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Dzień z literaturą fantastyczną
Warsztaty wielkanocne

Wydarzenia

Podaruj oddech

25 marca fani literatury fantastycznej 
obchodzą Światowy Dzień Czytania 
Tolkiena. W naszej szkole 23 marca, 
w piątek, promowaliśmy literaturę 
fantasy i ideę czytelnictwa, jako fan-
tastyczną przygodę właśnie! Tego-
rocznymi patronami dnia były elfy, 
sympatyczni bohaterowie wielu opo-
wieści czy bajek. Dla uczniów klas 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

starsi koledzy z 
klasy 7d, 4e oraz 
1c  przygotowali 
pokaz tańca elfów, 
przy wsparciu za-
proszonych gości 
z zespołu Nilufar. 
Uczennice kla-
sy 4e dodatkowo 
wygłosiły referat 
o wyobrażeniach 
elfów w literaturze 
i kinie. Uczniowie 
klas 7 a, b, c, d 
czytali młodszym 
kolegom fragmen-

ty swoich ulubionych książek fantasy, 
takich jak: Hobbit, Władca Pierścieni, 
Harry Potter czy Baśniobór. Wszyst-
kim zaangażowanym osobom ser-
decznie dziękujemy i mamy nadzieję, 
że zyskaliśmy nowych „książkożer-
ców”!
Opiekunami akcji były panie: Magda-
lena Żak, Katarzyna Szymiec, Barba-
ra Kłos.

Prawdziwe cuda powstały na warszta-
tach wielkanocnych w klasie 1c. Pla-
styczne prace wyczarowała z ucznia-
mi Pani Ania Philipp - wolontaiuszka 
prowadząca zajęcia w przedszkolach, 
nominowana do tegorocznej nagrody 
„Animator Roku”.

Tradycje Świąt Wielkanocnych

Klasa IIb uczestniczyła w warszta-
tach w Zamku Sieleckim. Ucznio-
wie mieli okazję obejrzeć wysta-
wę pt. „Tradycje Świąt Wielkiej 
Nocy”, a następnie wziąć udział 
w warsztatach muzealnych pt. 
„Agnusek Wielkanocny”. Podczas 
zajęć dzieci stworzyły własną wer-
sję świątecznego baranka – każdy 
z nich był inny, a wszystkie urocze.

Szkolny Klub Wolontariatu był orga-
nizatorem akcji na rzecz fundacji „Po-
daruj Oddech”. Uczniowie ofiarowali 
na kiermasz piękne stroiki, palemki 
i koszyczki wielkanocne. Przez cały 
tydzień sprzedawano też w szkole ba-
beczki i muffinki. Wolontariuszki po-
magały w prowadzeniu kwesty w nie-

dzielę palmową, w kościele na 
Pogoni w ramach Charytatyw-
nego Festiwalu Babeczek Wiel-
kanocnych. Po podsumowaniu 
zawartości puszek kwestarskich 
z naszej szkoły okazało się, że 
na rzecz fundacji uczniowie 
uzbierali 1.085 zł. Pieniądze 
przeznaczone zostaną na rehabi-
litację chorych na mukowiscy-
dozę. Przedstawiciele fundacji 
i opiekun koła Pani Katarzyna 
Szymiec dziękuje wszystkim 

rodzicom, nauczycielom, dzieciom, 
którzy włączyli się do akcji, upiekli 
babeczki, zrobili stroiki, palemki, ko-
szyczki wielkanocne. Słowa podzię-
kowania kierują też oczywiście do ku-
pujących i konsumujących - bez Was 
wszystkich by się to nie udało.



Piosenka religijnaWydarzenia
Matematyczne talenty

7 marca w Szkole Podstawowej nr 
39 odbył się  międzyszkolny konkurs 
matematyczny „Matematyka Kozioł-
ka Matołka”. Z 8 sosnowieckich szkół 
przybyło na konkurs po 2 uczestni-
ków, którzy zmagali się z różnymi 
zadaniami z matematyki. Wszystkie 
były związane z bajkowymi posta-
ciami Kornela Makuszyńskiego. Nasi 
czwartoklasiści wykazali się ogromną 
wiedzą zajmując miejsca na podium:
1 miejsce Borys Wawrzynów z klasy 
IVa, 2 miejsce Piotr Zając z klasy IVc.

Dzień otwarty

W piątek 16 marca nasi uczniowie 
wzięli udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Religijnej w 
SP Nr 40 w Sosnowcu. Najmłodszy 
uczestnik muzycznej grupy Mateusz 
Tomczak z klasy 1a zdobył Wyróż-
nienie śpiewając piosenkę „Święty, 
uśmiechnięty” w kategorii Solista kla-

sy 1-3. Emilka Komen-
darczyk zajęła 2 miej-
sce w kategorii Solista 
klasy 4-7. Emilka Ko-
mendarczyk i Emilka 
Falkiewicz w kategorii 
Duety klas 4-7 zdo-
były także 2 miejsce. 
W kategorii Zespoły 
dziewczynki: Emilka 
Komendarczyk, Emil-
ka Falkiewicz, Emilka 
Wójcik, Inga Dudek, 
Kornelka Bubel i Na-
talka Zajfert zdobyły 

3 miejsce. Warto pod-
kreślić, że we wszystkich utworach 
partie solowe na skrzypcach wykony-
wała Emilia Komendarczyk. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
i wysokim poziomem uczestników. 
Uczniów przygotowała Pani Marzena 
Szydło.

19 marca w szkole mieliśmy przy-
jemność gościć przedszkolaków wraz 
z ich rodzicami. Była to doskonała 
okazja do zwiedzenia szkoły, poroz-
mawiania z nauczycielami i dyrekcją 
szkoły, wzięcia udziału w zajęciach 
tanecznych, muzycznych, zawodach 
sportowych na sali gimnastycznej, 
zajęciach z języka angielskiego.
Finał był iście… smakowity. Dzieci 
wzięły udział w warsztatach pierni-
kowych – była możliwość stworzenia 
autorskiej kompozycji.
W uroczystości wzięły udział także 
nasze uczennice: Paulina Bartela, Iza-
bela Gocek, Maria Stępińska, Natalia 
Wontek, Klementyna Waloch oraz 
Emilia Spieczyńska. Dziękujemy.

Ponad 20 wolontariuszy pracuje w 
sosnowieckim oddziale Fundacji Dr 
Clown sprawiając, że pobyt pacjen-
tów na oddziałach szpitalnych Cen-
trum Pediatrii kojarzy się dzieciom z 
zabawą, a nie z bólem i cierpieniem. 
Dorośli o wyjątkowej wrażliwości i 
poczuciu humoru to w dzisiejszych 
czasach prawdziwy skarb. Przedsta-
wiciele Fundacji odwiedzili 6 marca 
naszą szkołę, by spotkać się z ucznia-
mi ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
Uczniowie klas 7 i 4 mogli nie tylko 
poznać szczegóły pracy Fundacji ale 
też świetnie się bawili podziwiając 
prezentowane sztuczki. Doktor Ma-
linka, Dr Biedronka i Dr Kasztanek 
naprawdę zaczarowali wszystkich. 

Dr Clowni - 
leczą śmiechem

Dzień Bezguścia

W dniu 21 marca, z okazji pierwszego 
dnia wiosny, w naszej szkole ucznio-
wie świętowali Dzień Bezguścia. 
Wszyscy szczególnie starannie do-
brali sobie stroje, aby zademonstro-
wać wyjątkowy brak gustu, np. połą-
czenie pasków z kratką, czy też kółek 
z kwadratami, dwie różne skarpetki i 
komiczne buty. Cała szkoła wygląda-
ła bardzo śmiesznie i całkiem inaczej 
niż zawsze. Uczniom podobało się to 
ciekawe i nietypowe święto.



Drużynowy Łamacz Głowy

Koncert w szkole

Album koni - pinto

10 życzeń na 10 urodziny pewnego Kuby

Spektakl w Muzie
Wydarzenia

HOBBY

Pierwszy dzień wiosny uczniowie klas 
Ib, IIb, IIIb i IIId postanowili spędzić 
w Sali Widowiskowo-Koncertowej 
„Muza” w Sosnowcu. Wzięli udział 
w spektaklu Teatru Artenes pt. „Opo-
wieści z naszego dzieciństwa”. Trzy 
przedstawione historie miały wspólny 
baśniowy mianownik – dobro zwy-
cięża. Warto było obejrzeć!

W dniu 5 marca odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 16 w Sosnowcu VII 
edycja międzyszkolnego konkursu 
matematyczno-przyrodniczego „Dru-

żynowy Łamacz Głowy”.   Do rywa-
lizacji przystąpiło 7 dwuosobowych 
drużyn uczniów klas 6 sosnowiec-
kich szkół podstawowych: SP 19, SP 
21, SP 37, SP 39, SP 42, SP 45, SP 
46. W czasie konkursowych zmagań 
uczniowie pracowali wspólnie w ze-
społach 2-osobowych. W I części 
konkursu drużyny rozwiązywały test 
matematyczny (13 zadań zamknię-
tych oraz 1 zadanie - uzupełnienie 
tabeli z zamianą jednostek pola), w 
części II odpowiadali pisemnie na 
pytania z przyrody, przedstawione w 
postaci prezentacji multimedialnej. 
Nasza drużyna w składzie: Szymon 
Polewczak i Tomasz Stokłosa zajęli 
II miejsce. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Konie pinto pochodzą z USA. 
Ich wysokość w kłębie sięga 130-
170cm. Do księgi stadnej pinto 
można wpisać każdgo konia o sro-
katym umaszczeniu. Potrafią szyb-
ko galopować, a ich chód jest ener-
giczny, choć nie zawsze regularny.

W poniedziałek, 19 marca mieliśmy 
zaszczyt i przyjemność gościć w na-
szej szkole zespół muzyczny AVO-
CADO (finalistę I edycji X FACTOR-
-a), który przedstawił nam program 
pt.:”Muzyka współczesna”. Artyści 
opowiadali o historii muzyki roz-
rywkowej, wykonywali też utwory z 
dawnych lat. Słuchacze dowiedzieli 
się jak powstawały poszczególne ga-
tunki muzyczne i słuchali utworów 
lubianych przez dziadków czy rodzi-
ców. Muzycy dysponując jedynie gło-
sami wykonywali różną muzykę - nie 
tylko gospel czy szanty ale również 
pop, rock, clasic, a nawet dance. W 
niektórych utworach muzycy wspie-
rali się instrumentami elektrycznymi: 
gitarami, keyboardem oraz efektami 
specjalnymi. W wydarzeniu uczest-
niczyła prawie cała szkoła a celem 
koncertu było przybliżenie uczniom 
histrorii muzyki rozrywkowej.

Zeskanuj kod 
za pomocą 
b e z p ł a t n e j 
aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj film 
na swojej ko-
mórce.

Szkolny Klub Wolontariatu przyłą-
czył się do internetowej akcji „Uro-
dziny marzeń - 10 życzeń na 10 uro-
dziny Kuby”. W naszej akcji wzięło 
udział 10 klas. Przygotowali kartki 
urodzinowe i nagrali krótki filmik z 
życzeniami dla chłopca. Kuba urodził 
się zdrowy, ale w wieku 11 miesięcy 
zachorował na Zespół Guillaina-Bar-
rego - chorobę nerwowo-mięśnio-
wą w wyniku której, jak pisze jego 

mama: „z 11 miesięcznego, zdrowego 
bobasa, stał się dzieckiem wiotkim, 
uwięzionym we własnym ciele, wy-
magającym stałego podłączenia do 
respiratora i specjalistycznego żywie-
nia”. 
Kuba nie jest tylko dzieckiem znanym 
z internetowej akcji. Dwoje uczniów 
jednej z klas 7 zna go osobiście. W 
akcji wzięły udział klasy 1a, 1c, 4b, 
7d, 6b, 4a, 7a, 2a, 3b i 4d.



Dzień Kobiet
Lekkoatleci pierwsi
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Siatkarki na podium

Mamy źródełko!

Koszykarski brąz

Dnia 21 marca odbyły się Halowe 
Mistrzostostwa Sosnowca w Lekkiej 
atletyce. Drużyna chłopców naszej 
szkoły zdobyła I miejsce. Zawodnicy 
startowali w 3 dyscyplinach: biegu 
na 30m, pchnięciu kulą oraz skoku 
w dal. Drużyna wystąpiła w składzie:  
Jakub Żaczek, Mateusz Feliks, Kamil 
Tutaj, Vitalis Kerner- Firszt, Dawid 
Cacak, Damian Broś, Mateusz Cza-
pla, Dawid Petlak, Dawid Adamczyk, 
Filip Adamczuk, Kacper Dądela. 
Dwóch uczniów może też poszczy-
cić się indywidualnymi skucesami. 
Vitalis Kerner-Firszt zajął II miejsce 
w pchnięciu kulą a Jakub Żaczek II 
miejsce w skok w dal. 

Drugie miejsce i tytuł wicemistrza 
Sosnowca w Lekkoatletycznych Ha-
lowych Mistrzostwach  wywalczyły 
dziewczęta z naszej szkoły. Rywali-
zowały one w trzech konkurencjach: 
bieg na 30m, skok w dal z miejsca, 
pchnięcie kulą 3kg. Skład drużyny: 
Nadia Sikora, Dominika Więckow-
ska, Marta Aksamit, Maja Olech, 
Klaudia Zygulska, Wiktoria Nadolna, 
Blanka Bałtrukiewicz, Natalia Piasec-
ka, Agata Sekuła.

W dniu 14 marca odbyły się Rejono-
we Mistrzostwa Śląska w Koszyków-
ce. Nasza szkoła zajęła 3 miejsce, po 
zaciętej walce w półfinale, z drużyną 
z Jaworzna. Serdecznie gratulujemy!

Nie udało się obronić Mistrzostwa 
Sosnowca w mini siatkówce dziew-
cząt, ale nie mamy się czego wsty-
dzić. Dziewczęta po zaciętym meczu 
finałowym, pełnym emocji i zwrotu 
sytuacji, przegrały w tie-breaku 18:16 
i ostatecznie zajęły drugie miejsce. 
Miejsce to daje przepustkę do zawo-
dów rejonowych z Jaworznem.
Dziewczęta grały w składzie:
Aleksandra Musiał, Blanka Bałtru-
kiewicz, Barbara Piątek, Nadia Siko-
ra, Dominika Więckowska, Klaudia 
Zygulska, Gabriela Wójcik, Oliwia 
Świerczyna, Natalia Perek, Sandra 
Kowalska, Maja Nowakowska, Anna 
Rechnio, Jagoda Stachurka.

Wicemistrzynie

Wydarzenia

Dnia 8 marca w naszej szkole świę-
towaliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji 
każdy chłopak musiał przyjść z przy-
piętą lub zawiązaną czerwoną kokardą 
oraz mógł zagłosować w plebiscycie 
na najsympatyczniejszą dziewczynkę 
w szkole. Uczennice obdarowywane 
były cukierkami, a na wybrane młode 
panie czekało interesujące wyzwanie. 
Maciej Twaróg i Mateusz Mleczko z 
VIIa prowadzili w klasach quiz, za 
rozwiązanie którego można było do-
stać długopis z wygrawerowanym na-
pisem „Jestem wyjątkową kobietą z 
SP42”. Również panowie nauczyciele 
tego dnia przygotowali dla wszyst-
kich koleżanek słodki poczęstunek.

Najsympatyczniejsze 
dziewczyny
Z okazji Dnia Kobiet w szkole odby-
wały się wybory najsympatyczniej-
szej dziewczynki. Oto wyniki:
Klasy młodsze:
I miejsce Natalia Kopyć 2a
II miejsce Maja Pawlak 1a
III miejsce Bianka Chabera 1a 
i Pani Beata Marzec, wychowawczyni 
klasy 1a

Klasy starsze:
I miejsce Maja Grabska 6b
II miejsce Matylda Kieszkiewicz 6b
III miejsce Natalia Zajfert 6c i Korne-
lia Bubel 6b
Gratulujemy!

Na realizację zwycięskiego projektu 
Młodzieżowego Budżetu Obywatel-
skiego nie trzeba było długo czekać. 
Od pierwszych dni kwietnia ucznio-
wie mogą korzystać z dwóch źróde-
łek wody pitnej. Ich zakup i montaż 
był możliwy właśnie dzięki przepro-
wadzonej kampanii i głosowaniu na 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski.


