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14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

OGŁOSZENIA

Uczniowie klas IV-VI, którzy chcą pochwalić się 
wspomnieniami z wakacji, uwiecznionymi na intere-
sujących fotografiach, mogą to zrobić, uczestnicząc 
w szkolnym konkursie. Wywołane zdjęcia w forma-
cie 15x21, podpisane na odwrocie, należy dostarczyć 
do 21 października. Najlepsze prace zostaną nagro-
dzone i utworzą galerię na jednym z korytarzy. Do 
zabawy i rywalizacji zaprasza pani Agnieszka Czernek.

KONKURS FOTOGRAFICZNY RADA RODZICÓW 
ZAPRASZA

Zachęcamy rodziców do za-
glądania i polubienia na FB 
profilu Rady Rodziców na-
szej szkoły. Znajdziecie tam 
wszystkie informacje związane 
z działaniami Rady, ogłosze-
nia i ciekawe pomysły. Profil 
funkcjonuje pod nazwą Rada 
Rodziców SP42 Sosnowiec.

BEZPIECZEŃSTWO
Jak co roku, przypominamy o 
bezpieczeństwie. Zachowuje-
my szczególną czujność, gdy 
przechodzimy przez jezdnię i 
w miejscach wjazdu samocho-
dów na parking przy szkole. 
Nie wybiegamy na drogę i nie 
idziemy przy samej krawędzi 
chodnika. Uważamy na słupy 
na chodniku (tak, tak może się 
zdarzyć, że zagadani wpadnie-
my na nie) i nie wspinamy się 
na armatę.

DLA PRZYPOMNIENIA - JAK ZACHOWUJEMY SIĘ W SZKOLE
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Witajcie w nowym roku 
szkolnym. 
Chcemy się stale rozwi-
jać, dlatego nadszedł czas 
na zmiany. Zmieniamy 
formę i nieco treści. Po-
nieważ będziemy mieć 
więcej miejsca, mamy 
nadzieję, że każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie i 
zachęcimy też innych 
uczniów do współpra-
cy. Mamy jeszcze spo-
ro pomysłów, których 

realizację zobaczycie w 
kolejnych numerach. Pa-
miętajcie o naszej „arma-
towej” skrzynce - czeka-
my na Wasze pomysły, 
sugestie, a nawet teksty - 
to jeden ze sposobów, aby 
się z nami skontaktować. 
Zachęcamy też do polu-
bienia naszego profilu na 
FB. Piszcie komentarze, 
udostępniajcie wpisy na 
swoich profilach, dajcie 
znać, że nas czytacie!

STREFA KIBICA

Jak już pewnie wiecie, w so-
botę 8 października rozegrany 
został mecz Polska - Dania. 
Mecz był bardzo wyrównany, 
ale udało się przełamać obro-
nę Danii i zwyciężyliśmy 3:2.
Wszystkie 3 gole strzelił Ro-
bert Lewandowski.
Jedną strzelił z karnego, poko-
nując Schmeichela a przy oka-
zji Schmeichel zdobył żółty 
kartonik. Niestety, gdyby nie 
samobójcza bramka Kamila 
Glika, byłoby 3:1. Ale w końcu 
gol to gol. Wszyscy jesteśmy 
dumni z naszych reprezen-
tantów i życzymy im dalszych 
sukcesów.

Maciej Twaróg
Gol to gol

W KINACH

Natalka&Milenka
Zwierzaki same w domu

Ostatnio do kin trafił film 
pod tytułem ”Sekretne 
życie zwierzaków”. Film 
opowiada o naszych pupi-
lach, które szaleją podczas 
nieobecności właścicieli. 
Po obejrzeniu z całą pew-
nością inaczej będziecie 
patrzeć na swoje kotki, pie-
ski a nawet króliczki.



WYDARZENIA

Wybory do Samorządu Szkolnego
W bardzo profesjonalny i de-
mokratyczny sposób odbywa-
ły się wybory do Samorządu 
Szkolnego. Najpierw chętni 
mogli przeprowadzać swoje 
kampanie wyborcze. Na ko-
rytarzach pojawiły się plakaty 
reklamujące kandydatów, nie-

którzy rozdawali swoje ulotki, 
zachęcając do głosowania. 
W dzień wyborów każdy 
uczeń dostał kartę do głoso-
wania i po zaznaczeniu „x” 
przy nazwisku swojego kan-
dydata, wrzucał głos do dużej, 
czerwonej urny. Po podlicze-

niu głosów okazało się, że w 
tym roku będzie wyłącznie 
kobiecy samorząd. Przewod-
niczącą została Alicja Sikor-
ska, a zastępczyniami Natalia 
Konieczna i Natalia Piasecka. 
Wszystkie uczennice uczą się 
w klasie szóstej.

Alicja Sikorska Natalia Konieczna Natalia Piasecka

Natalka&Milenka 
Mateusz Misterem SP 42
Z okazji Dnia Chłopaka 
odbył się konkurs na Mi-
stera Szkoły. Przez tydzień 
każdy uczeń, nie tylko 
płci pięknej, mógł oddać 
głos na swojego kandyda-
ta. Konkurs wygrał Mate-
usz Mleczko z klasy VIa. 
Oprócz słodkiego upomin-

ku otrzymał szarfę 
i koronę. 
Na pewno podobne 
plebiscyty będą się 
jeszcze pojawiać w 
szkole i liczymy na 
sporą frekwencję 
podczas głosowa-
nia.

HOBBY

Julia Krawczyk&Zuzanna Wrzołek
Album koni - Shire

Shire znane są jako najwięk-
sze konie świata. Pochodzą 
z Wielkiej Brytani. Ich cha-
rakterystyczne cechy to: pió-
ra, zwane również szczotki, 
które zaczynają się od stawu 
skokowego, krótki gęsty ogon 
i gęsta grzywa. Shire to ko-
nie bardzo spokojne, uległe i 
przyjacielskie. Konie te mają 
od 1,8m do 2m. Najwższy koń 
tej rasy miał aż 2,30m.

Natalia Żurek
Rysuj z nami - rysujemy Scooby-Doo

Z całą pewnością wielu z Was 
lubi rysować. Ale czasami nie 
wiadomo, jak poradzić sobie 
z narysowaniem jakiejś po-
staci. W tym dziale, w kilku 
krokach, przedstawiamy, jak 
to zrobić. 
Na początek Scooby Doo. 
Przyglądajcie się uważnie ry-
sunkom i próbujcie swoich sił, 
a jeśli chcecie podzielić się z 
nami efektami swojej pracy, 
sfotografujcie rysunki i przy-
ślijcie na „armatowego” fb, 
albo wrzućcie gotowe dzieło 
do naszej skrzynki kontakto-
wej. Wydrukujemy je chętnie 
w następnym numerze. 
Powodzenia!



TEMAT WYDANIA

Milena Grabowska
Euroweek

Prawie tydzień września nasi 
szóstoklasiści zamiast w szko-
le spędzili w Długopolu Zdro-
ju. Wyjechali tam w ramach 
cyklu wyjazdów „Euroweek”, 
podczas których uczniowie 
współpracując z wolontariu-
szami z całego świata, dosko-

nalą znajomość języka angiel-
skiego, poznają inne kultury i 
tradycje, uczą się negocjacji i 
współdziałania w grupie. Na 
uczestników każdego dnia 
czekały inne przygody. Był 
nawet czas na wycieczkę do 
Międzygórza - gdzie zdoby-

to Górę Igliczną, podziwiano 
Wodospad Wilczki i zrobio-
na niezliczoną liczbę zdjęć w 
Ogrodzie Bajek. Przez cały 
pobyt wszyscy nie tylko się 
uczyli ale też świetnie bawili, 
na przykład na wieczornych 
dyskotekach.

Angela Głuszek
Nasi wolontariusze

Alok - pochodził z Indii. Po-
kazywał nam ćwiczenia jogi, 
grał z nami w „pytanie lub 
wyzwanie”, był bardzo miły i 
uprzejmy. Umiał dobrze mó-
wić po polsku. Zrobił prezen-
tację o swoim kraju.
Osmar - pochodził z Mek-
syku. Miał dredy. Nauczył 
nas tańca meksykańskiego. 
Bardzo ciekawie opowiadał o 
swoim kraju.

Joe - pocho-
dził z Ugandy. 
Na Euroweeku 
wymyślał zada-
nia, miał bardzo 
donośny głos, 
a w prezentacji 
o swoim kraju 
miał wiele kuli-
narnych cieka-
wostek.

WYDARZENIA

Tosia Chruściel&Alicja Chmara
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W drugiej połowie września 
w naszej szkole odbywał się 
Tydzień Tabliczki Mnożenia. 
Z tej okazji uczniowie naszej 
szkoły brali udział w różnych 
konkursach. Uczniowie z klas 
3,4,5 i 6 mieli najpierw szyb-
ką zabawę w rozwiązywanie 
działań z tabliczki mnożenia 
podczas przerw. Jeśli rozwią-
załeś 5 przykładów dostawałeś 
naklejkę, a za 5 naklejek tytuł 
eksperta tabliczki mnożenia. 
W finale, w dniu 30 września 
wyłonieni zostali Mistrzowie 
Tabliczki Mnożenia klas III, 
IV, V i VI. 
Zwycięzcami zostali następu-
jący uczniowie: 
Klasy III: I miejsce Julia 
Cupiał, II miejsce Borys 
Wawrzynów, III miejsce Piotr 
Zając.
Klasy IV: I miejsce Karolina 
Indyka, II miejsce Maja Ko-
zyra, III miejsce Tymoteusz 
Waloch

Klasy V: I miejsce Jakub Ta-
borowski, II miejsce Kamil 
Tutaj, III miejsce Tomasz 
Stokłosa
Klasy VI: I miejsce Alicja 
Chmara, II miejsce Aleksan-
dra Beur, III miejsce Mateusz 
Góra

Ponadto, klasy III i VI zor-
ganizowały osiedlowy hap-
pening, który polegał na tym, 
że uczniowie  pod opieką wy-
chowawczyń wybrali się w 
pobliże szkoły i przepytywały 
napotkane osoby z tabliczki 
mnożenia. Niektórzy dziel-

nie stawali przed tabliczko-
wym wyzwaniem a niektórzy 
boczkiem, boczkiem uciekali 
przed „matematyczną zmorą”. 
Zabawa bardzo się wszystkim 
podobała. Dobre odpowiedzi 
były nagradzane naklejkami.

SPRAWDŹ SIĘ
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