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Jasełka: Gabriel w depresji, służąca Magda
Kiermasz świateczny

Wydarzenia

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

Opłatek, życzenia, barszcz i pierogi

Ostatni dzień przed Świętami Bożego 
Narodzenia jest dniem wyjątkowym 
w naszej szkole. Tego dnia nie tylko 
odbywają się klasowe wigilie, ale też 
cała społeczność szkoły ma szansę 
uczestniczyć w jasełkach. Spora grupa 
uczniów przygotowuje przedstawie-
nie pod kierunkiem nauczycieli, by 
w przystępny i często wesoły sposób 
przedstawić historię narodzenia Pana 
Jezusa pozostałym uczniom i nauczy-
cielom. W tegorocznym, jak zwykle 
wspaniale przygotowanym przedsta-

wieniu, występowali Maryja z Dzie-
ciątkiem, Józef, Herod, pastuszkowie, 
królowie, aniołowie ale też śmierć, 
diabeł, hetman nawrócony na dobrą 
drogę i brawurowo zagrana postać 
Magdy - służacej heroda. Całość do-
pełnili swoim występem chór i soliści. 
Wszyscy aktorzy musieli występować 
dwa razy, bo spektakl był prezentowa-
ny dwóm grupom widzów. Tegorocz-
ne jasełka przygotowały Panie Ewa 
Felis, Klaudia Kwiatkowska, Lucyna 
Rusek i Marzena Szydło. 

10 grudnia w naszej szkole po raz 
kolejny odbył się kiermasz świątecz-
ny. Wiele klas przygotowało własne 
stoiska, na których można było kupić 
słodkie wypieki, ręcznie robione de-
koracje choinkowe, stroiki i śliczne 
drobiazgi w sam raz nadające się do 
podarowania jako prezenty. Gościn-
nie, swoje stoisko z rzeczami wykona-
nymi przez osoby niepełnosprawne, 
miał też Zespół Szkół Specjalnych nr 
4 z Sosnowca. I wystawcom i odwie-
dzającym łatwo udzieliła się świątecz-
na atmosfera. Pomysłodawcą całego 
wydarzenia była Rada Rodziców.

Czesław śpiewa Barock

W grudniowe przedpołudnie ucznio-
wie klas starszych wraz z Panią Ma-
rzeną Szydło oraz klasa IIa wraz z 
wychowawcą panią Aleksandrą Żyłką-
-Szczepańską uczestniczyli w koncer-
cie muzyka Czesława Mozila i kwar-
tetu smyczkowego Arte dei Suonatori 
pt. ”CZESŁAW ŚPIEWA BAROCK”. 
Muzycy przedstawili w swoim koncer-
cie przykłady utworów epoki baroku 
„mniej poważnie”. Koncert zachwycił 
niemalże wszystkich uczniów. BYŁO 
SUUUPER!

Nowy numer konta do wpłat 22 grudnia czas spędzony w szkole 
był wyjątkowo przyjemny. W każdej 
klasie odbywały się spotkania przy 
wigilijnym stole. W odświętnych stro-
jach uczniowie dzielili się opłatkiem, 
śpiewali kolędy, rozmawiali ze sobą i 

z wychowawcami. O dziwo, 
w kilku klasach przydało się 
dodatkowe miejsce dla nie-
spodziewanego gościa. Na 
stołach nie zabrakło słod-
kości, ale też wigilijnych po-
traw - barszczu z uszkami, 
pierogów, sałatki. W nie-
których klasach świąteczne 
spotkanie urozmaicono gra-
mi i zabawami.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zostaje 
zmieniony numer konta do wszelkich 
wpłat. Nowy numer konta PKO BP:

83 1020 2313 0000 3502 0579 6521



Jasełka na FranciszkańskiejWydarzenia

List do Św. Mikołaja

Charytatywne 
dekorowanie pierników

Szlachetna paczka

Warsztaty piernikowe, w których 
uczestniczą od poczatku stycznia 
uczniowie wielu klas naszej szkoły, to 
nie tylko świetna okazja do sprawdze-
nia swoich zdolności artystycznych i 
siły wyobraźni w dekorowaniu ciaste-
czek, ale także wsparcie dla naszych 
adoptowanych kotków. Symboliczna 
złotówka za piernik została bowiem 
przeznaczona na karmę dla zwierząt. 
Większość prac nie przetrwała do 
końca zajęć i wylądowała w brzusz-
kach twórców. Dzieła wszystkim bar-
dzo smakowały. Nad całością wyda-
rzenia czuwała organizatorka zajęć 
– Pani Katarzyna Szymiec.

Trzeba przyznać, że SP 42 umie po-
magać. W piątek, 8 grudnia przedsta-
wiciele klasy 7a, zawieźli zebrane w 
szkole gry i puzzle do mieszkania zin-
tegrowanego dla osób niepełnospraw-
nych. A w sobotę Koło charytatywne 
(które do tej akcji mocno się rozrosło, 
łącząc też osoby spoza szkoły) za-
kończyło kompletowanie Szlachetnej 
Paczki dla Pani Miry i Pana Jarka.  
Oboje dostali po 20 paczek z najbar-
dziej potrzebnymi rzeczami. Mocno 
zintegrowana i energetyczna grupa 
„szlachetnopaczkowa” pomogła też 
Panu Piotrowi, jednemu z wolontariu-
szy akcji, które tym razem sam potrze-
bował  pomocy. 

Klasa 7a wzięła w tym roku udział w 
akcji „Adoptuj list do Świętego Miko-
łaja”. Uczniowie i rodzice wraz z wy-
chowawczynią, Panią Agnieszką Czer-
nek zrealizowali marzenia Oli, która 
mieszka w jednej z placówek opieki 
zastępczej województwa śląskiego. 
- „Upolowanie” takie listu wcale nie 
było łatwe. Tuż po opublikowaniu na 
stronie internetowej listy rozchodziły 
się w okamgnieniu i trzeba było mieć 
nie tylko refleks, ale przede wszystkim 
masę szczęścia, żeby jakiś list „przy-
garnąć”. Nam udało się dopiero w 
drugiej turze publikacji listów - mówi 
jeden z rodziców zaangażowany w 
przedsięwzięcie. Tworzenie paczki 
nie sprawiło większych problemów, 
a przyniosło wszystkim satysfakcję z 
czynienia dobra.

W ramach kolejnego spotkania inte-
gracyjnego ze społecznością Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 4, klasa VIIa 
uczestniczyła w spotkaniu świątecz-
nym w tamtejszej szkole. Przedstawie-
nie jasełkowe zrobiło ogromne wra-
żenie. Aktorzy, ubrani całkowicie na 
czarno, mieli tylko naszyte elementy 
odblaskowe, które świeciły w ciemno-
ści. Na podobnej zasadzie zbudowa-

no całą scenografię. 
Spektakl o narodzi-
nach Dzieciątka Je-
zus skonstruowany 
był w formie ruchu 
scenicznego, któ-
remu towarzyszy-

ła ilustrująca muzyka. Oglądanie 
tak przedstawionej historii było dla 
wszystkich sporym przeżyciem. 
Po jasełkach był czas na życzenia i 
wspólny poczęstunek. Uczniowie „ar-
maty” blisko miesiąc wcześniej przy-
gotowywali się do tego spotkania. 
Samodzielnie wykonali dla każdego 
ucznia „Franciszkańskiej” kartki z 
życzeniami, które dołączyli do paczu-
szek z pierniczkami i czekoladkami. 
Na zakończenie wizyty rozdali poda-
runki gospodarzom. 

Zaklęte granie

8 grudnia klasy pierwsze, drugie i 
trzecie wybrały się do sosnowieckiej 
Muzy na spektakl pt. „Zaklęte granie”. 
Uczniowie byli zachwyceni, owacjom 
nie było końca. Spektakl „Zaklęte gra-
nie” przygotowany został z myślą o 
problemie spędzania przez dzieci zbyt 
długiego czasu przed komputerem 
(grami). Bohaterowie tej współcze-
snej baśni, Tomek i Zuzia, otrzymują 
w prezencie wymarzone tablety. Da-
jąc je, rodzice zastrzegają, iż nie nale-
ży ich używać dłużej niż pół godziny 
dziennie. Złamanie tej zasady (pomi-
jając fakt nieposłuszeństwa), może 
stać się przyczyną kłopotów i niebez-
pieczeństw.

Alicja zawalczy w finale
Alicja Chmara, uczennica klasy VIIa, 
dostała się do finału Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z języka 
polskiego. To już teraz spory sukces, 
bo konkursy przedmiotowe przygo-
towywane przez Kuratorium Oświaty 
należą do bardzo trudnych. Finał od-
będzie się 20 lutego. Trzymamy kciuki 
i życzymy powodzenia.



Warsztaty fotograficzne
Najdłuższy łańcuch, 
największa kartka

Album koni - Comargue

Kolędy w „Prusie”

Wydarzenia

HOBBY
Nie uwierzycie, ile metrów miał łań-
cuch, który wygrał w konkursie klas 
I-III na najdłuższy łańcuch na choin-
kę. 70 metrów 92 centymetry! Zrobi-
ła go klasa IIb. Drugie miejsce zajęła 
klasa IIIc i jej łańcuch długości 57 me-
trów. Klasa IIa zrobiła łańcuch długo-
ści 50metrów 56cm i zajęła III miejsce.
Natomiast konkurs na najwięk-
szą kartkę wygrały klasy VIIb i IVa. 
Uczniowie zrobili kartkę wielkości 
70/100cm. Gratulujemy! Organizato-
rem konkursu był samorząd szkolny.

Muzycznych sukcesów naszych 
uczennic!
Emilia Komendarczyk, Emilia Fal-
kiewicz i Paulina Tomczak zajęły 2 i 
4 miejsce w Finale Międzyszkolnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „ Z ko-
lędą w Prusie”. Dziewczynki w zespole 
wykonały kolędę ”Gdy śliczna Panna” 
a solistka Emilia Komendarczyk za-
śpiewała i zagrała ”Mędrcy świata mo-
narchowie”. W konkursie wzięli udział 
uczniowie z sosnowieckich szkół pod-
stawowych i gimnazjów.  Uczennice 
przygotowała Pani Marzena Szydło.

5 stycznia klasa VIIa wybrała się do 
Muzeum Śląskiego w Katowicach na 
warsztaty fotograficzne. Na począt-
ku prowadzący zabrał wszystkich do 
amatorskiej ciemni sprzed lat zrobio-
nej w łazience. 

P o -
tem, w pomieszczeniu warsz-
tatowym całkowicie zaciem-
nionym, najpierw pokazał i 
omówił działanie potrzebne-
go sprzętu a następnie zade-

monstrował jak w praktyce wyglądało 
wywoływanie zdjęć. Każdy z uczniów 
miał też możliwość samodzielnie 
sprawdzić zasadę działania papieru 
światłoczułego i wywołać własne zdjęcie.

Konie rasy Camargue to konie niedu-
że, lecz bardzo wytrzymałe. Półdzikie 
żyją w delcie Rodanu od tysięcy lat, 

zachowując niezmienne cechy gatun-
kowe. Mieszkańcy używają ogierów 
do pasania stad byków. Klacze pozo-
stają na wolności i są przeznaczone 
do rodzenia źrebaczków. O dziwo, 
choć dorosłe są w całości białe, nie ro-
dzą się z tym umaszczeniem. Źreba-
ki przychodzą na świat czarne, szare, 
brązowe. Z roku na rok zrzucają sierść 
a nowa staje się coraz jaśniejsza, by po 
około 5 latach stać się w całości biała. 
Koń Camargue został uznany za rasę 
w 1968 roku. 

Bal karnawałowy klas młodszych

10 stycznia był dniem obfitującym w 
karnawałowe pląsy. Dla klas 1-3 zorga-
nizowany został na sali gimnastycznej 

bal karnawałowy, 
podczas którego 
był czas na klaso-
we konkurencje, 
jak i wspólne tań-
czenie pod okiem 
szkolnego wo-

dzireja – pani Katarzyny Szymiec. Po 
zabawie czekał na uczestników balu 
poczęstunek w salach lekcyjnych. W 
organizacji zabawy pomogły wolonta-
riuszki z klas starszych.

Stroiki dla Hospicjum

Świetlica szkolna była organizatorem 
Świątecznego konkursu na stroik. 
Przygotowane prace zostały przeka-
zane na rzecz sosnowieckiego hospi-
cjum. Oto nagrodzeni uczniowie:

I miejsce Szymon Gromadzki 2b
II miejsce Nikola Chęcińska 4e
III miejsce Martyna Łakomska i Wik-
toria Ciępka 3a
Specjalne wyróżnienie otrzymała kla-
sa 1a. Gratulujemy! 



Pozłacana rybka
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Młodsi lubią czytać książki

Maciek najlepszy!

Warsztaty chemiczne dla najmłodszych

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Konkurs kolęd i pastorałek

We wtorek blisko 50 wykonawców 
stanęło do rywalizacji w Szkolnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek. Wybra-
ne utwory były w tym roku zróżnico-
wane, ale i tak wyraźnie dominowała 
kolęda „Dzisiaj w Betlejem”. Oto wy-
niki: 
KLASY 1 – 2
I miejsce:  Maja Pawlak – kl. I a
II miejsce: Amelia Klikiewicz  – kl. I a
III miejsce: Mateusz Tomczak – kl. I a
Wyróżnienia:
Oliwia Olbryś – kl. II a

KLASY 3 – 4
I miejsce: Emilia Wójcik – kl. IV a

II miejsce: Oliwia 
Chachurska – kl. 
IV d
III miejsce:  Filip 
Breur – kl. III b
III miejsce: Alicja 
Nowak  i  Zuzan-

na Ogaza – kl. IV c
Wyróżnienia:
Amelia Mgłosiek i Iga Rakoczy – kl. 
III c
Zuzanna Kepa – kl. III e

KLASY 5 – 7
I miejsce: Emilia Komendarczyk  – kl. 
V d
II miejsce: Gabriela Wójcik – kl. V c
III miejsce: Inga Dudek – kl. V b
Wyróżnienia:
Natalia Żurek i Antonina Chruściel – 
kl. VII a
Maciej Twaróg – kl. VIIa

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy!

Uczniowie klasy IIb mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach chemicznych.
Do eksperymentów wykorzystano na-
turalne składniki spożywcze. To była 
pouczająca lekcja, tym bardziej, że 
dzieci miały sposobność samodzielnie 
przeprowadzać doświadczenia.

W ramach propagowania czytelnic-
twa zorganizowany został dla klasy 
IIb konkurs pt. „Lubię czytać”. To dru-
gi tak poważny projekt czytelniczy u 
drugoklasistów – tym razem ucznio-
wie opisywali przeczytaną ostatnio 
książkę (dużą wagę przywiązywali 
również do strony plastycznej całości). 
Otrzymane prace konkursowe były 
wyśmienite – to dowód, że książka 
jest wciąż atrakcyjną formą domowej 
rozrywki. Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy długopis – imien-
nie grawerowany. Laureaci ponadto 
otrzymali nagrody… książkowe. Oto 

wyniki konkursu:
I miejsce: Blanka Skołucka;
II miejsce: Bartłomiej Kuciński;
III miejsce: Julia Górska;
III miejsce: Michalina Wójcik.
Wyróżnienia:
Karol Żurek;
Berenika Szeliga;
Antoni Kakała;
Szymon Gromadzki.

 ,,Pozłacana rybka” autorstwa Barbary 
Kosmowskiej należy do powieści mło-
dzieżowych.
 Alicja to dziewczyna z wieloma pro-
blemami - rozwód rodziców, kłótnie 
z przyjaciółką, dziwne relacje z zaga-
pioną w komputer mamą, nienawiść 
do nowej partnerki taty, choroba no-
wotworowa brata, pierwsza miłość. 
Dziewczyna nie jest przyzwyczajona 
do tego stylu życia, ponieważ wcze-
śniej była Wiecznie Rozpieszczaną Je-
dynaczką. Jak sobie poradzi z proble-
mami, które ją dosięgły? Przekonajcie 
się sami.
Powieść wyda się ciekawa nawet dla 
zagorzałych fanów książek fantasy. 
Polecamy!


