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Witamy w ośmioletniej szkole

Nowi nauczyciele i zmiany w kadrze pedagogicznej

Wakacyjne remonty

Kadra pedagogicz-
na w roku szkol-
nym 2018/2019 
powiększyła się o 
kilkunastu nowych 
nauczycieli. Przy-
była m.in. nowa 
pani polonistka, 
germanistka, an-
glistka, nauczy-
cielka chemii, 
przyrody, muzyki, 
pan matematyk. 
Trzecie klasy do 

Pierwszej Komunii Świętej będzie 
przygotowywał nowy ksiądz. Kilku 
dotychczasowych pedagogów zmie-
niło też swoje kierunkowe przedmioty 
lub funkcje. Pani Agnieszka Czernek 
awansowała na stanowisko wicedy-
rektora, a np. głównym przedmiotem, 
którego będzie uczyć pani Aneta Pa-
nek nie będzie już nauczanie wcze-
snoszkolne lecz technika. 
Oprócz pedagoga szkolnego, uczniom 
i nauczycielom będzie służyć pomocą 
również pani psycholog i doradca za-
wodowy.

Byliśmy w TVN
Reforma edukacji budziła i nadal bu-
dzi wiele emocji. Jest tematem, który 
chętnie pokazywany jest w mediach. 
Początek roku szkolnego to najlepszy 
moment, by przyjrzeć się, jak w no-
wej rzeczywistości funkcjonują szko-
ły podstawowe. W związku z tym, 
podczas inauguracji roku szkolnego 
2018/2019, odwiedzili nas dziennika-
rze ze stacji TVN, którzy rozmawiali 
z uczniami, nauczycielami i rodzicami 
na temat efektów reformy. Materiały 
zostały wyemitowane w popularnym 
bloku porannym „Dzień dobry TVN” 
w środę i czwartek 6 i 8 września.

Myślicie, że podczas wakacji w szko-
le panowała cisza i spokój? Nic bar-
dziej mylnego. Latem jedna z klas 
przeszła małą modernizację, by móc 
stać się pracownią przystosowaną do 
wykonywania doświadczeń na lek-
cjach chemii i fizyki. Największą 
metamorfozę przeszła jednak szkolna 
kuchnia. Została gruntownie wyre-
montowana i unowocześniona. I choć 
szkolnych obiadów nikt nie musi spe-
cjalnie reklamować, bo cieszą się spo-
rym powodzeniem, to pewnie będą te-
raz jeszcze bardziej smakować.

W tym roku wakacje były dłuższe 
o całe 3 dni. Nie 1, ale 4 wrze-
śnia rozpoczął się bowiem nowy 
rok szkolny. Nowy pod każdym 
względem. Uczniowie w czerwcu 
kończyli sześcioklasową Szkołę 
Podstawową nr 42, a po wakacjach 
zasiedli w ławkach ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 42. 
Klasy VI nie usłyszały ostatnie-
go dzwonka, nie pożegnały się z 
„podstawówką” by kształcić się 
dalej w gimnazjum, lecz kontynu-
ują naukę w klasach VII. 

Zmienił się również sposób funk-
cjonowania placówki. Klasy młod-
sze I - III pracują w systemie dwu-
zmianowym, w szkole pojawiło 
się sporo nowych nauczycieli i 
nowych planów do zrealizowania. 
Klasy I, IV, VII mają nową pod-
stawę programową. A wszyscy 
uczniowie  mogą już korzystać z 
darmowych podręczników. Zmian 
więc sporo, ale jedno nie zmieni-
ło się wcale - nadal, tak samo jak 
kiedyś, jak zawsze, trzeba będzie 
się uczyć. 



Dwa dni w Szczawnicy
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Dzień Rodziny 
u pierwszaków

Zajęcia z pierwszej pomocy

19 i 20 czerwca uczniowie klas VIa, 
VIc i VId spędzili w Pieninach. Dwu-
dniowa wycieczka obejmowała spływ 
tratwami po Dunajcu, wjazd kolej-
ką na Palenicę, zwiedzanie zamku w 
Niedzicy i rejs po Jeziorze Czorsztyń-
skim. Każda z tych atrakcji dostarczy-
ła niezapomnianych wrażeń, zwłasz-

8 czerwca klasa VIa odbyła dwu-
godzinne szkolenie z ratowniczką 
medyczną. Gość podczas zajęć 
opowiedziała jak zachowywać 
się w sytuacjach zagrażających 
ludzkiemu życiu, ale też co robić 

Dzień Rodziny w klasach pierw-
szych
20 czerwca klasy Ia i Ib wystąpiły 
dla swoich najbliższych.
W repertuarze uczniowie mieli 
przygotowane nie tylko wspaniałe 
wierszyki, ale i skoczne piosenki, 
które radośnie wszystkich nastro-
iły na zbliżające się wakacje.

Matematyczny turniej 
1 z 10
Oto pełna lista laureatów szkolnego 
konkursu matematycznego „1 z 10” 
klas starszych:
klasy VI:
I miejsce Natalia Lipińska
II miejsce Natalia Piasecka
III miejsce Natalia Wontek
klasy V:
I miejsce Kornelia Bubel
II miejsce Joanna Berak
III miejsce Tomasz Stokłosa
klasy IV:
I miejsce Nicola Szczepanek
II miejsce Gabriela Wójcik
III miejsce Karolina Indyka

cza opowieści górali podczas spływu 
czy legendy o zamku, opowiedziane 
przez panią przewodnik. Wieczorem, 
w pensjonacie na wszystkich czekała 
gorąca  pizza i szalona zabawa na dys-
kotece. Uczestnicy wycieczki mieli 
piękną pogodę, podziwiane widoki 
utkwiły więc na długo w pamięci.

w mniej dra-
m a t y c z n y c h 
sytuacjach, w 
których zmu-
szeni jesteśmy 
udzielić ko-
muś pomocy, 
lub poradzić 
sobie ze swo-
im zdrowiem. 
U c z n i o w i e 
rozmawiali o 
resuscytacji, o 
opiece nad oso-

bą z atakiem epilepsji, poparze-
niach, zadławieniach. Na sobie i 
koleżankach i kolegach trenowali 
opatrywanie ran. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni z zajęć.
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Zdobywcy Klimczoka

Tuż przed długim weekendem klasy 
6b i 6d wraz z opiekunami postano-
wiły sprawdzić swoją kondycję na 
jednodniowej wycieczce w Beski-
dy. Celem było zdobycie Klimczoka 
(1117 m n.p.m.), gdzie czekał krótki 
odpoczynek i kiełbaski z grilla. 

Droga powrotna to trasa z piękny-
mi widokami prowadząca prosto do 
Szczyrku. Tam każdy mógł sobie za-
kupić pamiątkę z gór i zjeść oscypka. 
Po dobrych humorach, które dopisy-
wały uczniom w drodze powrotnej, 
można stwierdzić, że wycieczka była 
bardzo udana.

Konkurs CS: GO

2 czerwca klasa Ib udała się na… 
pieszą wycieczkę do Zamku Sie-
leckiego w Sosnowcu.
Mimo iż trasa była wymagająca, 
młodzi turyści poradzili sobie wy-
śmienicie z dystansem. Podczas 
spaceru uczniowie zatrzymywali 
się na „przystankach jedzenio-
wych”, podczas których mogli od-

Uczniowie klasy VIa w ubiegłym 
roku szkolnym zorganizowali dla ko-
legów konkurs gry e-sportowej CS:-
GO. Czteroosobowe drużyny, które 
zgłosiły się do konkursu rywalizowa-
ły ze sobą, grając w systemie turniejo-
wym. Po kilku miesiącach wyłoniono 
dwóch zwycięzców, którymi zostali:
1 miejsce - MLGMRS - klasa VIc, 
2 miejsce - Hyper Squad - VIa. 
Zwycięzcy otrzymali w nagrodę wir-
tualne malunki na broń używane w tej grze.

Na początku czerwca, przez cały ty-
dzień w naszej szkole świętowano 
Dzień Dziecka na sportowo. Klasy ry-
walizowały ze sobą w zawodach pił-
karskich, albo bawiły się w różne gry 
we własnym gronie. Klasa VIa spraw-
dziła na własnej skórze, czy podwór-
kowe zabawy rodziców mogą być 
atrakcyjne dla dzisiejszych uczniów. 
Okazało się, że tak. Dziewczynki 
najpierw grały w grę „Wywołuję na 
przeciwko”, a następnie biły rekor-
dy w najwyższych skokach w gumę. 
Chłopców uszczęśliwiła natomiast 
możliwość grania w piłkę nożną. 

Podwórkowe gry i zabawy

Tajemnice Zamku Sieleckiego

począć i nabrać energii do dalszej 
wędrówki. Najważniejsze jednak 
czekało pierwszaków na miejscu: 
udział w prelekcji historycznej 
na temat sosnowieckiego her-
bu, warsztatach plastycznych pt. 
„Herb naszego miasta” oraz zwie-
dzenie samych wnętrz z przewod-
nikiem, p. Moniką Kemparą.

Wytańczona nagroda



Percy Jackson: 
Złodziej Pioruna

Zakończenie roku
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Redakcja „Armaty” w Muzeum Prasy

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Tradycją stały się już nagrody dla 
uczniów za pracę w redakcji naszej 
gazetki. W tym roku, 13 czerwca, 
grono szkolnych dziennikarzy „Ar-
maty i My” pojechało na wycieczkę 
do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczy-
nie. Tam nie tylko zwiedzali, ale też 
brali udział w warsztatach. Poznawali 
pierwsze gazety wydawane na Ślą-
sku, stare maszyny, fachowe nazew-
nictwo stosowane w drukarni, funkcję 
prasy na terenach zaborów a w końcu 

na starej maszynie drukarskiej, tzw. 
„Bostonce” drukowali tekst z ozdob-
nym inicjałem, a przy użyciu drugiej 
„odciskali” na kartonie herb miasta 
Pszczyna. Sporą atrakcją okazała się 
możliwość zagrania własnego utworu 
na starym fortepianie - eksponacie w 
Izbie Telemanna. Na koniec wszyscy 
otrzymali na własność swoje wydruki 
i reprinty starych gazet. 
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Uroczyście zakończył się kolejny rok 
szkolny. Był to rok wyjatkowy, bo 
zakończyło się istnienie szkoły pod-
stawowej, która kształciła uczniów 
w systemie 6 klas. W tym roku szó-
stoklasiści nie usłyszeli ostatniego 
dzwonka i zgodnie z reformą będą 
kontynuować naukę w klasie VII. 
Ale zgodnie z tradycją to właśnie 
uczniowie klas szóstych przygotowali 
akademię na zakończenie roku. Były 
więc podziękowania i kilka uwag na 
temat bezpieczeństwa latem, a także 

ukazane w humorystyczny 
sposób 4 krótkie przedsta-
wienia „Teatrzyku Zielona 

Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. Pani dyrektor, na forum całej 
społeczności szkolnej, pogratulowała 
uczniom, którzy zdobyli szczególne 
osiągnięcia naukowe i sportowe oraz 
życzyła wszystkim dobrego odpo-
czynku w wakacje.
Podczas zakończenia roku szkolnego 
uroczyście pożegnano również dwie 
panie nauczycielki - panią Ewę Za-
ród i panią Barbarę Loskę. Obie panie 
przeszły na zasłużoną emeryturę.

Jeśli jesteś fanem mitologii i świa-
ta pełnego przygód to książka Ricka 
Riordana ,,Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej Pioruna” jest 
dla ciebie idealną lekturą. Książka 
przedstawia historię nastolatka, któ-
ry odkrywa, że nie jest zwyczajnym 
chłopcem, tylko herosem. Życie sta-
wia przed nim wiele wyzwań, z który-
mi musi się zmierzyć. A jakie to były 
wyzwania, przekonajcie się sami. Po-
lecamy.

Wrześniowy kon-
kurs fotograficzny
„Krajobrazy Polski”
Tradycją stały się w naszej szkole 
wrześniowe konkursy fotograficzne. 
W tym roku również zapraszamy do 
udziału. Temat: „Krajobrazy Polski”. 
Przeglądnijcie zdjęcia z wakacyj-
nych wypraw, powspominajcie cie-
kawe miejsca, które odwiedziliście, 
pośmiejcie się z przygód, w których 
uczestniczyliście. A potem wybierz-
cie najładniejsze Waszym zdaniem 
fotografie i przekażcie pani Agniesz-
ce Czernek, która jest organizatorką 
konkursu. Zapraszamy uczniów z 
klas IV-VII. Każdy może dostarczyć 
maksimum trzy zdjęcia w formacie 

15x21 do 13 października.

Zachęcamy wszystkich uczniów do 
współtworzenia szkolnej gazetki i 
profilu na portalu społecznościowym 
Facebook. Każdy ma możliwość pi-
sania o swoich pasjach, lub szkol-
nych wydarzeniach. Zapraszamy do 
kontaktu osobiście lub przez naszą 
skrzynkę na korytarzu. 
Zajęcia kółka dziennikarskiego od-
bywają się w piątki od 8.00 do 8.45.

Zeskanuj kod za pomocą 
bezpłatnej aplikacji QR 
Code Reader i obejrzyj 
film na swojej komórce.


