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Dzień Nauczyciela
Karolcia zawsze fajna

Wydarzenia

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

Wycieczka do Hogwartu

15 października w naszej szkole świę-
towano Dzień Edukacji Narodowej. 
Na uroczystej akademii pani dyrektor 
Małgorzata Urban odczytała uczniom 
historię ustanowienia święta, pod-
kreśliła czym charakteryzuje się za-
wód nauczyciela oraz podziękowała 
wszystkim nauczycielom za trud wło-
żony w edukację uczniów. 
Niektórzy nauczyciele (m.in. Ma-
rzena Szydło, Grzegorz Mentel, 
Agnieszka Czernik, Piotr Morka) 
zostali szczególnie wyróżnieni za 
niezwykłe osiągnięcia uczniów w w 

różnych konkursach czy zawodach 
sportowych. Uroczystość ciekawie 
oprawili  uczniowie klasy 5 d i 6 b. 
Przedstawili zabawne skecze i histo-
ryjki z „życia” nauczyciela,czyli „po-
skromienie” niegrzecznych uczniów z 
anielską wręcz cierpliwością od cza-
sów „Adama i Ewy”. 
Były też kwiaty, piosenki i piękne 
życzenia uczniów przy akompania-
mencie skrzypcowym Emilii Ko-
mendarczyk. Na koniec szkolny chór 
zaśpiewał i zagrał piosenkę Marka 
Grechuty „Tyle było dni”.

18 października klasy trzecie (IIIa i 
IIIb) wybrały się do będzińskiego Te-
atru Dzieci Zagłębia na spektakl 
pt. „Karolcia”. Przedstawienie w re-
żyserii Judyty Berłowskiej prezen-
towało losy tytułowej bohaterki w 
uwspółcześnionej wersji. Treść tej 
szkolnej lektury bawi kolejne pokole-
nia czytelników, warto więc zobaczyć 
jej teatralną adaptację. Trzecioklasiści 
polecają!

Zbiórka elektrośmieci
Zapraszamy społeczność szkolną, Ro-
dziców do udziału w Ogólnopolskim 
Programie Edukacyjnym „MOJE 
MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”.
W naszej szkole zbiórka elektrośmie-
ci odbędzie się w dniach 
12-16 listopada 2018r.
Dzięki Twojej pomocy nasza placów-
ka może otrzymać bezpłatne pomo-
ce dydaktyczne i wyposażenie sal. 
Wystarczy, że przyniesiesz na naszą 
zbiórkę elektrośmieci, które masz 
w domu. Otrzymamy za nie kupony 
Funduszu Oświatowego, które wy-
mienimy na pomoce.
Miejsce składowania elektrośmieci: 
ŚRODOWISKO w SP 42. 

W piątek, 26 października wszystkie 
klasy piąte pojechały na wycieczkę do 
zamku w Mosznej. Najpierw zwiedza-
li zamek. Sale były pięknie ustrojowe, 
pełne starych obrazów i bardzo ele-
ganckie. Niektórych zachwyciły trzy 

makiety. Pierwsza przedsta-
wiała pierwsze pierwotne za-
łożenie zamku. Druga zamek  
bardziej rozbudowany. Na 
mankiecie trzeciej był zamek 
współczesny. Po zwiedzaniu 
i spacerze po parku zacze-
ła się zabawa w Hogwarcie. 
Tiara przydziału przydzieliła 
uczniów do poszczególnych 
domów. Wszyscy przebrali 
się w czarodziejskie szaty i 
uczestniczyli w pokazie magii 

i eliksirów. Znalazł się nawet czas na 
walki rycerskie z uzyciem bezpiecz-
nych mieczy. Wycieczka wszystkim 
bardzo się podobała.
Alicja Wieczorek.



Bawili się w górnikówWydarzenia

Warsztaty kulinarne

Pomagamy Lunie

17 października klasa 8 B wraz z 
opiekunami Panią Anną Malczewską 
i Panią Marzeną Szydło wyruszyli 
na wycieczkę do Wieliczki. Przygo-

da rozpoczęła się 
od zjazdu szybem 
górniczym Regis. 
Każdy uczestnik 
otrzymał ekwipu-
nek godny górnika,  
roboczy strój, kask 
i lampę. Młodzi 
górnicy pełnili róż-
ne funkcje: śleper 
mierzył poziom stę-
żenia metanu, sani-
tariusz opatrywal 
rany, a pisarz noto-

wał ważne informacje. Trasa górnik 
była dla wszystkich niezapomnianą 
przygodą.

Marchewka, buraki, jabłka oraz inne 
„końskie” przysmaki zebrane podczas 
szkolnej akcji trafiły już do naszej 
podopiecznej - Luny. W puszce, która 
była dodatkowo wystawiona na datki 
zebrało się 60zł. Szkolny Klub Wo-
lontariatu dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji.

Tymek - tegoroczny podopieczny
Szkolnego Klubu Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu pod swo-
ją opiekę bierze w tym roku szkol-
nym Tymka ,brata jednego z naszych 
uczniów. W grudniu chcemy przepro-
wadzić aukcję świąteczną - cały do-
chód zasili konto chłopca. Zwracam 
się z gorącą prośbą o przekazanie 
nam ręcznie malowanych obrazków, 
koszulek czy piłek z autografami na-
szych znanych i lubianych lub inne 
gadżety, które możemy spieniężyć. 
Wierzę w Wasze dobre serca bo nie 
jeden raz pomagamy w podobnych 
akcjach.
Tymonek urodził się w 26 tygodniu 

ciąży, z powodu skraj-
nego wcześniactwa, 
niedotlenienia około-
porodowego, niewy-
dolności oddechowej 
i krążeniowej, leuko-
malacji okołokomo-
rowej oraz retinopatii 
wcześniaczej pozostaje 
pod stałą opieką wielo-
specjalistyczną. Tym-
kowi tuż po urodzeniu 
lekarze nie dawali pra-

wie żadnych szans na przeżycie. Ale 
Tymuś nie poddał się – od początku 
okazał się małym wojownikiem! Dzi-
siaj chłopiec samodzielnie je i dźwiga 
główkę. Konieczne jest rozpoczęcie 
pracy z Tymonem w celu nauki cho-
ciażby podstawowej komunikacji. W 
tym celu znów konieczny jest zakup 
specjalistycznego sprzętu multime-
dialnego, i wdrożenie kolejnej meto-
dy rehabilitacji. 
Codzienna rehabilitacja i wielospe-
cjalistyczna opieka medyczna to jedy-
na szansa na to, żeby chłopiec mógł 
funkcjonować.

Klasa 8d uczestniczyła w warszta-
tach gastronomicznych „Żyj zdrowo 
i kolorowo” w Zespole Szkół Gastro-
nomiczno Hotelarskich w Sosnowcu. 
Uczniowie przygotowali zapiekanki i 
babeczki z pastą jajeczną. Na koniec 
wszyscy popróbowali swoich dzieł. 
Okazało się, że było nie tylko zdrowo 
i kolorowo ale też smacznie.

Konkurs geograficzny
Zapraszamy do udziału w Całorocz-
nym Szkolnym Konkursie Geogra-
ficznym „ABC młodego geografa”.
Konkurs trwa od października do 
kwietnia. W każdym miesiącu chętni 
otrzymają zadania dotyczące inne-
go kontynentu. Do wspólnej zabawy 
zaprasza Pani Ewa Misztal. Najwy-
trwalsi otrzymają na koniec dyplomy 
i nagrody.



Ślubowanie pierwszaków
Będzie radiowęzeł!

Dywizjon 303

Wydarzenia
W piątek 12 października uczniowie 
trzech klas pierwszych złożyli uro-
czyste ślubowanie i zostali oficjalnie 
przyjęci w poczet uczniów „armaty”. 
Życzymy im samych szóstek i do-
brych przyjaciół.

Warsztaty florystyczne

22 października uczennice z kl 8c i 
d uczestniczyły w warsztatach flory-
stycznych w Zespole Szkół Architek-
toniczno - Budowlanych w Sosnowcu.  
Każdy miał możliwość samodziel-
nego stworzenia bukietu jesiennego.  
Efekty naszej pracy widać na zdjęciu.

Paciorki wyproszonych łask

Użyj mocy 
bez przemocy

W czwartek 25 października nasze 
uczennice uczestniczyły w Międzysz-
kolnym Konkursie Piosenki w ramach 
kampanii społecznej „ Użyj mocy bez 
przemocy”. Zespół pod nazwą AR-
MATA BAND w składzie: Emilia 
Falkiewicz, Emilia Komendarczyk, 
Paulina Tomczak, Gabriela Wójcik i 
Alicja Wieczorek okazał się najlepszą 
grupą wśród startujących, a w klasyfi-
kacji ogólnej wśród wszystkich star-
tujących zdobył 3 miejsce. Uczennice 
przygotowała Pani Marzena Szydło.
GRATULACJE!!!

Klasy 7 i 8 rozpoczęły środę, 24 paź-
dziernika od wizyty w kinie Helios. 
Uczniowie wraz z wychowawcami 
wybrali się do kina na film „Dywi-
zjon 303. Historia prawdziwa”. „Sa-
moloty”, „miłość”, „1940” - to tylko 
niektóre słowa, które padały z ust 
widzów zapytanych o treść filmu po 
obejrzeniu seansu. Co prawda nie-
którym film się nie podobał i woleli 
zorganizować sobie własną wojnę na 
popcorn na tylnych siedzeniach, ale 
nie zabrakło też uczniów, którzy wy-
szli z kina zachwyceni. Można śmia-
ło powiedzieć, że miłośnicy drugiej 
wojny światowej mieli podczas sean-
su prawdziwą ucztę.”Dywizjon 303” 
został bowiem tak skonstruowany, że 
wpleciono do niego kadry z archiwal-
nych kronik filmowych, powstałych 
w czasie wojny. Na sam koniec po-
kazano też zdjęcia pilotów biorących 
udział w bitwie wraz ze zdjęciami ak-
torów otwarzających ich role. Podo-
bieństwo było uderzające. 
Maciej Twaróg

Wyniki konkursu „Paciorki wypro-
szonych łask”
KATEGORIA – NAJSŁODSZY 
RÓŻANIEC
I miejsce – Amelia Kucab kl. II
II miejsce – Maja Olszewska kl. IV, 
Filip Pilaczyk kl. IV
III miejsce – Gabriela Kaczmarczyk 
kl. II, Filip Zawieruszka kl. III
KATEGORIA – EKOLOGICZNY 
RÓŻANIEC
I miejsce – Anna Rechnio kl. V
II miejsce – Nina Politacha kl. IV
III miejsce – Iga Gatz kl. V
KATEGORIA – MISYJNY RÓŻA-
NIEC
I miejsce – Wiktor Pańtak kl. IV
II miejsce – Natalia Kopyć kl. III
III miejsce – Julia Perek kl. IV
Wyróżnienia:

Maja Gregorczyk kl. IV
Nikola Chęcińska kl. V
KATEGORIA – GUZIKOWY RÓ-
ŻANIEC
I miejsce – Jakub Krochmal kl. III
II miejsce – Martyna Gocek – kl. IV
KATEGORIA – JESIENNE PA-
CIORKI
I miejsce – Michał Ogaza kl. IV
II miejsce – Piotr Boryczko kl. II
III miejsce – Klaudia Kania kl. IV
KATEGORIA – KORALIKOWE 
PACIORKI
I miejsce – Krzysztof Prokop kl. IV
II miejsce – Natalia Łach kl. II, Da-
wid Kosecki kl. III
III miejsce – Liwia Korpacka kl. III, 
Lena Rokicka kl. II

czytaj dalej na stronie 4

Społeczność szkolna zdecydowała o 
nowej inwestycji. Będzie radiowę-
zeł! Projekt utworzenia radiowęzła 
został zgłoszony w tym roku do Bu-
dżetu Młodzieżowego. W głosowaniu 
rywalizował z 4 innymi pomysłami. 
Wygrał 223 głosami znacznie wy-
przedzając rywali. Pomysłodawcami 
była Alicja Sikorska z 8d i Maciej 
Twaróg z 8a, czyli nasz Szkolny Sa-
morząd. Mamy nadzieję, że uda im 
się w przyszłym roku przeprowadzić 
pierwsze audycje, gdyż regulamin 
akcji przewiduje realizację dopiero w 
2019 roku.



Czarownica piętro 
niżej

Przełajowy sukces
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Udany start MUKS

Młoda waleczna

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Ostatnio zainteresowała mnie książka 
Marcina Szczygielskiego „Czarow-
nica piętro niżej”. Opowiada ona o 
pewnej dziewczynie - Mai, która za-
poznaje się z czarnym kotem. Jedzie 
do ciabci (pra-pra-babci) na waka-
cje, ponieważ jej rodzice będą mieli 
dziecko - jej siostrzyczkę. Więc po-
niekąd Maja zostaje „skazana”, żeby 
gdzieś jechać, gdyż rodzice będą się 
opiekować małym dzieckiem. Z po-
czątku Maja nie chce jechać do ciabci 
ale po paru dniach jest zadowolona. 
Przeżywa dużo ciekawych i zabaw-
nych przygód. Chcesz wiedzieć wię-
cej - przeczytaj. Naprawdę warto. Ta 
książka bardzo mi się podobała gdyż 
była ciekawie napisana. Nie jest nud-
na, dialogi są żywe i wesołe. Choć 
może przerażać grubość książki (305 
stron), to jednak czyta się ją „jednym 
tchem”. Książka posiada też zabawne 
ilustracje, przez co jest interesująca 
zarówno dla nastolatków jak i dla 
młodszych dzieci. Polecam tę książ-
kę na deszczowe, zimne wieczory 
listopadowe. Lubię też inne książki 
tego autora np. „Bez piątej klepki”czy 
„Tuczarnia motyli”. Przeczytacie o 
nich w kolejnych wydaniach gazetki.

Alicja Wieczorek

Kolejny udany start żeńskiej reprezen-
tacji naszej szkoły. Tym razem dziew-
częta rywalizowały w sztafetowych 
biegach przełajowych (6x800m), któ-
re odbyły się 5 października na Górce 
Środulskiej. Po bardzo zaciętej walce 
uplasowały się na drugim miejscu 
tracąc do pierwszego zespołu (SP45) 
jedynie trzy sekundy. Wywalczona 
przez nie pozycja dała kwalifikację 
do zawodów rejonowych w Jaworz-
nie. W tym samym dniu rywalizowali 
również chłopcy, którzy zajęli ósme 
miejsce. 
Skład drużyny dziewcząt: Magdalena 
Kłys, Oliwia Kurylas, Klaudia Zygul-
ska, Gabriela Wójcik, Blanka Bałtru-
kiewicz,  Nadia Sikora. Na rezerwie 
czekały i wspierały: Dominika Więc-
kowska, Oliwia Świerczyna, Maria 
Stępińska. 
Skład drużyny chłopców: Filip Adam-
czuk, Szymon Betka, Karol Broda,  
Mateusz Czapla, Kamil Dudek, Natan 
Gryma, Mateusz Kubów. 

15 października bardzo dobry mecz 
rozegrała drużyna MUKS Zagłębie 
rocznik 2005 ze Zrywem Chorzów 
rocznik 2004. Podopieczni Grzego-
rza Mentla prowadzili od początku 
1-2 bramkami, by między 40-45min 
odskoczyć na 8 trafień i spokojnie 
kontrolować wynik tego spotkania. 
Na pochwałę zasługuje obrona, któ-
ra musiała walczyć z przeciwnika-
mi znacznie przewyższającymi ich 
warunkami fizycznymi. ZAGŁĘBIE 
SOSNOWIEC - ZRYW CHORZÓW 
32:26 (17:16).

Kolejny sukces uczennicy z naszej 
szkoły Gabrieli Wójcik. Zajęła ona 
pierwsze miejsce w turnieju szermier-
czym „Młodzi Waleczni” który odbył 
się w Ząbkach. Turniej ten rozegrany 
był w kategorii do lat 13 gdzie starto-
wało 50 zawodniczek z całego kraju.

dokończenie ze strony 3
Wyróżnienia:
Julia Górska kl. III
Michalina Wójcik kl. III
Oliwia Olbryś – kl. III
KATEGORIA – MISTERNE PA-
CIORKI
I miejsce –  Idalia Marzec kl. IV
II miejsce – Roman Wojdyga kl. III

III miejsce – Weronika Czaja kl. IV
KATEGORIA – NOWOCZESNE 
TECHNIKI
I miejsce – Cyprian Smoliński kl. IV
II miejsce – Anna Grabska kl. III
III miejsce – Adam Kotlarek kl. V
KATEGORIA – PŁASKIE TECH-
NIKI
I miejsce –  Jakub Strojwąs kl. II

Paciorki wyproszonych łask


