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Jasełka szkolne

Dzieliliśmy się opłatkiem

Uwielbiam wycinać z papieru
Moje hobby

Klasowe urodziny

Moje hobby to wycinanie i kle-
jenie z papieru. Z papieru można 
zrobić dosłownie wszystko. To 
zajęcie sprawia mi ogromną przy-
jemność. Ostatnio zrobiłam pa-
pierową gwiazdę i myślę, czy nie 
zrobić ich więcej po to, żeby inni 
sąsiedzi mogli je zobaczyć na klat-
ce schodowej.
Natalia Ż.

W dniu 19 grudnia w klasach 
starszych i młodszych odbyły się 
wigilie klasowe. Uczniowie kla-
sy 4a także świętowali ze sobą 
wcześniejszą uroczystość wigilij-
ną. Wszyscy zasiedli do wielkiego 
stołu (zrobionego z ławek). Każdy 
miał okazję przełamać się ze ko-

lega i koleżanką  opłat-
kiem. A po złożeniu so-
bie życzeń, razem z panią 
uczniowie zaśpiewali ko-
lędy. Pod koniec był czas 
na poczęstunek słodkimi 
wypiekami. Wszystkim 
bardzo się podobało. Faj-
nie było wspólnie spędzić 
ten przedświąteczny czas.
Nadia

W ostatni dzień przed Święta-
mi wszyscy uczniowie oglądali 
szkolne jasełka. Przedstawienie 
przygotowali nauczyciele razem z 
dziećmi z klas starszych. Były tra-
dycyjne postaci - Maryja z Józe-
fem, trzej królowie, pastuszkowie, 
ale jednym z bohaterów był też roz-
bójnik. Dziewczynki miały okazję 

wystąpić w 
chórku i w 
roli aniołów. 
Na koniec 
pani dyrektor 
i przewod-
n i c z ą c a 
Rady Rodzi-
ców złożyły 
w s z y s t k i m 
życzenia.
Angela

1 stycznia - Vitalis. Osoba urodzo-
na w tym dniu jest opanowana i 
niezwykle ostrożna, lubi domino-
wać i wyróżniać się z tłumu. Po-
trafi dużo mówić. Ma wrodzony 
talent do odgrywania wiodącej roli 
zarówno na arenie politycznej, jak 
i zawodowej.
22 stycznia - Mateusz. Osoba 
urodzona w tym dniu ceni sobie 
wolność i niezależność  życiową. 
Często pragnie pogłębiać wiedzę, 
dlatego chętnie decyduje się na 
studia. Ma zamiłowanie do sztuki  
- w szczególności kocha książki i 
muzykę.
Alicja Ch.

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



Szczęśliwa rodzina to najlepszy prezent

Bezpieczne pierwszaki

Świąteczna sonda

Kartki dla Hospicjum

Potyczki matematyczneO Świętach, tradycjach i wymarzonym prezencie pod choinką 
rozmawiamy z panią dyrektor Małgorzatą Urban.
- Dzień dobry. Czy możemy Pani 
zadać kilka pytań? - Maciej Twa-
róg.
- Bardzo proszę - Małgorzata 
Urban.
- Jak Pani będzie spędzać Święta? 
- Święta będę spędzać tradycyj-
nie, z całą swoją rodziną, z moim 
mężem, dziećmi i z wnukami.
- Jakie są u Pani w domu tradycje 
świąteczne?
- Są takie jak nakazuje tradycja, 
czyli będzie kolacja wigilijna, 
będzie choinka, będą prezenty, 
będzie tradycyjnych 12 dań i bę-
dziemy śpiewać kolędy.
- Jakie jest Pani ulubione danie 
wigilijne?

- Barszcz czerwony.
- Dowiedzieliśmy się że Pani ku-
piła na kiermaszu obrazek anioła, 
który wygląda tak jak Pani, gdy 
była małą dziewczynką. Czy to 
Pani prezent pod choinkę?
- Ten prezent zrobiłam sama so-
bie.
- A jaki jest Pani wymarzony pre-
zent? 
- Myślę, że szczęśliwa rodzina jest 
najlepszym prezentem.
- Dziękuję za rozmowę i ży-
czę wielu miłych chwil podczas 
Świąt.

Rozmowę przeprowadzili 
Maciej Twaróg i Jagoda Dziubek. 

Nasze sukcesy

Dnia 11.12.2014 roku w szkol-
nej świetlicy odbyło się rozdanie 
nagród w plastycznym konkursie 
międzyszkolnym pt.”Kartka Bo-
żonarodzeniowa”. Organizatorka-
mi były pani Agnieszka Mickie i 
pani Katarzyna Ślęzak. Zaproszo-
no 13 najbardziej utalentowanych 
uczniów z sosnowieckich szkół 
podstawowych. Były też wspólne 
zdjęcia, uściski i życzenia. Kartki 
zostaną przekazane podopiecznym 
hospicjum św. Tomasza Apostoła.
Wiktoria

9 grudnia 2014 w szkole podsta-
wowej nr 6 odbył się konkurs pt. 
„Potyczki matematyczne”. Uczest-
nicy klas piątych musieli zmierzyć 
się z testem komputerowym, który 
składał się z 15 zadań matema-
tycznych. Drużyna naszej szkoły 
w składzie: Anna Czerniewska, 
Aleks Ambroży i  Maciej Derela 
zajęła w I etapie II miejsce. Do I 
miejsca brakowało im zaledwie 1 
punktu. Gratulujemy i czekamy na 
finał, który już w styczniu !
Wiktor Sowa

Do Ogólnopolskiego Testu Wie-
dzy o Bezpieczeństwie przystąpiły 
pierwsze klasy. Test miał spraw-
dzić wiedzę pierwszaków w nastę-
pujących aspektach: bezpieczeń-
stwo w domu, w szkole, w drodze 
do szkoły i w internecie. W prze-
proadzeniu testu pomogły klasy 
VC i VA.
Wiktoria

Alicja IVa - U nas na stole leży za-
wsze 12 dań i cała rodzina śpiewa 
kolędy. Ale najbardziej lubię ubie-
rać choinkę.
Michał VIb - Moim świątecznym 
zwyczajem jest strojenie choinki i 
słuchanie kolęd. Jest też 12 dań na 
stole, w tym placki grzybowe.
Aleks Va - Ja spędzałem Święta 
tradycyjnie w domu z rodzicami.
Tytus Ie - Naszym zwyczajem jest 

zawieszanie bombek na choince, 
odpakowywanie prezentów, dzie-
lenie się opłatkiem, śpiewanie ko-
lęd i cała wieczerza wigilijna.
Magda O - W tym roku Święta 
spędziłam bardziej aktywnie niż 
tradycyjnie, bo jeździłam na san-
kach.
Marta IIIa - Święta spędzam za-
wsze z rodziną. Dużo odpoczywa-
łam i dostałam dużo prezentów.

Przeprowadziliśmy sondę na temat tego jak spędziliście Święta i jakie 
są wasze zwyczaje świateczne. Przeczytajcie wypowiedzi uczniów.

Rysunek aniołkaMała Małgosia - przyszła pani dyrektor



Alicja w Krainie Czarów

Nasze sukcesy

Sukces festynu

Asia wystąpiła w roli jednej z kart.

Przygoda z językiem angielskim

Najładniej piszą

14 grudnia odbył się świąteczny 
festyn. Klasy przygotowały 25 
stoisk. Na stoiskach były zabaw-
ki, słodycze hot-dogi i cola, stroiki 
na stół i świece, firanki, pluszaki, 
kartki i rozmaite ozdoby świątecz-
ne. Była też cukiernia, a na dwóch 
stoiskach można było zrobić so-
bie manicure. Redakcja „Armaty 
i My” też miała swój stolik, a ga-
zeciarze sprzedawali nowy numer 
gazety. Dla chętnych były też gry, 

a grupa teatralna zaprezentowała 
spektakl pt. „Jaś i Małgosia”.
- Najbardziej podobały mi się 
uśmiechy dzieci - skomentował 
udział w zabawie Jarosław Dudek. 
Podczas festynu zebrano ponad 11 
tysięcy złotych! Przedstawiciele 
Rady Rodziców zdecydowali, że 
zostaną one przeznaczone na za-
kup nowoczesnych pomocy na-
ukowych dla uczniów. 
Mikołaj

Dnia 20 grudnia w Klubie Kiepu-
ry odbyło się przedstawienie pt.” 
Alicja w Krainie Czarów”. W tym 
spektaklu brała udział nasza kole-
żanka Asia Paruzel 
razem z innymi dziećmi z Akade-
mii Tańca Flooreski. Występ był 
bardzo interesujący. Asia miała 
rolę karty karo z otoczenia królo-
wej. Po występie powiedziała nam: 
- Trochę się 
d e n e r w o -
wałam, ale 
myślę że 
w s z y s t k o 
się udało i 
podobało.
Maciek

26 listopada 2014 roku odbył się  
w naszej szkole pierwszy kon-
kurs kaligraficzny pt. ,,Już potrafię 
pięknie pisać”. Był on zorgani-
zowany dla uczniów klas II i III.  
Dzięki konkursowi uczestnicy 
udoskonalili swoje pismo, zwrócili 
uwagę na charakter pisma, zadbali 
o rozmieszczenie tekstu. Wśród 24 
uczestników wybrani zostali naj-
lepsi, oto oni : 2 klasy : 1 miejsce – 
Maja Kozyra 2 b i Karolina Indyka 
2 d. 3 klasy : 1 miejsce – Natalia 
Różacka 3 b i Oliwia Wojciechow-
ska 3 b. Gratulujemy zwycięzcom.
Jagoda Dziubek

od 5 do 9 stycznia 50 uczniów z 
naszej szkoły wyjechało na obóz 
językowy Euroweek do Długopo-
la Zdrój. Było tam bardzo wiele 
atrakcji. Nie było dnia bez zajęć. 
- Opiekunami byli wolontariusze z 
całego świata - Turcji, Kolumbii, 
Rumunii, Litwy, Kenii, Hiszpa-
nii, Azerbejdżanu, więc przez cały 
wyjazd trzeba było posługiwać się 

językiem angielskim - 
mówi Nadia Rubik. 
Nie zważając na 
paskudna pogodę, 
wszyscy chodzili na 
spacery i dwukrot-
nie wyjechali na wy-
cieczki - do Kłodzka 
i Bystrzycy Kłodz-
kiej, gdzie zwiedza-
li fabrykę zapałek. 
Wszystkim uczestni-
kom bardzo podobały 
się wieczorne dysko-

teki. Uczniowie dzięki wyjazdowi 
mogli nie tylko poprawić znajo-
mość języka angielskiego, ale też 
poznać kraje wolontariuszy, gdyż 
każdy z nich przygotował prezen-
tację na temat swojej ojczyzny. 
Uczniom towarzyszyli też nauczy-
ciele z naszej szkoły.
Nadia, Mateusz

Zeskanuj kod za po-
mocą bezpłatnej apli-
kacji QR Code Reader 
i obejrzyj film na swo-
jej komórce.



Strudel makowy

Nasze gotowanie i pieczenie Konkurs matematyczny

Szkoła ma logoNoworoczne 
postanowienia

Bezpieczne ferie

Armata i My, redakcja: A. Paruzel, A. Król, A. Chmara, N. Żurek, N. Konieczna, N. Rubik, M. Grabowska, W. Skwarek, J. Dziubek, D. Broś, 
M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski. Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a, e-mail: armataimy@gmail.
com  Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Przeczytajcie naszą sondę i po-
znajcie postanowienia noworocz-
ne Waszych koleżanek i kolegów.
Karolina IId - Będę jadła całe 
swoje śniadanie, będę pomagała 
mamie, będę słuchać rodziców. 
Spróbuję pomidora, nie będę do-
kuczała mojej kuzynce.
Marcin IIIc - Będę pomagał młod-
szemu bratu, któego będę niedługo 
miał.
Magda O - Będę dbała o swój po-
kój.
Emilka IVc - Nie zamierzam się 
zmieniać. Będę nadal miła, uprzej-
ma i będę się dobrze uczyć.

1/2 kg mąki                                                                       
200ml mleka
50 g świeżych drożdży
150g cukru
7 żółtek
120 g masła
1 pomarańcza, sparzona i wyszo-
rowana
80 g orzechów włoskich
100 g rodzynek namoczonych w 
rumie
10-15 łyżek cukru pudru
2 łyżki soku z cytryny
odrobina wody (ok. 2 łyżek) 
1/2 kg masy makowej
Mleko zagotować, stopniowo 
dodać 80 g mąki i energicznie 
mieszć aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Wystudzić, dodać 
pokruszone drożdże. Wymieszać. 
Ciasto przykryć lnianą ścierecz-
ką i włożyć do nagrzanego do 35 
stopni piekarnika na 20-25 min. 
Na patelni rozpuścić masło. Lek-
ko wystudzić. Żółtka z cukrem 
ubić na puszystą masę. Do wyro-

śniętego ciasta dodać ubite żółtka. 
Wyrabiać mikserem stopniowo 
dodając 400 g mąki. Na koniec 
dodać masło i krótko wyrabiać. 
Następnie wyrabiać ręcznie na 
blacie.Ponownie przykryć ście-
reczką i  wstawiamy do piekarnika 
na 30 minut. Posiekane orzechy, 
starta skórkę z pomarańczy, sok z 
połowy pomarańczy i namoczone 
rodzynki dodać do masy mako-
wej.  Wyrośnięte ciasto wyrobić 
ręcznie. Rozwałkować na grubość 
2cm. Przełożyć na pergamin i roz-
smarować na nie masę makową. 
Za pomocą pergaminu zwinąć w 
rulon. Oba końce ciasta podwinąć 
pod spód. Zawinąć całość w perga-
min i włożyć do piekarnika. Po 15 
minutach zwiększyć temperaturę 
do 180 stopni  i piec  kolejne 40 
minut. Utrzeć cukier puder z cy-
tryną i odrobiną wody aż do uzy-
skania lukru. Przestudzony strudel 
makowy polać lukrem i dekoro-
wać skórką pomarańczową.
Alicja Chmara przepis z książki 
Pascal kontra Okrasa

W sudoku należy wpisać cyfry od 
1 do 9 w taki sposób, aby nie po-
wtarzały się ani w rzędach ani w 
kolumnach. Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 lutego. Rozwiązania 
prosimy przekazać pani Agnieszce 
Czernek, lub któremuś z naszych 
redaktorów.

Prawidłowe hasło z krzyżówki to 
„6 GRUDZIEŃ”. Nagrodę otrzy-
muje Karolina Indyka i Izabela 
Gocek z IId. Trójkątów na rysun-
ku było 16. Prawidłową odpowiedź 
podała Alicja Chmara z IVa.

O bezpiecznych feriach rozmawia-
my ze szkolnym pedagogiem pa-
nią Barbarą Dyrką.
- Bezpieczne ferie, to przede 
wszystkim ferie zorganizowane, 
pod nadzorem osoby dorosłej. 
Podczas zabaw na śniegu i upra-
wianiu sportów zimowych trzeba 
pamiętać o kaskach na głowach, 
ale też o tym, aby swoim zachowa-
niem nie narażać siebie i innych 
na niebezpieczeństwo. Mówię tu o 
brawurowym zachowaniu na nar-
tach, sankach czy łyżwach, słucha-
niu instruktorów, czy np. obsługi 
wyciągu narciarskiego. Asolutnie 
niedopuszczalne jest robienie ku-
ligów z sankami doczepionymi do 
samochodu. Trzeba też zachować 
ostrożność podczas zawierania no-
wych znajomości.
Mikołaj

Konkurs na logo szkoły został roz-
strzygnięty! Komisji najbardziej 
spodobał się projekt nadesłany 
przez panią Joannę Monkowicz.
Znak będzie wykorzystywany do 
celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyj-
nych czy promocyjnych.


