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Pasowanie na ucznia
Dzień Dyni

Wydarzenia

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

Dzień Nauczyciela na poważnie 
i na wesoło

Dnia 13 października, w naszej szko-
le, na sali gimnastycznej, odbyło się 
uroczyste  ślubowanie trzech klas 
pierwszaków. Nasi mali uczniowie 
zaprezentowali najpierw wspaniały 
pokaz taneczny i montaż słowno-mu-
zyczny. 

Po występach, pani dyrektor Małgo-
rzata Urban wraz ze swoimi zastęp-
czyniami - panią Agnieszką Czernek 
i panią Joanną Pełką dokonały paso-
wania na ucznia. Niektóre maluchy 
były zestresowane widząc ogromną 
kredkę uderzającą w ich ramię.

Kontrowersyjne święto Halloween 
zostało zastąpione w naszej szkole 
Świętem Dyni. Mimo zmiany, ucznio-
wie mogli się przebrać za przeróżne 
straszydła. Dekoracje klas nawiązy-
wały natomiast do nazwy święta 
i sprawiły, że wiele pracowni zamie-
niło się w prawdziwy las strasznych 
dyń.
Będzie źródełko
W tym roku, po raz pierwszy, również 
uczniowie w szkołach mogli składać 
projekty, w ramach Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. W naszej 
placówce konkurowało ze sobą 6 po-
mysłów. Po podliczeniu głosów oka-
zało się, że nieznaczną liczbą zwycię-
żył projekt montażu źródełka wody 
pitnej. Zostanie on zrealizowany w 
2018 roku.

12 października obchodziliśmy w 
naszej szkole Dzień Edukacji Naro-
dowej. W tym dniu obowiązywały 
uczniów stroje galowe. Dzięki temu 
obchody nabrały od razu uroczy-
stego charakteru. Dla wszystkich 
nauczycieli i pracowników szkoły 
przygotowano program artystyczny. 
Były wiersze, scenki humorystyczne 
i oczywiście życzenia, a wszystko to 
przeplatane piosenkami. Warto wspo-

mnieć, że właśnie pod-
czas akademii odbył się 
debiutancki występ na-
szego szkolnego chóru 
(gratulujemy udanego 
występu 

i czekamy na więcej). Na koniec aka-
demii każdy pracownik szkoły został 
obdarowany balonowym kwiatkiem. 
Uczniowie z poszczególnych klas 
także pamiętali o swoich pedagogach 
i podarowali swoim nauczycielom 
kwiaty lub słodkie upominki. 
Wszystkim pracownikom naszej 
szkoły życzymy jeszcze raz wielu 
sukcesów, cierpliwości i wytrwałości.



Eliminacje do koncertu „Mam talent”Wydarzenia
Mistrzowie 
tabliczki mnożenia
29 września odbył się w naszej szko-
le konkurs matematyczny „Ekspert 
Tabliczki Mnożenia”, z okazji VII 
Światowego Dnia Tabliczki Mnoże-
nia. Każdą klasę w oddziałach III-VI 
reprezentowały osoby pracujące w 
2-osobowej grupie. Oto wyniki kon-
kursu:
 Klasy III:
1 miejsce: IIIb Zuzanna Gewald, 
Filip Pilarczyk
2 miejsce: IIIe Piotr Pabiańczyk, 
Weronika Czaja
3 miejsce: IIIc Bartek Olszak, 
Kacper Łach
4 miejsce: IIIa Nadia Wieruszewska, 
Julia Sobolewska
5 miejsce: IIId Adam Ngo Trong, 
Klaudia Jasińska
Klasy IV:
1 miejsce: IVa Borys Wawrzynów,
Maciej Ryszka
2 miejsce: IVd Filip Deluga, 
Dominik Cyran
IVb Magdalena Marek, 
Natalia Kucharska
3 miejsce: IVc Mariusz Schab, 
Piotr Zając
4 miejsce: IVe Artur Wykurz, 
Mateusz Okaj
Klasy V:
1 miejsce: Vd Emilia Komendarczyk, 
Tymoteusz Waloch
2 miejsce: Vb Nikola Szczepanek, 
Ania Buchacz
3 miejsce: Va Szymon Betka, Bartosz 
Koczewski
4 miejsce: Vc Krzysztof Pełka, Ma-
ciej Preczinger
Klasy VI:
1 miejsce: VIb Szymon Polewczak, 
Tomasz Stokłosa
2 miejsce: VIa Maciej Wieczorkow-
ski, Kamil Tutaj
3 miejsce: VIc Michał Czernecki, 
Piotr Czerniewski
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom ogromnej wiedzy i nie-
bywałego sprytu oraz życzymy dal-
szych sukcesów matematycznych!

Spotkali Skarbnika

W poniedziałkowy poranek klasy II a 
i II b wyruszyły w kierunku Wieliczki  
by zwiedzić słynną kopalnię soli.
Na miejscu czekały na uczniów nie-
małe atrakcje: przede wszystkim 
udział w programie edukacyjnym dla 
klas 1-3 pt. „Odkrywamy Solilandię”. 
Dzieci szukały w kopalni motywów 
ze świata baśni, spotkali się ze Skarb-
nikiem, rozwiązywali quiz, a także 
brali udział w grach i zabawach w 
towarzystwie Soliludka. Całą przy-
godę wieńczyło wręczenie Dyplo-
mów Znawcy i Przyjaciela Solilandii 
oraz drobnych upominków – lizaków, 
przypinek i zakładek do książek z So-
lilandii.

Dzień spódnicy

Aż 34 wykonawców zgłosiło się do 
eliminacji konkursu „Mam talent”. 
Uczestnicy bardzo się starali. Grali, 
śpiewali, tańczyli, pokazywali akro-
bacje. Wyróżnione osoby zaprezen-
tują swoje umiejętności podczas kon-
certu charytatywnego, 13 listopada. 
Oto lista osób, które zaprezentują się 
na scenie:
Maciej Twaróg, Nadia Makowska i 

Oliwia Kurylas, Wero-
nika Korczyńska, Inga 
Gmiter, Ola Cikalska, 
Dominika Lasek, Mi-
kołaj Twaróg i Mate-
usz Mleczko, Gabry-
sia Wójcik, Blanka 
Bałtrukiewicz, Emilia 

Falkiewicz, Nadia Sikora, Wiktoria 
i Konrad Ciępka, Monika Marciniak 
i Nadia Wieruszewska, Jagoda Sta-
churka i Ania Rechnio i Maja Nowa-
kowska i Sandra Kowalska, Micha-
lina Wójcik, Maja Olszewska i Julia 
Snakowska, Piotr Pabiańczyk, Domi-
nika Więckowska. Gratulujemy i już z 
niecierpliwością czekamy na koncert.  

W poniedziałek, 30 października 
społeczność naszej szkoły bawiła się 
świętując Dzień Spódnicy. 
W tym dniu, osoby ubrane w spódnicę 
nie były pytane i zostały zwolnione z 
odrabiania prac domowych. Dziew-
czynki nie miały żadnych oporów 
przed przyłączeniem się do zabawy. 
Ale nie zabrakło również  chłopców 
w odważnym przebraniu. 



Eko warsztaty

Album koni - koń hanowerski

Poniedziałkowy Konkurs 
Południowy - wyniki

Wydarzenia

HOBBY

W naszej szkole temat ekologii zaj-
muje bardzo ważne miejsce. Syste-
matycznie odbywają się pogadanki w 
sprawie segregowania śmieci i dbania 
o środowisko. 17 października klasy 
7a i 7c uczestniczyły w warsztatach 
ekologicznych. Zaproszeni goście z 
Kampanii EKON w ciekawy sposób 
wyjaśnili zagadnienia segregacji od-
padów,  recyklingu i troski o środowi-
sko naturalne.

Ognisko integracyjne

Klasa VIIa realizuje w bieżącym 
roku szkolnym projekt współpracy 
ze społecznością Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 4. Pomysł zakłada cykl 
tematycznych spotkań integracyj-
nych. Pierwsze spotkanie - „Święto 
pieczonego ziemniaka” - odbyło się 
w sobotę, 14 października. Przybyli 

nie tylko skupili się 
na pieczeniu ziem-
niaczków i kiełbasek 
ale też wykorzystali 
piękną pogodę na za-
bawę na placu zabaw 

i granie w piłkę. Atmosfera była re-
welacyjna! Wszyscy świetnie się ba-
wili. Następne spotkanie odbędzie się 
przy okazji wróżb andrzejkowych. 
Dziękujemy dyrekcji, pedagogom, 
uczniom, rodzicom i opiekunom za 
tak liczne przybycie, zaangażowanie 
i włączenie się do projektu.

Ozdabiamy dynie - konkurs
Świetlica szkolna zaprosiła uczniów 
do udziału w konkursie na najład-
niej ozodbioną dynię. Wyróżnione 
zostały prace Radosława Mikosa z 
3a, Nadii Kowalskiej z 1a, Kingi Ba-
dowskiej z 4d, i Grzegorza Kościenia 
z 2a. Uczniowie otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe a wszyscy, któ-
rzy wzięli udział w konkursie słodki 
wafelek.

Koń hanowerski to koń gorącokrwi-
sty o harmonijnej budowie ciała. 

Uzyskuje wysokość 
ok. 162-175 cm w kłę-
bie. Zwykle ma kasz-
tanowate lub gniade 
umaszczenie. Konie te 
pochodzą z Niemiec. 
Ale w XVIII w. zostały 
sprowadzone do Anglii 
i tam rozwinęła się ich 
hodowla. Początkowo 
były wykorzystywane 
jako konie pracujące. 
Są wytrzymałe, cierpli-
we i posłuszne. Dziś są 
to konie sportowe, czę-

sto trenowane na zawody.

Na początku października redakcja 
„Armaty” zaprosiła uczniów do zaba-
wy. W każdy poniedziałek, punktual-
nie o godzinie 12, na profilu szkoły, 
na Facebooku, opublikowane zostaje 
pytanie-zagadka. Pytania łatwiejsze 
są przeznaczone dla uczniów klas 
1-3, pytania nieco trudniejsze dla 
uczniów klas 4-7. Na odpowiedź jest 
tydzień. Odpowiedzi można pisać w 
komentarzu pod postem, lub wrzucić 
na karteczce do skrzynki kontaktowej 
„Armaty”. Najaktywniejsi zostają na-
grodzeni drobnym upominkiem raz 
na miesiąc. W październiku najwię-
cej poprawnych odpowiedzi udzielili: 
Alex Odorzyński 1a, Grzesiu Koścień 
2a, Mateusz Tomczak 1a i Filip My-
śliwiec 1a. Wyróżniona zostaje rów-
nież Nadia Kowalska 4e, gdyż jako 
jedyna podała prawidłową odpowiedź 
w ostatniej zagadce. Oto poprawne 
odpowiedzi:
1. kwiat paproci/znaczek pocztowy
2. kajak/babcia z córką i wnuczką
3. woźnica/jutro
4. zegarmistrz/tajemnica
5. ananas/litera „a”
Zabawa będzie kontynuowana przez 
cały rok szkolny. Zachęcamy do 
udziału.



Kroniki Archeo

Krajobrazy Polski

Armata i My, redakcja:  A. Chmara, N. Żurek, N. Rubik, M. Grabowska, O. Sowińska, D. Broś, M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski, J. Krawczyk, 
                                                    A. Chruściel, Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg  Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a. 
Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Przełaje

Zwiedzali perły PogoniPRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Dziady

Polecamy najsławniejszy bestseller 
Agnieszki Stelmaszyk „Kroniki Ar-
cheo”. Seria składa się z 10 tomów. 
Są to książki przygodowe. 
Ania i Bartek Ostrowscy oraz Mary 
Jane, Jim i Martin Gardner to dzie-
ci słynnych archeologów z Polski                    
i Anglii. Lady Ginevra  w swojej bi-
bliotece znajduje stary ostrakon i po-
żółkłą kartkę. Ania i Bartek razem z 
panną Ofelią przylatują do Egiptu, 
gdzie spotykają się ze swoimi przy-
jaciółmi z Anglii. Kilka dni później 
jadą do Amarny, gdzie ich rodzice 
prowadzą wykopaliska przy grobow-
cu X. Dzieci cały czas rozmyślają nad 
tajemnicą klejnotu Nefertiti. Gdy w 
końcu odnajdują świątynie byłej kró-
lowej Egiptu okazuje się, że klejnotu 
tam nie ma. Później dzieci i panna 
Ofelia zostają zamknięci w więzieniu.  
Dalszego przebiegu wydarzeń dowie-
cie się po przeczytaniu tej pasjonują-
cej książki, która w ciekawy sposób 
pokazuje piękno Egiptu oraz jego hi-
storię. Bohaterowie mają liczne przy-
gody, często ich życiu zagraża nie-
bezpieczeństwo. Muszą wykazać się 
sprytem, inteligencją i wytrwałością 
do rozwiązania zagadki. Jeżeli zain-
teresowało was, co oznacza słowo 
ostrakon, to tym prędzej wypożyczcie 
tę książkę z biblioteki. Serdecznie po-
lecamy.

Nowy Samorząd
Znamy już skład nowego Samorządu 
Szkolnego. Przewodniczącą została 
Alicja Sikorska z 7d, zastępcą Maciej 
Twaróg z 7a i sekretarzem Franciszek 
Kuśta z 6a. Głosowało 324 uczniów, 
oddano 319 ważnych głosów. Wszy-
scy uczniowie liczą na pomysłowość 
i zaangażowanie nowych przedstawi-
cieli.

Poznajcie laureatów konkursu foto-
graficznego „Krajobrazy Polski”:
I miejsce Alicja Sikorska, II miejsce 
Maciej i Mikołaj Twaróg, III miejsce 
Natalia Lipińska, Natalia Piasecka 
i Wiktor Słyk. Wyróżnienia: Tymo-
teusz i Klementyna Waloch, Alan 
Szymczyk, Karolina Indyka, Kamil 
Kopciński. Serdecznie gratulujemy. 

W tegorocznych sztafetowych bie-
gach przełajowych drużyna naszych 
chłopców nie dała szans swoim prze-
ciwnikom i  wygrała zawody. Dziew-
częta pomimo to, że nie były fawo-
rytkami, po ambitnej walce, zajęły 
trzecie miejsce. Chłopcy wystąpili w 
składzie: Jakub Bieszczad, Kacper 
Dądela, Mikołaj Olszewski, Dawid 
Petlak, Jakub Żaczek, Kamil Tutaj, 
Mateusz Feliks, Dawid Adamczyk, 
Kamil Murias. Dziewczęta w skła-
dzie: Klaudia Zygulska, Oliwia Kury-
las, Dominika Więckowska, Nadia Si-
kora, Blanka Bałtrukiewicz, Gabriela 
Wójcik, Barbara Sobieraj. Gratuluje-
my!

27 października wszystkie klasy 7 
pojechały do Teatru Dzieci Zagłębia 
w Będzinie na spektakl pt. „Dziady” 
A. Mickiewicza. Przedstawienie opo-
wiada o niespełnionej miłości upiora i 
pastereczki, która w Dzień Zaduszny 
wybiera się do kaplicy przy cmenta-
rzu, by świętować „dziady” - staropo-
gański zwyczaj pomagania  błąkają-
cym się duchom, by w końcu zaznały 
spokój. 
- Uczniom z mojej klasy niezbyt po-
dobał się spektakl, ponieważ język 
sztuki był trudny do zrozumienia. Ale 
według mnie „Dziady” były bardzo 
ciekawe - skomentował przedstawie-
nie jeden z uczniów.

Wybrani uczniowie starszych klas 
i uczestnicy zajęć kółka historycznego 
wybrali się w środę 18 października, 
razem z organizatorkami wyjścia - pa-
nią M. Żak i J. Felczak - na wycieczkę 
do Pałacu Dietla i kościoła ewange-
lickiego. Wycieczka była o tyle nie-
zwykła, że ani pałac, ani kościół nie 
są udostępniane do zwiedzania szero-
kiej publiczności. Opowieści kusto-

sza pałacu rozwinęły 
wyobraźnię uczniów 
na temat dawnych 
mieszkańców pałacu a 
spotkanie z księdzem 
Robertem Augustynem 
przyniosło sporo nie-
spodzianek. Cierpliwie 

odpowiadał on na wszystkie pytania 
dotyczące różnic w kościele ewange-
lickim i katolickim, ale okazało się, 
że równie ciekawa jest pasja wikariu-
sza. Realizuje on projekt https://www.
facebook.com/naj.skrzyzowanie/  a 
jego hobby są rajdy samochodowe. 
Do jego wyścigówki można było 
wejść a nawet usłyszeć ryk silnika.


