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Sprawdzian po raz ostatni
Kiedyś wystartuję w zawodach

Moje hobby

Pierwszy dzień wiosny na kolorowo

Nazywam się Tosia i chodzę do klasy 
5a. Moje hobby to jazda konna.W ze-
szłym roku po raz pierwszy byłam na 
obozie konnym i bardzo mi się podo-
bało. Bardzo lubię też czytać książki 
o koniach np. moją ulubioną „Akade-
mię Canterwood”. Mam nadzieję, że 
kiedyś wystartuję w zawodach, tak 
jak jej bohaterki. Poza tym lubię też 
śpiewać, tańczyć i słuchać muzyki.

Pasowanie na 
czytelnika

Dnia 17 marca uczniowie klas pierw-
szych odwiedzili bibliotekę szkolną. 
Właśnie wtedy odbyło się „Pasowanie 
na czytelnika”. Dziewczynki z klasy 
IVC przedstawiły krótki montaż słow-
no-muzyczny, prezentując bardzo 
ciekawe książki, które można wypo-
życzyć w bibliotece. W dalszej części 
uczniowie rozwiązywali zagadki oraz 
krzyżówkę a następnie po uroczystym 
złożeniu przyrzeczenia, wypożyczyli 
pierwszą książkę. Wszyscy wyszli z 
wielkimi uśmiechami, a to znaczyło, 
że wizyta była bardzo udana.
Oliwka

Samorząd ucznowski razem z Pa-
nią Aleksandrą Bonek wymyślili, że 
pierwszy dzień wiosny będzie świet-
ną okazją do wspólnej zabawy w 
przebieranki. Każda klasa wylosowa-
ła swój wiosenny kolor i symbol i 21 
marca w szkole pojawiły się: kurcza-
ki, zajączki, słoneczka, kwiatki i mo-
tylki. Dodatkwo nagrodzono uczniów 
za najlepsze przebranie. Wyróżniona 
została m.in uczennica z Va Asia Pa-
ruzel za przebranie kurczaczka.
Wszystkim pozostałym serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do zabawy 
za rok!
Miki MC

We wtorek 3 klasy szóste szóste 
naszej szkoły pisały najważniejszy 
sprawdzian  w swojej dotychcza-
sowej edukacji.  Egzamin trwają-
cy kilka godzin obejmował testy 
z  języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego. Żeby rozwią-
zać zadania, trzeba było dobrze 
opanować wiedzę z trzech ostat-
nich lat. Wszyscy uczniowie byli 
bardzo zestresowani. Tego dnia 
zjawili się w szkole ubrani na ga-
lowo, a do sal mogli wejść tylko 
z długopisem i legitymacją szkol-

ną. Pocieszające jest to, że jest to 
ostatni rok, gdy przeprowadzany 
jest egzamin klas szóstych.
Na wyniki trzeba niestety pocze-
kać do czerwca ale już teraz życzy-
my jak największej ilości punk-
tów.  Jeśli chcecie sprawdzić, czy 
zadania były łatwe czy trudne, po-
szukajcie numerów popularnych 
dzienników, tam drukowano testy 
dzień po sprawdzianie, lub poszu-
kajcie w serwisach informacyj-
nych lub portalach edukacyjnych.
Maciej



Eksperci od 
Ewangelii 
św. Łukasza

Nasi nauczyciele

Widzieć inaczej - niezwykły projekt w IIId

Kino w nagrodę

Królowa Śniegu 
na lodzie

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. 
Teraz przyszedł czas na nauczycieli. 
W tym numerze na nasze pytania od-
powiada pani Renata Reczko.  Jest 
pedagogiem uczącym języka angiel-
skiego. Oto co nam powiedziała:

Jako dziecko chciałam... Być 
prezenterką telewizyjną lub nauczy-
cielką.
Jakim była Pani uczniem, jakie 
były Pani ulubione przedmioty, a 
czego Pani nie lubiła? Byłam dobrą 
uczennicą. Moim ulubionym przed-
miotem była historia. Nie lubiłam 
przyrody.
Moment, który odmienił moje ży-
cie... Rozpoczęcie studiów i zamiesz-
kanie w akademiku w Krakowie. To 
był początek mojego dorosłego życia.
Mam bzika na punkcie...Słodyczy i 
mandarynek.
Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani 
robić w wolnym czasie? Uwielbiam 
czytać książki i robię to codziennie. 
Gdy nadchodzi wiosna to z przyjem-
nością oddaję się wszelkim pracom 
ogrodniczym.
Moja główna wada to... Zazwyczaj 
nie wiem, gdzie jest mój telefon 
komórkowy, więc nie odbieram 
telefonów, a na sms odpowiadam z 
ogromnym opóźnieniem.
Moja główna zaleta to... Jestem 
punktualna.
Nie umiałabym się obejść bez... 
Słodyczy.
Podziwiam... Ludzi, którzy poświę-
cają się innym, pracują w hospicjach 
i z chorymi dziećmi.
Szczęście to... Rodzina i spokojne 
sumienie.
Gdybym miała porównać się do 
zwierzęcia, byłby to... Myszka.

4 kwietnia klasa Ie wybrała się na 
spektakl na lodzie pod tytułem „Kró-
lowa Śniegu”. 
Wydarzenie to odbywało się na sta-
dionie zimowym w Parku Sieleckim.
Dzieciom podczas oglądania towa-
rzyszyła piękna muzyka. Zaciekawiła 
też choreografia.
Ale najbardziej podobały się wspa-
niałe i przepiękne przebrania aktorów 
oraz to, w jaki sposób tańczyli na lo-
dzie.
Wszystkim bardzo się podobało i na 
pewno chciałyby przeżyć jeszcze raz 
taki sam spektakl.
Maciej Twaróg

31 marca Jakub Taborowski, Mikołaj 
Twaróg i znana z sukcesów w bad-
mintonie Antonina Marszałek brali 
udział w diecezjalnym Konkursie 
Wiedzy z Ewangelii św Łukasza. An-
tosia zajęła 4 miejsce a Kuba i Miko-
łaj 5. To bardzo dobry wynik, biorąc 
pod uwagę 67 uczestników i bardzo 
wysoki poziom konkursu. Wszystkim 
gratulujemy i zachęcamy do brania 
udziału za rok.
Miki MC

Klasa IIId  przystąpiła do realizacji 
projektu pt. „Widzimy roboty”. Praca 
miała na celu stworzenia tematu do 
dyskusji na temat niepełnosprawno-
ści, które mogą być mocną stroną.
Uczniowie najpierw robili własne 

roboty, a 
następnie 
poznawa-
li roboty 
s w o i c h 
kolegów z 
ławki z za-
mkniętymi 
o c z a m i . 
W s z y s c y 
opisywali 
co „wi-
dzą” ko-
rzys ta jąc 
wyłącznie 
z rąk i in-
nych zmy-
słów. Każ-

dy z twórców swojego robota mógł 
naprowadzać na dobrą drogę swojego 
partnera. Roboty były wykonane z 
różnych faktur i elementów i w cało-
ści były wymyślone przez autorów.
Macio 

15 marca uczniowie klasy IIId 
oglądali w kinie film pt. „Zwierzo-
gród”. Wycieczka była nagrodą od 
Rady Rodziców za zebranie naj-
większej kwoty podczas kierma-
szu świątecznego. Seans bardzo 
się wszystkim podobał a uczestni-
cy dziękują Radzie Rodziców za 
sfinansowanie seansu i miłe wra-
żenia z nim związane.



Pierwsi uczniowie
Tajemnice szkoły

Kolejny z cyklu artykułów, w których zdradzamy tajemnice, jakie kryje nasza 
szkoła. Tym razem nasi wścibscy dziennikarze zaglądali do kuchni.

Japońska lekcja

Średniowiecze, co o nim wiemy?

Warsztaty wielkanocne

W domu zazwyczaj widzicie, jak 
mama czy tata przygotowują obiady. 
Może nawet sami próbujecie swoich 
sił w kuchni. A czy zastanawialiście 
się, w jaki sposób powstają obiady 
w szkole, dla tylu uczniów? Nasi re-
daktorzy odkryją przed Wami każdą 
tajemnicę szkoły. 
Panie kucharki przychodzą do pracy 
już na 7 rano. Menu na cały tydzień 
ustala pani Viola - intendentka, czy-
li pani, która dba o to, żeby w kuch-
ni były potrzebne produkty na czas. 
Najpierw następuje obróbka wstęp-

na, czyli krojenie warzyw, obieranie 
ziemniaków, mielenie mięsa, porcjo-
wanie. Potem potrawy są gotowane, 
duszone, w zależności od ustalonego 
jadłospisu. Przy czynnościach wstęp-
nych pomaga np. automatyczna obie-
raczka do ziemniaków. Jest też zmy-
warka, która jest nieoceniona przy 
sprzątaniu po posiłku. Nasi redakto-
rzy zapytali też dlaczego na szkolnej 
stołówce nie ma noży. Okazało się, że 
powód jest prozaiczny - z powodów 
bezpieczeństwa.
Milena, Maciek

Czy ma Pani jakieś zwierzę? Tak, 
psa, labradora.
Jakie jest Pani ulubione danie? 
Zupa-krem z dyni.
Gdyby miała się Pani znaleźć na 
bezludnej wyspie, jaką jedną rzecz 
zabrałaby Pani ze sobą? Myślę, że 
książkę, najlepiej jakąś grubą, aby 
wystarczyła na dłużej.
Od jak dawna jest pani nauczycie-
lem? 18 lat.

Najlepiej znają się 
na przyrodzie
Na początku marca wszystkie kla-
sy piąte naszej szkoły przystąpiły do 
konkursu przyrodniczego. Konkurs 
ten był właściwie zwykłym testem 
wiedzy z wiadomości z obecnej i 
poprzedniej klasy. Pierwsze miejsce 
zajęła Alicja Chmara z VA, drugie 
Łukasz Betka z VB, a trzecie Wiktor 
Słyk z VC. Laureaci oprócz nagród i 
dyplomów dodatkowo dostali ocenę 
celującą. Gratulujemy!
Nadia

22 marca odbył się konkurs ,, Śre-
dniowiecze” dla klas IV-VI. Uczest-
nicy musieli wykazać się wiedzą z 
zakresu życia codziennego ludzi tej 
epoki. Trzeba było wiedzieć co jedli, 
jak się ubierali, w jaki sposób leczy-
li, jakie mieli zawody itp. Zwycięzcy 

17 marca klasa II a wybrała się na 
przedświąteczne zajęcia do Zamku 
Sieleckiego. Dzieci poznały tam 
wielkanocne zwyczaje i obrzędy, 
odkryły rozmaitość kraszanek, 
pisanek i palm wielkanocnych 
oraz wspólnie ustalili, co należy 
włożyć do koszyczka wielkanoc-
nego. Dzieci uczestniczyły też w 
warsztatach plastycznych, podczas 
których wykonały wielkanocne 
zające. Po zajęciach klasa, korzy-
stając z pięknej pogody, poszła do 
ogrodu jordanowskiego w Parku 
Sieleckim, gdzie wszyscy świetnie 
się bawili. Wycieczka była bardzo 
udana, dzieci wróciły zadowolone.

konkursu to:
I Alicja Chmara kl. 5a
II Błażej Błoch kl. 6b
III Karolina Pabiańczyk kl. 6b
Wszystkim laureatom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.
Ala

W klasie 1e u pani Ewy Magdziak 
odbyły się zajęcia otwarte z cyklu 
,,Poznajemy nowe kultury, ciekawe 
miejsca”. Tym razem dzieci poznawały 
kulturę Japonii. 
Uczniowie uczyli się podstawowych 
bardzo ciekawych zwrotów w języku 
japońskim oraz próbowali swoih sił w 
piśmie kanji. Poznawali też stroje i ak-
cesoria związane z tym krajem i kultu-

rą. Na koniec powstały też przepiękne 
prace plastyczne Laleczki Kokeshi, 
które od razu znalazły się na klasowej 
wystawce. Laleczka oryginalnie rzeź-
biona jest z drewna, ma mały tułów 
i dużą głowę, a jej sposób ozdabiania 
charakterystyczny jest dla obszaru, z 
jakiego pochodzi. Wszystkim takie 
zajęcia ogromnie się spodobały.
Milena



Jak dawniej jedzono

6 razy na podium
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Ze szkicownika Natalii

Segregujcie śmieci!

Kocia zumba

Siatkarze drudzy

Sportowo: Krótka, zielona bluzka z 
gumkami na dole, jaskrawe zielone 
spodnie sportowe za kolano, fioleto-
we trampki, fioletowe dodatki

6 kwietnia klasa 4c i 5c wybrały się 
do Klubu im. Jana Kiepury w So-
snowcu na warsztaty pt. „ Biedna 
to kraina „gdzie chleb się kończy a 
kamień zaczyna”, o ludowych przy-
smakach słów kilka”. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak daw-
niej jedzono na wsiach.
Ludzie najczęściej zajmowali się 
uprawą roli, hodowlą i zbierac-
twem. Wszystko, co pojawiało się 
w domach na stołach, ludzie przy-
gotowywali sami, jak np. warzywa, 
nabiał, mięso, miód, owoce.
Najstarszym sposobem przechowy-
wania niektórych produktów było 
wędzenie, suszenie i kiszenie. 
Obecnie bardzo często ludzie wra-
cają do starych, prostych sposobów 
gotowania. Przesyt chemii stosowa-
ny w produktach żywnościowych 
powoduje chęć powrotu do natury. 
Stąd tak wielka popularność piecze-
nia domowego chleba, wędzenia, 
robienia serów z mleka, czy prze-
tworów z warzyw.
Kamil  K.

Segregacja śmieci to bardzo waż-
na sprawa. Nikt chyba nie chciałby 
mieszkać w zaśmieconym osiedlu, 
chodzić do szkoły, w której opakowa-
nia po mleku, ogryzki czy woreczki po 
kanapkach leżą pod ławkami. Śmieci 
rozkładają się w bardzo różnym cza-
sie i leżąc luzem byle gdzie stanowią 
ogromne zagrożenie dla środowiska. 
Mając na uwadze edukację na każdym 
szczeblu i przyzwyczajanie do do-
brych nawyków od najmłodszych lat 
u nas w szkole stanęły również kosze 
do segregowania odpadów. Zachęca-
my, aby z nich korzystać. Zastanów-
cie się przed wrzuceniem papierka 
po nieudanym rysunku z plastyki, 
czy tajnego liściku juz przeczytanego 
do zbiorczego kosza, czy nie warto 
zadbać o środowisko i wrzucić go do 
pojemnika przeznaczonego na papier, 
a butelkę po „Kubusiu” do plastików. 
Naprawdę warto!
Zuzia

I kolejny sukces!
Reprezentacja naszej szkoły zajęła 
II miejsce w Sosnowieckim turnie-
ju siatkarskim SOS („Siatkarskie 
ośrodki szkolne”) dla szkół pod-
stawowych. 
Życzymy wielu dalszych sukce-
sów i osiągnięć nie tylko w spo-
rcie.
Gratulujemy!!
Maciej Twaróg

Uczeń naszej szkoły, z klasy 5 Ma-
ciek Klasiński trenuje tenisa ziem-
nego.  Na tablicy ogłoszeń  wywie-
szonych zostało ostatnio aż 6 jego 
dyplomów! W Halowym Turnieju 
Wojewódzkim Młodzików Maciej 
dwa razy zajął II miejsce. Indywi-
dualnie i w grze podwójnej razem 
z Grzegorzem Puźniakiem. W grze 
podwójnej podczas Mistrzostw Ślą-
ska Skrzatów, razem z Szymonem 
Kaszowskim też zdobył II miejsce. 
Natomiast podczas tych samych za-
wodów, w grze indywidualnej był 
III. Sukces osiągnął również w Okrę-
gowym Turnieju Skrzatów, gdzie w 
grze pojedynczej zdobył III miej-
sce, a w grze podwójnej z Michałem 
Włodarczykiem - II. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów. 
Mateusz

11 lutego pani Beata Jankowska, in-
struktorka zumby, przeprowadziła za-
jęcia taneczne dla klas II a, b i d. Tańce 
były nagrodą za zebrane pieniądze i 
karmę dla bezdomnych kotów. Dzieci 
świetnie się bawiły. Zbiórka karmy na-
dal trwa - zachęcamy do pomocy.
Natalia Żurek

Z przykrością informujemy, że o 
sukcesach naszych piłkarzy ręcz-
nych przeczytacie w następnym 
numerze. Zamówiony tekst nie zo-
stał bowiem dostarczony na czas 
przez jednego z redaktorów.


