów świą-
tecznych. W grze i śpiewaniu wzięły 
też udział dzieci z widowni. Jedną z 
kolęd zaśpiewali wszyscy, a kilkoro 
wybranych widzów zaproszonych zo-
stało na scenę do zagrania na trójką-
tach „Jingle Bells”.
Ponieważ wyjazd odbył się późnym 
popołudniem, świecące wszędzie 
ozdoby świąteczne nadały całości wy-
jątkową oprawę.
Mikołaj

18 listopada klasa IVb i IIIc pojecha-
ły na wycieczkę do kopalni Guido w 
Zabrzu. Najpierw wszyscy zjeżdżali 
specjalną windą. Pod ziemią pan prze-
wodnik opowiadał o dawnych meto-
dach wydobycia węgla, o koniach 
pracujących w kopalni oraz o samych 
założycielach i właścicielach kopalni. 
Następnie uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach z paleontologiem. - I przez 
cały czas wszyscy świetnie się bawili - 
komentuje wycieczkę jedna z uczest-
niczek.
Marta Aksamit

Nadszedł czas na rozstrzygnięcie kon-
kursu na reklamę naszej szkoły. 
W konkursie brały udział klas IV-VI. 
Do finału dotarli Antonina Marzsa-
łek, Kuba Taborowski i Adrian Len-
dzion. W chwili składu gazetki trwało 
jeszcze  internetowe głosowanie, więc 
zwycięzcę poznacie w następnym nu-
merze.
M.T.

Kto najlepiej zareklamo-
wał szkołę?

Wiersz o mamie kotka

24 listopada w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zabrzu odbył się wernisaż 
poetycki z okazji wydania XII tomu 
Antologii Poezji Dziecicej. Impreza 
była podsumowaniem Wojewódzkie-
go Konkursu Poetyckiego dla szkół 
podstawowych i  gimnazjów, pod pa-
tronatem Marszałka Województwa 
Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświa-
ty i Prezydenta Miasta Zabrza. W XII 
edycji konkursu wzięło udział ponad 
100 szkół z 20 miast. Wśród laure-
atów, których wiersz został opubliko-
wany w tomiku wierszy, znalazł się 
Mikołaj Twaróg z klasy VA. 
M.



Muzeum Ziemi Tradycje świąteczne

Armata i My, redakcja: A. Paruzel, A. Król, A. Chmara, N. Żurek, N. Konieczna, N. Rubik, M. Grabowska, W. Skwarek, J. Dziubek, O. Sowińska, A. Głuszek, D. 
Broś, M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski, W. Sowa, Z. Wrzołek, J. Krawczyk, K. Kopciński, D. Dubiel, A. Chruściel, K. Bubel, O. Rakoczy, M. Aksamit Opiekun: 
A. Czernek, A. Twaróg  Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a. Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Ze szkicownika Natalii

Christmas wishes

Wielka bitwa jabłko-
wo-marchewkowa

Uwaga konkurs! Armatowy kącik

Nauczyciele zapraszają uczniów klas 
IV-VI do udziału w konkursie „Christ-
mas Wishes”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest 
samodzielne wykonanie kartki świą-
tecznej w dowolnej technice plastycz-
nej (także z wykorzystaniem pro-
gramów graficznych) oraz napisanie 
życzeń w języku angielskim. Konkurs 
ma na celu rozwijanie zdolności pla-
stycznych i artystycznych oraz dosko-
nalenie języka angielskiego. Kształt i 
forma kartki są dowolne. 
Uczeń może zgłosić do konkursu tyl-
ko jedną pracę.
Podpisane prace konkursowe należy 
przekazać paniom R. Reczko, S. Ru-
bik, A. Bonek lub M. Żak do 21 grud-
nia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 10 stycznia 2016r.
Kamil

9 grudnia w ramach akcji „Trzymaj 
formę” odbyła się bitwa marchewko-
wo-jabłkowa. Polegała ona na tym, że 
każdy uczeń dostał do spróbowania 
jabłko i marchewkę. Potem wszyscy 
głosowali na jedną ze zdrowych prze-
kąsek. Wygrało zdecydowanie jabłko!
Asia

W środę, 25 listopada klasa VA prze-
niosła się do czasów dinozaurów. 
Przekonali się, że Sosnowiec i Katowi-
ce były przed laty oceanem, więc przy-
szło im się zmierzyć też z dinozaura-
mi wodnymi. A wszystko to za sprawą 
wycieczki do Muzeum Wydziału Nauk 
o Ziemi. W kolejnych salach poznali 
minerały, skamieliny z odciśniętymi 
śladami zwierząt, kolejne etapy po-
wstawania człowieka. Obejrzeli też 
ekspozycję, gdzie pokazano miejsca w 
Polsce, gdzie spadły meteoryty. Pani 
przewodnik zadziwiła wszystkich, 
podnosząc jedną ręką okaz, ważacy 
100kg. Zadziwiające zjawisko szybko 
się wyjaśniła, gdy okazało, że to tylko 
atrapa. - To było fantastyczne - mówi 
jeden z redaktorów. Na koniec pani 
przewodnik zadała uczniom pracę 
pracę domową - wykrzesać ogień bez 
pomocy zapałek i zapalniczki. Cieka-
we, komu się udało.
Mikołaj

Strój galowy, w sam raz na jasełka i 
inne uroczystości. Dziewczynki: bia-
ła bluzka, czarna spódniczka, białe 
rajstopy, czarne balerinki. Chłopcy: 
biała koszula, czarne spodnie, czarne 
półbuty.
Natalia

9 grudnia klasy Vc i IVc odwiedzi-
ły Miejski Klub im. Jana Kiepury w 
Sosnowcu.  Odbyły się tam warsztaty 
pt.”Plastyka obrzędowa,  która prze-
trwała do dziś”.  Tradycyjne ozdoby 
bożonarodzeniowe były i są wyko-
nywane z różnych materiałów, takich 
jak np. słoma,  papier,  pióra,  drewno.  
We wszystkich domach na honoro-
wym miejscu stoi choinka, na której 
wiszą kolorowe światełka,  bombki 
i łańcuchy.  Tradycją bożonarodze-
niową są też kolędnicy.  Grupy ludzi 
przebranych za diabła,  księdza,  ko-
miniarza, dziada,  sznurkarza,  żyda 
wędrując od domu do domu śpie-
wają kolędy i tańczą.  W niektórych 
domach można także spotkać szopki 
bożonarodzeniowe,  które są również 
wykonane ręcznie.  - Na koniec śpie-
waliśmy kolędy,  było bardzo miło i 
świątecznie - komentuje wycieczkę 
jeden z uczestników.
Kamil.K.

Obok sali nr 9 powstał nasz „armatowy” 
kącik. Nad szafkami zawisła tablica na 
temat naszej działaności a na ścianie ko-
rytarza przed „kostką” znajduje się nasza 
skrzynka kontaktowa. Możecie do niej 
wrzucać swoje teksty, jeśli chcieliby-
ście zamieścić je w gazetce, propozycje 
- czyli o czym chcielibyście przeczytać, 
rozwiązania konkursów, własne pomysły. 
Wszystko chętnie przeczytamy a ciekawe 
propozycje postaramy się zrealizować. 

Nagrodę za rozwiązanie zagadki mate-
matycznej wylosowali Wiktoria Skwa-
rek i Maciej Twaróg z klasy Va.

Poznajcie Armaciaki - to nasza pro-
pozycja na maskotkę gazetki. Ale 
chcemy Was zachęcić do udziału kon-
kursie. Zaprojektujcie swoją maskot-
kę. Narysujcie, jak wyobrażacie sobie 
„armatową” maskotkę. Dokładnie 
opisany projekt wrzućcie do naszej 
skrzynki kontaktowej. Zbieramy pro-
pozycję do 8 stycznia. Na zwycięzcę 
czeka nagroda. 


