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Wykład o J.R.R Tolkienie
Spotkanie ze Sznupkiem

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą bez-
płatnej apli-
kacji QR Code 
Reader i obej-
rzyj film na 
swojej komórce.

Mikołajkowa zabawa

4 listopada uczniowie z klasy Ia i 
Ib mieli przyjemność gościć panów 
policjantów, którzy przeprowadzi-
li lekcję o bezpieczeństwie pod-
czas zabaw i pieszych wycieczek. 
Pierwszaki na wszystkie pytania 
(po prezentacji multimedialnej) od-
powiedziały śpiewająco. Wtedy też 
nastąpiła uroczysta przysięga i roz-
danie prezentów. Na koniec można 
było przytulić się do Sznupka – tak-
że i on dba(ł) o nasze bezpieczeń-
stwo.
Dzień Niepodległości

11 listopada obchodzimy Dzień 
Niepodległości. Ale ponieważ ten 
dzień jest wolny, dzień wcześniej 
w szkole odbyła się akademia. 
Przygotowali ją uczniowie klas 
szóstych. Cała społeczność szkoły 
ubrana była tego dnia w strój ga-
lowy. Bardzo wielu uczniów przy-
pięło też biało-czerwony kotylion. 
Każda klasa mogła przygotować 
plakat, który był oceniany przez 
samorząd szkolny a punkty zdoby-
te za to zadanie, zostały wpisane 
do tabeli „Klasa liderów”.
Wiktoria Skwarek

To była zabawa! 7 grudnia klasy I - III 
przedpołudnie spędziły na mikołajo-

wej dyskotece. Była muzyka, 
animatorzy, którzy prowadzili 
konkursy, zabawy i wspólne 
tańce. Dużo śmiechu i niespo-
dziewani goście. Bo razem z 
dziećmi, na parkiecie bawił się 
też... Kubuś Puchatek! Na za-
kończenie sala gimnastyczna 
wypełniła się bańkami mydla-
nymi. Chyba nie było dziecka, 
któremu ten dzień nie zapadł 
w pamięć. Zabawę mikołajową 
dla młodszych klas, podobnie 

jak dyskotekę sfinansowała Rada Ro-
dziców.

Grudniowy poniedziałek zaczął się 
zupełnie niespodziewanie. Do szko-
ły, w ramach projektu edukacyjnego, 
przejechał  Ryszard „Galadorn” Der-
dziński. Gość jest znanym polskim 
tolkienistą, czyli badaczem życia i 
twórczości  J. R. R. Tolkiena, tłu-
maczem, ilustratorem, a oprócz tego 
przewodnikiem turystycznym.Spo-
tkanie zaczęło się od powitania w ję-
zyku elfów. Przez trzy godziny lekcyj-
ne pan Derdziński prowadził wykład 
na temat J. R. R. Tolkiena. Kolejne 
klasy miały okazję poznać nie tylko 
powszechnie znane fakty z życia zna-
nego pisarza, ale też różne ciekawost-
ki, mniej rozpowszechnione. Wielu 
uczniów zaciekawiła np. rodzinna 

fotografia ma-
lutkiego Tolkiena, ubranego w dziew-
częcą sukienkę. Okazało się, że po-
wodem takiego stroju był przesąd. W 
dawnych latach, w wieku niemow-
lęcym, umierali najczęściej chłopcy. 
Ubierano więc ich w dziewczęce stro-
je, aby „oczukać śmierć”. 
Ale przede wszystkim na wykładzie 
można było poznać zadziwiającą 
wyobraźnię Tolkiena. Początkowo 
tworzył on piękne historie dla swoich 
dzieci. Jego powieść „Hobbit” była 
właśnie taką „domową” książką. Pan 
Derdziński zafascynował się Tolkie-
nem jeszcze w czasach, gdy chodził 
do szkoły podstawowej. 
Dokończenie na stronie 4.



W 80 dni dookoła świataWydarzenia

Klasa liderów

2 grudnia kilka klas z naszej szkoły 
pojechało na spektakl w Teatrze Ślą-
skim pt.:”W 80 dni dookoła świata 
tam i z powrotem”. Spektakl opo-
wiadał o przygodach Passepartout i 
jego bardzo punktualnego szefa Fi-
leasa Fogga, który założył się z trze-

ma gentelmanami, że objedzie cały 
świat w 80 dni. Wszyscy myśleli, że 
mu się to nie uda, a okazało się, że po 
powrocie miał jeszcze jeden dzień w 
zapasie, gdy uwzględniono przejścia 
przez strefy czasowe. Dodatkowo ści-
gał ich pewien bardzo nadpobudliwy 
inspektor Fix, który uważał Fogga za 
złodzieja. W przedstawieniu wzięło 
udział wielu aktorów, a elementy sce-
nografii były zadziwiające. Po scenie 
jeździł pociąg na szynach, samocho-
dziki i był zamontowany nawet staw 
z prawdziwą wodą. Swietne były też 
piosenki i zespół, który grał na żywo 
na scenie.
Miki MC

Nagrodzone opowiadania

Laureatami gminnego konkursu lite-
rackiego na opowiadanie pt. „ Książ-
ka to dopiero początek”, którego akcja 
rozgrywa się w świecie ulubionej czę-
ści książki Andrzeja Maleszki z serii 
„Magiczne drzewo”,  zorganizowane-
go przez Szkołę Podstawową nr 25 w 
Sosnowcu, zostało dwoje  uczniów z 
klasy VIb: Natalia Wontek – I miejsce 
oraz Miłosz Kowalczyk – III miejsce.  
Uczniów przygotowywała nauczy-
cielka języka polskiego - pani Mag-
dalena Kawka. Nagrody wręczone 
zostały 18 listopada. Gratulacje!!!

Klasy VIa i VIc, chcąc pogłębić swo-
ją wiedzę z zakresu właśnie omawia-
nych tematów z przyrody o układzie 
słonecznym, pojechały na jesienną 
wycieczkę do Planetarium w Chorzo-
wie. 
Tematem wykładu było niebo nad 
Chorzowem w różnych porach roku. 
Prowadzący wyjaśnił wiele pojęć 
astronomicznych i teorii, na czym po-

Lekcja w Planetarium
lega ruch obiegowy i ob-
rotowy Ziemi, jakie wyni-
kają z tego konsekwencje. 
Uczniowie dowiedzieli 
się na przykład, że Słoń-
ce wschodzi dokładnie 
na wschodzie i zachodzi 
dokładnie na zachodzie 
tylko dwa razy w roku - 
podczas równonocy wio-
sennej i jesiennej. A prze-
silenie nie jest wiosenne, 

tylko zimowe i letnie.
Lekcja trwała dość długo, a że od-
bywała się w ciemności, niektórym 
udało się nawet zasnąć na chwilę. 
Pozostałym podobały się ukazywane 
gwiazdozbiory i nazwy poszczegól-
nych gwiazd.
Maciej Twaróg

Klasy IV - VI bawiły się w listopadzie 
podczas andrzejkowej dyskoteki. Za-
bawa odbywała się po południu, gdy 
było już ciemno. Była głośna muzyka, 

Andrzejkowa dyskoteka

Od września samorząd szkolny zapro-
sił wszystkie klasy do wspólnej zaba-
wy i rywalizacji o tytuł „Klasy lide-
rów”. Wielka tablica opatrzona takim 
napisem została zawieszona na kory-
tarzu. Mniej więcej raz na miesiąc, je-
den dzień jest wyjątkowy, związany z 
jakimś świętem, i trzeba go uczcić w 
szczególny sposób. Zrobić dekorację 
drziw do klasy, przebrać się, przyjść 
z określonym gadżetem do szkoły. Za 
wykonanie zadania i solidarność kla-
sową są przyznawane punkty i wpisy-
wane na tablicę. Na koniec roku klasa, 
która uzbiera najwięcej punktów: jed-
na z młodszych i jedna ze starszych 
zostanie nagrodzona. Warto więc się 
starać.
N. Żurek

Konkurs fotograficzny
W październiku został rozstrzygnię-
ty konkurs fotograficzny pod hasłem 
„Wakacyjne wspomnienia”. Konkurs 
cieszył się sporym powodzeniem i 
wzięło w nim udział wielu uczniów. 
Zgłoszone zdjęcia były piękne i trud-
no było wybrać zwycięzców. Osta-
tecznie nagrodzono: Karolinę Łycz-
ko - pierwsze miejsce, Tymoteusza i 
Klementynę Waloch - drugie miejsce, 
Alicję Chmarę, Macieja Twaroga i 
Karolinę Indykę - trzecie miejsce. 
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Li-
pińska, Wiktor Słyk i Mikołaj Twa-
róg. Dyplomy za udział odebrali: 
Maksymilian Okaj, Alan Szymczyk, 
Mateusz Imielski, Igor Pabiańczyk.

mnóstwo kolorowych świateł i balo-
ny. - Dyskoteka andrzejkowa to była 
najlepsza dyskoteka na jakiej byłam 
- mówi jedna z uczennic. Tańczono 
do różnych popularnych piosenek, na 
przykład  „Ruda tańczy, jak szalona”. 
Podczas zabawy można też było kupić 
sobie soki i hot-dogi.
Alicja Król



W KINACH

Od niedawna w kinach można oglą-
dać film „Vaiana: Skarb oceanu”. 
Film opowiada o najdzielniejszych 
żeglarzach na świecie, którzy prze-
mierzali wody południowego Pacy-
fiku i odkrywali wyspy. Jednak ich 
wyprawy ustały na tysiąc lat. Vaiana 
to nastolatka, która chce dokończyć 
dzieła swoich przodków. Jeśli chcecie 
dowiedzieć się czy pomysł udało się 
zrealizować, wybierzcie się do kina.
Wiktoria Skwarek

HOBBY

Falabella to rasa najmniejszych kucy 
świata. Dorosły osobnik sięga maksy-
malnie 75 cm wysokości. Mogą one 
ważyć 35-40 kg. Rasa ta pochodzi z 
Argentyny. A na pomysł wyhodowa-
nia falabelli wpadł pewien Irlandczyk 
- Patrick Newtall. 
Kuce żyją średnio 35 lat.
Zuzia Wrzołek

Album koni - falabella

Vaiana: Skarb oceanu

WYJĄTKOWI UCZNIOWIE

MatMistrz - Jakub Taborowski

Kuba Taborowski jest uczniem o wy-
jatkowych zdolnościach matematycz-
nych. Zanim poszedł do szkoły, intere-
sował się matematyką a jego ulubioną 
zabawą przed snem było rozwiązy-
wanie działań razem z mamą. Już w 
przedszkolu umiał mnożyc i dzielić. 
Z ogromnym powodzeniem startuje 
obecnie w coraz trudniejszych kon-
kursach matematycznych i  większość 
z nich wygrywa. Tylko w tym roku 
szkolnym zdobył tytuł Mistrza Tablicz-
ki Mnożenia Klas V i zajął I miejsce w 
konkursie z okazji Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia, I miejsce w IX 
Międzyszkolnym Konkursie Matema-
tycznym „Pitagoras”, brał udział w fi-
nale XXV Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego „Nudna Matematy-
ka” i jako jedyny reprezentant naszej 
szkoły dostał się do regionalnego eta-
pu Wojewódzkiego Konkursu Przed-

Rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych zdolnościom naszych uczniów. Bo 
często nie zdajemy sobie sprawy, jakie talenty drzemią w koledze, czy koleżance 
z ławki.

miotowego z Matematyki dla Uczniów 
Szkół Podstawowych. Kuba mówi, że 
uwielbia matematykę, choć na jej naukę 
poświęca około pół godziny dziennie. 
W wolnym czasie układa lego, bawi 
się grafiką 3D na komputerze. Jest w 
klasie sportowej, więc sporo czasu zaj-
mują mu też treningi piłki ręcznej. Od 
kilku lat jest też ministrantem i sumien-
nie wypełnia swoje obowiązki. Spore 
sukcesy odniósł  w ubiegłorocznym 
konkursie biblijnym. Poza tym jest po-
godnym, miłym i skromnym kolegą, a 
swojej przyszłości obecnie nie planuje 
w oparciu o swój matematyczny talent. 
Na razie uczy się w Va.

Zobacz wywiad z 
Kubą, skanując 
qr code.

Wydarzenia
Dzień Misia Pluszowego

Dnia 25 października obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Pluszowego 
Misia. Tego dnia można było zabrać 
ze sobą, do szkoły, swojego misia 
oraz udekorować drzwi i wnętrze 
swojej klasy. Za dekoracje były przy-
znawane punkty w szkolnej rywaliza-
cji „Klasa liderów”. W zabawę zaan-
gażowało się większość uczniów, nie 
tylko tych najmłodszych.
Nadia Rubik
Zatrzaśnięci w bibliotecznym 
Archwium

14 listopada Nadia Sikora, Asia Be-
rak, Amelka Debudaj i Kornelia 
Bubel razem z panią Barbarą Loską 
pojechały do Katowic. Dziewczyny 
razem z nauczycielką udały się do Bi-
blioteki Pedagogicznej w Katowicach 
na zajęcia o nazwie „Zatrzaśnięci w 
Bibliotecznym Archwium”. W trakcie 
zabawy o charakterze „Escape room” 
grupa miała 45 minut na rozwiąza-
nie zagadek po to, by móc wyjść z 
ciemnego pokoju. Dziewczyny mia-
ły do dyspozycji latarkę oraz Panią, 
która udzielała cennych wskazówek 
pomocnych w rozwikłaniu zadań. 
Zadania polegały między innymi na 
rozwiązaniu krzyżówki, znalezieniu 
robotów ukrytych w ciemnym poko-
ju, szukaniu wskazanych książek na 
regale bibliotecznym. Na koniec uda-
ło zrobić się pamiątkowe zdjęcie. 
Kornelia



PRZEZ 
POMARAŃCZOWE 
OKULARY

Cześć, to znowu my Alicja i Tosia. Mamy 
nadzieję, że podobają wam się nasze re-
cenzje i czytacie proponowane książki. 
Dzisiaj seria związana tematycznie, przy-
najmniej tytułem, z grudniowym świętem - 
„Mikołajek”. Zachęcamy do przeczytania.

Mikołajek

Mikołajek to seria książek napisana 
przez René Goscinny’ego z ilustra-
cjami Jean-Jacques’a Sempé.
Początkowo autor pisał krótkie histo-
ryjki, które ukazywały się we francu-
skiej gazecie. W końcu zebrano je i 
wydano w pięciu książkach: „Miko-
łajek”, „Rekreacje Mikołajka”, „Mi-
kołajek i inne chłopaki”, „Wakacje 
Mikołajka”, „Mikołajek ma kłopoty”. 
Po śmierci Goscinny’ego ujawniono 
nieznane jeszcze opowiadania i tak 
powstały kolejne trzy części serii: 
„Nowe przygody Mikołajka”, „Nowe 
przygody Mikołajka tom.2” i „Nie-
znane przygody Mikołajka”.
We wszystkich książkach bohatera-
mi jest grupa chłopców, przyjaciół 
chodzących do tej samej klasy: Mi-
kołajek, Alcest, Euzebiusz, Gotfryd, 
Ananiasz, Rufus, Maksencjusz, Kle-
ofas i Joachim. Każdy z nich ma inne 
hobby, upodobania, rodzinę z róznych 
sfer społecznych, ale wspólnie udaje 
im się doskonale dogadywać i wymy-
ślać wciąż nowe historie. Niektóre z 
nich wpędzają ich w kłopoty. Zawsze 
jest przy tym sporo zabawnych sytu-
acji i nie sposób nie śmiać się podczas 
czytania.

Armata i My, redakcja: 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, Z. Wrzołek, J. Krawczyk, A. Chruściel,. Reporter: A. Bonek-Sikorska. Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg  Adres: 41-219 Sosno-
wiec, ul. B. Prusa 253a. Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Andrzejkowe wróżby

Zapachy topionego wosku i wróżby 
andrzejkowe zawitały również do 
klasy Ib. Uczniowie zaczęli od pracy 

Zaroiło się od Mikołajów

We wtorek zaroiło się w szkole od 
Mikołajów. Prawie każdy przyszedł 6 
grudnia w czerwonej czapeczce, wielu 
uczniów założyło też dodatkowo jakiś 
element mikołajowego stroju, albo te-
matyczną koszulkę, a kilku udało się 
perfekcyjnie upodobnić do popular-
nego świętego. Korytarze, drzwi do 
klas, okna i gazetki ścienne zostały 
ozdobione świątecznymi rysunkami i 

plakatami. Kilka klas odwiedził oso-
biście Święty Mikołaj, w wielu tylko 
zostawił prezenty i listy. Niektórzy 
uczniowie, czy klasy niestety oprócz 
prezentów dostali też rózgi.  Było we-
soło i bardzo czerwono. Za aktywne 
włączenie się do zabawy klasy znów 
zebrały punkty do rywalizacji w ra-
mach akcji „Klasa liderów”. 
Samorząd szkolny, wraz z opiekunem 
panią Olą Bonek, dziękuje wszystkim 
uczniom, nauczycielom i rodzicom za 
udział w tej oraz wszystkich poprzed-
nich zabawach i akcjach. - Dzięki 
Wam nasza ARMATA żyje i gości w 
niej radość. Jesteście bardzo kreatyw-
ni!!!! - mówi pani Ola. A my razem 
z samorządem zapraszamy do dalszej 
zabawy i śledzenia relacji  z zabaw na 
profilu „Armata i My” na FB i na stro-
nie internetowej naszej szkoły.

plastycznej „Mój wymarzony zawód 
w przyszłości”, następnie losowali 
wróżbę dotyczącą dorosłego życia za-
wodowego. Dwie osoby wywróżyły 
dokładnie te same zawody, które na-
rysowały.
Najważniejszą częścią spotkania było 
lanie wosku. Fantazyjne kształty z 
wosku były polem do popisu dla wy-
obraźni. Nawet wśród nieokreślonych 
kształtów całości można było znaleźć 
bliskie sobie elementy. Zabawa była 
fantastyczna!

Przez lata nie tylko doskonale poznał 
jego dzieje, podróżował do miejsc, 
w których żył pisarz, ale też nauczył 
się kilku języków stworzonych przez 
Tolkiena. Zaprezentował uczniom 
przykładowe zdania w języku qu-
enya, sindarin, języku Krasnoludów, 
a nawet czarnym języku Sarumana i 
najgorsze przekleństwo w języku Or-
ków. Zaskakującym było odkrycie, 
że średniowieczne korzenie rodu pi-
sarza, sięgają do ziem, które obecnie 
należą do Polski (!). 
Pan Derdziński zdradził też uczniom 

pewien sekret. Autor „Hobbita” ma 
również pewien związek z Sosnow-
cem. Ale ponieważ informacja ta 
jeszcze nie została upubliczniona, 
zachęcamy na razie do śledzenia ser-
wisu internetowego tolkienistów i 
tam szukania oficjalnego komunikatu 
w tej sprawie. Wszyscy uczniowie, 
zgromadzeni na wykładzie w szkole, 
słuchali z wielkim skupieniem i za-
ciekawiem. A spotkanie bardzo pięk-
nie uzupełniała wystawa  ilustracji do 
książek Tolkiena, fotosów z ekraniza-
cji jego książek.
Ma.

Wykład o J.R.R Tolkienie 
Dokończenie ze strony 1.


