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Nominacja Gali Dobrych Inicjatyw
Walentynki

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą bez-
płatnej aplika-
cji QR Code 
Reader i obej-
rzyj film na 
swojej komór-
ce.

Pamiętacie akcję „Płuca dla Piotra”? 
Przyłączcie się do „Podaruj Oddech”

I znów mamy się czym chwalić. Na-
sza szkoła, za sprawą „Adopcji ser-
ca”, czyli adoptowanej przez szkołę 
Anitki z Zambii, została wyróżniona 
nominacją w plebiscycie Dobrych Ini-
cjatyw, w kategorii Społeczna Akcja 
Roku. 23 lutego, w Muzie odbyła się 
Gala Dobrych Inicjatyw, podczas któ-

rej wręczano podsumowywano akcję 
i wręczano nagrody. W imieniu naszej 
szkoły pamiątkowy dyplom odebra-
ła Pani Ewa Felis, pomysłodawczyni 
adopcji.Przepiękną oprawę artystycz-
ną wydarzenia zapewnił „Teatr pod 
czwórką”, z Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 4 w Sosnowcu.

Jak co roku w naszej szkole 14 lute-
go działała „Poczta Walentynkowa”. 
Każdy uczeń mógł wrzucić swoją 
kartkę lub liścik walentynkowy dla 
swojej sympatii. W tym dniu obowią-
zującym elementem stroju był kolor 
czerwony, a drzwi do klas miały ade-
kwatną dekorację.

Mamy laureatkę!

Mamy newsa z ostatniej chwili:
Alicja Chmara z klasy 7a została 
laureatką Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego. Alicja przeszła dwa etapy 
konkursu - szkolny i rejonowy i z 
sukcesem wzięła udział w finale. 
Znalezienie się wśród laureatów 
jest najwyższym osiągnięciem. 
Finał odbywał się w trzech mia-
stach - Katowicach, Bielsku Białej 
i Częstochowie. W samych Kato-
wicach wzięło w nim udział blisko 
90 uczniów. Konkurs organizował 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli WOM w Częstocho-
wie. Alicji serdecznie gratulujemy!

Pamiętacie akcję „Płuca dla Piotra”? 
Społeczność naszej szkoły nadal 
wspiera działania Fundacji „Poda-
ruj Oddech”, którą założyli rodzice 
Piotra. Nasi uczniowie (szczególne 
podziękowania należą się klasom 
czwartym, które wykonały swoje pra-
ce na zajęciach technicznych) zrobili i 

ofiarowali przepiękne stroiki i palem-
ki wielkanocne, które wzbogacą sto-
isko Fundacji podczas tegorocznego 
Festiwalu Babeczek Wielkanocnych. 
Festiwal odbędzie się w Niedzielę 
Palmową, przy kościele św. Toma-
sza na Pogoni. Również od 19 marca, 
przez cały tydzień, w naszej szkole 
rozprowadzane będą babeczki – muf-
finki, a pieniądze z akcji trafią do pu-
szek kwestarskich Fundacji. Jeśli ktoś 
jeszcze ma ochotę przyłączyć się do 
akcji  i upiec muffinki, babeczki czy 
inne niewielkie ciasteczka - zapisy 
przyjmuje Pani Katarzyna Szymiec.



Ratownik na czterech łapachWydarzenia

Piosenka turystyczna

Parafialny Konkurs Kolęd

Moja ulubiona kolęda - 
dalsze sukcesy

Na początku marca kilka klas mia-
ło okazję uczestniczyć w szkoleniu 
z pierwszej pomocy, reagowania na 
zagrożenia i kontaktów z psem, w 
ramach „Ratownika na 4 łapach”, z 
Sekcją Psów Ratowniczych Zagłę-
biowskiego WOPR. Naszą szkołę od-
wiedziły wraz z ratownikami - Koma 
i Lexus. Psy od lat pracują nie tylko w 

wodzie, ale też np. w ra-
mach różnych programów 
z ratownictwa i z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Za-
głębiowska Sekcja Psów 
Ratowniczych to pierw-
sza i jedyna na świecie 
taka jednostka, w której 
pracują tylko berneńskie 
psy pasterskie. Pani ra-
towniczka - Irena Rost, 
wielka pasjonatka swojej 
pracy, z ogromnym zapa-

łem i uśmiechem opowiadała naszym 
uczniom o swoich doświadczeniach 
z pracy, a nawet o akcji ratunkowej, 
w której uczestniczyła Koma. Dzie-
ci chętnie odpowiadały na pytania i 
wykonywały zadania. Spotkanie zor-
ganizowano z inicjatywy Szkolnego 
Klubu Wolontariatu.

Z radością informujemy, że uczennice 
naszej szkoły znalazły się wśród fina-
listów XIV Diecezjalnego Konkursu 
na przekład intersemiotyczny: „Moja 
ulubiona kolęda” i obie stanęły na po-
dium.
Amelia Patej z kl. IVa zajęła I miej-
sce, a Aleksandra Szymczyk z kl. Vb 
zdobyła III miejsce!
Gratulujemy sukcesu i życzymy dal-
szego rozwijania swoich talentów 
 i pasji!

Nasze uczennice, w piątek, 26 stycz-
nia, uczestniczyły w Miejskim Kon-
kursie Piosenki Turystycznej organi-
zowanym przez SP 40 i sosnowiecki 
oddział PTTK. W kategorii soliści 
Weronika Korczyńska zajęła 1 miej-
sce, a w kategorii zespoły Emilka 
Komendarczyk, Kornelia Bubel, Ga-
brysia Wójcik, Blanka Bałtrukiewicz 
i Natalia Wontek zajęły także 1 miej-
sce!!! Uczennice przygotowywała 
Pani Marzena Szydło. Gratulujemy!

Nasze akcje charytatywne
Czy wiecie, że możecie pomagać, 
kiedy chcecie? Niektóre akcje chary-
tatywne realizowane są w szkole do 
15 czerwca. Możecie wspomóc misje 
biorąc udział w projekcie:
-  „Szkoła z misją” przynosząc do 
szkoły klocki Lego, Cobi, telefony 
komórkowe, baterie, płyty CD/DVD, 
tzw. „drobniaki” - bilon w dowolnej 
walucie, nawet tej, która wyszła już z 
obiegu.
- „Piórnik dla Afryki” ofiarując 
nowe piórniki wraz z podstawowym 
wyposażeniem (można też dołączyć 
lizaczek)
- „Każdy znaczek wspiera misje” - 
zbiórka ostemplowanych znaczków, 
wyciętych z kopert lub kartek 
- „Kluczyk dla Budzika” - zbiórka 
kluczy, kłódek, które zostaną prze-
kazane na złom, na rzecz Fundacji E. 
Błaszczyk „Akogo?”
- Na rzecz Hospicjum św. Tomasza 
w Sosnowcu - zbiórka plastikowych 
zakrętek (pieniądze z recyclingu po-
mogą w zakupie schodołazu)
- Na rzecz podopiecznych PCK - 
zbiórka środków czystości i higieny 
osobistej, artykułów do pielęgnacji 
niemowląt, leków, odzieży, pościeli, 

produktów spożywczych i żywności 
(z aktualną datą przydatności do spo-
życia)

Wszystkie wymienione z całej listy 
dary można przynosić do nauczycie-
li religii oraz do nauczycielki języka 
polskiego i historii - Pani Jadwigi Fe-
luś.

Wyniki XVII Parafialnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek
KLASY I – II:
I miejsce: Maja Pawlak – kl. I a SP 42
III miejsce: Mateusz Tomczak – 
kl. I a SP 42
III miejsce: Oliwia Olbryś  – kl. II a SP 42
(są dwa miejsca trzecie, nie przyzna-
no miejsca II)
KLASY III – IV:
I miejsce: Oliwia Chachurska – 
kl. IV d SP 42
II miejsce:  Emilia Wójcik – kl. IVa  SP 42
II miejsce: Zuzanna Kępa – kl. III e SP 42

KLASY V – VII:
I miejsce: Zofia Stroińska – kl. VI SP 16
II miejsce: Maciej Twaróg –kl. VII SP 42
III miejsce: Szymon Jagielski – 
kl. VI SP 16



Koci konkurs

Album koni - achał tekiński

Wydarzenia

HOBBY

Zdobienie pierników - 
podsumowanie

Uwaga Internet!

16 lutego wszystkie klasy od 4 do 7 
pojechały do sosnowieckiej „Żyle-
ty” (Wydziału Nauk o Ziemi UŚ) na 
lekcję filmową pt. „Uwaga Internet”. 

Prowadzący, podczas 
wykładu, w ciekawy 
sposób zaprezentował 
możliwości internetu, 
ale też pokazał, jakie 
niebezpieczeństwa nie-
sie ze sobą korzystanie 
z tej zdobyczy techniki 
i co robić lub nie robić, 
podczas „surfowaniu” 
w sieci. Po wykładzie 
wszyscy oglądali film 

o grze komputerowej, w której uwię-
zione zostały dzieci przeniesione z re-
alnego świata.

Uczniowie klas 7 b, c, d oraz 6 b wzię-
li udział w wycieczce edukacyjnej do  
Muzeum Powstań Śląskich. Jest to 
nowocześnie wyposażone muzeum, 
które w bardzo ciekawy sposób przy-
bliża młodzieży wydarzenia trzech 
powstań śląskich. Na wyposażeniu 
muzeum znajdują się tablice multi-
medialne, kino, sale projekcyjne, ma-
teriały wizualne: plansze, plakaty, na-
grania dźwiękowe. Uczniowie mogli 
obejrzeć fabularyzowane prezentacje  

o wydarzeniach związanych z 
plebiscytem oraz wybuchem 
walk, wyszukiwać informacje 
na interaktywnych  pulpitach 
lub wirtualnie wyposażyć po-
wstańca w ekwipunek wojsko-
wy lub samodzielnie stworzyć 
pojazd pancerny. Wszyscy 
otrzymali materiały, które uzu-
pełniali podczas lekcji muze-

alnej: Walka o polski Śląsk w latach 
1919-22. Na koniec zwiedzania od-
byli wirtualną podróż starym tramwa-
jem po dawnych miastach śląskich. 
Szkoła otrzymała także materiały 
edukacyjne: Filmową Encyklopedię 
Powstań Śląskich. Wszystkim miło-
śnikom historii polecamy wizytę w  
tym interaktywnym muzeum, które w 
niezwykły sposób przybliża minione 
wydarzenia naszego regionu.

Muzeum Powstań Śląskich

Tuz przed feriami nagrodzone zostały 
prace w konkursie zorganizowanym 
przez Kocią Przystań, Przychodnię 
Weterynaryjną „Terier” i panią Ka-
tarzynę Szymiec. W kategorii prac 
przestrzennych: I miejsce Nadia Wie-
ruszewka IIIa; II miejsce Julia Król 
IIIe; III miejsce Weronika Strzelczyk 
III a. W kategorii pierwszych klas: 
I miejsce Michał Rudy Ia, II miejsce 
Jan Sikora Ic; III miejsce Aleksan-
dra Dziuba Ia. W kategorii starszych 
grup: I miejsce Emilia Kuczera IIId; 
II miejsce Natasza Lisiecka IIIa; Mar-
cel Dydak IIIa. Gratulacje! Wręczenie 
nagród odbyło się po feriach w „Ko-
cim Przedszkolu”. Oprócz nagród 
rzeczowych uczniowie mieli okazję 
długo bawić się i głaskać małych pod-
opiecznych Kociej Przystani.

Małe podsumowanie akcji zdobienia 
pierników. Razem wzięło udział...
22 klasy! Brawo! Za symboliczną zło-
tówkę, którą trzeba było wpłacić, aby 
stworzyć własny pierniczek, udało się 
kupić naprawdę sporo karmy dla „ad-
opcyjnych” zwierzaków. Pani Kasia 
Szymiec bardzo dziękuje wszystkim, 
którzy się do tego dołożyli.

Tyle jedzenia udało się kupić za pienią-
dze wpłacane za udział w warsztatach 
zdobienia pierniczków.



Przyjaźń chłopca 
z lisem? Tak!

Brąz w badmintonie

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, Ł. Pieta Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg  Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a. 
Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Zagrają w finale

Konkurs na komiks!

Zwycięstwo w Zabrzu

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Nasza drużyna chłopców wywalczyła 
awans do finału w rozgrywkach  Mi-
strzostw Sosnowca Szkół Podstawo-
wych w Siatkówce.

Jakub Żaczek i Mateusz Mleczko za-
jęli  III miejsce w Mistrzostwach So-
snowca w Badmintonie. Gratulacje!

Tym razem brąz

Ręczni w ataku

Na początku marca uczniowie na-
szej szkoły (w barwach Zagłębia 
Sosnowiec) wzięli udział w mocno 
obsadzonym Ogólnopolskim Tur-
nieju w Poddębicach. W meczu o 3 
miejsce pokonali Olimp Grodków 
22:14(10:8). Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybrany Jakub 
Żaczek, a drużyny Zagłębia – Dawid 
Petlak. Gratulujemy!

W Katowicach piłkarze ręczni, pod-
opieczni Krzysztofa Filipiaka zdekla-
sowali Glorię Katowice wygrywając 
8:30 (1:14). Gratulacje!

,,Pax” Sary Pennypacker to wzrusza-
jąca opowieść o przyjaźni, oddaniu, 
wojnie i lisach.
Lis Pax i chłopiec o imieniu Peter 
są nierozłącznymi przyjaciółmi, lecz 
pewnego dnia, z powodu zbliżającej 
się wojny, ojciec nastolatka zostawia 
zwierzę samo w lesie. Peter nie umie 
wytrzymać nawet dnia bez przyjacie-
la, więc postanawia go odnaleźć. Pax 
w tym czasie uczy się żyć w dziczy 
i poznaje niebezpieczeństwo wojny. 
Czy Peter odnajdzie lisa? W czym 
pomoże mu kobieta o imieniu Vola? 
Czego nauczy się chłopak podczas tej 
wyprawy? Tego dowiecie się w książce.

Panie Barbara Kłos i Marzena Fornal-
czyk-Kluk zapraszają uczniów klas 
4-5 do udziału w konkursie pt. „Mój 
komiks”. Prace na dowolny temat na-
leży wykonać na kartkach z bloku A3. 
W komiksie powinny się znaleźć:
- wypowiedzi bohaterów
- wypowiedzi narratora
- inne elementy spotykane w komik-
sach (np. zapis dźwięków, itp.)
Termin oddawania prac - 16 marca.

Piłkarze ręczni Zagłębia dalej 
niepokonani!! Kolejna wygrana 
podopiecznych Grzegorza Mentla 
z wiceliderem rozgrywek. Pogoń 
Zabrze pokonana 23:16 (11:10). 
Brawo!! 

Dzień Otwarty 
19 marca o godz. 17.00 zapraszamy 
na Dzień Otwarty Naszej Szkoły.  
Będzie można obejrzeć każdy zakątek 
szkoły, wziąć udział w zajęciach ta-
necznych, muzycznych, warsztatach 
plastycznych i z języka angielskiego a 
także rywalizować w zawodach spor-
towych.


