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Młodzieżowa Drużyna i Trener Roku
MEDITEST

Wydarzenia

Wiemy jak spędzać bezpieczne ferie

Ogromny sukces drużyny MUKS 
ZAGŁĘBIE ZSO 14 SOSNOWIEC 
rocznik 2005 oraz trenera Grzegorza 
Mentla! Zawodnicy wygrali głosowa-
nie w województwie, w Plebiscycie 

„Dziennika Zachodniego” na Naj-
lepszą Młodzieżową Drużynę Roku 
2017, a Grzegorz Mentel  zdobył tytuł 
Trenera Młodzieży 2017. Gratuluje-
my!

Uczniowie kilku klas wraz z wycho-
wawcami przygotowali zabawny i 

niezwykle ob-
razowy apel na 
temat bezpie-
czeństwa w cza-
sie ferii. Po jego 
obejrzeniu na 
pewno nie było 
ucznia, który 
by nie wiedział, 
jak spędzić czas 
w ferie, aby do-
brze się bawić, 

ale nie wpaść w tarapaty.

Mamy już wyniki Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu MEDI-
TEST. 
Celem konkursu jest promowanie 
wśród uczniów zdrowego trybu ży-
cia, pogłębienie znajomości budowy i 
funkcjonowania własnego organizmu, 
zwiększenie świadomości zagrożeń 
dla zdrowia i życia ludzkiego. 
W konkursie brało udział ponad 
10000 uczniów w Polsce a w woje-
wództwie śląskim 856 osób. W celu 
wyrównania szans wszystkich uczest-
ników, uczniów podzielono na dwie 
kategorie wiekowe: klasy 3-4 i 5-7.
Wyniki konkursu (miejsca w Polsce):
klasy 3-4
20 MIEJSCE - FILIP DELUGA
22 MIEJSCE - KAROLINA INDYKA
27 MIEJSCE - ALEKSANDRA 
SZYMCZYK
27 MIEJSCE - JAKUB LEKSTON
28 MIEJSCE - FRANCISZEK ZA-
WARTKA
29 MIEJSCE - MAJA KOZYRA 
klasy 5-7
21 MIEJSCE - BARBARA SOBIERAJ
23 MIEJSCE - MATEUSZ MLECZKO
23 MIEJSCE - MAKSYMILIAN 
OKAJ
24 MIEJSCE - SZYMON MADEJ
26 MIEJSCE - MARTA AKSAMIT
Organizatorami w szkole były Panie: 
mgr Marzena Szydło i mgr Elżbieta 
Kupczyńska.
GRATULUJEMY!!!

Aniołek od serca - wyniki szkolnego konkursu
Uczniowie wszystkich klas mieli oka-
zję rywalizować w szkolnym konkur-
sie „Aniołek od serca”. Oto wyniki:
KLASY I – III
I miejsce: Lena Kaczmarczyk – kl. Ib
II miejsce: Małgorzata Misztela – kl. Ib
III miejsce: Oliwier Goncerz – kl. IIa
Wyróżnienia:
Alicja Grzelec – kl. Ib
Liwia Korpacka – kl. IIa

Roman Wojdyga – kl. IIa 
KLASY IV – VII:
I miejsce: Igor Stępień – kl. Vc
II miejsce: Amelia Patej – kl. IVa
III miejsce: Julia Cupiał – kl. IVd
III miejsce: Adam Kotlarek – kl. IVe
Wyróżnienia:
Jakub Galewski – kl. IVa
Tytus Delowski – kl. IVe
Gratulujemy!



Najpiękniejsza kartka dla HospicjumWydarzenia

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Moja kolęda

TEDI

25 stycznia klasa IIb udała się do so-
snowieckiego kina Helios na projek-
cję filmu pt. „Tedi i mapa skarbów”. 
Ten przepełniony humorem obraz dał 
uczniom także możliwość poznania 
mitycznej opowieści o królu Mida-
sie. Wycieczka odbyła się w ramach 
uczestnictwa w programie edukacyj-
nym „Kino na Temat Junior”.

Wyniki szkolnego konkursu plastycz-
nego - 
„MOJA ULUBIONA KOLĘDA”:

I miejsce: Aleksandra Szymczyk – kl. V
II miejsce: Amelia Patej – kl. IV a
III miejsce: Zofia Zabiegała – kl. IV d
III miejsce: Marta Aksamit – kl. VI b

Wyróżnienia:
Celina Nowak – kl. IV d
Nadia Kowalska – kl. IV e
Filip Deluga – kl. IV d
Piotr Zając – kl. IV c

Gratulujemy!

Zadaniem uczestników było stwo-
rzenie ilustracji do swojej ulubionej 
kolędy. Każdy mógł się posłużyć do-
wolną techniką plastyczną. Pomysłów 
nie brakowało.

W grudniu odbył się konkurs - „Naj-
piękniejsza Kartka Bożonarodzenio-
wa”. Kartki zostały przekazane na 
rzecz Hospicjum św. Tomasza  (Za-
głębiowskie Centrum Wsparcia Opie-
kuńczo-Rehabilitacyjno-Psycholo-
gicznego) w Sosnowcu. Nagrodzeni 
zostali: 
KLASY I – III:
I miejsce: Martyna Łakomska – kl. IIIa
II miejsce: Bartosz Bubel – kl. Ic

III miejsce: Emilia 
Kuczera – kl. IIId
Wyróżnienia:
Amelia Klikiewicz – 
kl. Ia
Julia Górska – kl. IIb
Wiktoria Ciępka – kl. 
IIIa
Julia Sobolewska – kl. 
IIIa
Oliwier Goncerz – kl. 
IIa
KLASY IV – VI:
I miejsce: Natasza Kuś 

– Chyżyńska – kl. IVe
II miejsce: Aleksandra Szymczyk – 
kl. V
III miejsce: Amelia Kamińska – kl. 
IVe
Wyróżnienia:
Zuzanna Majewska – kl. IVc
Kaja Tomasionek – kl. IVc
Wojciech Skwara – kl. IVb
Gratulacje!

Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze w Sosnowcu kolejny 
raz zorganizowało dla uczniów rajd 
historyczno-patriotyczny „Szlakami 
Powstania Styczniowego”. W tym 
roku obchodziliśmy 155 rocznicę tego 
wydarzenia.  Naszą szkołę reprezen-
towało łącznie 10 uczniów z klas 7b 
i 7c. Uczestnicy rozpoczęli rajd od 
złożenia kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą bitwę powstańców o 
dworzec w Sosnowcu. Następnie po-
jechali do Krzykawki, miejscowości 

koło Olkusza, miej-
sca bitwy oddziału 
gen. Józefa Miniew-
skiego z oddziałami 
rosyjskimi (5 maja 
1863 r.)  oraz miejsca 
śmierci włoskiego płk 
Francesco Nullo, któ-
ry wraz z legionem 
włoskim wspierał 
oddział powstańczy. 
Obecnie znajduje się 
tam obelisk, upamięt-
niający to wydarze-
nie. Kolejnym etapem 

rajdu było zwiedzanie zabytkowego 
cmentarza w Olkuszu (grób włoskie-
go pułkownika, pomniki upamiętnia-
jące polskich i włoskich bohaterów 
powstania styczniowego oraz innych 
konfliktów zbrojnych) a także zwie-
dzanie olkuskich podziemi, gdzie 
uczniowie mogli poznać przy okazji 
historię wydobycia srebra. Udział w 
rajdzie był ciekawym sposobem na 
poznanie wydarzeń historycznych na-
szego regionu. 



Kolędy nagrodzone

Sukces Karoliny

Album koni - Perszeron

Wydarzenia

HOBBY

Jan X - opowieść o kłamstwie

 26 stycznia, uczniowie sześciu klas 
naszej szkoły, wybrali się do Wydzia-
łu Nauk o Ziemi („Żylety”) na spek-
takl teatralny pt. „Jan X”. 
Sztuka opowiadała o tolerancji, kłam-

stwie i przyjaźni. Na scenie 
przedstawiono historię Janka, 
ucznia jednej ze szkół, który 
uciekł z domu, ponieważ ktoś 
z kolegów spłukał mu gło-
wę wodą w szkolnej toalecie. 
Do wyjaśnienia sprawy zgło-
siło się czterech rzekomych 
sprawców. Każdy z nich po 
kolei opowiada swoją wersję 

zdarzeń. Finał historii jest bardzo za-
skakujący. Przedstawienie zaprezen-
towali aktorzy Polskiego Teatru Mu-
zycznego  z Wrocławia. 

W piątek, 19 stycznia, w Szkole 
Podstawowej nr 39 w Sosnow-
cu, nasze uczennice wzięły udział 
w Międzyszkolnym Konkursie 
Kolęd i Pastorałek. Emilka Ko-
mendarczyk, w kategorii soliści 
zdobyła 1 miejsce. Emilka wraz z 
Paulinką Tomczak, w kategorii du-
ety zajęły 3 miejsce. Bardzo duża 
ilość uczestników i wysoki poziom 
muzyczny wykonawców spowo-
dował, że sukces dla dziewczynek 
i ich opiekuna jest bardzo cenny. 
Uczennice przygotowała Pani Ma-
rzena Szydło.
GRATULUJEMY!

Mamy przyjemność poinformować o 
sukcesie Karoliny Indyki, uczennicy 
kl. Vd. Karolina zdobyła wyróżnie-
nie w Międzyszkolnym Konkursie 
Poetyckim, a warto zaznaczyć, iż ko-
misja konkursowa przyznała nagrody 
tylko dwóm osobom. Gratulujemy!
Oto tekst konkursowego wiersza:
 
Gwiazdko…
Gwiazdko moja miła,
Czas już na niebie rozbłysnąć.
Czas wskazać drogę
do Jezuska małego,
co narodził się w stajence
i zimno mu teraz w ręce.

Świeć jasno, Gwiazdo Betlejemska,
rozbudź pasterzy.
Niech każdy z nich
tam zaraz pobieży
i na zawsze
w tę noc uwierzy.
Oświeć drogę trzem królom,
co ze wschodu przybyli,
aby z wielką pokorą
dzieciątku służyli.
Gdy Jezusek zobaczy tych gości,
w jego serduszku radość zagości.
 
Co by było gwiazdko kochana,
gdybyś nie zaświeciła
w Dzień Narodzin Pana.
Byłoby smutno wszędzie na świecie.
Dlatego proszę Cię skrycie,
świeć w naszych sercach w każdej minu-
cie.

Perszeron jest koniem zimnokrwi-
stym, wywodzącym się z regionu 
Le Perche we Francji. Ta rasa to ko-

nie pociągowe, używane 
głównie w rolnictwie. 
W Polsce pojawiły się w 
roku 1855, w Radomiu 
i Lublinie. Najczęściej 
mają siwe umaszczenie i 
mierzą 160-170cm. Były 
hodowane w ZSRR, a 
obecnie we Francji, Wiel-
kiej Brytanii i USA.  Re-
kordowym perszeronem 
był ogier Dr Le Gear. 
Mierzył 213,5cm i wa-
żył 1372kg. Australijska 
klacz tej rasy jest nato-

miast zwyciężczynią w sile. Przecią-
gnęła 1545kg na odcinku 4,5m.



Własny pokój

Zwycięstwo w turnieju
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Brązowe Zagłębie

PKP - zwycięzcy stycznia

Jak żyć ze smog(k)iem

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Mistrz Mistrz Zagłębie !!! Podopiecz-
ni Grzegorza Mentla zwyciężyli w 
Turnieju Ligi Polsko - Czesko - Sło-
wackiej w Povazskiej Bystricy. Gratu-
lujemy!
Wyniki:
ZAGŁĘBIE - GRUNWALD 27:12
ZAGŁĘBIE - OSTRAVA 18:19
ZAGŁĘBIE - BOJNICE 19:10
ZAGŁĘBIE - BYSTRICA 16:11
ZAGŁĘBIE - POLANICA 15:5

W dniach 17 i 18 lutego, w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 14 od-
był się Międzynarodowy Turniej Pił-
ki Ręcznej chłopców w ramach Ligi 
Polsko-Czesko-Słowackiej. W turnie-
ju brało udział sześć drużyn - z każ-
dego kraju zostały wystawione dwie 
drużyny. W turnieju zagrał MUKS 
ZSO 14 Zagłębie Sosnowiec, którego 
zawodnikami są uczniowie SP42. W 
klasyfikacji końcowej nasza drużyna 
zdobyła brązowy medal. Nagrody in-
dywidualne otrzymali  Dawid Petlak 
- najlepszy środkowy rozgrywający 
oraz Jakub Żaczek - najlepszy strze-
lec turnieju - 44 bramki. Serdecznie 
gratulujemy!

Książka „Własny pokój” Barbary 
Ciwoniuk opowiada o szkolnych i 
pozaszkolnych przygodach Zacha 
(Zacharego). Zach to 13 - letni chło-
pak, którego rodzice się rozwiedli. W 
szkole Zach często pada ofiarą prze-
mocy ze strony kolegów. Przed star-
szymi uczniami ratuje go poznany 
właśnie Alfi (Alfons). Sytuacja no-
wego kolegi jest jeszcze trudniejsza. 
Jego rodzice są alkoholikami, a chło-
piec razem z siostrą mieszka w znisz-
czonym domu. Rodzicom Zacharego 
niezbyt podoba się nowy kolega syna. 
A Zach postanawia pomóc Alfiemu, 
ale w jaki sposób chce to zrobić, do-
wiecie się czytając książkę.
Według mnie „Własny pokój” to bar-
dzo wciągająca powieść i szybko się 
ją czyta. Na szczęście przygody dwój-
ki chłopaków nie kończą się w w tej 
książce a ich dalszy ciąg znajdziecie 
w drugim tomie pt.: „Ten gruby”.
M.K.

W Poniedziałkowym Konkursie Połu-
dniowym w styczniu nagrodzeni zo-
stali: Anna i Julia Buchacz 5b, Kamil 
Kosiewski i Emilia Krysiak 4b, Nadia 
Kowalska 4e i Alex Odorzyński 1a. 
Wyróżnienie otrzymał Mateusz Tom-
czak 1a. Gratulujemy!

Istnieje teoria naukowców mówiąca, 
że ludzkości nie zabije spadający me-
teoryt, ani inny nagły kataklizm, tylko 
smog. Trzeba więc z nim walczyć ale 
na razie trzeba koniecznie nauczyć się 
z nim żyć tak, aby sobie nie szkodzić. 
W wielu miejscach na terenie naszego 
miasta (a nawet na naszej szkole) są 
zamontowane czujniki smogu. Poka-
zują one bardzo jasno, jaki jest stan 
powietrza w danej chwili, w danym 
miejscu. Wyniki poznacie w dowol-
nym miejscu poprzez różne, bezpłatne 
aplikacje na telefon. Zwracajcie na 

nie uwagę. Jeśli jakość powietrza jest 
fatalna, a normy znacznie przekro-
czone - nie wybierajcie się na sanki, 
narty, łyżwy a nawet spacer. Ogra-
niczcie swoją aktywność do tej naj-
potrzebniejszej. A przede wszystkim 
zabezpieczcie swoje płuca maseczka-
mi antysmogowymi. Już w przypadku 
wątpliwej jakości powietrza. Nawet 
tylko w drodze do i ze szkoły. Nie 
wstydźcie się dbać o swoje zdrowie. W 
internecie znajdziecie mnóstwo wzo-
rów takich masek. Nawet kolorowych 
i zabawnych. Klasa 7a już takie maski 
kupiła i korzysta. Dołączcie do nich! 
Musicie jednak wiedzieć, że nie każda 
maska będzie spełniać swoją rolę. Po-
czytajcie o normach i filtrach. Upew-
nijcie się, że kupujecie rzecz, która 
będzie Was chronić. Używanie masek 
nie jest ani śmieszne ani głupie. Jest 
modne!


