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Jarmark świąteczny

Malujemy bombki
Każdą wolną chwilę spędzam na 
graniu w piłkę

Moje hobby

21 listopada 51 dzieci z klas IV-VI 
pojechało na wycieczkę do Mie-
chowa. Najpierw wszyscy zwie-
dzali Bazylikę Grobu Bożego, a 
następnie fabryke bombek Decora. 
Tutaj każdy mógł zrobić własną 
ozdobę. Do wyboru były dwa ro-
dzaje - bałwanek i kula. Najpierw 
bombki trzeba było pomalować 
farbą, a potem posypać brokatem. 
Po skończonej pracy była też moż-
liwość zwiedzania fabryki. 
- Było wiele sal - taka, w której 
panie i panowie robili bombki w 
formie i bez niej, sala w której pan 
wlewał do bombek azotan sre-
bra, sala w której panie malowały 

bombki i sala pakowania - mówi 
Mikołaj. Z wyjazdu i samodzielnie 
zrobionych bombek wszyscy byli 
bardzo zadowoleni.
Mikołaj

Lubię grać w piłkę nożną tak jak 
inni moi  koledzy z klasy. Moją 
ulubioną drużyną jest Real Ma-
drid a idolem wśród piłkarzy jest 
Cristiano Ronaldo. Nie trenuję 
jednak tego sportu, bo uczęszczam 
na inne zajęcia: aikido i tenis. Ale i 
tak każdą wolną chwilę na dworze 
spędzam na graniu w piłkę nożną 
z kolegami. Najbardziej lubię stać 
na bramce. Zbieram też karty 
piłkarskie i czytam gazetę Bravo 
sport. Kto wie może kiedyś zostanę 
sławnym piłkarzem.
Mateusz

14 grudnia po raz kolejny nasza 
szkoła zaprosiła wszystkich na 
Jarmark świąteczny. Na rozma-
itych stoiskach można nie tylko 
kupić świąteczne ozdoby, czy cia-
sta, ale też miło spędzić czas pijąc 
kawę, czy uczestnicząc w różnych 
warsztatach. Jest też antykwariat 

i stoiska kosmetyczne, zajęcia ru-
chowe i edukacyjne. Redaktorzy 
naszej gazetki zapraszają wszyst-
kich chętnych na stoisko z grami, 
a relację z jarmarku można śledzić 
na naszym profilu na Facebooku 
https://www.facebook.com/arma-
taimy

Zeskanuj kod za pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR Code Reader i 
obejrzyj film na swojej komórce.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć wszystkim Czy-
telnikom życzenia - samych pięk-
nych chwil przy choince i w czasie 
całego nadchodzącego 2015 roku.



Andrzejkowe wróżby

Trochę teatru trochę historii

Nasze sukcesy

„Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu!” (MK 16,15)

Nagrody za czytanie

27 listopada klasa IVa zorganizo-
wała zabawę andrzejkową. Pani 
wychowawczyni wspólnie z ro-
dzicami przygotowała słodki po-
częstunek, napoje, kawę i herbatę. 
Zabawę odwiedziła wróżka Elfry-
da, która przygotowała dla dzieci  
mnóstwo wróżb. Było losowanie 
wstążki - ten kto wyciągnął naj-
dłuższą ten odbędzie najdłuższą 
podróż. - Sprawdzaliśmy też kim 
będziemy w przyszłości - więk-
szość klasy zostanie wojskowymi 
albo piosenkarkami i piosenkarza-
mi - mówi Ala. Była też wróżba z 
kubeczków, czyli różaniec, obrącz-
ka, moneta. Moneta oznaczała ka-
rierę i wielkie pieniądze, obrączka 
- rodzinę a różaniec życie zakon-
ne. Bardzo wiele dzieci wylosowa-

ło różaniec. Był też wąż z butów, 
który wygrała Zuzia, a na koniec 
tradycyjne lanie wosku. Śmiechu 
było przy tym co niemiara i każdy 
spędził miło czas.
Ala Ch.

21 listopada odbył się rejonowy 
etap konkursu biblijnego z Ewan-
gelii wg św. Marka. Naszą szkołę 
reprezentowali Sara Sobstyl, Mi-
chał Chmara, Jakub Lasota - wszy-
scy z klasy VIa. Jakub Lasota za-
jął I a Michał Chmara II miejsce 
i obaj będą jeszcze brać udział w 
finale diecezjalnym.
Mikołaj

Szkoła Podstawowa nr 25 przy-
znała nagrody w konkursie z oka-
zji międzynarodowego miesiąca 
bibliotek szkolnych.
Z naszej szkoły udział w nim wzię-
ły dwie uczennice z klasy VIa.
Oto wyniki:
Sara Sobstyl - 2 miejsce
Alicja Sadowska - wyróżnienie za 
udział 
Pani Barbara Loska otrzymała dy-
plom z podziękowaniem za przy-
gotowanie uczniów do konkursu.
Mikołaj

W piątek 28 listopada wiele star-
szych klas udało się na wycieczkę 
teatralną. Przedstawienie było wy-
stawiane w auli Wydziału Nauk o 
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i 

nosiło tytuł „Gniezno”. W sztuce 
występowało 4 aktorów a dotyczy-
ła ona najstarszej historii Polski. 
Aktorzy przedstawili w żartobliwy 
sposób legendy polskie. Widzowie 
oglądali historię o Popiele, o Le-
chu, Czechu i Rusie, Piaście Ko-
łodzieju, Wandzie. - Uważam, że 
sztuka była bardzo ciekawa i wielu 
uczniom się podobała, zwłaszcza 
część przedstawiana pantomimą - 
skomentował Wiktor.
Ala Ch., Wiktor

Zeskanuj kod za pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR Code Reader i 
obejrzyj film na swojej komórce.

Biblijni zwycięzcy



Poezja i plastyka

Mój świat baśni

Nasze sukcesy

Konkurs na logo szkoły

Święto pluszowego misia

Październik jest międzynarodo-
wym miesiącem bibliotek szkol-
nych. Z tej okazji w naszej szko-
le odbył się konkurs plastyczny 
pt. „Biblioteka mój świat baśni”. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
klas młodszych.
I miejsce zajął Krystian Dudek z 
klasy IIIb, II miejsce – Maja Ko-
zyra z klasy IIb, a III miejsce - Ola 
Szymczyk z klasy II b.
Mikołaj

Zakończył się regionalny konkurs 
recytatorsko-plastyczny pt.: „Po-
eta uśmiechniętego Chrystusa”, 
poświęcony poezji ks.Jana Twar-
dowskiego.
W kategorii recytatorskiej I miej-
sce zajął Jakub Skowron za wiersz 
pt. „Sprawiedliwość”, z Zespołu 
Szkół nr 1 w Bukownie. Jakub 
chodzi do klasy V,a przygotowy-
wała go pani Barbara Płotnikow-
ska.
W kategorii plastycznej I miejsce 
zajęła Natasza Klaczak za ilustra-
cję do wiersza pt.„ W klasie”, ze 
Szkoły Podstawowej nr 21 w So-
snowcu. Natasza chodzi do  klasy 
I sześciolatków a przygotowywała 
ją do konkursu pani Agata Kaliń-
ska – Dobczyńska.
II miejsce zajął uczeń naszej szko-
ły - Mariusz Schab za ilustrację do 
wiersza p.t.„ Święta dziewczynko 
z zapałkami”. Mariusz chodzi do 
pierwszej klasy a do konkursu 
pomogła mu się przygotować pani 
Klaudia Kwiatkowska.
Mikołaj

Dyrekcja naszej szkoły zaprasza 
do wzięcia udziału w konkur-
sie na logo szkoły. Do udziału w 
konkursie zapraszamy wszystkich 
uczniów, rodziców, absolwentów, 
którzy mają pomysł na to, jak po-
winien wyglądać logotyp szkoły 
tak, aby stał się on bardziej wi-
doczny na tle innych znaków gra-
ficznych. 
Chcemy, aby nasz znak rozpo-
znawczy był estetyczny, nowocze-
sny i łatwo zapadający w pamięć.

Logo powinno charakteryzować 
się następującymi cechami: 
być czytelne, łatwo identyfikowa-
ne z naszą szkołą, wzbudzać pozy-
tywne emocje. 
Szczegóły na stronie internetowej 
szkoły: sp42.sosnowiec.pl
Na zwycięzcę konkursu czeka na-
groda!
Autor najlepszego pomysłu dosta-
nie jedyną i niepowtarzalną szansę 
na to, aby jego projekt stał się ofi-
cjalnym logotypem  naszej szkoły.

Uwolnić Mikołaja!

25 listopada co roku jest obchodzo-
ny światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Choć trudno w to uwierzyć 
maskotka powstała 111 lat temu i 
do dziś jest najpopularniejszą za-
bawką na świecie. 
Z okazji święta każdy uczeń mógł 
tego dnia przynieść do szkoły swo-
ja przytulankę, a nawet przebrać 

się za nią. Była wystawa prac pla-
stycznych, a w młodszych klasach 
i grupach przedszkolnych  kon-
kursy i zabawy. Na specjalnym 
„misiowym” stoisku można było 
kupić różne przedmioty związane 
z tym świętem. Każdy tego dnia 
mógł liczyć na dobrą zabawę.
Igor

Głos na reklamę
Na początku listopada w szkole 
ogłoszony został konkurs dla klas 
starszych pt. „Wesoła reklama”. 
Do finału dotarły prace trzech 
uczennic - Wiktorii Skwarek i Julii 
Krawczyk z klasy IVa oraz Anto-
niny Marszałek z klasy Va. Teraz 
internauci decydują o tym, kto 
zwycięży, dlatego zachęcamy do 
głosowania. Szczegóły znajdziecie 
na szkolnej stronie internetowej 
sp42.sosnowiec.pl. Tam też znaj-
dziecie link do głosowania. 
Oliwia

Z okazji dnia Świętego Mikołaja 
wiele klas wybrało się do kina. W 
poniedziałek 8 grudnia IVa i IVc 
oglądała film „Uwolnić Mikołaja”. 
Bohaterem filmu jest rówieśnik 
uczniów-Tom, który razem z tatą 
pomagają Mikołajowi uratować 
Święta. W filmie było bardzo dużo 
zabawnych scenek. - Mnie najbar-
dziej rozśmieszyła ta, w której Mi-
kołaj strzelał do policji bobkami 
reniferów. Moim zdaniem bajka 
była bardzo fajna i wesoła - sko-
mentował Mateusz. 
Mateusz 



Świąteczne pierniczki

Nasze gotowanie i pieczenie Konkurs matematyczny

Od redakcjiKrzyżówka na Święta

Kącik humoru

Armata i My, redakcja: A. Paruzel, A. Król, A. Chmara, N. Żurek, N. Konieczna, N. Rubik, M. Grabowska, W. Skwarek, J. Dziubek, D. Broś, 
M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski. Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a, e-mail: armataimy@gmail.
com  Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Jasiu poszedł z babcią na spacer i 
na ziemi zobaczył 10zł. Powiedział 
do babci: - Babciu mogę podnieść 
te 10zł? A babcia na to: - Z ziemi 
się nie podnosi. Idą dalej i widzą 
20zł, 50zł, 100zł, 200zł. Babcia 
za każdym razem upomina Jasia: 
- Z ziemi się nie podnosi. Doszli 
do bloku i babcia się przewróci-
ła. Prosi wnuka: - Jasiu pomóż mi 
wstać. A Jasiu odpowiada: - Z zie-
mi się nie podnosi.
Natalia K.

1. 2+4-6+6=
2. Dwunasty miesiąc
3. ... and roll
4. Mieszkają w nim pszczoły
5. ... i noc to doba
6. Wiosna, lato, jesień, ...
7. Czynnik razy czynnik to...
8. Kraj z piramidami
9. Mieszka w stajni

Rozwiązanie, które utworzą litery 
z zaznaczonych pól napiszcie na 
kartce wraz z imieniem, nazwi-
skiem i klasą i przekażcie Asi Pa-
ruzel z IVa lub do kogoś ze składu 
redakcyjnego. Prawidłowe rozwią-
zania wezmą udział w losowaniu 
trzech słodkich nagród.
Miki

Rozwiązanie zagadki z numeru 1: 
Hasłem było słowo „dzielna”. Laure-
atkami zostały Angela Głuszek, Na-
talka Konieczna i Alicja Król. Gratu-
lujemy!

Rozwiąż prawidłowo zadanie. Ha-
sło razem z imieniem, nazwiskiem 
i klasą napisz na kartce i przekaż 
naszej szefowej działu reklamy Asi 
Paruzel do 9 stycznia 2015 roku. 
Na zwycięzcę czeka nagroda.

Składniki:
0,5 kg miodu
kostka margaryny
4 jajka
25 dkg cukru
1 kg mąki
3 łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka kakao
przyprawa do piernika

Wykonanie:
Miód, margarynę i cukier 
stopić, ostudzić. Do tego 
dodać jajka, sodę, ka-
kao, przyprawę i mąkę, 
wymieszać. Wyłożyć 
na stolnicę i wyrobić do 
właściwej konsystencji, 

żeby można było wykrawać fo-
remkami. Rozwałkować ciasto na 
grubość ok. 2,5 mm. 
Piec ok 9 min w temp 180 stopni. 
Ozdobić.
Wychodzi dość dużo pierniczków.
Jagoda

Pierwszy numer naszej gazetki kla-
sowej spodobał się na tyle, że po-
stanowiliśmy rozwinąć jej zasięg 
na całą szkołę i pisać o wszystkim 
co się w niej dzieje. Mamy dużo 
pasji i chcemy ją rozwijać. Ufa-
my, że będziecie nas wspierać. Na 
Facebooku powstał też specjalny 
profil „Armata i My” na którym 
będziemy publikować więcej zdjęć 
a nawet filmy. Czytajcie nas i po-
lubcie na FB!


