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Odkrywanie talentów
Moje hobby to jazda na rolkach

Moje hobby

Zeskanuj kod za po-
mocą bezpłatnej apli-
kacji QR Code Re-
ader i obejrzyj film na 
swojej komórce.

Dzień Ziemi

Tuż przed weekendem majowym w 
naszej szkole zorganizowano „Mam 
talent” - zabawę, w której uczniowie 
mogli zaprezentować swoje zdolno-
ści, czy pasje. Zgłosiło się 30 chęt-
nych. Zdecydowana większość śpie-
wała  piosenki ale były też układy 
taneczne, recytacja, czy prezentacja 
sportowych pasji. Pierwsze miejsce 
wśród uczniów młodszych zdobył 

duet Jagoda Stachurka i Zuzia Ma-
jewska z klasy IIa i Dominika Żółtak 
z IId. A wśród uczniów starszych Ka-
rolina Będkowska z Vc.
Wszystkim gratulujemy i czekamy do 
końca roku szkolnego aby wszyscy, 
którzy zajęli od pierwszego do trze-
ciego miejsca zaprezentowali swój 
talent jeszcze raz.
Wiktoria

22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi 
młodsze klasy zorganizowały tema-
tyczne przedstawienie. Poprzez ske-
cze i piosenki pokazały, jak należy 
traktować Ziemię i jak jej pomagać, 
aby wszyscy dobrze się czuli, miesz-
kając w różnych jej zakątkach. 
W przedstawieniu wziął również 
udział szkolny zespół Limonki, któ-
ry po raz kolejny zaprezentował swój 
talent. 
Wszystkim widzom 
całe przedstawienie 
bardzo się podoba-
ło.
Alicja Ch.

Mam na imię Agata. Moje hobby to 
jazda na rolkach, śpiewanie i taniec. 
Na rolkach jeżdżę od niecałych dwóch 
lat. Jeżdżę co dwa, trzy dni a jak jest 
ładna pogoda to nawet codziennie po 
dwie, trzy godziny. To mój trening.
Śpiewanie i tańczenie traktuję  tylko 
jako rozrywkę, ale sprawia mi to dużo 
radości.

20 kwietnia odbył się miejski konkurs 
pt.”Wirtualny wiosenny spacerek po 
Sosnowcu”. Konkurs zorganizowa-
ny był w ramach XXIV Dni Ziemi. 

Reprezentant naszej szkoły, Szymon 
Polewczak z IVb zajął III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy.
Kornelia

Nagrodzony za wirtualny spacerek po Sosnowcu

Recytowali wiersze 
o wiośnie
7 kwietnia odbył się szkolny konkurs 
recytatorski „Witaj, wiosno!”. Zgłosi-
ło się do niego aż 29 uczestników z 
klas I-III. Dzieci były bardzo przejęte, 
niektórym towarzyszyła lekka trema, 
jednak mimo to wszyscy wspaniale 
się zaprezentowali. Komisja miała 
niełatwe zadanie z wyborem zwycięz-
ców. Po długiej naradzie ogłoszono 
wyniki:
I miejsce – Emilia Falkiewicz, kl. III c
II miejsce – Gabriela Wójcik, kl. III c
II miejsce – Zuzanna Adamczyk, kl. I e
III miejsce – Maja Dąbrowiecka, kl. I e
III miejsce – Iga Rakoczy, kl. I c
Ponadto wyróżnieni zostali:
Angelika Zając, kl. II c
Dominika Żółtak, kl. II d
Dawid Jaworski, kl. II a

Matematyczna pisanka

Kilkoro uczniów z naszej szkoły 
wzięło udział w międzyszkolnym 
konkursie „Pisanka Matematyczna”. 
Poszczęściło się Karolinie Łyczko z 
klasy Vd - jej praca zdobyła wyróż-
nienie. Gratulujemy!



Ekologiczne kino

Nasi nauczyciele

Nieźle zna język angielski

Szkolny Świat

Makieta akademii Jeden z dziesięciu

Od początku istnienia gazetki pisze-
my o zainteresowaniach uczniów. 
Teraz przyszedł czas na nauczycie-
li. W tym numerze na nasze pytania 
odpowiada pan Robert Kukla.  Jest 
pedagogiem prowadzącym zajęcia z 
muzyki. Oto co nam powiedział:W ramach zajęć z języka polskiego 

klasa IVa przygotowała w zespołach 
makietę akademii. To dość charak-
terystyczny budynek dla bohaterów 
powieści autorstwa Jana Brzechwy. 
Uczniowie – w zespołach – musieli 
przygotować projekt nie tylko zgod-
nie z treścią lektury, ale również za-
prezentować i opisać (prezentacja 
składała się z opisu budynku, relacji 
z przebiegu tworzenia, skoncentrowa-
niu się na problemach i niespodzian-
kach, a także na sposobie eliminacji 
tych przeszkód). Po prezentacji po-
zostali uczniowie zadawali pytania, 
na które odpowiadali autorzy danej 
makiety.

26 kwietnia odbyły się pierwsze eli-
minacje do konkursu matematycz-
nego „Jeden z dziesięciu”. Konkurs 
odbywa się w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. Jako pierwsi 
rywalizowali uczniowie klas IV. Wy-
startowało 22 osoby, do finału doszło 
10. Najlepszy w tej części okazał się 
Jakub Taborowski, a jedna z naszych 
redaktorek zajęła 9 miejsce. Finał od-
był się 11 maja. Zwycięzcą okazał się 
tym razem Piotr Czerniewski z IVc. 
Drugie miejsce zajął Jakub Taborow-
ski z IVa, a trzeci był Tomek Stokłosa 
z IVb. Serdecznie gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za kolejne klasy.
Oliwia Kurylas

Dnia 22 kwietnia klasa 5 c wraz z 
panią wychowawczynią udała się do 
kina na film pt. „Księga dżungli”.
Wizyta zbiegła się w czasie ze Świa-
towym Dniem Ziemi. Z tego powo-
du w Cinema City, przed seansem, 
uczniowie wysłuchali referatu na 
temat  zanieczyszczenia powietrza i 
ochrony środowiska. Dowiedzieli się 
też z czego składa się powietrze, co 
człowiek może zrobić, by bardziej o 
nie dbać, jak segregować odpady, itp. 
Na zakończenie, były nagrody książ-
kowe za aktywny udział i dobre odpo-
wiedzi w quizie wiedzowym.
Natomiast film na który wybrali się do 
kina opowiadał o Mowglim,  chłopcu 
wychowanym przez wilki.  Niestety,  
dżungla,  w której spędził dzieciń-
stwo, przestaje być bezpieczna, gdy 
pojawia się tygrys Shere Khan,  któ-
ry poprzysiągł zemstę na ludziach za 
dawno wyrządzone krzywdy. 
Wilki chcąc ratować Mowgliego 
przed śmiercią, wysyłają go w towa-
rzystwie czarnej pantery i niedźwie-
dzia do ludzkiej wioski. 
Kamil K.

Uczennica naszej szkoły Oliwia For-
nalczyk brała udział w konkursie ję-
zyka angielskiego  „The Sixth English  
Competition for Primera School  Stu-
dent”. Zajęła  II miejsce. Gratulujemy.
Mati

Nie tylko starsze klasy zdobywają 
swoje dziennikarskie doświadczenia. 
W naszej szkole  zorganizowało się 
też Kółko Młodego Dziennikarza. 
Pomysłodawcą i prowadzącym jest 
pan Michał Spieczyński. W zajęciach 
uczestniczą uczniowie klas trzecich. 
Spotykają się co tydzień w środę o 
godzinie 12:40. Efektem ich spo-
tkań jest wydanie „kółkowej” gazetki 
„Szkolny Świat”. Można ją zobaczyć 
na stronie internetowej szkoły.
 Agata

Jako dziecko... Chciałem zostać pio-
senkarzem i aktorem... kabaretowym.
Jakim był Pan uczniem, jakie były 
Pana ulubione przedmioty, a czego 
Pan nie lubił? Nie miałem proble-
mu, by otrzymywać dobre oceny w 
szkole. Oprócz muzyki najbardziej 
lubiłem przedmioty humanistyczne a 
najmniej oczywiście przedmioty ści-
słe, takie jak matma czy fizyka ale 
obecnie doceniam ich wartość.
Moment, który odmienił moje ży-
cie, to... Dzień, w którym dostałem od 
taty gitarę. Wtedy wiedziałem już, że 
zagram parę fajnych dźwięków.
Mam bzika na punkcie... Ptasiego 
mleczka i omijam szerokim łukiem 
półki z tym smakołykiem, ale czasem 
i tak daję się skusić.
Jakie jest Pana hobby, co lubi Pan 
robić w wolnym czasie? Interesuję 
się wieloma rzeczami ale najbardziej 
lubię muzykę, sport, film, motoryza-
cję (szczególnie samochody sporto-
we) oraz seriale... różne.
Moja główna wada to... Brak wy-
trwałości.
Moja główna zaleta to... Poczucie 
humoru.
Nie umiałbym się obejść bez... Kawy 
i herbaty.
Podziwiam... Sukcesy u ludzi oraz 
ich wybitne zdolności muzyczne i ak-
torskie.
Szczęście to... Wszystko, co niesie ra-
dość z życia.
Gdybym miał porównać się do 
zwierzęcia, byłby to... Kot.



Co kryje biblioteka szkolna?
Tajemnice szkoły

Kolejny z cyklu artykułów, w których będziemy zdradzać tajemnice, jakie kryje 
nasza szkoła. Tym razem zaglądamy do szkolnej biblioteki. Jej tajemnice zdra-
dziła nam pani Barbara Loska.

Znają przyrodę Sosnowca

Kocia zumba dla wszystkich

W Muzeum Śląskim można się też bawić

W  bibliotece szkolnej jest ponad 13 
tysięcy książek. Można też wypoży-
czać albumy, kroniki i audiobooki. 
Żeby nowe książki mogli wypoży-
czać uczniowie trzeba je najpierw ze-
widencjonować, to znaczy wpisać do 
księgi inwentarzowej, ostemplować, 
wypisać kartę każdej książce i obło-
żyć każdy egzemplarz. 
Nasza pani z biblioteki także napra-
wia zniszczone książki, przeprowa-

dza lekcje biblioteczne, organizuje 
konkursy i pasuje pierwsze klasy na 
czytelnika. 
W bibliotece odbywają się też zaję-
cia dla uczniów, którzy nie chodzą na 
lekcje religii. W tym czasie młodsze 
dzieci czytają bajki, układają puzzle 
lub wykonują prace plastyczne. Starsi 
mogą czytać poważniejsze lektury lub 
odrabiać lekcje.
Marta, Igor 

28 kwietnia w naszej szkole odbyła 
się Kocia Zumba. To była wspaniała 
zabawa, ale także okazja do pomocy.  
Akcja poprowadzona została, aby ze-
brać karmę i fundusze na rzecz bez-
domnych kotów. Prowadząca, Becia 
Jankowska poprowadziła zajęcia za-
równo dla młodszych, jak i starszych 
klas. Wszystko odbyło się na sali gim-
nastycznej.  Na 2 lekcji tańczyły klasy 
od I do III, a na następnej ćwiczyły 

klasy IV-VI. 
Z tej okazji każdy mógł przebrać się 
za kota lub mieć koci akcent. A dla-
czego? Dlatego, że zabawa była oka-
zją do zbiórki pieniędzy i karmy dla 
bezdomnych kotów. To była super 
sprawa, każdy wyszedł z wielkim 
uśmiechem i wielkim sercem, bo po-
mógł przez zabawę kotom, które nie 
mają domu.
Olga Rakoczy, Nadia

Pod koniec kwietnia klasa Va wybrała 
się wraz z wychowawczynią do Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach. Na 
początek uczniowie poznali układ 

ulic w stolicy województwa, ukryty 
w zielonym labiryncie, utworzonym 
z krzaczków, przed nową siedzibą 
NOSPR. Wewnątrz muzeum klasa 
oglądała dużą część wystaw tam pre-
zentowanych, łącznie z Centrum Sce-
nografii Polskiej, Galerię Malarstwa 
Polskiego i wystawę artystów nie-
profesjonalnych. Najbardziej jednak 
spodobały się gry. Nie zabrakło też 
czasu na koniec na kupno pamiątek.
Wycieczka wszystkim się podobała. 
Zuzanna W. Angela Gł.

Konkurs wielkanocny
W kwietniu, w Szkole Podstawowej 
nr 9 odbył się konkurs „Obrzędy i 
zwyczaje wielkanocne w Polsce”. 
Gratulujemy Antoninie Marszałek 
za zajęcie III miejsca. Życzymy dal-
szych sukcesów.
Angela, Zuzia

Gimnazjum nr 15 było organizatorem 
Międzyszkolnego konkursu przyrod-
niczego pt.”Ciekawi przyrody naszej 
okolicy”. Dwuetapowy konkurs po-
legał na zrobieniu zdjęcia ciekawego 
obiektu przyrodniczego a następnie 
rozwiązania testu z wiedzy o przy-
rodzie naszego miasta. Naszą szkołę 
reprezentowało dwóch uczniów - 
Maciej i Mikołaj Twaróg z klasy Va. 
Obydwaj wykazali się wiedzą zajmu-
jąc I i II miejsce. Gratulujemy!
Maciej

Zeskanuj kod za po-
mocą bezpłatnej apli-
kacji QR Code Re-
ader i obejrzyj film na 
swojej komórce.

Czy ma Pan jakieś zwierzę? Obec-
nie nie, ale w przeszłości były to 
głównie psy.
Jakie jest Pana ulubione danie? Pie-
czony indyk i nawet nie trzeba do nie-
go żadnych dodatków.
Gdyby miał się Pan znaleźć na bez-
ludnej wyspie, jaką jedną rzecz za-
brałby Pan ze sobą? To jedno z naj-
trudniejszych pytań ale chyba tablet z 
ciągle działającą baterią i internetem.
Od jak dawna jest Pan nauczycie-
lem? To już chyba 23 rok.... jak ten 
czas leci.

Troje szóstoklasistów - Anna Czer-
niewska, Maciej Derela i Błażej 
Błoch wzięło udział w IV Zagłębiow-
skim Turnieju Młodych Odkrywców. 
Utworzona przez nich drużyna zajęła 
I miejsce. Gratulacje!
Milena

Młodzi odkrywcy
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Ze szkicownika Natalii

Najlepszy detektywRozmowa z mamą

Majówkowo: Szaro-różowa bluza 
typu college,  biała bluzka, czarne 
getry i czarna spódnica. Strój dopeł-
niają czarne baleriny.

Znają go nasi dziadkowie i rodzice. 
Jego dokonania są liczne. Mowa tu o 
Sherlocku Holmesie – najlepszym de-
tektywie.  Chciałabym zapoznać was 
z tym bohaterem poprzez powieść 
Arthura Conan Doyle ,,Studium w 
szkarłacie”. Książka to pamiętnik 
doktora Johna H. Watsona. Początek 
zaczyna się, gdy Watson decyduje się 
zamieszkać z Sherlockiem Holmesem 
na Baker Street 221b. Po pewnym 
czasie dowiaduje się, kim jest jego 
współlokator - detektywem amato-
rem. Wkrótce może przekonać się o 
metodach pracy i zdolnościach Ho-
mesa, gdy ten otrzymuje wiadomość 
o zabójstwie Enocha Drebera. Słynni 
detektywi Tobiasz Greegson i Greg  
Lestrade proszą Holmesa o pomoc. 
Nasz bohater rozpoczyna śledztwo. 
Kto okaże się zabójcą Enocha Dre-
bera? Tego się już dowiecie z książ-
ki Arthura Conan Doyle ,,Studium w 
szkarłacie”. 
Alicja

Dzień Matki, który przypada na 26 
maja, to szczególne święto i dla ad-
resatek i dla dzieci. Z tej okazji jedna 
z naszych redaktorek przeprowadziła 
wywiad ze swoją mamą.
Milenka: Mamusiu, czy możesz nam 
powiedzieć czym się zajmujesz w 
pracy?
Mama: Od kilku lat jestem TEAM 
LIDEREM na infolinii usług regulo-
wanych Orange Polska S.A. - koordy-
nuję pracę zespołu ludzi. 
Milenka: Wiem, że ostatnio chodzi-
łaś do szkoły jako uczeń, chciało Ci 
się? :-)
Mama: Hmmm, a co pewnie myślisz, 
że mama jest na naukę za stara??? Oj 
Ty, uczyć się można w każdym wie-
ku, ja poszłam do szkoły by zgłębić 
swoje hobby czyli kontakt ze zwie-
rzakami - chciałam nauczyć się, jak 
im pomagać w nagłych przypadkach 
i zobaczyć jak to jest u weterynarzy 
„od kuchni”. Nauki było dużo, ale 
udało się i na moim koncie  doszedł 
kolejny papierek - tym razem techni-
ka weterynarii.
Milenka: No właśnie zwierzęta, to 
Twoje hobby, może powiesz jakie 
rasy hodujesz?
Mama:  Moja hodowla jest zareje-
strowana w Związku Kynologicznym 
w Polsce - moją pasją są czechosło-
wackie wilczaki, które są najlepszy-
mi przyjaciółmi rodziny. Mam też 
reproduktora rasy thai ridgeback dog 
- orientalna rasa pochodząca z Tajlan-
dii. 
Milenka: A jakie masz marzenia?
Mama: Chyba, jak każda mama, 
chciałabym aby moje dziecko było 
szczęśliwe i otwarte na świat, z głę-
bokim poczuciem empatii do drugie-
go człowieka i żeby omijało je szero-
kim łukiem zło tego świata. Głęboko 
wierzę w to, że dobre uczynki wracają 
do człowieka ze zdwojoną siłą, dlate-
go na swoje szczęście możemy sami 
zapracować. 
Milenka: Dziękuję za wywiad i ko-
rzystając z okazji ściskam cię bardzo 
mocno i życzę wszystkiego najlepsze-
go z okazji Dnia Matki.

Dnia 14 kwietnia w naszej szkole 
odbyły się zawody o Mistrzostwo 
Sosnowca w piłce ręcznej dziewcząt 
szkół podstawowych. Nasza drużyna 
zajęła I miejsce. Podczas gry „Ar-
mata” odniosła aż 6 zwycięstw, nie 
schodząc z boiska z żadną porażką. 
Nasza drużyna zdobyła 50 bramek i 
tylko 10 straciła. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów w 
następnych zawodach, w których za-
wodniczki będą reprezentować nasze 
miasto.
Oliwia

Super dziewczyny

W dniu 12 kwietnia, w klasie Ie od-
były się kolejne ciekawe zajęcia. Tym 
razem gościem i jednocześnie prowa-
dzącym był Arkadiusz Wójtowicz. 
Dzieci miały okazję zgłębiać tajniki 
fizyki i obserwowały lub nawet same 
przeprowadzały niezliczone doświad-
czenia z tej dziedziny nauki. Emocjom 
i pytaniom wprost nie było końca.

Pierwszaki 
eksperymentują


