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Jasełka na korytarzu
Uwielbiam śpiewać

Moje hobby

Zeskanuj kod za pomocą bez-
płatnej aplikacji QR Code Re-
ader i obejrzyj film na swojej 
komórce.

Limonki wystąpiły podczas finału WOŚP!

Mam na imię Angela. Chodzę do 5a. 
Moje hobby to śpiewanie piosenek -  
wymyślonych i prawdziwych. Bardzo 
lubię to robić, a moja mama i tata mó-
wią, że mam do tego talent.

W dniu 22 grudnia odbyły się Jasełka. 
Brało w nich udział wielu uczniów ze 
szkoły. Przedstawienie było odgrywa-
ne dwukrotnie - na 3 lekcji i 4 lekcji. 
Powodem była zmiana umiejsco-
wienia sceny. Ze względu na remont 
sali gimanstycznej, przedstawienie 

odgrywane było na korytarzu przed 
jadalnią. Po Jasełkach Dyrekcja szko-
ły składała wszystkim życzenia świą-
teczne i noworoczne. Na zakończenie 
uczniowie-aktorzy zostali nagrodzeni 
wielkimi brawami.
Mateusz 

10 stycznia zespół cheerleaderek z IIb, 
wraz z innymi uczniami z klasy, wy-
stąpił w Technikum nr 2 w Sosnowcu 
podczas XXIV finału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej 
Pomocy.  Li-
monki składają 
się z 10 osób a 
ich nazwa wzię-
ła się od koloru 
koszulek. Ze-
spół stworzyła 
wychowawczyni 
klasy, pani Kata-
rzyna Szymiec. 
Ona też zajmuje 
sie choreografią 

i doborem muzyki, choć przyznaje, 
że pomaga jej w tym czasem inter-
net.  Występ podczas finału WOŚP nie 

był debiutem Limonek. Dziewczynki 
występowały już wcześniej na innych 
imprezach charytatywnych - koncer-
cie dla Kacpra, Mateusza i Kuby w 
naszej szkole i podczas imprezy na 
górce środulskiej na rzecz Hospicjum 
w Sosnowcu. Podczas finału WOŚP 
Limonki wystapiły dzięki znajomej 
opiekunki zespołu. Zespół planu-
je występować 
przede wszystkim 
na różnych ipre-
zach charytatyw-
nych.
Mikołaj

Pomagamy Anitce
W grudniu, przez kilka dni można 
było kupić w szkole zabawki i akceso-
ria szkolne. A wszystko to za sprawą 
kiermaszu dla Anitki - nastolatki ad-
optowanej przez szkołę, która mieszka 
w Zambii. Zabawki i rozmaite drobia-
zgi ofiarowali na ten cel uczniowie. 
Zebrano 531zł. W tłusty czwartek 
natomiast zapraszamy wszystkich na 
pączki i biesiadę „Na żołnierską nutę”. 
Szkolny zespół już się przygotowuje. 
Tradycyjnie już, dochód z biesiady bę-
dzie przeznaczony dla Anitki.
Natalia K.



Malowali żłóbek Nasi nauczycieleNowe okna

Jabłko wygrało!

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. Te-
raz przyszedł czas na nauczycieli. W 
tym numerze na nasze pytania odpo-
wiada pan Grzegorz Mentel.  Jest na-
uczycielem wf, trenerem drużyn piłki 
ręcznej, zawodnikiem. Oto co nam 
powiedział:

Jako dziecko chciałem: Zostać zawod-
nikiem i trenerem piłki ręcznej.
Jakim był Pan uczniem? Jakie były 
Pana ulubione przedmioty, a czego 
Pan nie lubił?
Miłym, uprzejmym, bezproblemo-
wym :-) Niech zostanie to tajemnicą. 
Najbardziej lubiłem wf i matematykę.
Moment, który odmienił moje życie: 
Poznanie żony.
Mam bzika na punkcie... Sportu oraz 
statystyki. W młodości (przez ok. 
10 lat) prowadziłem statystyki NBA, 
w której grał Michael Jordan oraz 
Zagłębia Sosnowiec.
Jakie jest Pana hobby, co lubi Pan 
robić w wolnym czasie? Każdą chwilę 
wolnego czasu wykorzystuję dla ro-
dziny. Moim hobby jest wszystko, co 
związane z piłka ręczną - uwielbiam 
grać, trenować, pływać. Kocham 
zmęczenie fizyczne.
Moja główna wada to... Nieustępli-
wość.
Moja główna zaleta to... Pracowitość.
Nie umiałbym się obejść bez... Rodzi-
ny oraz piłki.
Podziwiam... Ludzi , którzy mimo 
przeciwności życiowych, potrafią 
sobie z nimi poradzić.
Szczęście to... Kochająca się rodzina.
Gdybym miał porównać się do zwie-
rzęcia, byłby to... Tgrys, który na 
zewnątrz jest groźny, a w środku ma 

Kolędy, opłatek, pierniczki

Wspólne kolędowanie i pyszne jedze-
nie towarzyszyło wigili w klasie Va.
Wszyscy byli odświętnie ubrani, a 
dzięki zaangażowaniu bardzo wielu 
osób, mieli okazję popróbować wielu 
smacznych ciast, pierniczków i innych 
wypieków.
- Najpierw dzieliliśmy się opłatkiem i 
składaliśmy sobie życzenia. Nie zabra-
kło wspólnego śpiewania kolęd. Pani 

wychowawczyni sprawiła nam nie-
spodziankę, wręczając każdemu słod-
ki podarunek. Mieliśmy nawet czas 
na pooglądanie wzruszającego filmu 
- mówią uczniowie. 
Tego dnia w żadnej klasie nie było 
lekcji. Uczniowie gromadzili się wo-
kół wspólnego stołu i spędzali czas w 
świątecznej atmosferze.
Maciej Twaróg

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłatnej 
aplikacji QR Code 
Reader i obejrzyj 
film na swojej ko-
mórce.

15 grudnia zaczęła się wymiana okien 
na sali gimnastycznej. Wszyscy liczyli, 
że robotnicy szybko uporają się z re-
montem i od początku 2016 roku kla-
sy będą mogły cieszyć się lekcjami wf 
na sali. Firma nie zawiodła i remont 
skończył się podczas świąteczno-no-
worocznej przerwy. Uczniowie są za-
dowoleni, że dzięki remontowi zrobi-
ło się znacznie cieplej.
Damian Broś

Wielka Bitwa Jabłkowo-Marchewko-
wa zakończona! Zdrowe przekąski 
otrzymały odpowiednio: 355 głosy - 
jabłko, 102 - marchewka. Zachęcamy 
wszystkich do zdrowego jedzenia i 
dziękujemy za udział w akcji!
MikiMC 

Przed Świętami szkolne koło PCK 
zachęcało do udziału w akcji chary-
tatywnej. Chętni mogli przynosić do 
szkoły niepotrzebne zimowe ubra-
nia. Uzbierana całkiem spora paczka 
została przekazana na potrzeby pod-
opiecznych Polskiego Czerwonego 
Krzyża.
Alicja Król

Koło PCK działa!

W grudniu klasy Ia i IIId, na zjęciach 
plastycznych malowały odlewy z gip-
su. Prace miały kształt płaskorzeźby 
przedstawiającej żłóbek, w którym 
narodził się Pan Jezus. Uczniowie 
mieli wiele radości i obudził się w 
nich apetyt do dalszego tworzenia.
Natalia Żurek, Igor Krystoforski



Tajne przejście
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”.

Oryginalne choinki

Ks. Twardowski

Wikingowie oswojeni

Kartki świąteczne 

Pomogli kotkom

miękkie serce.
Czy ma Pan jakieś zwierzę? Tak, 
chomika. Został kupiony niedawno 
dla dzieci. Ale uwielbiam psy i jeżeli 
kiedyś dane mi będzie zamieszkać w 
domu, na pewnio będę mieć dwa.
Jakie jest Pana ulubione danie? Piersi z 
kurczaka, ziemniaki, sałatka z porów 
od mamy.
Gdyby miał się Pan znaleźć na bezlud-
nej wyspie, jaką jedną rzecz zabrałby 
Pan ze sobą? Komórkę samoładującą 
się :-)
Od jak dawna jest pani nauczycielem? 
Piąty rok.

Grudzień obfitował w różnego rodza-
ju zbiórki. Uczniowie pomagali nie 
tylko potrzebującym dorosłym i dzie-
ciom, ale też kotkom. Chętni biorący 
udział w akcji, przynosząc jedzenie 
dla zwierzątek w schronisku nie tylko 
pomagali, ale też mogli dzięi temu zy-
skać dodatnie punkty za zachowanie.
MikiMC 

Przed nowym rokiem odbył się szkol-
ny konkurs o Wikingach. Przeznaczo-
ny był dla klas starszych. Uczniowie 
musieli wykazać się wszechstronną 
wiedzą na temat Wikingów by rozwią-
zać test. Znalazły się z w nim pytania i 
o wyprawach i wierzeniach, a nawet o 
łodziach i uzbrojeniu. I miejsce zajęła 
Alicja Chmara, II Antonina Marsza-
łek, III - Błażej Błoch i Maciej Dere-
la. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
Maciej Twaróg

Przebieranki

Tuz przed Świętami odbył się szkol-
ny konkurs plastyczno-językowy 
,,Christmas wishes”. Zadaniem uczest-
ników konkursu było zrobienie orygi-
nalnej kartki świątecznej i napisanie 
życzeń w języku angielskim. Kartek 
było dużo, jury miało sporo pracy ale 
wyniki już są. Oto one: 1 miejsce zajęli 
Mikołaj Twaróg z 5a, Antonina Mar-
szałek  z 6a,Dominika Osińska z 4c. 2 
miejsce - Maciej Twaróg z 5a, Alicja 
Sikorska z 5d, Filip Adamczuk  z 4b, 
Oliwia Bacińska z 5d. 3 miejsce zajęły 
Karolina Pabiańczyk z 6b, Marta Ak-
samit z 4b, Natalia Borowiecka z 5d.
Wiktoria

Na początku grudnia ubiegłego roku 
odbył się konkurs recytatorsko - pla-
styczny poświęcony poezji ks. Jana 
Twardowskiego „Wierzyć to znaczy 
ufać, kiedy cudów nie ma”.
W kategorii recytatorskiej pierwsze 
miejsce zajęła Emilia Kozieł z kl. VI. 
Miejsce drugie  przypadło Karolinie 
Będkowskiej z kl. V oraz Weronice 
Kłęk z kl VI. Na miejscu trzecim upla-
sowały się Klaudia Kowalska z kl. VI 
oraz Natalia Piasecka z kl V. 
Kategoria plastyczna to dwa miej-
sca. Pierwsze przyznano Mariuszowi 
Schab z klasy IIc za pracę plastyczną 
do wiersza p.t. „Ogień”. Miejsce drugie 
przypadło Bartoszowi Pargieła z klasy 
IId za pracę plastyczną do wiersza p.t. 
„Arka”. 
 Wszystkim uczestnikom konkursu 
składamy serdeczne  gratulacje. 
Oliwia

Nie tak dawno, na drzwiach naszej 
świetlicy zawisła kartka z jej nową 
nazwą, która została wybrana pod-
czas szkolnego konkursu. Od teraz 
świetlica nazywa się „Czasoumilacz”. 
Autorem nazwy jest Kinga Badowska 
z klasy IId. Kinga otrzymała nagrodę, 
a my mamy nadzieję, że nowa nazwa 
wszystkim się spodoba.
Nadia Rubik

Czasoumilacz

Z okazji mikołajków uczniowie mie-
li okazję przyjść do szkoły w tema-
tycznym przebraniu, lub po prostu w 
ubraniach w kolorze czerwonym, zie-
lonym lub białym. Przebrani ucznio-
wie mogli liczyć, że tego dnia nie będą 
pytani a w plebiscycie na najlepszy 
strój zwyciężył Maciej Twaróg z klasy 
Va, który wystąpił w stroju elfa.
Kamil

W grudniu młodsze klasy wzięły 
udział w konkursie na najpiękniejszą 
przestrzenną choinkę, wykonaną z 
dowolnych materiałów. Nagrodzo-
nych zostało 8 autorów:
Wiktorię Lis z IIa, Zosię Leks z Id, 
Marcela Dydaka z Ib, Justynę Pałkę z 
IIIa, Szymona Betkę z IIIa, Maję Za-
czkowską z Id, Olę Grzendę z IId i 
Sandrę Bączek z Ic. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!
Jagoda

Zastanawialiście się kiedyś, jak to 
jest możliwe, że czasami przycho-
dzą do nas przedszkolaki i pomimo 
zimna wcale nie są ubrani w kurtki 
i czapki? Nie wiemy, czy wszyscy 
wiedzą, czy nie, ale w szkole istnie-
je tajne przejście. Znajduje się ono 
za stołówką i prowadzi długim, 
wąskim korytarzem do przedszko-

la. Skąd się wzięło? Początkowo za-
planowano aby żłobek był połączo-
ny z przychodnią, przedszkole ze 
żłobkiem a szkoła z przedszkolem. 
Miał to być jeden wspólny obiekt. 
Później nastała decyzja o samo-
dzielności tych obiektów, rozdzie-
lono je więc lecz przejścia zostały.
Milena



Monitoring za gola Lekkoatleci na 7 
miejscu
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Ze szkicownika Natalii

Ulubiona kolęda

Sportowiec roku

Zawody pływackie

Va w sieci

Kaligrafia

W szkole pojawił się monitoring. A 
wszystko to za sprawą akcji „Bez-
pieczna szkoła za gola”. Celem akcji 
było propagowanie wśród młodzieży 
szkolnej idei spędzania wolnego czasu 
bez komputerów i zapobieganie co-
dziennej nudzie. Pod koniec listopada 
w hali Dorian odbył się turniej piłki 
nożnej, w której nagrodą był właśnie 
system monitorujący. Reprezentacja 
naszej szkoły, którą tworzą ucznio-
wie klas VI i V, w pięknym stylu, nie 
tracąc ani jednej bramki, wygrała cały 
turniej, zdobywając nagrodę. Dodat-
kowo Michał Barć z VIa został wybra-
ny najlepszym zawodnikiem turnieju. 
Drużynę prowadzi Marcin Morawiec. 
W akcji wzięło udział 8 szkół z So-
snowca i Dąbrowy Górniczej.
Mateusz 

W środę, 9 grudnia, w hali sportowej 
w Milowicach, odbyły się zawody lek-
koatletyczne dla klas II - V. „Szkołę z 
armatą” reprezentowała 10-cio osobo-
wa drużyna, którą utworzyli ucznio-
wie z klasy IIIc i IVb. W naszej szkol-
nej, pierwszej grupie najszybsi okazali 
się Filip i Tomek. W drugiej grupie 
znalazła się m.in. nasza redaktorka - 
Olga. Wszyscy uczestniczący w zawo-
dach otrzymali medale, a nasza szko-
ła zajęła w klasyfikacji drużynowej 7 
miejsce.
Olga Rakoczy.

Jak co roku, w naszej szkole były 
organizowane wybory na najlep-
szego sportowca roku. Wśród 10 
kandydatów pierwsze miejsce zajął 
Robert Lewandowski. Na drugim 
miejscu znalazł się Michał Jurecki, 
a na trzecim Agnieszka Radwań-
ska. Mamy nadzieje, że zabawa 
wam się podobała.
Ala Ch.

22 grudnia 2015r. odbył się II konkurs 
kaligraficzny, w którym uczestniczy-
ło 23 uczniów klas II i III. Uczestnicy 
konkursu mieli za zadanie jak najle-
piej przepisać podany tekst. Wszyscy 
starali się wypaść bardzo dobrze. 
Po dłuższej naradzie jury, zwyciężyli:
Anna Buchacz kl. III b – I miejsce
Borys Wawrzynów kl. II a - II miejsce
Wiktoria Grala kl. II b - III miejsce
Igor

Informujemy, iż z nowym rokiem po-
wstała strona internetowa klasy Va. 
Zapraszamy na  http://overfrags.pl/
Mamy nadzieję, że strona Wam się 
spodoba a my będziemy się starać ją 
rozbudowywać.
Wiktor

Na początku grudnia odbyły się 
Międzyszkolne Zawody Pływac-
kie Szkół Podstawowych. Wzięło 
w nich udział kilka uczennic z na-
szej szkoły, w tym dwie redaktor-
ki z „Armaty” - Alicja i Wiktoria. 
Pływaczki rywalizowały ze sobą na 
basenie w Szkole Podstawowej 
nr 45. Drużyna naszej szkoły zo-
stała sklasyfikowana na 9 miejscu.
Wiktoria

Karnawałowo: Chabrowa sukienka z 
szerokim szarym pasem, podkreśla-
jącym talię. Czarne baletki. Na szyję 
czarna obroża, a na włosach, do kom-
pletu opaska i kwiatek też w czarnym 
kolorze.

Liga klas
Tuż po rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego rozpoczęły się w szkole 
rozgrywki Ligi Klas IV - VI w piłce 
nożnej. Pomysłodawcą zawodów 
jest pan Grzegorz Mentel. Do koń-
ca roku rozegrano 5 kolejek, a wy-
niki wyglądają następująco:
1 miejsce VIb - 12 pkt.
2 miejsce VIa - 9 pkt.
3 miejsce IVa - 9 pkt.
4 miejsce Vc -  9 pkt.
5 miejsce Va - 6 pkt.
6 miejsce Vb - 4 pkt.
7 miejsce Vd - 3 pkt.
8 miejsce VIc - 1 pkt.
9 miejsce IVb-c - 0 pkt.
Wiktor Sowa

Znamy już wyniki III Szkolnego Kon-
kursu Plastycznego „Moja ulubiona 
kolęda”: Klasy 1-3: I miejsce  – Ka-
rolina Irzyk  – kl. II d, II miejsce – 
Bartosz Bargieła – kl. II d
Klasy 4 – 6: I miejsce – Martyna 
Snochowska – kl. VI, II miejsce – 
Maksymilian Okaj  – kl. IV, II miejsce 
– Oliwia Kurylas – kl. IV, III miejsce 
– Weronika Korczyńska  – kl. V
Wyróżnienia:
Oliwia Bacińska kl. V d, Alicja Doliń-
ska kl. V d.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!


