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Ferie w szkole

Biesiada z kolędą

Ronaldo to mój idol

Moje hobby

Klasowe urodziny

Moje hobby to piłka nożna. Upra-
wiam ten sport w każdej wolnej 
chwili, grając  przed blokiem, albo 
na boisku szkolnym. Na wakacje 
też zabieram piłkę i gram z braćmi 
i tatą. Bardzo to lubię. Nawet z mo-
imi kolegami stworzyliśmy własną 
drużynę, która się nazywa „Górny 
Sosnowiec”. Bardzo chciałbym w 
przyszłości zostać zawodowym 
piłkarzem.
Maciej

1 lutego - Nadia. Osoba urodzona 
w tym dniu cechuje się prawdo-
mównością i ponadprzeciętnym 
intelektem. Dość wysoko stawia 
sobie poprzeczkę, posiada  spore 
ambicje. Jej charakter jest prze-
ważnie silny i waleczny. Rzadko 
zmienia własne zdanie i dość szyb-
ko podejmuje konkretne decyzje.

Trwa akcja „Ołówek dla Afryki”. 
Do końca lutego można pomóc 
przynosząc długopisy, ołówki, 
kredki, gumki. Rzeczy nie muszą 
być nowe, wystarczy, że będą w 
dobrym stanie. Dary można prze-
kazać nauczycielom religii lub 
pani J. Feluś.
Milena

Ołówek dla Afryki

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłatnej 
aplikacji QR Code 
Reader i obejrzyj 
film na swojej ko-
mórce.

23 stycznia odbyła się w naszej 
szkole „Biesiada z kolędą”. Jak co 
roku pomagaliśmy w ten sposób 
Anitce z Zambii, koleżance, którą 
szkoła adoptowała kilka lat temu. 
Biesiada przebiegła bardzo cie-
kawie. Występował szkolny chór, 
stworzony na ten wieczór, zespół 
gitarowy, soliści i zaproszeni go-
ście - uczennice szkoły muzycz-
nej z Katowic i dorosła schola. Po 
wspólnym śpiewaniu kolęd można 
było zakupić ciasta, a wśród uczest-

ników biesiady, którzy kupili bilety 
wstępu, rozlosowano upominki.
Milena

W te ferie szkoła nie próżnowała. 
Każdego dnia odbywały się bo-
wiem jakieś zajęcia, które prowa-
dzili nauczyciele - z astronomi, 
języka angielskiego, plastyczne, ru-

chowe, historyczne, 
kaligraficzne. Były 
też warsztaty teatral-
ne, a dla starszych 
klas tajemnice przy-
rody czy łamigłówki 
matematyczne.
A 3-ego lutego za-
proszone zostały 
dzieci z sąsiedniego 
przedszkola. Malu-

chy mogły bawić się na szkolnych 
korytarzach w podchody i w różne 
zabawy w klasach.
Mikołaj, Natalia Ż.



Karnawałowe szaleństwo

Dzień Babci i Dziadka

Nasze sukcesy
Zima w poezji

2 lutego - pani Agnieszka Czernek. 
Osoba urodzona w tym dniu  wyka-
zuje się bardzo dużym szacunkiem 
wobec ludzi i całego otoczenia. 
Należy do osób zorganizowanych 
i odpowiedzialnych. Dysponu-
je zdolnościami przywódczymi,  
świetnie radzi sobie w zarządzaniu 
pracą zespołową. Potrafi zadbać o 
swoją rodzinę, która jest dla niej 
najważniejsza. Dba również o 
swój wygląd i ubiór. W życiu nie 
brakuje jej aspiracji i pomysłów.
14 lutego - Damian. Osoba uro-
dzona w tym dniu jest ambitna i 
niezwykle konsekwentna, wszech-
stronnie uzdolniona. Odznacza się 
oryginalnym umysłem. Dzięki in-
tuicji oraz dużej energii życiowej 
osiąga znaczące sukcesy. Pomimo 
twardego charakteru, w głębi du-
szy jest wrażliwa. Nie okazuje jed-
nak tego po sobie, gdyż uważa to 
za typową cechę mięczaków.
18 lutego - Natalka K. Osoba uro-
dzona w tym dniu ma wewnętrzną 
potrzebę częstego przebywania w 
towarzystwie ludzi. Chętnie zgłę-
bia  wiedzę. Jej umysł jest bystry i 
chłonny. Doskonale zna się na lu-
dziach i potrafi ich szybko rozszy-
frować. Stara się uważnie dobierać 
słowa, aby niepotrzebnie nie ranić 
swoich bliskich.
Alicja Ch.

Klasowe urodziny

Dnia 08 stycznia Nadia Wieru-
szewska wzięła udział w międzysz-
kolnym konkursie recytatorskim 
pt. „Zima w poezji”. Zaprezento-
wała utwór Czesława Janczarskie-
go pt.”Jedzie zima”. Gratulujemy 
zajęcia 2 miejsca!
Wiktoria

Ferie na sportowoW styczniu w młodszych klasach 
obchodzono Dzień Babci i Dziad-
ka. 22 stycznia w kl. I e odbyła się 
lekcja otwarta. Dzieci mogły po-
chwalić się swoimi umiejętnościa-
mi i zdobytą wiedzą. Nie zabra-
kło wspólnej zabawy i śpiewania. 
Dziadkowie bacznie obserwowali 
wnuków, byli bardzo wzruszeni i 
dumni. Dzieci na koniec wręczyły 
własnoręcznie zrobione upominki 
- zakładkę-krawat i kwiatek-ser-
duszko.
Natomiast dzień wcześniej przed-
szkolne grupy Gumisiów i Smer-
fów zaprosiły swoich bliskich na 
przedstawienie. Babcie i dziad-
kowie mieli okazję zobaczyć swo-

je pociechy w sztuce 
pt.”Królewna Śmieszka”.
Natalia K.

W piątek, 30 stycznia odbyły się 
szkolne bale przebierańców dla 
klas młodszych i dyskoteka dla klas 
starszych. Zabawę prowadził DJ, 
który również aktywnie brał udział 
w zabawie. Atrakcją zwłaszcza dla 
klas starszych były efekty specjalne 
- dymy i kolorowe światła. Wszyst-

kie dzieci chętnie 
brały udział w za-
bawie. Śpiewały, 
tańczyły i śmiały 
się. Nie bez zna-
czenia była deko-

racja sali gimnastycznej, w której 
odbywała się zabawa. Balony oraz 
kolorowe serpentyny wprawiały 
wszystkich w dobry humor. Bal i 
dyskoteka rozpoczęły dla wszyst-
kich cudowny okres ferii zimo-
wych.
Nadia

O tym jak spędził ferie, rozmawia-
my z Markiem z Va.
Marek: Pierwszy tydzień byłem z 
rodzicami i bratem we Włoszech, a 
drugi na obozie w Krynicy Zdrój.
Armata i My: Czyli ferie spędziłeś 
aktywnie, a nie przed telewizorem 
i komputerem?
M: Tak, to były ferie na sportowo. 
Dużo jeździłem na naratch i ły-
żwach.
AiM: A czy jeździsz na snowboar-
dzie?
M: Nie, ale bardzo chciałbym spró-
bować, może w przyszłym roku mi 
się uda.
AiM: Życzymy ci tego. Dziękujemy 
za wywiad.
Rozmawiał Mateusz



Przyroda w obiektywie

Badam, liczę, poznaję

Nasze sukcesy

Przygody Sindbada Żeglarza

Konkurs kolęd i pastorałek

Już po raz 14 w naszej szkole odbył 
się konkurs kolęd i pastorałek.
Konkurs był trochę trudny bo star-
towało w nim dużo dzieci i śpie-
wały bardzo ładnie. Uczniowie za-
prezentowali m.in. „Przybieżeli do 
Betlejem”, „Bracia patrzcie jeno”, 
„Oj maluśki maluśki”. Wszystkich 

występujących było 46. Uczestnicy 
byli oceniani w różnych katego-
riach wiekowych. Laureaci miejsc 
1-3 przeszli do etapu międzysz-
kolnego. Odbył się on w jedną z 
niedziel w kościele parafialnym. 
Rywalizowali między sobą ucznio-
wie naszej szkoły i  SP nr 16. Zma-
gania wygrali w poszczególnych 
kategoriach: Julia Cupiał - SP42, 
Marta Śmidowicz SP 16, Marty-
na Snochow-
ska SP 42. W 
sumie na-
grodzonych 
zostało aż 9 
uczniów na-
szej szkoły.
Maciek

W dniu 16 stycznia w naszej szkole 
odbył się pierwszy etap międzysz-
kolnego konkursu  matematycz-
no-przyrodniczego „Badam, liczę, 
poznaję”. Do konkursu przystąpili 
piątoklasiści z sosnowieckich szkół 
podstawowych. Uczestnicy musieli 
wykazać się solidną wiedzą przy-
rodniczo-matematyczną. Pierw-
szy etap pozwolił wyłonić siedmiu 
finalistów, którzy awansowali do 
drugiego etapu konkursu.  
Finał konkursu został przepro-
wadzony 20 stycznia. Tym razem 
uczniowie musieli rozwiązywać za-
dania praktyczne. Niestety wśród 
zwycięzców zabrakło uczniów na-
szej szkoły.
Oliwia

Tuż przed feriami został rozstrzy-
gnięty konkurs fotograficzny 
pt. ”Zjawiska przyrodnicze”. Jury 
miało trudny wybór, bo wszystkie 
nadesłane zdjęcia były wspaniałe. 
Ostatecznie zwycięzcami zostali: 
Chmara Michał – kl.VIb, Twaróg 
Maciej – kl.IVa, Twaróg Mikołaj – 
kl.IVa, Słyk Wiktor – kl.IVc. 
Oprócz tego wyróżniono nastę-
pujące osoby: Natalię Lipińską 
– kl.IVc, Marka Mleczko – kl.Va, 
Mateusza Mleczko – kl.IVa oraz 
Alicję Chmarę – kl.IVa. Zdjęcia 
nagrodzonych osób można oglą-
dać przy sali nr 10.
Mikołaj

22 stycznia klasy IVa, IVc, Vc wy-
brały się do Teatru Śląskiego w Ka-
towicach, na spektakl „Przygody 
Sindbada Żeglarza”. Dużą przygo-
dą była jazda tramwajem. Przed-
stawienie dostarczyło sporych 
emocji. Scenografia była ciekawa 
a stroje bardzo ładne, zwłaszcza 
Sindbada, który ubrany był w sza-
ty koloru morskiego. Wszystkim 
podobał się też Diabeł Morski, a 
jako marynarz występował Michał 
Rolnicki, znany z ról w telewizyj-
nych serialach. Nie małą atrakcją 
były cukierki, rozrzucane w cza-
sie przedstawienia.  Po spektaklu 
chętni mogli zdobyć autograf od 
Sindbada.
Asia

Autograf od Sindbada dla naszej 
redakcji.

Zaraz po Nowym Roku odbyło się 
rozdanie nagród w konkursie „We-
soła reklama”. Pierwsze miejsce za-
jęła Antonina Marszałek Va, dru-
gie Wiktoria Skwarek IVa a trzecie 
Julia Krawczyk IVa.
Wiktoria

Wesoła reklama - finał



Walentynkowe serduszko

Nasze gotowanie i pieczenie Konkurs matematyczny

Zapraszamy na kółkoMyszków Cup Chcemy czytać
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17 stycznia Wiktor z IVa wziął 
udział w Turniej Piłki Nożnej Ha-
lowej Myszków Cup. Wiktor tre-
nuje w MUKP Dąbrowa Górnicza i 
razem ze swoją drużyną zdobywał 
kolejne piłkarskie doświadczenie. 
W każdej grupie wiekowej zagrało 
7 drużyn, na zasadzie każdy z każ-
dym. Mecz trwał 12 minut. Łącz-
nie wzięło udział 140 zawodników. 
- Cały turniej uważam za udany, 
wszyscy zawodnicy wraz z kibica-
mi dobrze się bawili - mówi Wik-
tor. Na zakończenie każda druży-
na otrzymała puchar a uczestnicy 
medale. Drużyna Wiktora zajęła V 
miejsce.  Wyniki turnieju do same-
go końca były nieprzewidywalne, 
bo każdy mecz mógł zmienić kla-
syfikację końcową. 
Wiktor.

Przez 10 dni stycznia trwała akcja 
Ogólnopolskie Wybory Książek – 
Uczniowie wybierają co chcą czy-
tać. Każdy mógł napisać na kartce 
tytuł książki, którą chciałby zna-
leźć w szkolnej bibliotece. Pierw-
szy dzień głosowania okazał się 
sporym sukcesem. Będziemy in-
formować o efektach akcji.
Maciek

W styczniu odbył się plebiscyt na 
najlepszego sportowca 2014 roku. 
Wśród 12 kandydatów pierwsze 
miejsce zdobył Robert Lewandow-
ski, drugie Justyna Kowalczyk, a 
trzecie Kamil Stoch. W zabawie 
wzięło udział 180 uczniów.
Ala Ch.

Sportowiec roku

Jeśli lubisz pisać, wiesz, jak zbie-
rać informacje, chcesz przepro-
wadzać wywiady, przyjdź na za-
jęcia kółka dziennikarskiego. Na 
łamach szkolnej gazetki będziesz 
mógł pisać o wydarzeniach ze 
swojej klasy i o tym co ciekawego 
dzieje się w szkole. Zapraszamy 
wszystkich chętnych z klas IV-VI. 
Spotykamy się we wtorki o godz. 
12.40 w sali nr 15.

Sudoku z numeru 3 prawidłowo 
rozwiązali Natalia Mitela z IVc i 
Mikołaj Twaróg z IVa. Gratulujemy!

Rozwiąż prawidłowo rebus. Hasło 
razem z imieniem, nazwiskiem i 
klasą napisz na kartce i przekaż re-
daktorom naszej gazetki lub pani 
Agnieszce Czernek. Czeka nagroda

Ciasto:
1 i 3/4 szkl. mąki tortowej (przesiać 
przed odmierzaniem)
1 szkl. brązowego cukru
1/2 szkl. roztopionego masła
2 jajka
1/2 szkl. mleka
1/2 łyżeczki soli
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy

Masa karmelowa
2 łyżki mąki tortowej
1/2 szkl. mleka
1/2 szkl. brązowego cukru
1/2 szkl. cukru pudru
1 cukier waniliowy
1/4 szkl. masła
1/4 szkl. margaryny do pieczenia
1/4 łyżeczki soli
Mąkę przesiać ponownie z cukrem. 
Dodać pozostałe składniki. Ubijać 
3 minuty. Piec w nagrzanym do 180 
stop. piekarniku przez 30 minut. Wy-
studzić.
Zmieszać mąkę z mlekiem, ugotować 
budyń. Schłodzić. Utrzeć cukier z wa-
nilią, masłem i margaryną na lekką i 
puszystą masę. Dodać sól. Zmieszać 
ze schłodzonym budyniem. Ubijać aż 
masa będzie puszysta. Wyłożyć na wy-
studzone ciasto, udekorować.
Uwaga! Do upieczenia serduszka wy-
starczy połowa porcji.
Maciek

Ogłoszenie


