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Charytatywna zumba
Szlachetna Paczka

Wydarzenia

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

Szkolne jasełka i klasowe wigilie

W sobotę, 15 grudnia, odbył się w na-
szej szkole I Największy Sosnowiecki 
Charytatywny Maraton „Zumba od 
serca”. Instruktorzy przez ponad trzy 
godziny rozgrzewali uczestników 
na sali gimanstycznej, ale nie mniej 
aktrakcyjnie było na korytarzu. Nie-
zmordowani clowni, animatorki i wo-
lontariusze zaopiekowali się nie tylko 

małymi uczestnikami wydarzenia, ale 
również byli atrakcją dla starszych. 
Nie zabrakło stoisk tematycznych i 
dobrej muzyki. 
Cały dochód z imprezy przeznaczony 
został dla Tymka i Zuzi, podopiecz-
nych Szkolnego Klubu Wolontariatu, 
którzy potrzebują wsparcia w lecze-
niu i rehabilitacji.

Nasza szkoła w tym roku również 
wzięła udział w „Szlachetnej Pacz-
ce”. Dla rodziny z Sosnowca zostały 
przygotowane paczki z żywnością, 
środkami chemicznymi, ubraniami. 
Zakupiono też elementy wyposażenia 
mieszkania i bony towarowe.

Kolędy w Prusie

Kolejny raz nasze uczennice wystą-
piły w Miejskim Konkursie Kolęd i 
Pastorałek w Liceum im. B. Prusa w 
Sosnowcu. Dziewczynki zaśpiewa-
ły: Emilia Falkiewicz „Mario czy Ty 
wiesz?”, Emilia Komendarczyk „Ta 
Święta Noc”, Natalia i Alicja Wieczo-
rek „Mizerna cicha” i Paulina Tom-
czak „Nie było miejsca dla Ciebie”. 
Pierwsze miejsce zajęła Emilka Fal-
kiewicz. Gratulu-
jemy muzycznego 
sukcesu!!! Konkurs 
odbył się 11 grudnia 
2018 roku.

Ostatni dzień przed przerwą świą-
teczną to tradycyjny czas szkolnych 
jasełek i klasowych wigilii. Przedsta-
wienie jak zwykle było pięknie przy-
gotowane, a uczniowie zaangażowa-
ni. Nie zabrakło kolęd w wykonaniu 
solistów, zespołu i chóru a także wy-
magającego przemyślenia przesłania. 
Tego dnia we wszystkich  klasach, 
odbywały się miłe wigilijne spotkania 
z wychowawcami. Na stołach zago-
ściły  tradycyjne świąteczne potrawy, 
opłatek i życzenia. W niektórych sa-
lach uczniowie sami zatroszczyli się 
o umilenie czasu. 
Zorganizowano 
zabawy, karaoke a 
nawet krótką dys-
kotekę. Ten dzień 
szczególnie prze-

żywali ósmoklasiści, gdyż ostatni raz 
spotykali się w takim składzie przy 
klasowym wigilijnym stole. 



Świąteczny „Mam talent”Wydarzenia

Najpiękniejsza choinka

Mikołajki w kinie

Charytatywny Mikołaj

Klasy czwarte zorganizowały sobie 
mikołajkowy prezent w postaci biletu 
do kina. W poniedziałek, 10 grudnia 
wraz z wychowawcami odwiedziły 
kino HELIOS w Sosnowcu. Ucznio-
wie obejrzeli film pt.:”GRINCH”. Film 
bardzo się podobał!

Konkurs na najlepszą choinkę roz-
strzygnięty!
Wszystkie prace były fenomenal-
ne, dlatego Rada Rodziców, oprócz 6 
głównych nagród, postanowiła uho-
norować wszyskich uczestników pre-
zentem niespodzianką. A oto lista 
zwycięzców:
- Filip Patej 1 b
- Weronika Strzelczyk 4b
- Bartosz Purgieła 5d
- Cyprian Smoliński 4a
- Igor Abrańczyk 6d
- Michalina Wójcik 3b
Wyróżnienie specjalne - klasa 4e
Serdecznie gratulujemy wygranym 
oraz wszystkim uczestnikom!!!

Uczniowie klasy 8a razem z  wycho-
wawczynią - Panią Agnieszką Czer-
nek, wzorem ubiegłych lat, w tym 
roku również wzięli udział w charyta-
tywnej akcji mikołajkowej. Odpowie-
dzieli na apel pedagogów z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 4  w Sosnowcu 
i przekazali słodycze do paczek dla 
podopiecznych, w ramach akcji „Zo-
stań Mikołajem”.

Turniej retoryczny Chór na miejskiej scenie

13 grudnia w IV LO im. S. Staszica z 
Oddziałami Dwujęzycznymi w So-
snowcu odbył się   I Staszicowski Tur-
niej Retoryczny.  26 uczestników z klas 
8 i 3 gimnazjów musiało przygotować 
samodzielnie i wygłosić krótkie prze-
mówienie (do 3 minut), którego ideą 
przewodnią były słowa XIII-wieczne-
go filozofa, Rogera Bacona: „Znajo-
mość języków jest bramą do wiedzy”. 
W konkursie wzięły udział trzy 
uczestniczki z naszej szkoły. Natalia 
Piasecka, Alicja Chmara i Alicja Si-
korska. Natalia zajęła II miejsce a Ali-
cja Chmara otrzymała wyróżnienie. 
Uczennice przygotowały Panie: Sylwia 
Wasiel i Renata Wadowska-Małek. 
Gratulujemy!

19 grudnia nasz zespół muzyczny 
„Armata Band” wystąpił na scenie, 
na sosnowieckiej „Patelni”, w ramach 
Kiermaszu Świątecznego. 41 osób z 
klas 4-7 zaśpiewało i zagrało 8 kolęd 
i pastorałek. Występ naszych uczniów 
zatrzymał przy scenie sporą grupę 
słuchaczy. Ludzie byli wzruszeni, 
składali gratulację i wszyscy poczuli 
świąteczny nastrój.  Uczniowie wystę-
powali w bardzo ciężkich warunkach 
atmosferycznych, przy kilkustopnio-
wym mrozie. Po zejściu ze sceny ar-
tystów nagrodzono gromkimi brawa-
mi, uczniowie udzielali wywiadu dla 
reporterek z Liceum im. Korczaka. 
Wśród publiczności znalazło się też 
kilku rodziców i nasze Panie Dyrektor. 
W nagrodę po koncer-
cie Pani Dyrektor za-
prosiła wszystkich na 
pączki!!!

W tym roku szkolny Kiermasz Świą-
teczny, organizowany przez Radę 
Rodziców nabrał innego kształtu. 
Została zupełnie zmieniona formuła 
tego wydarzenia. Poszczególne grupy 
rodziców zadbały o zorganizowanie 
tylko trzech stoisk - ze słodyczami, 
napojami i ozdobami bożonarodze-

niowymi. Gości za-
proszono natomiast 
na podziwianie ta-
lentów uczniów 
szkoły, którzy zapre-
zentowali się pod-
czas koncertu. O tę 
część wydarzenia za-

dbali nauczyciele. Były więc występy 
wokalne, taneczne, akrobatyczne i 
teatralne. A całość dodatkowo uświet-
nił występ chóru i zespołu „Armata 
Band”. Rozstrzygnięto też konkurs 
Rady Rodziców na najpiękniejszą 
choinkę. Wyniki prezentujemy obok.



Warsztaty na zamku

Nadzieja uczy czekać pomalutku

Wydarzenia

4 grudnia klasa 4d w Sosnowieckim 
Centrum Sztuki - Zamek Sielecki po-
znawała polskie zwyczaje i tradycje 
Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie 
podziwiali  wystawione ilustracje, 
ubierali choinkę, śpiewali kolędy a na 
koniec, na warsztatach plastycznych, 
wykonali zakładkę do książki.

W środę, 12 grudnia, w Pałacu Scho-
ena odbył się uroczysty finał dwóch 
diecezjalnych konkursów organizo-
wanych przez naszą szkołę. Zwy-

cięzcy V Regionalnego Konkursu 
poświęconego poezji ks. Jana Twar-
dowskiego „Nadzieja Uczy Czekać 
Pomalutku” i Diecezjalnego Kon-
kursu Poezji Patriotycznej nie tylko 
odebrali nagrody, ale też mieli oka-
zję zobaczyć wystawę z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepodległości 
„Droga do Niepodległej”. Miło nam 
też donieść, że jedna z uczestniczek - 
Katarzyna Posikata, uczennica kl. III 
gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 6 
w Sosnowcu - otrzymała nagrodę spe-
cjalną ufundowaną przez redakcję na-
szej gazetki szkolnej i jej przyjaciół. 
Katarzyna zachwyciła swoją interpre-
tacją utworu „Tango na głos, orkiestrę 
i jeszcze jeden głos”.

Udana akcja z elektrośmieciami

Już po raz piąty odbył się w naszej 
szkole Regionalny Konkurs Poświę-
cony Poezji Ks. Jana Twardowskiego 
„Nadzieja uczy czekać pomalutku”. 
Wzięły w nim udział 23 osoby z klas 
IV - VI oraz 23 osoby z klas VII, VIII 
oraz III gimnazjum. Naszą szkołę re-
prezentowały cztery uczenice w ka-
tegorii recytatorskiej. Wszystkie od-
niosły sukces. II miejsce w kategorii 
klas 7-8 oraz III gimnazjum zdobyła  
KAROLINA BĘTKOWSKA za wiersz 
p.t.„ Boję się Twojej miłości” a wyróż-
nienia zdobyły: GABRIELA WÓJCIK 
za wiersz p.t.„List”, OLIWIA ZIĘTA-
RA  za wiersz p.t.„Żal” i NATALIA 
PIASECKA za wiersz p.t.„Bezdzietny 
anioł”. Gratulujemy!

W dniach 12-20 listopada  w naszej 
szkole przeprowadzono zbiórkę elek-
trośmieci pod hasłem „Nasz dzień bez 
elektrośmieci”. Została ona zreali-
zowana w ramach Ogólnopolskiego 
Programu ”Moje miasto bez elek-
trośmieci” i objęła nie tylko uczniów, 
ale także ich rodziny oraz mieszkań-
ców miasta.  Szkoła przystąpiła rów-
nież do Ogólnopolskiego Konkursu 
”Dzień bez elektrośmieci”. W ra-
mach I akcji zebrano ok. 3000 sztuk 
różnych elektrośmieci. II zbiórka 
odbędzie się w maju. Podczas eko-
logicznego tygodnia w szkole prze-
prowadzono wiele działań. Powstał 
słownik polsko-angielsko-niemiecki 
nt. elektrośmieci, uczniowie klas 7 
i 8 na kółku fizycznym dowiedzie-
li się czym są elektrośmieci i jak z 
nimi postępować. Uczniowie klas 8 
na lekcji fizyki przygotowali ulotki 
na temat ”Zasady bezpiecznego ko-
rzystania z urządzeń elektrycznych”. 

Przeprowadzono zajęcia w klasie III 
c nt. „Jak postępować z elektrośmie-
ciami. Wszystko ma swoje miejsce”. 
Klasa IVc otrzymała tekst ballady o 
elektrośmieciach, do której ułożyła 
wspaniałą melodię. Powstały plakaty 
„Dzień bez elektrośmieci”, młodsze 
klasy wykonywały tematyczne ko-
lorowanki, a klasa 1c zrealizowała 
zajęcia z kartami pracy na temat roz-
poznawania, segregowania i utyli-
zacji elektrośmieci oraz działań Eko 
Drużyny. Zorganizowano również 
konkurs we współpracy z Radą Ro-
dziców. Rada Rodziców nagrodziła 3 
uczniów, którzy przynieśli najwięk-
szą ilość starych, niepotrzebnych 
urządzeń. Nagrodą jest wejściówka 
na godzinną zabawę do Parku Tram-
polin. 
I miejsce zdobył Jakub Żaczek – klasa 
7a, II miejsce Hubert Król – klasa 8b, 
III miejsce Wiktor Słyk – klasa 8c.
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali 
drobne upominki (magnesy i naklejki) 
za wkład w realizację zbiórki, a do-
datkowo 30 najaktywniejszych osób 
otrzymało ekologiczne piórniki. Ak-
cję podsumowano 21 listopada  pod-
czas szkolnego hap-
peningu. Uczniowie 
odśpiewali „Balladę 
o elektrośmieciach” 
oraz zaprezentowali 
pokaz „Mody elek-
trośmieciowej”.

Nagroda specjalna redakcji „Armata i My”



Neverland

Złote dziewczyny
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Warsztaty językowe

Konkurs kolęd

Teraz Polska

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Po dwóch dniach grudniowych zma-
gań w rywalizacji  o Mistrzostwo 
Sosnowca w Piłce Ręcznej,  nasze 
dziewczyny okazały się najlepsze  
wygrywając wszystkie swoje mecze. 
Gratulujemy całemu zespołowi i trzy-
mamy kciuki w dalszych rozgryw-
kach. 
Skład drużyny: Natalia Borowiecka – 
kapitan zespołu, Nikola Jawor, Nadia 
Sikora, Magda Małkowska, Agata 
Sekuła, Wiktoria 
Skwarek, Oliwia 
Sowińska, Oliwia 
Bacińska, Weroni-
ka Łach,  Domini-
ka Zwolak.

„Neverland” Maxime’a Chattam’a - 
francuskiego pisarza - to przedostat-
nia część serii Inny Świat. Historia 
bohaterów - Amber, Matta i Tobiasa- 
jest osadzona w postapokaliptycznym 
świecie zniszczonym przez wielką 
burzę i zamieć śnieżną. Bohaterowie 
w poszukiwaniu schronienia  przed 
Entropią - siłą siejącą zniszczenie 
- udają się do Europy. Niestety ich 
Statek Życia został zniszczony i Przy-
mierze Trojga zostało rozbite. Szuka-
jąc się nawzajem, nastolatkowie mu-
szą stawiać czoła różnym potworom, 
siłom natury a także...... dorosłym! 
W tym uniwersum społeczeństwo 
jest podzielone na dorosłych (polu-
jących na młodzież) oraz Piotrusiów 
- młodzież, która nie chce poddać 
się tyranii dorosłych. Matt, jeden z 
bohaterów, zostaje odnaleziony jako 
rozbitek na plaży przez Piotrusiów 
(na szczęście) i razem z nimi wędruje 
do Neverland- starego zamku. Miej-
sce zamieszkują Piotrusie, którzy w 
wyniku burzy otrzymali „przeobraże-
nia”(czyli nic innego jak supermoce) 
i próbują je oswoić.
Według mnie, książka jest jak naj-
bardziej warta uwagi ze względu na 
fantastycznie poprowadzony wątek 
fabularny a także niesamowite opisy, 
dzięki którym możemy poczuć się 
jakbyśmy naprawdę znajdowali się w 
postapokaliptycznych miejscach. Se-
ria Inny Świat we Francji podbiła ser-
ca tysiący nastolatków i nastolatek. 
W związku z tym mam nadzieję, że 
odniesie sukces także za granicą. 

Mikołaj

W dniu dzisiejszym 15 uczniów z klas 
8 a, c, d wraz z panią Olą Bonek bra-
ło udział w warsztatach językowych 
w 9 LO w Sosnowcu. Wolontariusze 
z Indii, Hiszpanii, Malezji, Guinea 
Bissau, działający z Youth Action for 
Creative Learning and Developmen-
t-EVS, prowadzili zajęcia w języku 
angielskim, opowiadali ciekawostki 
związane z kulturą i tradycją ich kra-
jów. Po warsztatach uczniowie mogli 
spróbować specjałów hiszpańskich, 
włoskich, tureckich czy niemieckich, 
rozwiązać kilka zagadek, połamać ję-
zyk na „tongue twisters”.

W dniach 10 i 11 grudnia nasze uczen-
nice wzięły udział w przesłuchaniach 
do Międzynarodowego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek. Emilia Komen-
darczyk, Emilia Falkiewicz, Natalka 
Wieczorek i Alicja Wieczorek jako 
Chór Diecezjalny i jako solistki na-
stępnego dnia. Przesłuchania trwały 
kilka dni a uczennice wystąpiły na de-
skach sceny Będzińskiej Szkoły Mu-
zycznej i Domu Kultury w Jaworznie. 
W niesamowitych warunkach i na-
stroju profesjonalnie 
reprezentowały naszą 
szkołę. Uczennice 
przygotowała Pani 
Marzena Szydło.

Wyniki szkolnego konkursu „Teraz 
Polska” dla klas 1-3:
I miejsce: Lena Kaczmarczyk; 
II miejsce: Grzegorz Koścień, Natalia 
Kopyć; 
III miejsce: Oliwier Goncerz.
Wyróżnienia:
Dominika Kielesińska, Małgorza-
ta Kalamat, Katarzyna Domżalska, 
Dawid Wierzchowski; Michalina 
Wójcik; Mikołaj Kania; Filip Żółtak; 
Naira Muttalib; Maja Pawlak; Oliwia 
Olbryś; Amelia Kucab; Antoni Za-
wartka; Jan Sikora; Julian Ciemniew-
ski; Emilia Spieczyńska; Lena Tutaj; 
Aleksandra Lisiak; Karolina Kiesz-
kiewicz; Roman Wojdyga.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. Serdecznie gratulujemy!


