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Bajkowe jasełka
W kinie i na koncercie

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą 
b e z p ł a t n e j 
aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj film 
na swojej ko-
mórce.

Festyn świąteczny

Grudzień był dla klas IIIa oraz IIIe 
pełen atrakcji. Wybrali się oni do 
kina Helios w Sosnowcu, gdzie obej-
rzeli wciągający i pełen humoru film 
pt. „Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mai”. Kilka dni później pojechali 
do Dąbrowy Górniczej. Tam, w Pa-
łacu Kultury Zagłębia, uczestniczyli 
w koncercie symfonicznym pt. „Dla-
czego one grają?”. Muzyka grana na 
żywo przez Śląską Orkiestrę Kame-
ralną, zrobiła na dzieciach ogromne 
wrażenie.  Ponadto dzięki zaprezen-
towanym eksperymentom fizycznym, 
dzieci dowiedziały się, jak powstają 
dźwięki w poszczególnych grupach 
instrumentów. Obydwie wycieczki 
były bardzo udane.

Gość niespodziewany

10 grudnia, w naszej szkole, po raz 
kolejny odbył się festyn świąteczny. 
Tego grudniowego dnia sala gimna-
styczna zamieniła się w prawdziwy 
świąteczny jarmark. Prawie każda 
klasa miała swoje stoisko. Można było 
kupić przeróżne świąteczne wypieki 
i ozdoby. Było też wiele ciekawych 

atrakcji, jak np. gry czy przedstawie-
nie teatralne. Z głośników leciały ko-
lędy, co jeszcze bardziej podkreślało 
świąteczną atmosferę panującą na fe-
stynie. W tym roku uczniowie zbierali 
też pieniądze na cel charytatywny - re-
habilitację Pana wicedyrektora Mar-
cina. Decyzją Rady Rodziców rów-
nież spora część pieniędzy, zebrana 
podczas festynu, została przekazana 
na pomoc dla pedagoga. - Cieszymy 
się, że dzięki zabawie i przyjemnym, 
świątecznym zakupom mogliśmy też 
przy okazji pomóc - mówią uczestni-
cy festynu.
Nadia Rubik

Ostatni dzień przed świąteczno-no-
woroczną przerwą to czas tradycyj-
nych klasowych wigilii i szkolnych 
jasełek. W tym roku do żłóbka no-
wonarodzonego Jezuska przyszli nie 
trzej królowie czy pastuszkowie, ale 
postacie z bajek: Królewna Śnieżka, 
Kopciuszek, Smerfetka, Stary Rybak, 
Pinokio, Jaś i Małgosia, Czerwony 
Kapturek. Każda z nich miała oprócz 
darów przesłanie dla widzów. Nawią-
zywało ono do ogłoszonego również 
na ten dzień „Dnia Anioła i Życzli-
wości”. Obowiązującym kolorem był 
biały, mile widziane były również 
anielskie akcesoria. Podczas przed-
stawienia kilka uczennic grało na 

gitarach, jedna na skrzypcach a całe 
grono uczniowskie pięknie zaśpiewa-
ło kolędy. Szczególne podziękowania 
należą się pani Ewie Felis i pani Klau-
dii Kwiatkowskiej za przygotowanie 
wspaniałego przedstawienia. 
Tosia, Ala Ch., Natalka Ż.

19 grudnia w naszej szkole, na ko-
rytarzu stanęła prawdziwa scena te-
atralna. Wszystko za sprawą aktorów 
z teatru lalek, którzy przyjechali na 
specjalne zaproszenie. Przedstawili 
piękną i mądrą sztukę autorstwa Zofii 
Kossak- Szczuckiej pt.,,Gość niespo-
dziewany”. Opowiada ona historię 
dwóch osób, które miały okazję po-
znać swoje własne dobre serce. Hi-
storia bardzo się podobała wszystkim 
uczniom.
Kornelia Bubel



Klasowe wigilieWydarzenia

6 grudnia, klasy Ia i IIb odwiedziły 
Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie. Po 
obejrzeniu spektaklu „Miłek – Opi-
łek” spotkały się ze Świętym Mikoła-
jem, który podarował wspaniałe pre-
zenty wszystkim dzieciom.

Miłek - Opiłek

W kinie na Mikołajki

Dnia 7 grudnia klasa VIa wybrała się 
do kina Helios na film pt. „Magiczne 
zwierzęta i jak je znaleźć”. Opowieść 
nawiązuje do cyklu filmów i książek 
o słynnym czarowniku Harrym Pot-
terze. Film, choć był długi, bardzo 
wszystkim się podobał. A czas dodat-
kowo umilił zjedzony popcorn i wy-
pita pepsi.
Oliwka

Tradycje bożonarodzeniowe

Pod koniec listopada uczniowie klasy 
5B i 5C uczestniczyli w warsztatach 
„Tradycje bożonarodzeniowe” zor-
ganizowanych w Kuźniczce Nowej. 
Podczas zajęć dowiedzieli się wiele 
ciekawych rzeczy na temat zwycza-
jów i tradycji świątecznych. Zrobili 
własnoręcznie świece woskowe, które 
posłużą do wykonania stroików oraz 
zobaczyli jak wypieka się opłatki.
Po zajęciach przeszli krótkie prze-
szkolenie z jazdy konnej i mogli sa-
modzielnie przejechać się na koniu. Z 
niecierpliwością czekają już na kolej-
ne warsztaty.

Warsztaty z panią plastyczką

Klasę VIa w czwartek, 8 grudnia cze-
kały fajne warsztaty. Odwiedziła ich 
pani ilustratorka - Małgorzata Lazarek. 
Dzieci musiały się do wizyty wcze-
śniej przygotować i tego dnia przy-
nieść ze sobą specyficzne materiały 
plastyczne. Ale tylko czarne oraz bia-
łe. Najpierw pani plastyczka pokazała  
kilka ilustracji, które ona sama nary-
sowała. Były to koty. Potem wszyscy 
przeszli do zajęć praktycznych. Pani 
pokazała, jak stworzyć znak graficzny 
z jednego słowa. Najpierw napisała 

na tablicy słowo „KOT”. Uczniowie 
którzy chcieli, podchodzili do tablicy 
i przedstawiali swój pomysł. Potem 
było słowo „PIES”. Na końcu pojawił 
się „WĄŻ”. Tym razem prace miały 
się pojawić na kartkach. Na czarnych 
trzeba było napisać litery, potem wy-
ciąć i przykleić na białą kartkę. Za-
daniem uczniów było takie ułożenie 
liter, żeby jak najlepiej przedstawiały 
słowo. Powstały naprawdę ciekawe 
prace i wszystkim zajęcia bardzo się 
podobały. Pani Małgorzacie Lazarek 
też wiele prac bardzo przypadło do 
gustu.  A aktywni uczniowie zostali 
nagrodzeni 6 z plastyki. 
Maciuś

W tym roku wyjątkowo duża grupa 
uczniów wzięła udział w szkolnym 
konkursie „Najpiękniejszy lampion 
adwentowy”. Wszystkie prace były 
piękne, oryginalne a niektóre wyjąt-
kowo pracochłonne. Oto lista nagro-
dzonych:
Klasy I – III
I miejsce – KACPER PAZERA kl. 

IIId, II miejsce – NATALIA KOPYĆ 
kl. Ia, II miejsce – DOMINIK NELAJ 
kl. IIe, III miejsce – ZOFIA LEKS  
kl. IId
Klasy IV – VI
I miejsce –  JOANNA BERAK 
kl. V, II miejsce – KAROLINA NA-
WALKOWSKA – kl. V, III miejsce – 
MAKSYMILIAN OKAJ kl. V.

Lampion adwentowy

Jak co roku, w grudniu odbyły się w 
szkole wigilie klasowe. Każda klasa 
razem z przedszkolem obchodziła ten 
dzień wyjątkowo uroczyście. Na wi-
gilijnych stołach można było znaleźć 
całe mnóstwo słodyczy i owoców. Nie 
zapomniano też o opłatku którym się 
dzielono i kolędach. Wszyscy składa-
li sobie życzenia i byli dla siebie wy-

jątkowo mili. Klasowe wigilie trwały 
dwie godziny lekcyjne.
Maciej



Wiersze z uśmiechem

Album koni - konie fryzyjskie

Malowali bombki

Wydarzenia

HOBBY

W KINACH

Na początku grudnia miała miejsce 
premiera filmu „Firmowa Gwiazdka”. 
Film to komedia dla młodzieży i do-
rosłych. Opowiada o ludziach, którzy 
spędzają Wigilię na imprezie, organi-
zowanej przez pracodawcę. Niestety 
impreza przeciąga się aż do... Wiel-
kanocy.
Milena

Konie fryzyjskie to konie gorąco 
krwiste. Pochodzą z historycznej kra-
iny Fryzji, dzisiejszej Holandii. Są 
maści karej. Ich charakterystyczne ce-

chy to: bujna grzywa i ogon, szczotki 
pęcinowe oraz wysokie i efektowne 
chody. Naukowa nazw koni fryzyj-
skich to Freistan. Zwykle konie fry-
zyjskie mają 160 cm wysokości w 
kłębie. Konie te wyróżnia bardzo 
dobry charakter. Sprawdzają się jako 
konie spacerowe, ujeżdżeniowe, za-
przęgowe oraz jako koń, który bierze 
udział w pokazach rewiowych.
Julka

Najlepsi w ewangelii

12 grudnia klasa Ib miała przyjem-
ność gościć panią z Pałacu Schoena w 
Sosnowcu. Sednem warsztatów było 
wykonanie bombki świątecznej tech-
niką decoupage. Tworzywem była 
styropianowa bombka oraz warstwa 
serwetki papierowej. Końcową czyn-
nością było pokrycie bombki dodat-
kowym klejem – dzięki temu całość 
została dodatkowo wzmocniona oraz 
pokryta brokatem i cekinami.

Spotkanie z reżyserem

Klasy I-III rywalizowały ze sobą w 
konkursie recytatorskim „Wiersze z 
uśmiechem”. Spora grupa uczniów 
przygotowała bardzo udane interpre-
tacje wierszy Brzechwy czy Tuwima. 
Nagrodzeni zostali: Michał Nadolny 
Ia, Mateusz Okaj IIIe - I miejsce, Na-
ira Muttalib Ia, Amelia Zalewska IId 
- II miejsce, Natalia Kopyć Ia, Blanka 
Błoch IIIe - III miejsce. Wyróżnieni: 
Oliwier Cybulko i Liwia Korpacka 
z Ia oraz Monika Marciniak i Nadia 
Wieruszewska z IIa.

W grudniu odbył się dekanalny etap 
Konkursu Biblijnego. W tym roku 
trzeba było wykazać się wyjątkową 
znajomością Ewnagelii Św. Mate-
usza. Przedstawiciele naszej szkoły 
drugi rok z rzędu okazali się najlepsi. 
Jakub Taborowski, Mikołaj Twaróg i 
Alicja Chmara zajęli odpowiednio I, 
II i III miejsce.
Miki MC

6 stycznia miała miejsce premiera 
filmu „Sing”. Jest to komedia z ele-
mentami musicalu. Opowiada o zwie-
rzątkach, które uwielbiają śpiewać 
i zostają wybrane do nowego przed-
stawienia. Właściciel opery, w której 
mają wystąpić ma jednak poważne 
kłopoty finansowe. Czy zdoła poka-
zać nowe show? Przekonacie się w 
kinie.

W grudniu klasy 4c, 5c, 6a i 6c mia-
ły okazję poznać zawód reżysera. 
Uczniowie z tych klas spotkali się z 
Łukaszem Bajbakiem, reżyserem po-
pularnego serialu paradokumentalne-
go „Policjantki i policjanci”. Wszyscy 
mogli poznać ciekawostki związane 
zarówno z zawodem, jak i z kręce-
niem tego konkretnego serialu, obej-

rzeć scenariusze odcinków, rekwizyty 
z filmu. Nasz gość odpowiedział na 
wszystkie zadane pytania. Przywiózł 
też ze sobą niespodziankę - nagrania 
pozdrowień dla uczniów naszej szko-
ły od aktorów występujących w seria-
lu.
Damian Broś

Na FB i profi-
lu „Armata i 
My” znajdziecie 
wszystkie trzy fil-
my nagrane przez 
aktorów serialu 
„Policjantki i po-
licjanci”.



Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu
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STREFA KIBICA

STREFA GRACZA

Piętnastoletni Will jest sierotą i 
mieszka w sierocińcu, na zamku Red-
mont, w fikcyjnym państwie Araluen. 
Nadchodzi dzień wyboru, czyli mo-
ment, kiedy w sierocińcach zamko-
wych mistrzowie szkół szukają no-
wych czeladników. Dzieci, które nie 
zostają przyjęte, trafiają na pole. Ani 
szkoła rycerska, ani szkoła ujeżdża-
nia nie chcą przyjąć Willa, ponieważ 
jest niski i mało umięśniony. Potrafi 
tylko szybko biegać. Willowi wydaje 
się, że trafi na pole, gdy nagle pojawia 
się Halt-tajemniczy zwiadowca i bie-
rze Willa na swojego czeladnika. Na 
początku chłopak nie jest zadowolo-
ny, bo ludzie myślą, że zwiadowcy są 
powiązani z czarną magią. W końcu 
dowieduje się, że zwiadowcy to tajna 
organizacja, która pilnuje porządku w 
Araluen i śledzi wszystkie podejrzane 
osoby. Zwiadowcy noszą zielono-sza-
ry płaszcz, który służy jako kamuflaż. 
Czy Will sobie poradzi w gronie zwia-
dowców? Czy powstrzyma okropne 
istoty, które chcą zniszczyć Araluen? 
Tego dowiecie się w książce Johna 
Flanagana „Zwiadowcy. Ruiny Gor-
lanu”. Książkę polecamy osobom, 
które lubią dreszczyk emocji i chcą 
spróbować czegoś nowego. Czytając 
„Zwiadowców” nie sposób się nudzić.

Cześć. To my Alicja i Tosia. Mamy na-
dzieję, że nasze recenzje pomagają Wam 
w wyborze lektur do czytania. Tym razem 
proponujemy sporo emocji, trochę klima-
tów śrendniowiecza i szczyptę magii.

Skoczkowie z klasą

CS:GO
W tym numerze materiał o grze CS:-
GO. CS:GO to trochę bardziej skom-
plikowana strzelanka. Można grać 
antyterrorystami, których celem jest 
albo zabicie wszystkich terrorystów, 
albo rozbrojenie bomby. Można też 
być w grupie terrorystów, których cel 
to umieszczenie bomby lub zabicie 
wszystkich antyterrorystów. W grze 

W dniu 26 grudnia 2016r. odbyły się 
Mistrzostwa Polski w skokach nar-
ciarskich. Faworytem był Maciej Kot 
oraz Kamil Stoch. Niestety Kamil 
Stoch nie mógł wystąpić w mistrzo-
stwach  ponieważ był przeziębiony. 
Po pierwszej serii prowadził Piotr 
Żyła, a Maciej Kot był dopiero szó-
sty. W drugiej serii, po bardzo dobrym 
skoku Maciej Kot dogonił w punkta-
cji Piotrka. Żyła też skoczył super i to 
jednak on stał się mistrzem Polski.
Zupełnie inaczej wyglądały wyniki 

dostaje się skrzynie, z których moż-
na wylosować skiny, czyli malunki na 
broń albo klucz. Najdroższym skinem 
w grze jest AWP DRAGON LORE. 
W CS można grać mecze turniejowe, 
a za kilka wygranych starć otrzymać 
wyższą rangę, czyli taki stopień. Naj-
lepsza ranga to Global Elite a najsłab-
sza to Silver I.
MikiMC

Konkurs poezji Ks. Twardowskiego

UWAGA! ZMIANA PŁATNOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2017r. ulega zmia-
nie forma dokonywania wszelkich 
płatności przez rodziców w szkole.
Płatności m.in. za: obiady, legityma-
cję szkolną, duplikat świadectwa na-
leży wpłacać na następujący numer 

konta bankowego:
21 1050 1142 1000 0090 3109 9857

Przypominamy że, za obiady należy 
dokonać płatności do 10-go każdego 
miesiąca.

W grudniu w naszej szkole odbył się 
finał III Regionalnego Konkurs Recy-
tatorsko – Plastycznego zatytułowa-
nego: „Kiedy Bóg drzwi zamyka – to 
otwiera okno”. Konkurs  poświęcony 
był  poezji Ks. Jana Twardowskiego. 
Wzięło w nim udział 73  uczniów  – 
24 w kategorii recytatorskiej i 49 w 
kategorii plastycznej. W konkursie 
brali udział uczniowie szkół podsta-
wowych z 9 miast regionu. W etapie 
szkolnym nagrodzeni zostali:
Kategoria recytatorska

I miejsce – GABRIELA WÓJCIK kl. 
IV c
II miejsce – NATALIA PIASECKA 
kl. VI c
III miejsce – KORNELIA BUBEL kl. 
V b
Wyróżnienia:
NATALIA ŻUREK kl. VI a
EMILIA FALKIEWICZ kl. IV c
Kategoria plastyczna
I miejsce – DAWID KOSECKI kl. I a
II miejsce – WOJCIECH SKWARA 
kl. III b

Turnieju 4 skoczni. W Oberstdorfie 
Kamil Stoch zajął drugie miejsce a 
Piotrek Żyła niestety 7. W Garmisch
-Partenkirchen Kamil znów był drugi 
ale tym razem Piotrek na szóstym a 
Maciej Kot tuż za nim na 7 miejscu. 
W Innsbruck’u Kamil był 4 Maciej 
6 a Piotrek 7. Ale wszystko rozstrzy-
gnęło się w Bischofshofen. Kamil 
zajął 1 miejsce Piotrek 3 a Maciej 5. 
I ostatecznie w klasyfikacji general-
nej Kamil jest 1 Piotrek 2 a Maciej 4. 
Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!!!!
Mateusz, Maciek


