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Szkoła nocą nie straszna
Potyczki matematyczne

Wydarzenia

W dniach 5-6 maja odbyła się kolej-
na edycja nocnych przygód w naszej 
szkole. Dzieci miały okazję uczestni-
czyć w obozie przetrwania, na którym 
zmierzyły się z trudnymi zadaniami 
i podchodami z latarkami.
Zanim jednak zaczęła się właściwa 

część przygód, cała 
załoga musiała przejść 
chrzest bojowy. Po 
ciężkich bojach nastą-
pił czas świętowania 
przy stołach. Na spra-
gnionych i głodnych 
uczniów czekały her-
baty i ciepłe hot dogi 
osobiście serwowane 
przez Panią Dyrektor. 
Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć trady-
cyjnych podchodów z 
latarkami. Uczniowie 

podzieleni zostali na dwie grupy. Za 
wykonanie zadań czekała na nich 
słodka nagroda i… niespodzianka. 
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali 
nauczyciele świetlicowi SP42. Rano 
na wszystkich czekał poczęstunek.

26 kwietnia Borys Wawrzynów 
z kl. IIIa oraz Cezary Struzik 
z kl. IIIb wzięli udział w VI Regional-
nym Konkursie „Matematyczne po-
tyczki”. Chłopcy musieli wykazać się 
spostrzegawczością, koncentracją, 
a przede wszystkim dużą sprawnością 
logicznego myślenia. Borys nie miał 
sobie równych i bezapelacyjnie zajął 
I miejsce!
Serdecznie gratulujemy kolejnego 
zwycięstwa i życzymy dalszych sukce-
sów.

Jak powstaje dźwięk

Uczniowie klas VIa i VIc, odwiedza-
jąc pod koniec kwietnia Filharmonię 
Śląską w Katowicach, mieli okazję 
przekonać się, że grać można nawet 
na rynnach. Koncert z cyklu „Młoda 
filharmonia” obejmował nie tylko słu-
chanie utworów granych przez orkie-
strę. Spotkanie przeplatane było bo-
wiem wykładem z fizyki. Widzowie 
mogli dowiedzieć się, jak powstaje 
dźwięk, nawet przekonali się, że in-
strumentem może być rurka pcv, uży-
wana w instalacjach wodnych.

Konkurs „Polskie Państwo Podziemne”

Tuż przed długim weekendem 
zwycięzcy konkursu historycznego 

„Polskie Państwo Podziemne” ode-
brali dyplomy i nagrody. I miejsce 
zdobyli Maciej Twaróg i Alicja 
Chmara, II miejsce Wiktor Sowa, 
Natalia Piasecka i Natalia Wontek. 
Organizatorkami konkursu były 
panie Magdalena Żak i Jadwiga Feluś. 

Ratownik szkoli uczniów

Dwie godziny trwały zajęcia klasy 
IVd z ratowniczką medyczną. Ucznio-
wie przećwiczyli udzielanie pierwszej 
pomocy i poznali sposoby postępo-
wania w sytuacjach zagrożenia życia. 
Gość cierpliwie odpowiadał na każde 
zadane pytanie na temat zdrowia

Wyśpiewane wyróżnienie
Blisko 40 uczestników wzięło udział 
w XI Międzyszkolnym Konkursie 
Piosenki Religijnej w SP nr 40 w So-
snowcu. Naszą szkołę reprezentowali 
Antosia Chruściel i Maciej Twaróg. 
W kategorii uczniów klas IV-VI oboje 
zdobyli wyróżnienie. Gratulujemy!

III Konkurs dziennikarski
Podczas III Międzyszkolnego Kon-
kursu „Mistrz szkolnego reportażu” 
jury  postanowiono przyznać cztery 
równorzędne wyróżnienia. Zdobyli 
je: Grzegorz Kordel z SP nr 1, Domi-
nik Chrzanowski z SP 14 oraz Miko-
łaj i Maciej Twaróg z naszej szkoły. 



Czas na zdrowie
ARMATA ZDROWIA

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji 
programu VI edycji projektu „Czas na 
zdrowie”. W marcu tego roku został 
powołany zespół składający się z 11 
uczniów klas VIb i VIc, których połą-
czył wspólny cel - chęć organizowa-
nia projektu prozdrowotnego w na-
szej szkole. Liderem zespołu została 
Natalka Lipińska z klasy VIc, a ponie-
waż uczniowie z nią współpracujący 
posiadają różne predyspozycje i zain-
teresowania, owoce działań grupy są  
ciekawe i atrakcyjne dla każdego.

Prezentacje

Na początku maja uczniowie klas IV, 
V i VI obejrzeli prezentację przygo-
towaną przez Wiktora Słyka pt. „Rol-
nictwo ekologiczne”. Dodatkowo, 
na zakończenie prezentacji, widzom 
rozdano ulotki zawierające podsta-
wowe informacje na temat rolnictwa 
i żywności ekologicznej. Ten szalenie 
modny obecnie temat poruszyli też w 
swojej pogadance Daria Piotrowska 
i Vitalis Kerner-Firszt. A uczennice 
klasy IVc Emilka Falkiewicz i Ga-
brysia Wójcik przedstawiły zasady 
zdrowego odżywiania się w oparciu o 
nowe zalecenia żywieniowe dla Pola-
ków Instytutu Żywności i Żywienia.

W eko ogrodzie

9 maja członkowie szkolnego zespołu 
„Armata zdrowia” wybrali się na wy-
cieczkę do eko-gospodarstwa rolnego. 
Na miejscu wzięli udział w zajęciach 
pt. „4 pory roku w sadzie, na łące i 
w polu”. W ogrodzie obejrzeli trzy 
strefy ciszy, gdzie wyróżniono strefę 
ogrodu warzywnego, pola uprawnego 
i sadu owocowego. Uczniowie za-
poznali się też z warunkami uprawy 
podstawowych zbóż i roślin oleistych, 
obserwowali pszczoły oraz zadomo-
wioną rodzinę bażantów.

Często się o słyszy o żywności ekolo-
gicznej, lecz co to tak naprawdę zna-
czy? Otóż żywność ta to odpowiednio 
uprawiane rośliny i hodowane zwie-
rzęta. Jakość produktów ekologicz-
nych jest znacznie lepsza. Mają mniej 
pestycydów i azotanów, bo zabronione 
jest stosowane syntetycznych nawo-
zów sztucznych. „Ekologiczny smak” 
jest znacznie lepszy a np. jabłko jest 
słodsze. Rolnictwo ekologiczne jest 

Eko-żywność, to znaczy jaka?
znacznie korzystniejsze, lecz potrzeba 
poświęcić na nie dużo czasu a plonów 
jest mniej niż w zwykłym rolnictwie. 
Ekologia też więcej kosztuje. Ale za 
to jedzenie produktów ekologicznych 
zmniejsza ryzyko zachorowania na 
np. choroby nowotworowe. Zawiera 
też znacznie więcej witamin i mine-
rałów, takich jak żelazo, witamina C, 
magnez.
Mikołaj

Dzięki ruchowi poprawia się nasze 
samopoczucie. Podczas ćwiczeń wy-
rabia się poczucie mistrzostwa i zy-
skuje się nowe umiejętności pomocne 
w życiu. Słowo „happines” - szczęście, 
pochodzi od czasownika „happen”, 
czyli dziać się. Skojarzenie mówi, że 
szczęście jest pochodną aktywności. 
Mateusz, Wiktoria

Z tradycyjnej baterii prysznicowej 
wypływa 15-20 l wody na minutę. 5 
- minutowy prysznic oznacza zużycie 
minimum 75-100 l wody. Wymienia-
jąc słuchawkę prysznicową na wo-
dooszczędną możemy zaoszczędzić 
50-70%. Podczas 5-minutowego na-
trysku zużyjemy więc zaledwie 30 - 
50 l wody.
Adam

Deklarujemy, że jemy to co chcemy, 
ale często tylko tak nam się wydaje. 
Nie zdajemy sobie sprawy z ogrom-
nego wpływu na nasze życie wielu 
elementów: tradycji rodzinnej, oto-
czenia, telewizji, reklamy itp. Warto 
wiedzieć, jak skomplikowane mecha-
nizmy oddziaływania na podświado-
mość uruchamiane są przy sprzeda-
ży chociażby zwykłych batoników. 
Reklamy to zabiegi psychologiczne 
zawierające różne środki, które wpły-
wają na nasze wybory. Kupujemy coś, 
bo reklama pokazuje, że jest tanie, że 
łatwo można to zjeść. Więc czy to my 
podejmujemy decyzje czy producenci?  
Jagoda

Z badań statystycznych przeprowa-
dzonych wśród dzieci i młodzieży 
wynika, że 15% uczniów przed wyj-
ściem z domu nie je śniadania, prawie 
połowa uczniów pije słodkie napoje, 
wiele nastolatków podjada między 
posiłkami. Złe nawyki żywieniowe 
dzieci są również wynikiem braku 
stołówek w szkołach. Badania świad-
czą o tym, że młodzież nie wie, jak się 
zdrowo odżywiać.
Alicja 

Aktywność=szczęście

Zdrowy uczeń?

Ciekawostka

Ja wybieram!

Powinno się pić co najmniej 1,5 
litra wody dziennie, gdyż:
- 70% naszego ciała to woda
- 80% mózgu to woda
T.N.



ARMATA ZDROWIA

Gorzko o cukrze
Cukier spożywany w zbyt dużych ilo-
ściach odkłada się w postaci tkanki 
tłuszczowej, przez co na ciele poja-
wiają się fałdki.
Powszechnie stosowaną substancją w 
przemyśle jest syrop glukozowo-fruk-
tozowy. W napojach orzeźwiających 
występuje niezdrowy cukier, który 
na etykietach występuje właśnie pod 
nazwą syrop glukozowo-fruktozowy. 
Cukier jak i słodziki w wielkich ilo-
ściach występujące w batonach, ciast-
kach, żelkach itd. powodują próchnice 
zębów, złe funkcjonowanie narządów 
człowieka np. trzustki. Jeśli w ciele 
znajduje się za dużo cukrów zmienio-
nych na tłuszcz, mogą one nawet po-
wodować zatkanie żył i prowadzić do 
zawału serca.
Igor 

Skąd się bierze otyłość?

Co jeść ?
To jest bardzo proste pytanie - jedz 
zdrowo i kolorowo.
Ile jeść ?
Powinno się jeść małe porcje, ale czę-
sto.
Kiedy jeść ?
Podstawą są trzy ciepłe dania: śnia-
danie, obiad i kolacja. Najlepiej, jeśli 
jadamy 5 posiłków w ciągu dnia o sta-
łych porach. Jedzenie o stałych porach 
umożliwia równomierne rozłożenie 
energii oraz właściwe zaopatrzenie 
organizmu w potrzebne składniki od-
żywcze.
Agata

Pomyśl zanim zjesz
Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z 
tego co jemy. Wydaje się nam, że każ-
de jedzenie jest zdrowe  ale przede 
wszystkim, że jedzenie hamburge-
rów, frytek i nuggetsów nie wpłynie 
źle na nasze zdrowie. Niestety, jedze-
nie smażone  ma najwięcej  tłuszczu. 
To jedzenie nie jest zdrowe. Badania 
wskazały, że 35% chorób nowotworo-
wych u mężczyzn to skutek złej diety. 
Bardzo często nie łączymy zachoro-
wań na różne choroby ze sposobem 
odżywiania się, a to błąd. Zawsze 
trzeba uważać na to co się je. Ludzie, 
którzy są mało odporni np. ludzie star-
si oraz niemowlęta powinni spożywać 
tylko jedzenie ekologiczne i mieć do-
brze zbilansowaną dietę. Budki z np. 
hamburgerami czy frytkami to najgor-
sze rozwiązanie na zjedzenie np. obia-
du. Naukowcy już od dawna zwracają 
uwagę, że jemy zbyt wiele szkodli-
wych tłuszczów, cukrów i substancji, 
które trują nasz organizm, a za mało 
warzyw z ekologicznych upraw, ryb, 
drobiu i przetworów zbożowych.
Maciej

Co, kiedy, ile?

W dobrze skonstruowanej diecie 
ważne jest dobieranie odpowiednich 
składników i dopasowanie diety do 
wieku, płci, masy ciała i innych czyn-
ników. Dietę powinien ustalić die-
tetyk. Warto jednak najpierw zadać 
sobie pytanie - jak się odżywiamy? 
Czy jemy by uciszyć żoładek? Po co 
jemy? Dla przyjemności? Podstawą 
powinno być zawsze dostarczenie 
składników odżywczych. 
Angela

Dodatki do żywności to substancje 
dodawane wprowadzane do żywności 
w czasie jej produkcji. Stosowane są 
w celu przedłużenia trwałości pro-
duktów, zapobiegania niekorzystnym 
zmianom smaku, zapachu, konsysten-
cji, utrzymania stałej, powtarzalnej 
jakości, ułatwienia produkcji, zwięk-
szenia jej efektywności.
Do substancji dodatkowych zalicza-
my między innymi aromaty, barwni-
ki, konserwanty, przeciwutleniacze, 
synergenty, substancje stabilizujące, 
zagęszczające, emulgujące, wzmac-
niające smak, słodzące itp.
Niestety, tak duża powszechność 
stosowania substancji dodatkowych 
może być szkodliwa dla naszego 
zdrowia.
Wiktor 

Najczęstszymi przyczynami otyło-
ści są złe nawyki  żywieniowe,ogra-
niczony ruch lub jego zupełny brak 
oraz spożywanie zbyt dużych ilości 
jedzenia. Ze sklepowych półek kuszą 
nas kolorowe batoniki, chipsy, słod-
kie napoje. Atrakcją prawie każdej 
szkolnej wycieczki jest McDonald 
lub KFC. Ale nawet ci, którzy skłon-
ność do tycia odziedziczyli w genach, 
mogą skutecznie z nią walczyć. Trze-
ba zamienić samochód na własne 
nogi lub rower. Czas przed kompute-
rem i telewizorem na spacer.  A gdy 
nadejdzie nas ochota na przekąskę, 
zamiast słodkich pyszności wybrać 
zdrowe owoce i warzywa.
Nadia, Zuzia

Wpływ diety 
na samopoczucie

Dodatki do żywności

Dieta ma bardzo duży wpływ na na-
sze samopoczucie. Ważne jest nie 
tylko jak dużo jemy ale co składa się 
na nasze posiłki.  Ryby, oleje roślin-
ne, orzechy, siemię lniane wspomogą 
prawidłowe funkcjonowanie mózgu.  
Magnez zawarty w roślinach strącz-
kowych, orzechach czy też w produk-
tach pełnoziarnistych odpowiada za 
produkcję „hormonu szczęścia”. Wi-
tamina B pomoże w walce ze stresem 
i depresją. Cynk wspomoże układ 
odpornościowy a także prawidłowy 
rozwój fizyczny, umysłowy i płcio-
wy. Znajdziecie go m.in. w owocach 
morza, rybach, mięsie, produktach z 
pełnego ziarna.
Damian

Po co jemy?



Mistrzowie 
Sosnowca i... Polski!
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Pierwsza w Zagłębiu

Zapraszamy na festyn

Lekkoatletyka

STREFA KIBICA

Drużyna MUKS Zagłębia Sosnowiec 
wygrała nieoficjalne Mistrzostwa 
Polski w Mini Piłce Ręcznej Chłop-
ców rocznik 2005, które rozgrywane 
były w Ciechanowie. Nasz drużyna  
pozostawiła za sobą inne 23 teamy z 
całej Polski. Po ogólnopolskim suk-
cesie przyszedł czas na lokalne lau-
ry. Chłopcy pod kierunkiem trenera 
Grzegorza Mentla zdobyli I miejsce 
i tytuł Mistrza Sosnowca w katego-
rii szkół podstawowych w mini piłce 
ręcznej chłopców.

I miejsce wśród szkół podstawowych 
zajęli uczniowie naszej szkoły, którzy 
startowali w 4-boju lekkoatletycz-
nym podczas Mistrzostw Sosnowca. 
Uczennicom nie udało się stanąć na 
podium, ale zajęły wysokie IV miejsce. 

Piłkarki najlepsze
III miejsce wywalczyła szkolna żeń-
ska drużyna podczas Mistrzostw So-
snowca w piłce nożnej dziewcząt. 
Gratulujemy!

Sukces tenisisty

Gabrysia Wójcik, uczennica klasy 
IVc zajęła pierwsze miejsce w Tur-
nieju Dzieci „O Puchar Zagłębia - II 
Memoriał Rafała Sznajdera” w szabli 
dziewcząt. Gratulacje!

14 maja Mateusz Mleczko z klasy VIa 
stanął na sportowym podium. Podczas 
Pucharu Prezydenta Miasta Sosnowca 
w Tenisie Ziemnym zajął III miejsce. 
Gratulujemy!

Czy wiecie, że...
Odczucie smaku wielu produktów po 
umyciu zębów zmienia się? Wynika to 
z faktu, że w pastach do zębów znajdu-
ją się składniki, które istotnie wpływa-
ją na funkcje kubków smakowych. Np. 
składnik odpowiedzialny za pienienie 
się pasty zaburza smak słodki, a uwy-
datnia odczuwanie smaku gorzkiego.
Julia, Milena

Zastanawialiście się kiedyś czy moż-
na połączyć ze sobą słodycze i zdro-
we odżywianie? Oto przepis dla was: 

Dietetyczne batoniki bounty.
Składniki:
puszka dobrze schłodzonego mleka 
kokosowego
2,5 szklanki wiórków kokosowych
2 łyżki płynnego miodu
2 łyżki oleju kokosowego
70 g gorzkiej czekolady

Mleko, wiórki i miód wymieszać, 
zmiksować. Czekoladę rozpuścić w 
kąpieli wodnej, dodać olej kokosowy. 
Z masy kokosowej formować batoni-
ki, oblać czekoladą i zostawić do wy-
studzenia. Smacznego!
Natalia Konieczna

Od niedawna niezwykle popularna 
stała się koncepcja żywienia komór-
kowego. Założeniem jest dostarczanie 
niezbędnych składników odżywczych 
w optymalnej ilości do każdej komór-
ki ciała. Niestety obecny proces pro-
dukcji, transportu i przechowywania 
żywności powoduje znaczny spadek 
wartości odżywczych. Sytuacja ta 
doprowadziła do powstania suple-
mentów, którymi dostarczane są mi-
kroelementy do organizmu. Kluczem 
do sukcesu jest tu więc umiejętność 
skomponowania diety w taki sposób, 
aby żywność dostarczyła niezbędnych 
składników do organizmu.
Oliwia

Klucz do odżywiania
ARMATA ZDROWIA

Zdrowy batonik

3 czerwca 2017r. w godz. 10.00 
- 14.00 zapraszamy na coroczny 
letni festyn szkolny. Będą atrak-
cje dla dzieci, kawiarenka, grill 
i występy. Specjalną częścią za-
bawy będzie natomiast „Festyn 
Zdrowia”.


