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Biesiada taneczna
Dzień spódnicy

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą bez-
płatnej aplika-
cji QR Code Re-
ader i obejrzyj 
film na swojej 
komórce.

Miss szkoły 
wybrana!

Dzień Kobiet był świetną okazją do 
wyborów najładniejszej uczennicy. 
Tytuł Miss Szkoły i diadem królowej 
zdobyła Inga Gmiter z klasy IVa. W 
zabawie uczestniczyły klasy starsze. 
Głosowano w sumie na 64 dziew-
czynki. Najwięcej nominacji zebra-
ły uczennice z klasy VIa. Jeden głos 
otrzymała też pani Dyrektor. 
Gratulujemy! 

Wyjątkową lekcję otrzymują raz w 
roku uczniowie i rodzice naszej szko-
ły. W ostatni tydzień karnawału odby-
wają się w szkole biesiady - tematycz-
ne zabawy dla wszystkich chętnych. 

Spotkania w sali gimnastycznej mają 
wyjątkowy wydźwięk. Zbierane pod-
czas akcji pieniądze, przekazywane są 
na utrzymanie i edukację Anity Bandy 
- 17 latki z Zambii, która została ad-
optowana przez szkołę kilka lat temu. 
W tym roku, w Tłusty Czwartek, od-
była się biesiada pod hasłem „Z tań-
cem przez świat”. Uczniowie zapre-
zentowali kilka układów tanecznych. 
Zaproszona grupa Diakonii Tańca po-
kazała tańce chasydzkie, a wyjątkowy 
gość Tosia Motyl - całkiem nowocze-
sny hip hop. Były też stoiska z ciasta-
mi i różnymi przedmiotami ofiarowa-
nymi przez rodziców oraz licytacja 
przekazanych na ten cel przedmiotów. 
W tym roku zebrano 3600zł. 
Oliwia

Głosuj na nas

Uczennice kl. IVd, w ramach działal-
ności Koła Młodego Dziennikarza, 
napisały scenariusz do serialu inter-
netowego pt. „10+”. Same też są jego 
bohaterkami. Na razie powstała zapo-
wiedź. Możecie ją zobaczyć na YT, na 
kanale „sloneczka42”.

8 marca został ogłoszony Szkolnym 
Dniem Spódnicy. Była to okazja do 
zdobycia kolejnych punktów w rywa-
lizacji Klasa Liderów. Zabawa cieszy-
ła się powodzeniem nie tylko wśród 
dziewcząt. Nawet kilku chłopców 
zdecydowało się tego dnia wystąpić 
w spódnicy.
Samorząd dziękuje wszystkim za 
przyłączenie się do zabawy.

Konkurs ortograficzny

W marcu odbył się dwuetapowy
Szkolny Konkurs Ortograficzny dla 
uczniów klas IV – VI, którego organi-
zatorką była Magdalena Kawka – na-
uczycielka języka polskiego. Spośród  
26 uczniów, którzy przeszli do II eta-
pu, wyłoniono zwycięzców:
I miejsce zajęli:
Kornelia Bubel – klasa Vb
Olga Rakoczy – klasa Vb
Alicja Chmara – klasa VIa
II miejsce zajęła:
Antonina Chruściel – klasa VIa
III miejsce zajęli:
Wiktoria Skwarek – VIa
Mateusz Makarenko – VIc
Gratulujemy!

Będą kręcić serial o szkole

Nasza szkoła bierze udział w  kon-
kursie promującym produkty marki 
Delma.
Delma Extra funduje pięciu zwycię-
skim szkołom remont stołówki, 50 
szkół wygra warsztaty edukacyjne o 
mądrym gospodarowaniu żywnością 
oraz 30 szkół otrzyma zestaw pięć-
dziesięciu tac obiadowych. Liczymy 
na Państwa głosy! Głosować mogą 
osoby pełnoletnie. Głosy możemy od-
dawać codziennie od 01.02.2017 do 
31.05.2017 na stronie www.extrasto-
lowki.pl zakładka: Głosuj.



Wydarzenia

Piątek w filharmonii

Salsa

Konkurs ewangelii - finał
Po raz drugi uczniowie naszej szkoły 
- Jakub Taborowski, Alicja Chmara i 
Mikołaj Twaróg uczestniczyli w fina-
le diecezjalnym konkursu z ewangelii 
św. Mateusza. Walka o punkty była 
zacięta, a różnice minimalne. Jakub 
zajął IV miejsce, Alicja V, a Mikołaj 
VI. To i tak bardzo dobry wynik, bio-
rąc pod uwagę 73 uczestników kon-
kursu.
Ala

15 lutego trzy klasy - IVb, IVd i Vb 
uczestniczyły w zajęciach z cyklu 
„Mała akademia jazzu”. Tematem 
lekcji była salsa. Wykład uświetniła 
swoim występem kubańska wokalist-
ka Milli Morena. Atmosfera spotkania 
była miła a uczniowie z zainteresowa-
niem uczestniczyli w zajęciach. 
Ala K. Zuza W.

Piątek, 10 marca trzy klasy szó-
ste spędziły dzień poza szkołą. 
A gdzie? W Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach, gdzie poznawali 
podstawy opery. Lekcja muzyczna 
nosiła tytuł „Opera na wesoło”, a 
widzowie mieli okazję wysłuchać 
pięknych arii w wykonaniu stu-
dentów Akademii Muzycznej i or-
kiestry symfonicznej filharmonii.

Poczta 
walentynkowa

Jak co roku w naszej szkole przed 
dniem święta zakochanych była po-
stawiona poczta walentynkowa. Moż-
na było do niej wrzucać liściki, kartki 
miłosne. W dniu 14 lutego skrzynka 
została otworzona i wyznania miłosne 
były rozdawane do poszczególnych 
Walentynek i Walentych. Akcję zor-
ganizował Samorząd Szkolny.
Mateusz

Serduszkowe
dekoracje

Walentynki były okazją do zebrania 
kolejnych punktów w zabawie „Klasa 
liderów”. Warunkiem było przyjście 
tego dnia w czerwonym lub różowym 
stroju i udekorowanie drzwi swojej 
klasy. Na prawie wszystkich wej-
ściach królowały oczywiście różnej 
wielkości serduszka.
Igor

Walentynki to coroczne święto za-
kochanych przypadające na dzień 14 
lutego. Nazwa pochodzi od świętego 
Walentego, którego wspomnienie li-
turgiczne w kościele katolickim przy-
pada również tego dnia. Zwyczajem 
w tym dniu jest wysyłanie listów za-
wierających wyznania miłosne (czę-
sto pisane wierszem). Na zachodzie, 
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Sta-
nach Zjednoczonych czczono święte-
go Walentego jako patrona zakocha-
nych. Dzień 14 lutego stał się więc 
okazją do obdarowywania się drobny-
mi upominkami.
Damian

Tradycja Dnia 
Zakochanych

Dyskoteka 

Starsze klasy miały znów okazję do 
wspólnej zabawy. 17 lutego Rada Ro-
dziców zaprosiła uczniów IV-VI na 
walentynkową dyskotekę. Zawodowi 
DJ puszczali znane piosenki, organi-
zowali też kilka zabaw i konkursów. 
Podczas dyskoteki można było posi-
lić się hot-dogami, owocami i napić 
soku. Impreza wszystkim bardzo się 
podobała.
Maciek



Wyobraźnia przelana na papier - Natalia WontekPasowanie na czytelnika

Album koni - koń lipicański

Lekcja muzyczna

Wydarzenia

HOBBY

W KINACH

Na początku lutego w kinach pojawił 
się nowy film z ludzikami Lego - „The 
Lego Batman Movie”. Film opowiada 
o przygodach superbohatera. Podczas 
oglądania dobrze się będą bawić za-
równo młodsi, jak i starsi.
Natalia Konieczna

3 lutego miała miejsce premiera filmu 
pod tytułem „Jackie”. Jest to film z 
gatunku dramat. Opowiada o zabój-
stwie Johna Kennedy’ego, widzia-
nym oczami Pierwszej Damy. W rolę 
Jackie Kennedy wcieliła się Natalie 
Portman. Film otrzymał nominację do 
Oscara.
Natalia Konieczna

Niezbyt duży, raczej masywny koń 
o zwięzłej budowie ciała i wysoko 
osadzonej, umięśnionej szyi. Maść 
najczęściej siwa, grzywa pofalowana. 
Konie nadają się do jazdy klasycz-
nej. Konie dysponują wielką gracją i 
wdziękiem. Są bardzo piękne.
Zuzia W. Ala K.

Uczniowie klas pierwszych docze-
kali się kolejnego pasowania. Nie na 
ucznia tym razem, a na czytelnika. 
Na początku oglądali przedstawie-
nie przygotowane przez panią Ewę 
Magdziak z klasą IIe pt.”Ambaras w 
bajkowym lesie”. Później wszyscy 
odwiedzili bibliotekę i wypożyczyli 
swoje pierwsze książki.
Julia Krawczyk

Szczególna lekcja muzyki odbyła 
się w szkole w jeden z marcowych 
poniedziałków. Grupa pedagogów 
zaproszona do szkoły, przedstawiała 
uczniom różne przywiezione ze sobą 
instrumenty szarpane. Okazało się, 
że instrumenty pochodziły z różnych 
krajów Europy, Ameryki a nawet z 
Chin. Na koniec solista zachwycił 
wszystkich wykonaniem piosenki z 
repertuaru Elvisa Presleya.
Miki, Ala, Maciek
Opatrunek na ratunek
Zachęcamy do przyłączenia się do ak-
cji pomocowej dla Afryki. Do 31 mar-
ca, do pań K. Kwiatkowskiej, E. Felis 
i J. Feluś można przynosić:  bandaże -  
dziane lub elastyczne, gazy – jałowe i 
niejałowe, kompresy – jałowe i nieja-
łowe, plastry opatrunkowe, rękawicz-
ki gumowe, watę, igły i strzykawki.
Rzeczy te można nabyć w każdej ap-
tece!

Natalia Wontek, uczennica klasy 
VIb jest obdarzona wielką wy-
obraźnią i talentem literackim. W 
tym roku szkolnym wygrała kon-
kurs „Książka to dopiero począ-
tek”, ale dorobek własny ma dość 
spory. Swoje pierwsze opowia-
danie napisała bowiem w wieku 

6 lat! Historie same układają jej 
się w głowie. Gdy nabierają real-
nych kształtów, Natalia po prostu 
zamienia je w słowa na papierze. 
Wszystkie jej utwory to różnej dłu-
gości opowiadania,  ale uczennica 
zastanawia się powoli nad napisa-
niem książki. - Nie umiem pisać o 
rzeczach smutnych, poważnych. 
Lubię pofantazjować. Chcę aby 
moje teksty bawiły i przynosiły do-
bre emocje - mówi Natalia. Trzy-
mamy kciuki za literacką karierę 
Natalii, a jeśli chcecie przeczytać 
nagrodzone opowiadanie, zagląd-
nijcie na ostatnią stronę gazetki.

WYJĄTKOWI UCZNIOWIE

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



Magiczne drzewo
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PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Kabaretowy Dzień Kobiet

Dzień Kobiet obfitował w szkole w 
wiele atrakcji. Męska część klasy VIa 
przygotowała dla wszystkich pań kil-
ka skeczy kabaretowych. Znalazła się 

wśród nich scenka z Adamem w Raju 
i skecz o tym, dlaczego kobiety tak 
bardzo lubią buty. Wiecie dlaczego? 
Bo nawet, jak przytyją, buty zawsze 
pasują. 

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

Do szkoły przyjechało planetarium
1 marca do szkoły przyjechał pan z 
prezentacją na temat naszej galaktyki. 
Pokaz odbywał się w dużym, nadmu-
chiwanym namiocie-planetarium. 
Dzięki temu można było zobaczyć, 
jak wyglądają planety i gwiazdy z bli-
ska i z zupełniej innej perspektywy. 
Oliwia Świerczyna, Natalia 
Perek i Gabriela Wójcik

Pierwszaki 
w karnawale

Gwiazdy YouTube

Walentynki szczególnie świętowały 
klasy pierwsze. Tego dnia nie tylko 
się uczyły, ale wręczały sobie kartki z 
życzeniami, a resztę dnia spędziły na 
zabawie karnawałowej. Na imprezie 
dzieci dostały drobny poczęstunek.
Damian Broś

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się 
w roli youtubera. Chętni mogli wziąć 
udział w konkursie, na który kręcili 
recenzję książki, gry lub filmu. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali magnesy z 
napisem „Jestem gwiazdą YouTube” 
a zwycięzcy dodatkowo kubki z tym 
samym napisem. I miejsce zdobył 
Mikołaj Twaróg z VIa, II Natalia Pia-
secka z VIc, a III Karolina Indyka z 
IVd. Organizatorem konkursu był pan 
Michał Spieczyński.
MikiMC

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
dla przyszłych pierwszoklasistów

21 MARCA godz.17.00
ZAPRASZAMY 

szczegóły: sp42.sosnowiec.pl

Tym razem nietypowe wydanie cyklu. 
Prezentujemy fragment opowiadania 
Natalii Wontek, nagrodzonego w kon-
kursie. Jest to jej interpretacja końca 
książki „Magiczne drzewo”. Całość 
na naszym profilu na FB.

„Budyń zanurkował pod łóżko i po 
sekundzie wynurzył się ze srebrnym 
guzikiem w zębach.
- Skąd ona się tam wzięła? – zawołał 
zdumiony Kuki.
- Widocznie Ikuk ją zostawił – 
mruknął Blubek.
Mama patrzyła na nich, nic nie rozu-
miejąc. Nigdy nie widziała latającej 
Dra-kuli. Kuki wybiegł na balkon. 
Nacisnął srebrny guzik, który natych-
miast zaczął się powiększać. Po chwi-
li wielka świecąca kula kołysała się 
obok balkonu.
- Wsiadajcie! – zawołał Kuki.
Wszyscy wskoczyli do Dra-kuli.
- Szefie, mogę kierować? – zawołał 
Budyń. – Mam już wprawę. - Dobra!
Budyń chwycił w zęby joystick. 
Świecąca kula wykonała wielki skok, 
odbiła się od sąsiedniego dachu i po-
leciała nad miastem.”
Ciąg dalszy książki Andrzeja Ma-
leszki „Magiczne Drzewo - Pojedy-
nek” autorstwa Natalii:
Mama Kukiego na początku lotu tak 
się bała, że nie chciała otworzyć oczu. 
Po chwili jednak zaciekawienie wido-
kiem za oknem wzięło górę. Właśnie 
otwierała oczy, gdy Dra-kula gwał-
townie zahamowała. Wszyscy wysie-
dli, a pojazd znów stał się guzikiem, 
który Blubek szybko schował do kie-
szeni. Gdy weszli na peron, na którym 
zatrzymał się pociąg, zobaczyli tatę i 
rodzeństwo Kukiego. Przywitali się 
radośnie i z widoczną energią ruszyli 
w stronę wyjścia. Tato był nieco zdez-
orientowany sytuacją, bo pomimo 
usilnych starań, nigdzie nie dostrzegał 
ich auta. 


