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Zagłosuj na „Ścieżkę zdrowia”
Oto Mister Szkoły 2017/2018

Wydarzenia

Wybieramy też projekt szkolny

Jeszcze do północy, 16 października 
można głosować na projekty zgło-
szone do tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Jeden z projektów 
Strefy Edukacji, z kategorii „szkoły”, 
dotyczy naszej SP42. Chodzi o za-
gospodarowanie części terenu boisk 
na ścieżkę zdrowia dla dzieci. Jeśli 
wygramy, powstanie fantastyczny, 
kolorowy, bezpieczny plac zabaw ze 
zjeżdżalniami, tunelami, podwiesza-
nymi platformami, domkami, ścian-

kami wspinaczkowymi. Nasze dzieci 
nie tylko będą miały okazję do świet-
nej zabawy (nawet na lekcjach wf), 
ale też - ze względu na różny stopień 
trudności elementów - będą mogły 
doskonalić swoje umiejętności mo-
toryczne i dostaną darmowe zajęcia 
integracji sensorycznej. 
A więc - głosujemy, namawiamy in-
nych do głosowania, reklamujemy 
nasz projekt, gdzie tylko się da. 
Do dzieła! Uda nam się!

Strefa Edukacji (szkolna)
Numer projektu: XVIII/11/S

Głosują wszyscy mieszkańcy Sosnowca. Dzieci również.
Do 16 października.
Na projekt głosować można bez względu na miejsce zameldowania.

JAK: INTERNETOWO
www.obywatelski.sosnowiec.pl

W tym roku, po raz pierwszy, równole-
gle z głosowaniem na miejski Budżet 
Obywatelski, uczniowie szkół wybie-
rają projekt w ramach Młodzieżowe-
go Budżetu Obywatelskiego. Akcja ta 
polega na tym, że każdy uczeń mógł 
w swojej placówce zgłosić dowolny 
projekt. Musiał się tylko zmieścić w 
kwocie 6060zł i uzyskać poparcie. 
W naszej szkole zgłoszono 6 takich 

inicjatyw. Od 2 
do 6 październi-
ka trwała promo-
cja, a od 6 do 16 
można głosować. 
Przypomnijmy: 
Projekt nr 1 to 
Świetlicowy Klub 
Kinomaniaka, nr 
2 Zestaw projek-
cyjny do sali 28, 
nr 3 Zestaw ko-
szy (wózków) na 
piłki do sali gim-

nastycznej, nr 4 Źródełko wody pit-
nej, nr 5 Zakup szafek szkolnych, nr 6 
Szkolny radiowęzeł wraz ze studiem 
dziennikarskim. Każdy uczeń może 
zagłosować na jeden, wybrany przez 
siebie, projekt. Kto jeszcze tego nie 
zrobił, niech koniecznie się zdecydu-
je. To Wasza szkoła - Wy decydujecie 
co jest dla Was najważniejsze!
Oliwia

Dzień Chłopaka stał się już u nas tra-
dycyjną okazją do wyborów Mistera 
Szkoły. Wybory polegają na tym, że 
żeńska część szkoły głosuje na swo-
jego własnego kandydata. Wybory są 
tajne. Nowym Misterem Szkoły zo-
stał Bartek Kręcisz z klasy IVc. W za-
bawie wzięło udział 70 dziewczynek. 
Oddano głosy na 35 kolegów.
Nadia

Dzień Chłopaka - Dzień Muszki

29 września obchodziliśmy szkol-
ny Dzień Chłopaka. W niektórych 
klasach powstały okolicznościowe 
gazetki o męskiej części klasy, a w 
większości klas dziewczyny przygo-
towały dla swoich kolegów różne nie-
spodzianki. 
Tego dnia obchodzono też Dzień 
Muszki. Z tej okazji wszyscy ucznio-
wie mogli przyjść z elegancką kokar-
dą pod szyją. Chętnych nie było co 
prawda zbyt wielu, ale męska część 
szkoły bawiła się tego dnia doskona-
le.
Nadia



Wybory do Samorządu SzkolnegoWydarzenia

Piknik na Sielcu

Wycieczka do Żarek

Konkurs fotograficzny

Uwaga uczniowie klas IV-VII - jesz-
cze tylko dwa dni zostały aby wziąć 
udział w tegorocznym konkursie foto-
graficznym „Krajobrazy Polski”. Trzy 
zdjęcia formatu 15x21 należy oddać 
pani Agnieszce Czernek, organizator-
ce konkursu, do 13 października. 

Klasy 3e i 3a były już na pierwszej 
wycieczce. Tym razem w Żarkach. 
Zwiedzały stary młyn i wykonywały 
lizaki i glicerynowe mydełka w Ma-
nufakturze Hokus Pukus.

Tarapaty

Uczniowie klas VIIa i VIIc w czwar-
tek, 5 października, odebrali nagrodę 
za zwycięstwo w całorocznej akcji 
„Klasa liderów”, prowadzonej przez 
Samorząd Szkolny. Nagrodą były bi-
lety do kina. Uczniowie wraz z wy-
chowawczyniami pojechali do kina 
Helios na film „Tarapaty”. Opowia-
da on o Julce, która spędza wakacje 
u ciotki, gdzie poznaje Olka. W ręce 
dzieci wpada plan, mający prowadzić 
do skarbu. Film „Tarapaty” to idealna 
rozrywka dla miłośników zagadek de-
tektywistycznych i opowieści o przy-
jaźni. 
Milena

10 września w Parku Sieleckim odbył 
się Piknik Budżetów Obywatelskich. 
Nie mogło nas tam zabraknąć. Nasza 
szkoła złożyła wniosek o zagospo-
darowanie kolejnej części starych 
boisk. W promocję zaangażowali się 
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Na 
naszym stoisku rozdawaliśmy kwia-
ty i zwierzątka zrobione z balonów, 
aktualne i archiwalne numery gazetki 
szkolnej, chętni mogli zagrać w bo-
ule, pomalować buzię, poćwiczyć z 
uczniami z klasy sportowej, zobaczyć 
występ zespołu „Superstar”, poma-
lować farbami na folii czy porzucać 
piłką do kosza. O projekcie i zasadach 
głosowania przeczytacie na pierwszej 
stronie. Projekt znalazł się w Strefie 
Edukacji (szkolnej), numer projektu 
XVIII/11/S. 

Konkurs na Facebooku
Zapraszamy do nowej zabawy. Od 
października, co tydzień, w każdy 
poniedziałek, w samo południe uka-
że się na naszym profilu zagadka. W 
wersji dla klas młodszych i starszych. 
Na zagadkę należy odpowiedzieć w 
komentarzu do posta (z imieniem, na-
zwiskiem i klasą ucznia), lub na kart-
ce, którą wrzucacie do „armatowej” 
skrzynki umieszczonej na ścianie, 
przy pierwszej „kostce”. Na odpo-
wiedź macie tydzień. Raz w miesiącu 
najbardziej aktywny uczeń otrzyma 
dyplom i mały upominek. Na koniec 
roku, podczas uroczystego zakończe-
nia roku szkolnego nagrodzimy tych, 
którzy wykazali się największym za-
angażowaniem. Zaglądajcie na nasz 
profil i bądźcie aktywni!

Wybory do samorządu szkolnego to 
ważne wydarzenie. Koleżeńscy, kre-
atywni, dobrze współpracujący przed-
stawiciele społeczności uczniowskiej 
sprawią, że czas spędzony w ławkach 
będzie mile wspominany. Ubiegło-
roczna trójka działająca w samorzą-
dzie postawiła poprzeczkę bardzo 
wysoko. Przez cały rok prowadziła 
rozmaite akcje, aktywizując całą spo-
łeczność szkoły. Kandydaci do tego-
rocznego samorządu będą musieli 
wykazać się nie lada zaangażowaniem 
i pomysłowością. Swoje kandydatury 
i programy wyborcze przedstawili już 
na plakatach. Wybory potrwają cały 
tydzień od 9 do 12 października. Każ-
dy uczeń może zagłosować tylko raz 
i tylko na jedną osobę. Zapoznajcie 

się z kandydatami i wybierzcie oso-
by, które waszym zdaniem najlepiej 
sprawdzą się w roli waszych repre-
zentantów:

1. Julia Nowak Vd
2. Karolina Indyka Vd
3. Amelia Debudaj VIc
4. Franciszek Kuśta VIa
5. Franek Bajbak VIc
6. Mateusz Feliks VIa
7. Bartosz Mazurek VIa
8. Nina Wesołowska VIIc
9. Wiktor Słyk VIIc
10. Maciej Twaróg VIIa
11. Kamil Pawłowski VIc
12. Kewin Lenartowicz VIc
13. Magda Cichecka Va
14. Maja Olszewska IVa
15. Maksymilian Okaj VIa
16. Julia Fornalczyk IVa
17. Szymon Polewczak VIb
18. Alicja Sikorska VIId
19. Julia Reczko VIb
20. Dawid Feliks Va
21. Julia Snakowska IVa



Wirtualne adopcje zwierząt
Jak na studiach

Album koni - tinkerBudki dla kotków

Wydarzenia

HOBBY

Uczniowie klasy VIIa poczuli się jak 
studenci. W poniedziałek, 25 wrze-
śnia zamiast siedzieć w ławkach 
szkolnych, wysłuchali sześciu wykła-
dów w aulach Uniwersytetu Śląskie-
go. Cykl obejmował zajęcia z zakresu 
biotechnologii i medycyny. Podczas 
jednego z wykładów prowadzący po-
kroił serce, pokazując zastawki czy 
tętnice. Podczas kolejnych wykładów 
można było uczestniczyć w różnych 
doświadczeniach związanych z ukła-
dem krążenia i oddechowym. Chęt-
nych nie brakowało.
Maciek

Tinker to rasa koni ogólnoużytko-
wych, często o srokatym umasz-

czeniu. Mają mocną szyję i 
szerokie łopatki, często usta-
wione stromo. Łby są pięk-
ne, mocne a uszy długie. Ich 
cechą charakterystyczną jest 
bujna grzywa i obfite owło-
sienie ogona. Konie rasy tin-
ker są mało wymagające i 
ciekawskie, nie boją się ludzi, 
chętnie współpracują z dzieć-
mi.

Zuzanna WrzołekZrobiło się zimno i potrzebne są 
budki dla osiedlowych kotów. Bud-
ka musi być solidna, dobrze ocieplo-
na i zabezpieczona folią. Ze wzglę-
du na koszty, jakie trzeba ponieść 
przy zakupie materiałów, można 
oczywiście wykonać w dwie osoby 
- lepiej jedna a solidna. Oczywiście 
budki drewniane (sporo wzorów w 
necie), też mile widziane. Za budki 
można dostać punkty z zachowania, 
a w klasach młodszych „wspaniale”. 
Informacji na temat wykonania bu-
dek i całej akcji udzieli chętnie pani 
Katarzyna Szymiec.

W KINACH
Film „It” to idealny film dla fanów 
horrorów i fantasy. Swoją premie-
rę w Polsce miał 8 września.
Film opowiada o dzieciach z małe-
go miasteczka, które terroryzuje i 
porywa tajemnicza istota przybie-
rająca postać klauna. 
Film oparty jest na motywach po-
pularnej powieści Stephena Kin-
ga pod tym samym tytułem, która 
przeraża czytelników od lat.
Milena

W szkole od września ruszyła akcja 
wirtualnych adopcji. Klasy mają 
możliwość zaopiekować się psem 
lub kotkiem. Psy są ze schroniska, 
koty z Kociej Przystani i od wo-
lontariuszek, które opiekują się i 
dokarmiają koty żyjące na naszych 

ulicach. Zwierzęta potrzebują je-
dzenia, ciepłych budek na zimę ale 
też stałych domów. Dlatego oprócz 
zbiórki pieniędzy na karmę, czy 
zakupu samej karmy, potrzebna 
jest akcja reklamowa, dzięki której 
zwierzaki trafią do rodzin, które 
już na stałe otoczą je opieką. Wir-
tualne adopcje sprawdzają się do-
skonale. Dzięki nim dzieci, które 
nie mogą mieć na stałe swojego 
pupila w domu, mają szansę opie-
kować się, a nawet odwiedzać swo-
jego adoptowanego podopieczne-
go. W naszej szkole w akcję adopcji 
wirtualnych włączyło się już 14 
klas (razem z zerówkami). Mają 
pod opieką 11 zwierząt (3 psy i 8 
kotów). 
Czekamy na kolejnych chętnych.



Harry Potter 
i kamień filozoficzny

400 występ Ronaldo i pełny sukces
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Dziewczyny górą!

Aktualne numery 
kont bankowych

Ręczni w świetnej 
formie

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

STREFA KIBICA

26 września odbyło się piłkarskie 
widowisko - mecz Real Madrit vs 
Borussia Dortmund. Szanse były wy-
równane, lecz Real Madryt był górą
i wygrał 3:1. 
Jedną bramkę strzelił G. Bale, dwie 

C. Ronaldo. Ronaldo uczcił tym sa-
mym swój 400 występ w drużynie 
Królewskich. 
Dla Borussi jedyną bramkę strzelił 
P-E Aubameyang.
Damian

W piątek, 29 września drużyna dziew-
cząt z klas 5-7 wywalczyła drugie 
miejsce podczas Mistrzostw Sosnow-
ca w piłce nożnej szkół podstawo-
wych. Brawo dziewczyny. 
Wiktoria

Lekkoatleci 
niezwyciężeni

Drużyna chłopców z naszej szkoły, 
wybrana przez nauczycieli wf, wzię-
ła udział w Mistrzostwach Sosnowca 
w Lekkoatletyce. Indywidualnie na 
podium stanęli  Jakub Żaczek - zwy-
cięzca biegu na 60m, Dawid Adam-
czyk - srebrny medalista biegu na 
1000m i Mateusz Mleczko - brązowy 
medalista rzutu piłeczką palantową. 
W klasyfikacji punktowej cały skład 
wyprzedził drużynę z miejsca II aż 
o 40 punktów i tym samym chłopcy 
wywalczyli I miejsce. Uczniowie: Ja-
kub Żaczek,  Kacper Dądela, Kamil 
Tutaj, Kacper Ogrodniczak, Dawid 
Adamczyk, Mateusz Feliks, Dawid 
Petlak, Mikołaj Olszewski - wszyscy 
VIa, Mateusz Czapla - Vd, Mateusz 
Mleczko i Mikołaj Twaróg - VIIa, 
Kewin Lenartowicz i  Kamil Pawłow-
ski -VIc wystartowali w pięciu kon-
kurencjach - skoku w dal, biegach na 
60m, 300m, 1000m i rzucie piłeczką 
palantową. Lekkoatletyczna drużyna 
chłopców z naszej szkoły nie przegra-
ła od września ubiegłego roku żad-
nych zawodow tego typu! 
Mikołaj

W dniach 15-17 września, w Legnicy 
odbył się turniej piłki ręcznej „Lion 
Cup”. Nasi uczniowie, tworzący dru-
żynę MUKS Zagłębie Sosnowiec nie 
tylko wzięli w nim udział, ale też  wy-
grali wszystkie mecze turnieju i zdo-
byli 1 miejsce. Wszystkim gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.
Mateusz

Książką, którą chciałabym Wam po-
lecić jest „Harry Potter i kamień fi-
lozoficzny” J. K. Rowling. Powieść 
opowiada o jedenastoletnim chłopcu, 
który odkrywa, że jest czarodziejem 
i przeżywa swoją wielką przygo-
dę w Szkole Magii i Czarodziejstwa 
Hogwart. Książka otwiera cały cykl 
przygód młodego czarodzieja aż do 
jego dorosłości. Seria o Harrym sta-
ła się niezwykle popularna na całym 
świecie. Na podstawie książek po-
wstały też filmy. Harry’ego Pottera 
polecam osobom, które uwielbiają 
fantastykę i magię, a także cenią hi-
storie o przyjaźni.
Ala

Konto do wpłat za obiady:
21 1050 1142 1000 0090 3109 
9857
Konto Rady Rodziców:
95 1240 4836 1111 0010 3568 
9291


