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Na żołnierską nutę
Kornelia - szablistka lub malarka

Moje hobby

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

Bale karnawałowe przez cały dzień

Moje hobby to szermierka. Razem 
z koleżanką Martą chodzę do klubu 
MOSIR na treningi. Dwa razy w ty-
godniu (we wtorki i czwartki) poświę-
cam półtorej godziny na szermierkę. 
Bardzo lubię walczyć i oczywiście 
najbardziej lubię wygrywać. Moją 
faworytką jest Andżelika. Lubię też 
Piotra. Szermierka to nie tylko moje 
hobby. Moim drugim hobby jest ry-
sowanie. Bardzo lubię rysować. Kto 
wie, może kiedyś zostanę szablistka 
labo malarką.

4 lutego w naszej szkole odbyła się 
biesiada „Na żołnierską nutę”. To tra-
dycyjne spotkanie wszystkich, którzy 
chcą pomóc Anitce - adoptowanej 
przez szkołę dziewczynce z Zambii. 
Cały dochód zebrany podczas biesia-
dy, ze sprzedaży bilecików szczęścia 
i słodyczy jest przekazywany na jej 
utrzymanie i edukację. 
Podczas biesiady było sporo atrakcji. 
Zespół wokalny śpiewał bardzo znane 
żołnierskie piosenki, takie jak „Sie-
kiera motyka”, „Przybyli ułani” i wie-
le, wiele innych. Zaproszeni żołnierze 
zawodowi zaprezentowali część swo-
jego ekwipunku, opowiedzieli o swo-
im zawodzie i doświadczeniach zwią-
zanych z pobytem na zagranicznych 

misjach wojskowych a także popro-
wadzili krótką musztrę grupki ochot-
ników. Uczniowie ze szkoły sporto-
wej, z klas mundurowych, zachwycili 
swoimi umiejętnościami, prezentując 
musztrę w swoim wykonaniu. 
Każdy chętny uczeń mógł przez cały 
dzień wystąpić w stroju żołnierza. 
Nie zabrakło też sanitariuszek, a tak-
że kilku oficerów z czasów Księstwa 
Warszawskiego. Najlepsze przebra-
nia zostały nagrodzone, a dodatkową 
atrakcją było losowanie nagród - m.in. 
słuchawek i tableta - wśród osób, któ-
re kupiły bilecik szczęścia. 
Biesiada wszystkim bardzo się podo-
bała.
Maciej Twaróg

Jak co roku w naszej szkole 14 lute-
go będziemy obchodzić Walentyn-
ki,  czyli Święto Zakochanych. Już 
ustawiona jest przy wejściu skrzyn-
ka poczty walentynkowej, do któ-
rej mozna wrzucać kartki i liściki.
Zwyczajem w tym dniu jest wza-
jemne wręczenie sobie walentyn-
kowych ozdobnych kartek,  najczę-
ściej w kształcie serca,  w których 
są umieszczane wiersze i miłosne 
wyznania. 
Że świętem tym łączy się również 
zwyczaj obdarowywania walentyn-
kowymi upominkami w postaci 
kwiatów,  słodyczy oraz pluszo-
wych maskotek. 
Symbolem tego święta jest czerwo-
ne serce i kupidyn. 
Kamil.K

Święto 
zakochanych

Całe poniedziałkowe przedpołudnie 
na sali gimnastycznej tętniła muzyka. 
Cała społeczność szkoły bawiła się 
podczas bali karnawałowych. Jako 
pierwsze tańczyły zaproszone przed-

szkolaki razem z klasami pierwszymi. 
Następne dwie godziny lekcyjne za-
rezerwowane były dla przebierańców 
z klas II i III. Królowali bohaterowie 
Star Wars, choć nie zabrakło sportow-
ców, księżniczek i wampirów. Wresz-
cie, na koniec, parkietem zawładnęły 
klasy starsze. Tutaj było widać już 
znacznie mniej przebrań, za to bar-
dziej dyskotekowe stylizacje. Dobrą 
zabawę pomogli wyczarować DJ-e i 
dekoracje. Klasy IV-VI miały dodat-
kową atrakcję w postaci konkursów i 
występów swoich koleżanek i kolegi. 



Nasi nauczycieleKarnawał Dziadek do orzechów

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. 
Teraz przyszedł czas na nauczycieli. 
W tym numerze na nasze pytania od-
powiada pani Aneta Panek.  Jest na-
uczycielem nauczania początkowego, 
a starsze klasy uczy zajęć technicz-
nych. Oto co nam powiedziała:

Jako dziecko chciałam... być ar-
cheologiem.
Jakim była Pani uczniem, jakie 
były Pani ulubione przedmioty, 
a czego Pani nie lubiła?
Byłam bardzo dobrą uczennicą. 
Najbardziej lubiłam j. polski i ma-
tematykę a nie znosiłam chemii.
Moment, który odmienił moje 
życie to... narodziny syna.
Mam bzika na punkcie... słod-
kich bułek i orzechów.
Jakie jest Pani hobby, co lubi 
Pani robić w wolnym czasie?
Nie mam zbyt wiele czasu na 
hobby, bo wszystkie wolne chwi-
le staram się poświęcać rodzinie, 
dlatego staram się intensywnie 
zagospodarować wakacje i ferie 
zimowe. Jeżdżę na rowerze, pły-
wam, rozwiązuję krzyżówki, nad-
rabiam zaległości w czytaniu, szy-
je i robię na drutach.
Moja główna wada to: Mam ich 
wiele ale staram się je kolejno eli-
minować. Zapytałam moich córek 
to powiedziały, że ja nie mam wad 
(lizuski). Po chwili zastanowienia 
stwierdziły, że za głośno mówię.
Moja główna zaleta to... wrodzo-
ny optymizm i wiara w ludzi.
Nie umiałabym się obejść bez... 
przyjaciół i dobrej kawy.
Podziwiam... ludzi, którzy poko-
nują bariery, którym mimo prze-

W związku z pisaniem artykułu na 
temat karnawału,  postanowiłem 
wybrać się z rodzicami do Zamku 
Sieleckiego, gdzie prezentowano 
wystawę: „ Karnawał - jak bawili 
się nasi przodkowie”.
Na wystawie znalazy się fotogra-
fie, dokumenty i zaproszenia uka-
zujące karnawał w 1 poł XX w. 
Zbiory pochodziły z Narodowego 
Archiwum Cyfrowego,  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sosnowcu 
i kolekcji Dariusza Kmiotka. 
Karnawał - inaczej zapusty - to 
wyjątkowy czas zimowych zabaw,  
bali i maskarad.  
Rozpoczyna się najczęściej w dniu 
Trzech Króli,  a kończy we wto-
rek przed środą popielcową,  która 
oznacza początek wielkiego postu 
i oczekiwania na Wielkanoc. 
Kamil K.

Fajnie, gdy dzieci chcą się uczyć musztry

Dnia 21 stycznia klasa 5a wyjecha-
ła na wycieczkę do Opery Śląskiej 
w Bytomiu, na spektakl baletowy 
pt. „Dziadek do orzechów”.
Budynek opery był bardzo eleganc-
ki z zewnątrz jak i w środku. Spek-
takl był wspaniały, zapewne wiele 
osób poczuło się tam wyjątkowo. 
Aktorzy, w swoich pięknych stro-
jach, wykonywali rozmaite tańce 
oraz pozy. Mimo iż nic nie mówili, 
oprawa muzyczna i tańce pozwo-
liły rozpoznać tematykę przedsta-
wienia. Oprócz gry występujących 
osób, muzyki, choreografii, ogrom-
ne znaczenie odegrał również wy-
gląd sceny, który przeniósł widzów 
w krainę baśni. Jak się okazało, nie 
tylko słowa są w stanie przekazać 
widzom sens i treść bajek. Czasem 
wystarczą tylko gesty, mimika i 
muzyka.  Przedstawienie co praw-
da nie wszystkim się podobało ale 
cała klasa przyznała, że było to cie-
kawe doświadczenie.
Nadia

Korzystając z okazji i spotkania z 
zawodowym żołnierzem, nasz re-
daktor -  Mikołaj Twaróg przepro-
wadził krótki wywiad ze starszym 
szeregowym Łukaszem Sikorą, 
który przez cały tydzień uczył 
musztry naszych uczniów biorą-
cych udział w biesiadzie. Ł. Siko-
ra pracuje na co dzień w 5 Pułku 
Chemicznym w Tarnowskich Gó-
rach. Był uczestnikiem misji woj-
skowej w Afganistanie. Oto co po-
wiedział:
- Co Pan sądzi o biesiadzie?
- Uważam, że to bardzo fajne 

przedsięwzięcie. 
- Co Pan czuje, ucząc dzieci?
- Jestem bardzo zadowolony, że 
mają w sobie tyle chęci do nauki. 
Bardzo dobrze mi się współpracu-
je.
- Czy radził Pan sobie, gdy był Pan 
na misji w Afganistanie, na woj-
nie?
- Tak, oczywiście.
- Jakie ma Pan wojskowe przezwi-
sko?
- Szachraj.
- Dziękuję za rozmowę.
M.T.



Jak się dostać do szkoły?
Tajemnice szkoły

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

XV Konkurs kolęd i pastorałek
Przyroda i literatura

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

Wyśpiewały wyróżnienie

ciwności losu wciąż chce się reali-
zować marzenia. 
Szczęście to... rodzina.
Gdybym miała porównać się do 
zwierzęcia... byłby to kot.
Czy ma Pani jakieś zwierzę? 
Kota o imieniu Gatsby.
Jakie jest Pani ulubione danie? 
Bliny ze szpinakiem.
Gdyby miała się Pani znaleźć 
na bezludnej wyspie, jaką jedną 
rzecz zabrałaby Pani ze sobą?
Chyba dobry kryminał.
Od jak dawna jest pani nauczy-
cielem? 
Od 21 lat.

Tuż przed świąteczną przerwą odbył 
się konkurs „Literatura i przyroda”. 
Przeznaczony był dla uczniów klas VI, 
którzy musieli rozwiązać test. Oto wy-
niki:
I miejsce – Błażej Błoch kl. VIb, II 
miejsce – Tosia Marszałek kl. VIa, 
Martyna Snochowska kl. VIb, Maciej 
Derela kl. VIb, III miejsce – Ola Karoń 
kl. VIc.
Asia Paruzel

27 stycznia w Szkole Podstawowej nr 
39 odbył się międzyszkolny konkurs 
kolęd i  pastorałek.Startowało w nim 
około 30 dzieci, w tym 3 osoby z na-
szej szkoły: Antonina Chruściel, Na-
talia Żurek i Maciej Twaróg. Wszyscy 
z klasy Va. Antosia z Natalią wyśpie-
wały w duecie wyróżnienie. Gratulu-
jemy.
Maciej T.

9 sycznia odbył się już XV konkurs 
kolęd i pastorałek. Było blisko 50 
uczestników, wszystkim poszło bar-
dzo dobrze, więc jury miało nie lada 
orzech do zgryzienia w wybraniu 
zwycięzców. Ostatecznie kogo wybra-
li pokazują wyniki:
Klasy 1-2
I miejsce  Filip  Breur –  kl. 1b
II miejsce Natasza Kuś  i Seweryn 
Urbański – kl. 2e
III miejsce Szymon Lasia  – kl. 2b
III miejsce  Maja Nowakowska  i 
Anna Rechnio  – kl. 2c
Klasy 3- 4
I miejsce  Daria Romanienkowa – kl. 
3b
I miejsce Emilia Falkiewicz – kl. 3c
II miejsce Emilia Komendarczyk – kl. 
3d
III miejsce Magdalena Małyjurek – 
kl. 3a

Wyróżnienia: :
Marta Aksamit i Barbara Sobieraj – 
kl. 4b
Maria Stępińska i Magdalena Kłys – 
kl. 3d
Klasy 5 – 6
I miejsce  Martyna Snochowska – kl. 
6b
II miejsce Maciej Twaróg i Natalia 
Żurek –  kl. 5a
II miejsce Natalia Kozdra i Aleksan-
dra Korpak – kl. 6b i 6a
III miejsce Alicja Michalec – kl. 6c
Wszyskim serdecznie gratulujemy i 
życzmy szczęścia następnym ra-
zem!!!!
MikiMC

Gdzie na ferie?
Milena, nasza redaktorka, zadała 
uczniom pytanie, jak spędzą ferie. 
Oto kilka odpowiedzi:
- Spędzam ferie z moją koleżanką 
Mają u mnie w domu - Nina 1c.
- Jadę na obóz do Zakopanego - Ma-
teusz Góra 5d.
- Jadę do Koszalina - Kamil Kraw-
czyk 5d.
- Jadę na narty - Magda Marek.
- Jadę do Wisły - Alina Bartoś.
Więcej wypowiedzi zobaczycie na fil-
mie, na naszym profilu na facebooku.

Wszyscy, każdego dnia, co najmniej 
dwa razy przechodzą przez główne 
wejście do szkoły. A czy wiecie, że teo-
retycznie można się dostać jeszcze kil-
koma innymi drzwiami?  
Jedno z wejść używane jest często w 
czasie ciepłych miesięcy i prowadzi na 
taras. Kolejne znajduje się na końcu 
długiego korytarza przy sali gimna-

stycznej. Jeszcze jedno znajduje się z 
boku, na poziomie zejścia do piwni-
cy. No i jeszcze „tajne” przejście przez 
przedszkole. 
Pamiętajcie jednak, że uczniom wolno 
korzystać tylko z wejścia głównego. 
Pozostałe zresztą i tak na co dzień są 
zamknięte.
Maciej T.



Bądź bezpieczny Tosia na podium
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Ze szkicownika Natalii

Udany występ 
narciarzy

Wizyta w przedszkolu

Sportowa w Spodku

Oto kilka rad, które mamy dla Was 
na ferie. Uważajcie na siebie i bawcie 
się dobrze.
1. Ubieraj się ciepło. 
2. Nie chodź w przemoczonych ubra-
niach.
3. Nie oddalaj się od swoich opieku-
nów. 
4.  Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu 
jezdni. 
5.  Nie wchodź na zamarznięte zbior-
niki wodne.
6.  Jazdę na łyżwach trenuj tylko na 
lodowisku.
7. Zachowaj rozsądek w sportach 
zimowych. 
8.  Do jazdy na nartach wybieraj stoki 
odpowiednie do twoich umiejętności. 
9.  Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżka-
mi. 
10.  Bądź widoczny na jezdni,  miej 
odblaski 
Kamil K.

Luz na ferie. Bluzka w kolorowe 
wzorki, pasujące spodnie w koloro-
we wzory. Do kompletu kapcioszki i 
chustka.

W dniach 19-20 grudnia, w Głub-
czycach odbywały się drużynowe 
Mistrzostwa Polski w badminto-
nie, w kategorii młodzików młod-
szych. Reprezentantem klubu UKS 
Unia Bieruń i naszej szkoły była 
Antosia Marszałek, która zdobyła 
złoty medal. Gratulujemy.
Kornelia Bubel

W dniach od 20 do 24 stycznia, 
na środulskiej górce odbyły się 
zawody w narciarstwie alpejskim 
o Puchar Sosnowca. Brało w nim 
udział bardzo dużo zawodników z 
wielu sosnowieckich szkół, przed-
szkoli, a także dorosłych. Ucznio-
wie z podstawówek rywalizowali 
ze soba pierwszego dnia. Wśród 
startujących nie mogło zabraknąć 
sporej ekipy z naszej szkoły. Wy-
niki uczniów klas starszych pre-
zentowały się następująco: Maciej 
Derela - 3 miejsce, Piotr Czer-
niewski - 5 miejsce, Marek Mlecz-
ko - 22 miejsce, Mateusz Mleczko 
- 29 miejsce, Szymon Rydzewski 
- 39 miejsce, Wojciech Orzechow-
ski - 41 miejsce, Mateusz Feliks 
- 42 miejsce, Anna Czerniewska 
- 12 miejsce, Natalia Haraf - 19 
miejsce, Aleksandra Korpas - 27 
miejsce. Wśród uczniów młod-
szych największy sukces odniosła 
Gabrysia Wójcik, która zajęła 3 
miejsce. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z wyników i wszystkim gratu-
lujemy!
Mateusz

Sportowa klasa naszej szkoły ki-
bicowała 17 stycznia piłkarzom 
ręcznym w katowickim Spodku. 
Kornelia Bubel rozmawiała na 
temat wyjazdu z Pawłem Lemań-
skim, uczniem klasy IVa.
- W jakim celu pojechaliście do 
Katowic?
- Obejrzeć dwa mecze piłki ręcz-
nej.
- Z kim tam pojechaliście?
- Z trenerem Grzegorzem Mentlem.
- Podobał ci się wyjazd?
- Tak, bardzo.
- A z jakiej okazji była ta wy-
cieczka?
- Wyjazd był spontaniczny ale cie-
kawy.
- Jak wygląda Spodek w środku?
- Ma ciekawą budowę i dużo miej-
sca.
- Czy chciałbyś odwiedzić 
Spodek jeszcze raz?
- Tak, na pewno.
- Dziękuję za rozmowę.

W dniu 27 listopada zeszłego roku 
nasz kolega Maciek Ryszka z klasy 
IIa  razem z panią Pauliną Doliń-
ską złożyli wizytę w  grupie przed-
szkolnej „Wiewiórki”.
Maciek przeczytał dzieciom baj-
kę o przygodach pewnego ołów-
ka, która przypomniała im zasady 
zgodnej zabawy. Pod koniec spo-
tkania wszyscy wzięli udział w za-
bawie z chustą animacyjną.
Wizyta starszego kolegi bardzo 
spodobała się przedszkolakom, 
którzy zaprosili nas na kolejne spo-
tkanie.  
Antosia


