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W szkole był DUCH!
Wieszam na ścianie swoje prace

Moje hobby

Spotkanie z autorem - Andrzej Żak

6 maja odbyła się kolejna edycja 
Nocy w szkole. Dokładnie o godzinie 
19 wszyscy uczestnicy stawili się na 
zbiórkę. Następnie każdemu został 
przydzielony pokój i uczniowie spo-
tkali się na kolacji. Potem wszyscy 
podzieleni zostali na dwie grupy i 
rozpoczęły się podchody, czyli 5 za-
dań do wykonania. Gdy każda grupa 
rozwiązała wszystkie zadania, każdy 
nagrodzony został upominkiem. Po-

tem wszyscy przebrani już w piżamy 
zagrali jeszcze w „amse adamse”. Grę 
przerwała niespodziewana wizyta 
DUCHA! 
Potem już przyszedł czas na pójście 
do swoich pokoi i sen. Ale niektórzy 
do samego rana rozmawiali, wymie-
niając wrażenia z zabawy. Rano, po 
śniadaniu wszyscy baaardzo zmęcze-
ni wrócili do swoich domów.
Angela, Zuzanna

25 maja w naszej szkole odbyło się 
spotkanie literackie. Zaproszonym 
gościem był tym razem Andrzej 
Żak - autor książek i przedstawień 
dla dzieci. Pisarz opowiadał o swo-
im życiu, doświadczeniach literac-
kich i bardzo chętnie odpowiadał 
na pytania. Naszym redaktorom 
udało się zdobyć autograf specjal-
nie dla „Armaty i My”, a wywiad z 
Andrzejem Żakiem przeczytacie w 
środku numeru.
Maciej

„Jesteśmy częścią przyrody” to tytuł 
konkursu przyrodniczego, jaki orga-
nizuje co roku Gimnazjum nr 7. W te-
gorocznej XII już edycji, wzięli udział 
uczniowie naszej szkoły. Laureatem 
został Błażej Błoch - I miejsce, a Anna 
Czerniewska i Martyna Snochowska 
zajęły II miejsce. Gratulujemy!
Natalia Żurek

Jesteśmy częścią przyrody

Moje hobby to rysowanie. Rysuję od 
kiedy miałam 4 lata i bardzo mi się to 
podoba. Często rysuję postaci z bajek, 
a najczęściej kucyki. Jeden rysunek 
zajmuje mi 1 godzinę, a nawet więcej. 
Od niedawna uczę się rysować ludzi 
i różne zwierzęta. Wszystkie moje 
prace pokazuję przyjaciołom a oni 
oceniają je w skali od 0 do 10. Dzięki 
temu wiem, co poprawić, by rysunki 
wyglądały lepiej. W moim pokoju po-
wieszę wielką ramkę, gdzie będę wie-
szać swoje najbardziej udane prace.
Julia

Konkurs Europejski
Zwycięzcami w Szkolnym Konkursie 
Europejskim zostali w tym roku sami 
szóstoklasiści: I miejsce - Emilia Ko-
zieł, II - Aleks Ambroży, III - Błażej 
Błoch. Gratulujemy!



Kapliczki nagrodzone

Moja szkoła z naturą w tle

Mistrz pięknego 
czytania

9 maja br. w bibliotece odbył się 
szkolny  konkurs czytelniczy pt. „Zo-
stań mistrzem pięknego czytania”.
Do konkursu zgłosiło się  21 uczniów 
z klas I – VI. 19 maja zostały ogłoszo-
ne wyniki  i rozdane nagrody.
Mistrzem pięknego czytania został  
najmłodszy uczestnik  konkursu
uczeń klasy I e Piotr Pabiańczyk
Oto wyniki konkursu:
Piotr Pabiańczyk  – 56 pkt, – kl.Ie
Filip Michalec – 52 pkt, – kl.III b
Maciej Preczinger – 49 pkt. – kl. III c
Jakub Taborowski – 53 pkt. – kl. IV a
Justyna Berak – 51 pkt. –kl. VI b
Wiktoria Salisz – 51 pkt. – kl. VI c
Joanna Berak – 48 pkt. Kl. IV c

Niedawno w Szkole Podstawowej nr 
16 odbył się konkurs matematyczno
-przyrodniczy pod tytułem „Druży-
nowy łamacz głowy”. Drużyna mie-
szana - Anna Czerniewska i Błażej 
Błoch, którzy reprezentowali naszą 
szkołę, zajęli II miejsce! Gratulacje!
Oliwia

Drużynowy łamacz głowy

Warsztaty dziennikarskie w nagrodę

18 maja odbył się finał  kolejnej edy-
cji Diecezjalnego Konkursu MOJA 
KAPLICZKA. Współorganizatorem 
konkursu była Szkoła Podstawowa nr 
18 w Dąbrowie Górniczej.  Uczestni-
cy rywalizowali w dwóch kategoriach 
- prace przestrzenne i fotografie. Z 37 
uczestników nagrodzono w sumie 12 
osób. Nasza uczennica - Marta Aksa-
mit za swoją pracę, kapliczkę zrobioną 
z gliny, zdobyła II miejsce! Gratuluje-
my!
Marta

Lekcja historii w terenie
9 maja wszystkie klasy piąte z na-
szej szkoły zostały zaproszone do sali 
koncertowej „Muza” w Sosnowcu na 
interaktywną lekcję historii. Oprócz 
naszych uczniów byli też gimnazjali-
ści i licealiści. Lekcja prowadzona była 
przez uczniów z Zespołu Szkół nr 6, 
którzy przez wiele miesięcy realizowa-
li projekt „Patroni naszych ulic”, na te-
mat Inki i gen. Zawadzkiej. Inspiracją 
do pracy był los żołnierzy wyklętych. 
Na temat postawy i losów bohaterek 
wypowiedział się też w swoim wykła-
dzie szef śląskiego IPN. Lekcja ta była 
bardzo interesująca szczególnie dla 
osób lubiących historię.
Nadia

Kolejny sukces dwójki naszych 
uczniów w konkursie przyrodniczym. 
Z okazji Dnia Ziemi SP 23 zorganizo-
wała konkurs na reportaż interaktyw-
ny pod hasłem „Moja szkoła z naturą 
w tle”. Prace powstawały na platfor-
mie Atavist. Mikołaj i Maciej Twaróg 
z Va zajęli w konkursie I i II miejsce. 
Gratulujemy!
Maciek

Pierwszaki u prezydenta

Klasa Ia miała okazję odwiedzić 
Urząd Miasta w Sosnowcu. Dzie-
ci zwiedziły budynek i dowiedziały 
się wielu ciekawostek. Gospodarzem 
był przez cały czas Prezydent Miasta 
Arkadiusz Chęciński. Uczniowie od-
wdzięczyli się piękną recytacją eko-
logicznych wierszy. Na koniec każde 
z dzieci otrzymało drobny upominek. 
Ale wrażenia były ogromne!

7.06.2016 zwycięzcy konkursu dzien-
nikarskiego „Mistrz szkolnego repor-
tażu’’ w nagrodę za sukces pojechali 
na warsztaty do redakcji  Dziennika 
Zachodniego. Najpierw wszyscy brali 
udział w porannym kolegium. Potem 
zostali obdarowani nagrodami i dy-
plomami. Następnie poszli zwiedzać 

drukarnię. Widzieli jak drukuje się 
gazeta oraz jak zrobić, aby była ona 
poskładana. Po wycieczce po drukar-
ni wszyscy poszli zwiedzać redakcję 
Dziennika Zachodniego. Wszystkim 
bardzo się podobało no i oczywiście 
wszystkim podobały się nagrody.
Macio



Gdy wszyscy idą już do domu...

Parki Sosnowca

Tajemnice szkoły

Ostatni już z cyklu artykułów, w których zdradzaliśmy tajemnice, jakie kryje 
nasza szkoła. Tym razem nasza dziennikarka dowiedziała się, co dzieje się w 
budynku, gdy wszyscy uczniowie idą do domów. Czy w szkole dzieje się coś o 
czym nie wiecie?

Kabaretowe spotkania

Finał konkursu o Janie Pawle II

10 najlepszych z matmy

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłatnej 
aplikacji QR Code 
Reader i obejrzyj 
film na swojej 
komórce.

Dwukrotnie w maju uczniowie klas 
V rywalizowali ze sobą w konkursie 
matematycznym. Najpierw odbyły się 
eliminacje do konkursu „Jeden z dzie-
sięciu”. Wyłonieni finaliści spotkali 
się ze sobą 24 maja, by odpowiadać 
na pytania i rozwiązywać zadania. 
Najlepsza trójka to: I miejsce Alicja 
Chmara z Va, II miejsce Jagoda Dziu-
bek z Va, III miejsce Wiktor Słyk z 
Vc. Gratulujemy!
Alicja

W piątek 22.04.2016 r. o godz. 17:00 
w sali Widowiskowo - Koncerto-
wej MUZA w Sosnowcu odbyło się 
przedstawienie wrocławskiego Ka-
baretu Neo-Nówka pt. „Pielgrzymka 
do miejsc śmiesznych”. Prezentowane 
skecze wywoływały salwę śmiechu 
wśród zebranych widzów i sprawiły, że 
to piątkowe popołudnie upłynęło na 
szampańskiej zabawie. Spektakl oglą-
dała jedna z naszych reporterek, której 
udało się nawet zdobyć autografy spe-
cjalnie dla czytelników naszej gazetki.
Natalia

W piątek, 13 maja, nasza szkoła po 
raz V była gospodarzem Diecezjalne-
go Konkursu pod hasłem „Jan Paweł 
II - Patron Rodziny”. Wzięło w nim 
udział 36 uczniów, w tym 5 z naszej 
szkoły. Pierwsze trzy miejsca na eta-
pie szkolnym zajęli: Maciej Twaróg 

- I, Mikołaj Twaróg - II, Mateusz 
Mleczko - III. W nagrodzonej trójce 
finałowej znalazł się Maciej, który za-
jął III miejsce. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.
Mateusz

Zdobywanie nagród w konkursach 
międzyszkolnych to jednak sztuka. 
Konkurencja spora, nieznajoma, oce-
niający też obcy. Nam się to jednak 
świetnie udaje. Natalia Konieczna 
odebrała we wtorek nagrodę za plakat 
reklamujący jeden z parków Sosnow-
ca. Natalia zdobyła III miejsce w kon-
kursie z okazji Dni Ziemi organizowa-
nym przez SP nr 8. Gratulacje!

Forum Pismaków

Na poczatku czerwca redakcja „Ar-
maty i my” zyskała nowe doświadcze-
nie. Wzięliśmy udział w Gali finałowej 
Forum Pismaków - ogólnopolskiego 
konkursu gazetek szkolnych na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Kato-
wicach. Stoisko prezentowało się cał-
kiem nieźle, a dwójka dziennikarzy 
- Kornelia i Mikołaj reprezentowali 
nie tylko gazetkę, ale też szkołę. - I 
choć nie znaleźliśmy się w gronie lau-
reatów, mieliśmy okazję podpatrzeć, 
jakie gazetki zostały nagrodzone i co  
ulepszyć, by za rok stanąć na podium 
- mówi Mikołaj.

Po wyjściu wszystkich uczniów przy-
chodza panie, które ścierają kurze, 
czyszczą tablicę, myją ławki i przy-
gotowują sale do przyjścia uczniów 
następnego dnia. Na sali gimna-
stycznej, po południu i wieczorami 
są zajęcia sportowe dla dorosłych i 

starszych uczniów, np. można grać 
w piłkę nożną, siatkówkę, są zajęcia 
fitness. Czasami odbywają się zebra-
nia z rodzicami czy konferencje Rady 
Pedagogicznej. Szkoła zamykana jest 
o godzinie 21.00.
Wiktoria S.



Piłkarze ręczni

Armata i My, redakcja: A. Paruzel, A. Król, A. Chmara, N. Żurek, N. Konieczna, N. Rubik, M. Grabowska, W. Skwarek, J. Dziubek, O. Sowińska, A. Głuszek, D. 
Broś, M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski, W. Sowa, Z. Wrzołek, J. Krawczyk, K. Kopciński, D. Dubiel, A. Chruściel, K. Bubel, O. Rakoczy, M. Aksamit Opiekun: 
A. Czernek, A. Twaróg  Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a. Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Ze szkicownika Natalii

Świat zmysłów

Turniej wiosenny

Nowa tablica

Klasa sportowa naszej szkoły, czyli 
drużyna piłki ręcznej była ostatnio na 
wielu turniejach w różnych miastach. 
Zajęła I miejsce podczas Mistrzostw 
Śląska chłopców młodszych podczas 
Mistrzostw Śląska chłopców młod-
szych, które odbyły się 3 kwietnia. 
Klasa sportowa pojechała również 
wraz z trenerami do Ciechanowa. W 
dniach 15-17 kwietnia odbywał się 
tam turniej z 24 uczestnikami. Na-
sza drużyna wygrała kilka meczy, ale 
ostatecznie zajęła 20. miejsce. Kla-
sa sportowa spędziła również miłe 
chwile w Zielonej Górze. Pod koniec 
marca drużyna zagrała tam w tur-
nieju, zajmując 3. miejsce. W Zabrzu 
niestety nie poszło im zbyt dobrze. 
Klasa sportowa dała z siebie wszystko. 
Niestety 11 marca nie był dniem klasy 
sportowej, drużyna przegrała i chłop-
cy nie byli zadowoleni. Klasa sporto-
wa dumnie reprezentuje naszą szkołę 
i za to im dziękujemy. Korzystając z 
tego, że o zawodnikach szkolnej dru-
żyny mówi się obecnie sporo, jedne-
mu z nich postanowiliśmy zadać kilka 
pytań. Kornelia i Marta rozmawiały z 
Pawłem Hetmańskim.
- Czy wasza drużyna lubi wyjeżdżać 
na turnieje?
- Tak.
- Czy liczycie się z przegraną?
- W takich przypadkach nie jesteśmy 
zadowoleni.
- Który z turniejów był dla was naj-
ważniejszy?
- Wszystkie są ważne.
- Komu zawdzięczacie wygrane?
- Naszemu trenerowi.
- Który turniej był dla was najfajniej-
szy?
- Turniej w Ciechanowie.
- Dlaczego?
- Była fajna atmosfera.
- Czy gracie dużo meczów na turnie-
jach?
- Tak.
- Czy kłócicie się w drużynie?
- Jesteśmy zgraną grupą, ale nieraz 
zdarzają się kłótnie.
- Czy przez taki konflikt potraficie 

przegrać mecz?
- Raczej nie.
- Czy łatwe jest granie w piłkę ręczną?
- Zależy z jaką drużyną.
- Czy omawiacie taktykę przed me-
czem?
- Teraz przeważnie uczymy się taktyk.
- Czy jesteście dumni z udziału w tur-
niejach?
- Tak, na pewno, z wygranych meczy.
- Dziękujemy za rozmowę. Gratulu-
jemy wszystkich sukcesów i życzymy 
powodzenia w następnych turniejach.
- Dziękuję.
Kornelia i Marta

Na początku maja na sali gimnastycz-
nej pojawiła się profesjonalna tabli-
ca. Duże wyświetlacze będą teraz na 
bieżąco pokazywać wynik meczów. 
Tablicę ufundowała Rada Rodziców. 
Natalia Ż.

W tym roku klasa 5a miała dłuższy 
weekend niż reszta klas. Wszystko 
za sprawą wycieczki, która została 
zaplanowana na 4 maja. Uczniowie 
razem z wychowawcą wybrali się do 
Pałacu Schoena na wystawę „Świat 
zmysłów”. Wszyscy mieli okazję ro-
bić rozmaite doświadczenia, związane 
ze wzrokiem, słuchem, dotykiem, a 
nawet zapachem. Na wiele sposobów 
każdy przetestował większość swoich 
zmysłów. Podczas drogi powrotnej 
wszyscy też mieli ciekawe doświad-
czenie. Klasę złapała ulewa z gradem 
i ogromna burza. Na ponad pół go-
dziny utknęli w klatce jednego z blo-
ków na osiedlu, gdzie schronili się. Na 
szczęście w końcu przestało padać i 
wszyscy bezpiecznie dotarli do szkoły.
Antonina Chruściel
 i Alicja Chmara

Uczniowie klas I-III też mają swoje 
sukcesy sportowe. Drużyna, w skład 
której weszli Bartosz Kręcisz, Dawid 
Wilczek i Mateusz Kubów, zajęła III 
miejsce podczas IV Wiosennego Tur-
nieju Sportowego klas I-III. 
Basia

Potyczki z matmą
W Szkole Podstawowej nr 23 niedaw-
no odbył się V Regionalny Konkurs 
Matematyczny pt.”Potyczki Matema-
tyczne”. Dwoje naszych uczniów od-
niosło w nim spory sukces. I miejsce 
zajął Borys z II klasy, a miejsce III 
Gabrysia Wójcik z klasy III. Gratulu-
jemy!
Kornelia

Plażowo: Czarno-niebieski strój ką-
pielowy, czarne japonki.



Czytajcie - to najlepszy sposób na pisanie
Wywiad z Andrzejem Żakiem
Nasi redaktorzy skorzystali z okazji 
podczas spotkania z pisarzem i zadali 
autorowi kilka pytań. Oto co odpo-
wiedział:
- Jak zostać pisarzem?
- A gdzie uczą się pisarze? Jeśli ktoś 
chce zostać np. filmowcem uczy się na 
wydziale reżyserii w szkole filmowej, a 
gdzie zdobywają wiedzę pisarze? Ktoś 
z was powiedział, że w bibliotece. I to 
jest bardzo mądra odpowiedź. Mi-
strzowie pisarzy i nauczycielek stoją 
na półkach bibliotecznych i na pół-
kach księgarskich. Chińskie przysło-
wie mówi: „Jeśli chcesz zacząć pisać, 
to musisz najpierw przeczytać tysiąc 
książek”. Nie chodzi o to, żeby odpi-
sywać od poprzedników, tylko żeby 
zobaczyć, jak jest napisana powieść, 
opowiadanie, dramat, piosenka czy 
słuchowisko radiowe. I tego właśnie 
można dowiedzieć się w bibliotece.
- Kto jest pierwszym czytelnikiem 
Pana książek?
- Żona się zbuntowała i chociaż jest 
redaktorem, odmówiła. Kilku przy-
jaciół czyta najpierw  a oprócz tego 
moje książki trafiają też do radia i są 
czytane w radio, więc tak naprawdę 
jednymi z pierwszych czytelników są 
słuchacze radiowi.

- Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
- Chodzę po lesie, spaceruję z psem.
- Skąd Pan czerpie inspirację do ksią-
żek?
- Słucham co mówią dzieci, rozma-
wiam z nimi, słucham co ich interesu-
ję. Inne książki też bywają inspiracją 
do własnych, oryginalnych pomysłów.
- Czy bohaterowie Pana książek mają 
swoje odniesienie w rzeczywistości?
- Ja spotkałem dzieci, które miały opi-
sywane przeze mnie problemy, ale to 
nie jest tak, że czytelnik będzie wie-
dział, że Kuba to jest tak naprawdę Ja-
nek Kowalski. To tylko inspiracja.
- Co by Pan powiedział osobie, która 
chciałaby pisać książki, jakich udzielił 
by Pan rad?
- Najpierw trzeba czytać książki, bo 
jak zaczynasz czytać książki, to w 
pewnym momencie czytając zdanie 
zastanawiasz się, czy sam mógłbyś ta-
kie zdanie napisać. I to jest pierwszy 
krok do pisania. Po prostu zazdrość 
przychodzi, myślisz sobie: „co, ja je-
stem gorszy?” i z tej zazdrości często 
powstaje pierwsza książka. I nie trzeba 
się przejmować, że jest ona być może 
podobna do jakiejś już przeczytanej. Z 
czasem przyjdą własne historie.
- Dziękujemy bardzo.

Tangramy 

We wtorek było sporo emocji na kół-
ku gier logicznych. Uczestnicy ry-
walizowali ze sobą w konkursie tan-
gramowym. Zadaniem uczniów było 
jak najszybsze ułożenie podanych 
wzorów z rozsypanych figur. Zadania, 
choć z pozoru łatwe, okazały się nie 
lada wyzwaniem. Najlepszą okazała 
się Alicja Król. Kolejne miejsca zdo-
byli Natalia Żurek, Mateusz Mleczko, 
Alicja Chmara, Mikołaj Twaróg i Oli-
wia Sowińska.

Kiepura poznany

16 kwietnia odbył się międzysz-
kolny konkurs wiedzy o Janie 
Kiepurze. Z naszej szkoły wystar-
towały Alicja Chmara z klasy 5a 
i Antonina Marszałek z klasy 6a. 
Alicja zajęła 2 miejsce, a Antosia 
3. Gratulujemy!
Ala

Slalom matematyczny

Slalom matemtyczny to konkurs, 
który jest połączeniem rywalizacji 
sportowej z nauką matematyki. Na-
sza szkolna drużyna, która wzięła w 
nim udział, składała się z Tomasza 
Stokłosy, Jakuba Taborowskiego i 
Piotra Czerniewskiego. W I etapie 
nasi zawodnicy zajęli I miejsce. W II 
niestety powiodło im się nieco gorzej 
i zajęli III miejsce. Podczas zawodów 
naszej drużynie kibicowały m.in. na-
sze dziennikarki. Organizatorem kon-
kursu była SP 42.
Mikołaj

Dzień rodziny

8 czerwca pani Agnieszka - wycho-
wawczyni i pani Aneta - prowadząca 
kółko dziennikarskie, zorganizowały 
Dzień Rodziny dla klasy Va. Popo-
łudnie wszyscy spędzili na bardzo 
fajnej zabawie - podchodach. Dzieci 
i rodzice podzielili się na 4 grupy i 
każda z nich musiała wykonać 6 za-
dań:
- zadanie z matematyki
- selfie
- dopasować dzieci do rodziców, ro-
dzieństwa i zwierzaki do rasy i wła-
ścicieli
- tangram 
- krzyżówka
Na sam koniec wszyscy obejrzeli film 
pt.:”Projekt Środula”, który redakto-
rzy z kółka dziennikarskiego przy-
gotowywali przez cały rok szkolny. 
Dzieci też miały wielką niespodzian-
kę dla swoich rodziców. Przygoto-
wały  liściki i zdjęcia w ozdobionych 
przez siebie ramkach. Wszystim ten 
dzień bardzo się podobał.
Miki



17 maja 2016r odbyły się eliminacje do 
szkolnego konkursu matematycznego 
„Jeden z dziesięciu” w kategorii klas 
VI. W eliminacjach tych wzięło udział 
12 uczniów, z czego dziesięciu z nich 
bez podziału na klasy zakwalifikowa-
ło się do finałowego etapu. Szczęśliwa 
dziesiątka to: Tosia Marszałek, Maciek 
Derela, Martyna Snochowska, Marek 
Mleczko, Filip Sadowski, Mateusz 
Czernecki, Ola Karoń, Wiktoria Kruk, 
Natalia Haraf oraz Filip Kaczmarczyk. 
W finale konkursu, który odbył się 
31 maja 2016r  I miejsce zajął Maciek 
Derela, II miejsce wywalczyła Marty-
na Snochowska, a III miejsce – Tosia 
Marszałek. Pozostałym uczniom rów-
nież gratulujemy ogromnej wiedzy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Jeden z dziesięciuDwa dni spędzili w stolicy

W dniach od 4.05 do 6.05 klasy 
5b, 5c, 6b oraz 6c uczestniczyły w 
3-dniowej wycieczce do Warszawy. 
W pierwszym dniu uczniowie zwie-
dzili gmach sejmu i senatu, Zamek 
Królewski, rynek Starego Miasta oraz 
Pomnik Powstania Warszawskiego. 
Nie obyło się także bez przyjemności, 
więc udali się do galerii Złote Tarasy 
na „małe zakupy”. W drugim dniu 
wizyty uczestnicy wycieczki mieli 
okazję zwiedzić, „ekskluzywną” trasę 
z przewodnikiem, Stadion PGE Na-
rodowy, a potem odwiedzić Powąz-
ki. Następnie udali się do Muzeum 

Powstania Warszawskiego, a potem 
przejechali metrem pod Pałac Kultu-
ry i Nauki, skąd przeszli przez Ogród 
Saski pod Grób Nieznanego Żołnie-
rza. W ostatnim dniu pobytu odwie-
dzili Centrum Nauki Kopernik oraz 
pobliskie ogrody, na dachach biblio-
teki Uniwersytetu Warszawskiego. Po 
dobrym obiedzie wszyscy udali się na 
spacer do Łazienek a potem w drogę 
powrotną do Sosnowca. 
Wszyscy wrócili zmęczeni z powodu 
napiętego programu, ale za to zdrowi 
i szczęśliwi, gdyż wycieczka bardzo 
się udała.  

Tuż po długim weekendzie poeta 
z naszej szkoły - Mikołaj Twaróg 
zajął I miejsce w konkursie lite-
rackim pod hasłem „W magicz-
nym świecie biblioteki i książki” 
organizowanym przez filię nr 3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Sosnowcu i Szkołę Podstawo-
wą nr 25. Mikołaj napisał wiersz 
zainspirowany trzema książkami 
Alana Snowa - „Gacie na maszt”, 
„Człowiek w żelaznych skarpe-
tach”, „Serowy potop”. Serdecznie 
gratulujemy!
Miki

Wiersz o książkach

Mistrzowie Sosnowca Lekcja muzyczna

Obroniony tytuł z zeszłego 
roku w piłce nożnej chłopców!

Armata zdobyła kolejny tytuł w grach 
zespołowych chłopców. Po „ręcz-
nych” przyszedł czas na „nożnych”, 
którzy nie przegrywając meczu a raz 
remisując, zdobyli drugi rok z rzę-
du Tytuł Mistrza Sosnowca. Szkolną 
drużynę tworzą: Mróz, Barć, Sych, 
Stach, Wiśniewski, Bajbak, Lenarto-
wicz, Mleczko, Żaczek, Błach.

W klasie Ie, w której wychowaw-
czynią jest pani Ewa Magdziak, 
odbyły się warsztaty muzyczne 
przygotowane przez pana Danie-
la Dawidowicza. Dzieci ekspery-
mentowały z rytmem nietypowych 
instrumentów. Poznały i zobaczyły 
przeróżne instrumenty - ich budo-
wę oraz brzmienie. Używając ły-
żek dzieci wybijały rytm i wykla-
skiwały go przy akompaniamencie 
gęśli, dud, okaryny, drumli i wielu 
innych wspaniałych instrumentów. 
Oliwia



Grały w nogę

Nie tylko chłopcy mają czym się po-
chwalić. Żeńska drużyna piłki nożnej 
z „Armaty” wywalczyła III miejsce 
w rozgrywkach drużyn szkół pod-
stawowych. W zwycięskim składzie 
znalazły się: Borowiecka, Sikorska, 
Nadolna, Kowalska, Korpal, Doliń-
ska, Jawor, Król, Krzepkowska. Gra-
tulujemy!

W dniu 26 kwietnia klasy IIIc i IVb 
wybrały się do Galerii Katowickiej. 
Ich celem nie były jednak zakupy a 
zabawa w Centrum Nauki i Zabawy 
„Eugeniusz”. Tam można było sa-
memu przeprowadzić ponad 30 róż-
nych interaktywnych eksperymentów. 
Wszyscy doskonale się bawili, po-
znajć przy ty różne zależności fizycz-
ne i chemiczne.
Marta Aksamit

Eugeniusz bawi

Western Park

24 maja klasa Ic i Id były na wyciecz-
ce w Western Parku w Trzebini.
Dzieci zdobyły wiele ciekawych wia-
domości o plemionach Indian, ich ży-
ciu na Dzikim Zachodzie. Zobaczyły 
oryginalny strój indiański, przedmio-
ty codziennego użytku.
Uczestniczyły w ciekawych zaba-
wach, strzelały z łuku, jeździły qu-
adem i na kucyku. W mini zoo zo-
baczyły zwierzęta pochodzące z 
Ameryki.
Po zjedzeniu kiełbasek z grilla nie 
mogło zabraknąć zakupów pamiątek.
Zakończenie wycieczki upamiętnili 
wspólnym zdjęciem.

Wakacje z duchami - ale tylko w teatrze

18 maja starsze klasy wybrały się do 
Teatru Zagłębia na spektakl pt.”Wa-
kacje z duchami”. Oto nasza recenzja. 
Przedstawienie było bardzo interesu-
jące. Miało wiele śmiesznych i strasz-
nych elementów. Pogłębiło wiedzę 
widzów na temat kojarzenia faktów i 
dokładnego, detektywistycznego ro-
zumowania. Myślę, że twórcy musieli 

się bardzo postarać, aby 
stworzyć prezentowane 
efekty specjalne. Były 
wystrzały, gra świateł i 
projekcje na ścianach. 
Podczas spekaklu nikt nie 
mógł się nudzić, bo do-
starczał on wielu wrażeń. 
Można było wystraszyć 
się wystrzału z kapiszona 
czy pośmiać, gdy aktorzy 
mówili żarty. Przedsta-

wienie stanowiło ciekawą adaptację 
książki Adama Bahdaja, gdyż akcja 
przeniesiona została do sosnowieckie-
go zamku. Aktorzy doskonale wczuli 
się w swoje role. Gdybym miał wy-
razić swoją ocenę w liczbach, byłaby 
to 11/10. Z chęcią zobaczyłbym ten 
spektakl jeszcze raz.
Miki

Mistrz szkolnego 
reportażu
Już po raz drugi nasza szkoła była 
współorganizatorem Międzyszkol-
nego Konkursu Dziennikarskiego 
„Mistrz szkolnego reportażu” pod 
patronatem Dziennika Zachodnie-
go. Uczestnicy musieli nie tylko 
wykazać się wiedzą teoretyczną, ale 
też najlepiej zaprezentować swoje 
umiejętności praktyczne. Konkurs 
był bowiem dwuetapowy. Młodzi 
redaktorzy najpierw przesyłali dwu-
minutowe filmiki na temat swojego 
hobby, lub pisali o swoich zain-
teresowaniach pracę pisemną. Te 
umiejętności praktyczne oceniane 
były przez redaktorów z Dzienni-
ka Zachodniego. W dzień konkur-
su uczniowie mieli do rozwiązania 
test wiedzy. Suma punktów z obu 
etapów pozwoliła wyłonić zwycięz-
ców. I miejsce zdobyła Julia Wacła-
wik z SP 23 w Sosnowcu, II Nikola 
Bil z SP 23 w Sosnowcu, III Wero-
nika Słomczyńska z SP 18 w Dą-
browie Górniczej. Z naszej szkoły 
najlepsza trójka to uczniowie Va – I 
miejsce Maciej Twaróg, II miejsce 
Mikołaj Twaróg, III miejsce Natalia 
Konieczna. Wszyscy laureaci po-
jechali w czerwcu na warsztaty do 
redakcji Dziennika Zachodniego. 
Uczestniczyli w kolegium redak-
cyjnym, wspólnie stworzyli arty-
kuł do kolejnego wydania, poznali 
nowoczesne metody redagowania, 
zwiedzili największą i najnowo-
cześniejszą drukarnię. Gratulujemy 
i zachęcamy do udziału w kolejnej 
edycji konkursu.



Zabawa na całegoTrochę w muzeum,
trochę w parku

Klasa Vc postanowiła też wybrać się 
na wystawę „Świat zmysłów”. Moż-
liwość eksperymentowania bardzo 
spodobała się uczniom, ale nic nie 
mogło się równać z piękną pogodą, 
słońcem i możliwością biegania po 
parku okalającym Pałac Schoena.

Początek czerwca kilka klas szó-
stych i piąta spędziło na dwudnio-
wej wycieczce do Rabki. Cel był 
jasny - doskonała zabawa w Rab-
kolandzie. Nikt się nie zawiódł - 
tak dobrą zabawę wszyscy uczest-
nicy będą wspominać jeszcze 
dłuuuuugo.

Nie pal przy mnie, 
proszę
SP42 zakończyła roczny cykl pro-
gramu edukacji antytytoniowej ”Nie 
pal przy mnie, proszę”. W progra-
mie uczestniczyły klasy drugie. Pro-
gram ma charakter profilaktyczny, 
ale przede wszystkim ma na celu wy-
kształcenie u dzieci świadomej umie-
jętności radzenia sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby palą przy nich 
papierosy.
Uczniowie z wielu sosnowieckich 
szkół podstawowych mieli okazję ry-
walizować ze swoimi rówieśnikami w 
trzech kategoriach:
plastycznej (realizacja pracy akcen-
tującej problem szkodliwości palenia 
tytoniu i podkreślenia roli edukacji 
prozdrowotnej);
teoretycznej (test wiedzy z zakresu 
zdrowia i problematyki antytytonio-
wej);
sportowej (zawody lekkoatletyczne).
Wart podkreślenia jest fakt, iż „Arma-
ta” już po raz drugi była gospodarzem 
miejskiego konkursu. Wyniki etapu 
miejskiego:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 35 
w Sosnowcu;
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 10 
w Sosnowcu;
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 45 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 w Sosnowcu.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za 
przybycie i udział w konkursie!

Do poczytania

Opatrunek na ratunek
SZKOLNA AKCJA CHARYTA-
TYWNA: „OPATRUNEK NA RA-
TUNEK”
Pod taką nazwą odbywa się kolejna 
edycja Akcji, której organizatorem 
jest Fundacja Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio. Celem powo-
łania Fundacji jest stworzenie profe-
sjonalnego zaplecza dla polskich mi-
sjonarzy prowadzących działalność 
medyczną wśród chorych w najuboż-
szych krajach świata. Tam każdy 
bandaż, czy plaster są na wagę złota. 
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc 
zachęcamy do wzięcia udziału w ak-
cji.  Co można przynosić? Bandaże, 
gazy, kompresy, plastry, rękawiczki 
gumowe, watę, igły, strzykawki.
Dary te można przynosić  do 23 
czerwca do nauczycieli religii oraz 
do nauczyciela języka polskiego – Ja-
dwigi Feluś.

Literatura i przyroda
Znamy już wyniki Szkolnego konkur-
su „Literatura i przyroda”. I miejsce 
zajęła Aleksandra Karoń, II Emilia 
Kozieł, III Paulina Rokicka. Jury po-
stanowiło tez wyróżnić Wiktorię Pan-
del i Darię Piotrowską. Gratulujemy!

Mistrz ortografii
Tegorocznym Mistrzem Ortografii 
zostali: z klas IV Szymon Polewczak, 
klas V Alicja Chmara i klas VI Marty-
na Snochowska. Gratulacje!

To miejsce dla Was. Jeśli piszecie opo-
wiadania, wiersze, rysujecie komiksy, 
piszecie recenzje - bardzo chętnie 
zamieścimy je w naszej gazetce. Na 
początek opowiadanie o niezwykłej 
babci. Może w wakacje odwiedzicie 
Kraków? Wtedy przypomnijcie sobie 
o czym czytaliście na naszych łamach.

Po chwili ucichł głos mamy i znowu 
znalazłem się w Krakowie. Siedzia-
łem z babcią Brygidą w kawiarence, 
zajadając pyszne malinowe lody i 
ciastka aspirynki. Babcia dokończy-
ła pić kawę i powiedziała:
- Ruszamy chłopcze, idziemy zna-
leźć tego smoka!
- Ale babciu, smoka już dawno w 
Krakowie nie ma.
- Idziemy do Smoczej Jamy i się 
przekonamy.
Kiedy doszliśmy na miejsce, słoń-
ce już zachodziło i robiło się już 
ciemno. Wokół zamku spacerowa-
ło jeszcze kilka par. Na skale, przy 
zamku stał piękny Smok Wawelski 
z metalu, który zionął prawdziwym 
ogniem.
- Jest smok babciu, ale to tylko po-
mnik. Nie jest prawdziwy. 
Babcia nic nie powiedziała, tylko 
rozłożyła swoja chustę i nakryła nią 
głowę. W tej samej chwili wszyscy 
pouciekali. Nie wiedziałem dlacze-
go. Nagle usłyszałem głośne sapa-
nie - to był smok. Żywy!!! Babcia 
skierowała w jego stronę parasolkę i 
smok zrobił się potulny, jak baranek. 
I do tego wszystkiego zaczął mówić.
Smok opowiedział całą swoją hi-
storię. Przyznał, że źle postępował 
z mieszkańcami Krakowa i bardzo 
tego żałuje. Po jego zielonej paszczy 
popłynęła łza. Mocno go przytuliłem 
i nagle usłyszałem głos babci.
- Wnusiu, wnusiu obudź się! To ja, 
babcia Brygida. Jak się czujesz?
Obudziłem się w swoim łóżku nad 
ranem. W rękach ściskałem zielo-
nego, pluszowego smoka. Dostałem 
go od mojej ukochanej babci, któ-
ra przyjechała do mnie, gdy tylko 
dowiedziała się, że zachorowałem. 
Taka to było zaczarowana babcia.
Olga Rakoczy


