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Dzień otwarty dla pierwszaków
Bardzo lubię tańczyć i pływać

Moje hobby

Omnibus klas III

Mam na imię Wiktoria, mam 11 lat 
i chodzę do V klasy. Lubię tańczyć i 
pływać. Na basen chodzę w ponie-
działki i piątki, a na tańce we wtorki 
i czwartki. Bardzo lubię też oglądać 
film „Następcy”.

Gabrysia Wójcik odbiera nagrodę.

Walentynki

W marcu odbył się konkurs o tytuł 
omnibusa przeznaczony dla trzecich 
klas. Organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa nr 10 w Sosnowcu. Naszą 
szkołę reprezentowały cztery uczen-

nice, które zostały 
wybrane po jednej 
z każdej klasy trze-
ciej. Były to:
Magdalena Małyju-
rek kl. IIIa 
Maja Kozyra 
kl. III b
Gabriela Wójcik 
kl. IIIc
Karolina Indyka 
kl. IIId
W tym roku najlep-
sza ze wszystkich 
uczestników okaza-

ła się jedna z uczennic naszej szkoły. 
Omnibusem została 
Gabrysia Wójcik !!!! 
Serdecznie jej gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów nie tylko w nauce!
Maciej Twaróg

Dzień 2 marca był w naszej szkole 
dniem otwartym dla dzieci chcących 
rozpocząć naukę. Przybyli oni z ro-
dzicami, by zapoznać się z budyn-
kiem szkoły, klasami, ale też uczest-
niczyć w zajęciach plastycznych, 
muzycznych, informatycznych, języ-

kowych oraz sportowych. Była to dla 
nich okazja, by spotkać się z dyrekcją, 
nauczycielami i starszymi uczniami. 
mamy nadzieję, że miła atmosfera pa-
nująca w naszej szkole ułatwi im pod-
jęcia decyzji o wyborze szkoły.
Asia Paruzel

Co roku w naszej szkole organizo-
wane są walentynki. Zabawa polega 
na tym, że przy portierni znajduje się 
stoisko na którym sprzedawane są 
np. kartki walentynkowe, długopisy, 
balony i inne akcesoria w kształcie 
serduszek. Obok stoi pudełko, które 
pełni rolę skrzynki poczty walentyn-
kowej. Każdy może wrzucić do niej 
życzenia, a rozdawane są w dzień naj-
bliższy 14 lutego. W tym roku było 
wyjątkowo dużo kartek. Okazało się, 
że najwięcej adresatów wyznań miło-
snych jest w klasie IIIa i Vd.
Wiktoria



Nauka o filmie Nasi nauczyciele

Iza pokonała ponad 101 
uczniów

Zagłębie bliskie 
sercu

Konkurs przyrodniczy 

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. 
Teraz przyszedł czas na nauczycieli. 
W tym numerze na nasze pytania od-
powiada pani Ewa Felis.  Jest peda-
gogiem uczącym religii, prowadzi też 
kółko biblijne, gitarowe i okazjonal-
nie chórek szkolny. Oto co nam po-
wiedziała:
Jako dziecko... Lubiłam śpiewać,  
grać w „dwa ognie”, bawić się w 
podchody,  jeździć na rowerze - 
zwłaszcza z górek!
Jakim była Pani uczniem, jakie 
były Pani ulubione przedmioty, a 
czego Pani nie lubiła?
Byłam dobrą uczennicą. Bardzo 
lubiłam matematyką i fizykę. Nie 
doceniałam języka polskiego. 
Moment, który odmienił Pani 
życie, to... Matura, po której posta-
nowiłam studiować teologię – czyli 
naukę o Bogu w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim.
Mam bzika na punkcie... Dobrej 
kawy.
Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani 
robić w wolnym czasie? Lubię czy-
tać i coraz więcej czasu poświęcam 
na nordic walking.
Moja główna wada to... Perfekcjo-
nizm.
Moja główna zaleta to... Pracowi-
tość. 
Podziwiam... Św. Jana Pawła II. 
Szczęście to... Wiedzieć, że dzieci, 
które uczyłam  wierzą w Boga i są 
dobrymi ludźmi. 
Gdybym miała porównać się do 
zwierzęcia, byłby to... Kot. Lubię, 
jak one, chodzić swoim ścieżkami. 
Czy ma Pan jakieś zwierzę? Tak, 
mam dwa koty: Tygrysa i Tusia. 
Jakie jest pani ulubione danie? Go-
łąbki, ale tylko w wykonaniu mojej 

Klasy czwarte próbowały swoich 
sił w szkolnym konkursie przy-
rodniczym. Nagrodzono czwórkę 
uczniów: Pierwsze miejsce zajął To-
masz Stokłosa z IVB, drugie miejsce 
ex aequo Szymon Polewczak z IVB i 
Wiktor Rutkowski z IVA a trzecie Ja-
kub Bieszczad z IVA. Gratulujemy!

9 marca  w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 12 w Sosnowcu mia-
ło miejsce rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego pt.: „Zagłębie bliskie 
sercu”. Dwaj uczniowie naszej szko-
ły - Mikołaj i Maciek Twaróg zostali 
laureatami. Mikołaj zdobył III miej-
sce a Maciej wyróżnienie, w katego-
rii szkół podstawowych, za fotografie 
zabytków naszego regionu. Nadesła-
ne zdjęcia oceniane były w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz  w różnych działach tematycz-
nych: zabytki, przyroda i nowocze-
sność. Nagrody i dyplomy wręczał 
Prezydent Miasta Arkadiusz Chęciń-
ski, a podczas uroczystości można 
było wysłuchać krótkiego wykładu o 
historii Zagłębia i zobaczyć występy 
przygotowane przez organizatorów.
Mikołaj

W konkursie pt. ”List do Świętego 
Mikołaja” zorganizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną nr 20 
w Sosnowcu wzięły udział 102 prace 
sosnowieckich uczniów. Uczennica 
naszej szkoły, Izabela Gocek 
z kl. III d zajęła w nim III miejsce. To 
wielki sukces dla naszej szkoły. Gra-
tulujemy!

Dobrze poznali Europę

11 lutego na Wydziale Nauk o Zie-
mi odbyła się ,,Lekcja Filmowa’’. 
Kilka klas z naszej szkoły wzięło w 
niej udział. Na początku Pani, która 
prowadziła  zajęcia, opowiedziała o 
produkcji filmów. Wyjaśniła pojęcia 
używane w filmie, objaśniła rodzaje 
kadrów, ujęć, oświetlenia. Cała teoria 
została zilustrowana wieloma frag-
mentami filmów, które pomogły zro-
zumieć i zapamiętać to, co mówiła.
Potem, po krótkiej przerwie wszyscy 
obejrzeli film pt.,,Łapcie tę dziewczy-
nę’’. Po wcześniejszym wykładzie zu-
pełnie inaczej oglądało się film. Dało 
się w nim zauważyć te wszystkie ele-
menty, o których mówiła prowadząca, 
choć sama treść filmu też wszystkim 
się spodobała.
Jagoda

W konkursie europejskim uczniowie 
naszej szkoły bardzo się starali.  Brali 
w nim udział chętni uczniowie z klas 
VI.  Pierwsze miejsce otrzymał Aleks 
Ambroży z VIA, drugie miejsce zajął 
Błażej Błoch z VIB a trzecie przypa-
dło Paulinie Rokickiej z VIC. Gratu-
lujemy im wygranej!
Zuzanna Wrzołek



Co robią nauczyciele w pokoju nauczycielskim?

Edukacyjne naklejki

Tajemnice szkoły

Piąty z cyklu artykułów, w których zdradzamy tajemnice, jakie kryje nasza 
szkoła. Tym razem dziennikarze tropią miejsca rzadko albo wcale nie odwie-
dzane przez uczniów. 

Wakacje z duchami

Najlepsi w Mediteście
Pokój nauczycielski owiany jest ta-
jemnicą, gdyż jest to jedno z nielicz-
nych miejsc niedostępne dla uczniów. 
Zastanawiacie się, co nauczyciele tam 
robią w czasie przerw i okienek? Oto 
odpowiedź:
Jest to miejsce w którym sprawdzają 
klasówki, prace domowe i przygo-
towują materiały dla uczniów. Przy-

gotowują się też do kolejnych lekcji 
i rozmawiają o uczniach. Mają też 
chwilę na odpoczynek i spokojne zje-
dzenie drugiego śniadania i wypicie 
herbaty. I uwaga! Czytają też naszą 
gazetkę, bo w pokoju nauczycielskim 
znajdują się wszystkie egzemplarze 
dotychczas wydane.
Wiktor Sowa

Jeszcze przed feriami klasa IIIb i IIId 
wybrała się na spektakl pt.”Waka-
cje z duchami” (adaptacja powieści 
Adama Bahdaja) do Teatru Zagłebia 
w Sosnowcu. Przedstawienie reży-
serowane przez Jerzego Jana Połoń-

skiego było widowiskowe. Widzowie 
podziwiali niepowtarzalną grę świateł 
i wspaniałą scenografię. Były też wy-
buchy, a ponieważ aktorzy wspaniale 
się spisali, nie sposób było się nudzić.
OliwkaTuż przed feriami w szkole, na stop-

niach schodów prowadzących na pię-
tra, pojawiły się nietypowe naklejki. 
Są na nich informacje z dziedziny hi-
storii, matematyki i języka polskiego. 
Pomysł z pewnością spodobał się star-
szym uczniom, bo pokonując schody 
kilka lub kilkanaście razy dziennie 
mogą utrwalać przypadki, daty histo-
ryczne i wzory matematyczne. Młod-
szym uczniom na razie z pewnością 
spodobała się kolorowa ozdoba.
Nadia

mamy. 
Gdyby miała się Pani znaleźć na 
bezludnej wyspie, jaką jedną rzecz 
zabrałaby Pani ze sobą? Biblię. Bez 
tej księgi już dawno zagubiłabym się  
w życiu.  
Od jak dawna jest Pani nauczycie-
lem?  Od bardzo, bardzo dawna.

 W dniu 21.12.2015 odbył się ogól-
nopolski konkurs pod tytułem Me-
ditest. Brali w nim udział uczniowie 
i uczennice również z naszej szkoły. 
Konkurs odbył się w placówkach w 
całej Polsce. W naszej szkole najle-
piej napisali
I miejsce Antonina Marszałek 
z klasy 6a
II miejsce Błażej Błoch z klasy 6b
III miejsce Paulina Rokicka z klasy 
6c
Wszystkim uczniom dziękujemy za 
wzięcie udziału i gratulujemy.
Mateusz

Spotkanie z Małym Głodem
W dniach 28 i 29 lutego klasy 
1a,1b,1c i 1d wybrały się na wy-
cieczkę do fabryki Danone w Bieru-
niu Starym. Dzieci dowiedziały się 
jak ważne są w naszej codziennej 
dziecie produkty mleczne, ale chy-
ba największą atrakcją była degu-
stacja jogurtu, wprost z taśmy pro-
dukcyjnej. Nie mogło też zabraknąć 
spotkania z maskotką firmy, czyli 
Małym Głodem. Wycieczka odbyła 

się w ramach zajęć z cyklu „Świat 
wokół nas”.
MA



Do poczytania:
Ucieczka w dzicz

Mistrzynie Sosnowca
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Ze szkicownika Natalii

Park sportowy na 
górce środulskiej

Oto reklama szkoły

Tradycje 
wielkanocne

Jeśli uwielbiasz koty i pełne akcji 
przygody to koniecznie musisz prze-
czytać „Wojowników. Ucieczka w 
dzicz” autorstwa Erina Huntera. Opo-
wiada ona o czterech klanach wojow-
niczych kotów: Pioruna, Cienia, Rze-
ki i Wiatru, które dzieliły las według 
ustalonych praw. Jednak jeden z nich 
odrzucił odwieczny porządek, stwa-
rzając zagrożenie dla pozostałych. 
Bezwzględne koty z Klanu Cienia 
otaczają siedlisko walecznych, choć 
mniej licznych kotów z Klanu Pioru-
na. Błękitna Gwiazda, ich przywód-
czyni, i jej dumni wojownicy- Lwie 
Serce i Tygrysi Pazur- nie poddadzą 
się tak łatwo, jak Klan Wiatru i Rzeki, 
za wszelką cenę będą bronić młodych 
i pobratymców. Gdy sytuacja wydaje 
się beznadziejna, w lesie pojawia się 
zwyczajny, domowy kot, o którym 
mówiło proroctwo i który odmieni 
losy tych ziem. Zaczyna się uczyć 
walki i polować. Pewnego dnia w ta-
jemniczych okolicznościach znikają 
młode. Domowy kot, czyli Ognista 
Łapa i jego najlepszy przyjaciel - 
Szara Łapa znajdują je na terytorium 
Klanu Cienia. Pokonują wojowników 
innego klanu i w uznaniu wdzięcz-
ności sami  stają się wojownikami. 
Dostają nowe imiona Ogniste Serce i 
Szara Pręga.
Ta opowieść dała mi wiele godzin 
wspaniałej lektury. To piękna książ-
ka o lojalności i przyjaźni. Na pewno 
spodoba się wielu czytelnikom.
Alicja Chmara

  Jedną z najważniejszych inwestycji 
w historii Sosnowca ma być budowa  
Zagłębiowskiego Parku Sportowego. 
Obiekt ma powstać na górce środul-
skiej. Park ma składać się z trzech 
obiektów sportowych: stadionu, hali 
sportowej i lodowiska.  Przygotowa-
nia do rozpoczęcia budowy mają po-
trwać około roku. O terminie oddania 
kompleksu na razie nic nie wiadomo.
Mateusz

Wiosennie: Różowy żakiet, błękitna 
sukienka typu princess, niebieskie ba-
letki, brązowa opaska w stylu boho.

Dnia trzeciego marca odbyły się Mi-
strzostwa Sosnowca w badmintonie 
dziewcząt. Nasza szkolna reprezenta-
cja zajęła I miejsce. W składzie naszej 
reprezentacji były Basia Kucharska i 
Tosia Marszałek. W kategorii chłop-
ców wystąpili Błażej Błoch i Marek 
Mleczko. Niestety, nie odnieśli sukce-
sów.
Wiktor Sowa

Puszyste bazie w palemce,  zielony 
bukszpan,  zapach rzeżuchy i żół-
te żonkile zwiastują w naszym kraju 
Święta Wielkanocne. 
Najbardziej popularnym symbolem 
wielkanocnym jest palemka,  zdobio-
ne jajka (pisanki,  kraszanki),  cukro-
wy baranek,  zajączek, kurczaczki i 
właśnie rzeżucha. 
Wielka Sobota to czas oczekiwania na 
Zmartwychwstanie.  Od samego rana 
w kościołach odbywa się święcenie 
pokarmów. 
Wielka Niedziela to dzień,  w którym 
jemy uroczyste śniadanie w gronie 
rodziny. Składamy sobie w tym dniu 
życzenia i dzielimy się poświęconym 
jajkiem. 
Ale najbardziej oczekiwany przez 
dzieci jest Poniedziałek Wielkanocny 
czyli Śmigus Dyngus, kiedy wszyscy 
oblewają się wodą. Ciekawe, czy w 
tym roku znów zastąpi ją śnieg?
Kamil K.

Jakiś czas temu odbył się konkurs na 
reklamę naszej szkoły. W finale brało 
udział troje konkurentów. Głosowanie 
odbywało się przez internet i to wła-
śnie głosujące osoby zadecydowały o 
kolejności na podium. Na pierwszym 
miejscu znalazła się Antonina Mar-
szałek. Drugie miejsce zajął Adrian 
Lendzion, a na trzecim znalazł się Ja-
kub Taborowski. Gratulujemy!
Kornelia


