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W gabinecie prezydenta

Sprawdzian szóstoklasistów

Chciałbym narysować komiks

Moje hobby

Klasowe urodziny

Mam wiele hobby np: granie na 
komputerze, robienie eksperymen-
tów, budowanie. Ale najwięcej 
czasu spędzam na rysowaniu. Bar-
dzo lubię rysować. Sprawia mi to 
radość. Najbardziej lubię rysować 
stworki, zwierzęta, komiksy ale nie 
lubię rysować ludzi. 
Mikołaj

31 marca w Urzędzie Miasta licz-
na delegacja uczniów naszej szko-
ły spotkała się z przedstawicielami 
władz miasta i prezydentem 
Arkadiuszem Chęcińskim. 
Najpierw wszyscy odebrali gratu-
lacje i nagrody po podsumowaniu 
akcji „Płuca dla Piotra”. Po krót-

kiej przemowie był czas na pytania 
od uczniów. 
Na zakończenie wszystkie klasy 
mogły zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia i zwiedzić prezydencki ga-
binet, gdzie czekały na wszystkich 
drobne upominki.
Maciej T.

03.04-Angela. Osoby urodzone w 
tym dniu są pewne siebie, nierzad-
ko nawet nadmiernie ufne we wła-
sne możliwości, co często bywa 
przyczyną ich rozmaitych proble-
mów. Posiadają bardzo wrażliwą 
duszę, dlatego należy postępować 
z nimi bardzo delikatnie. Kieru-
ją się uczuciami i wciąż je w so-
bie rozwijają, dzięki czemu stają 
się coraz bardziej wartościowymi 
ludźmi. Bardzo łatwo nawiązują 
trwałe kontakty z otoczeniem.
19.04-Asia. Osoby urodzone w 
tym dniu bywają bardzo silne w 
życiu. Potrafią przetrwać nawet 
najtrudniejsze próby, z uwagi na 
swoją wewnętrzną siłę, o której 
istnieniu czasem nawet nie zda-
ją sobie sprawy. Lubią zmiany i 
chętnie się na nie decydują. Posia-
dają wiele zainteresowań, które w 
większości są bardzo ciekawe, a 
nawet zaskakujące.

1 kwietnia szóstoklasiści zdawali 
swój pierwszy egzamin. Ucznio-
wie z najstarszych klas naszej 
szkoły pisali test z języka  pol-
skiego, mate-
matyki i - po 
raz pierwszy 
w tym roku 
- z języka an-
g i e l s k i e g o . 
Całość trwała  
3,5 godziny. 
W tym dniu 
w s z y s t k i c h 
obowiązywał 
strój galowy. 
Uczniowie byli 

bardzo przejęci testem. Redakcja 
„Armaty i My” życzy wszystkim 
szóstoklasistom powodzenia.
Ala Ch



Jeden z dziecięciu
Z wizytą w redakcji

Trzy pytania do autora

Spotkanie z pisarzem

Nasze sukcesy

W dniu 11 marca dziennikarze z 
redakcji „Armaty i My” pojechali 
do siedziby „Dziennika Zachod-
niego”. Na początku zobaczyli jak 
pracują dziennikarze. Redaktor 
Adam Daszewski opowiedział hi-
storię gazety, która w lutym tego 
roku obchodziła 70-lecie istnienia. 
Potem oprowadził wycieczkę po 
różnych pokojach i opowiedział o 
pracy różnych dziennikarzy. Duże 
zainteresowanie było wokół czer-
wonego fotela umieszczonego w 
redakcyjnym studio, na którym 
siedziały różne polskie gwiazdy, 
podczas udzielania wywiadu. Każ-
dy z redakcji „Armaty” też chciał 

na nim usiąść. 
Kolejnym punk-
tem zwiedzania 
była drukarnia. 
Ogromne wraże-
nie zrobiły bele 
z papierem, które miały długość 
nawet 24 kilometrów. - Na mnie 
szczególne wrażenie zrobiły świe-
żo wydrukowane gazety na ta-
śmociągu, które wyglądały jakby 
latały po suficie - mówi Mateusz. 
Wycieczka bardzo się podobała i 
wszyscy mają nadzieję, że jeszcze 
będą mieli okazję tam pojechać.
Mateusz

Klasowe urodziny

Tuż przed Świętami odbył się fi-
nał konkursu matematycznego dla 
klas IV „Jeden z dziesięciu”. Do 
eliminacji przystąpiło 27 uczniów, 
a w finale znalazło się już tylko 10. 
I miejsce zajęła Aleksandra Breur, 
II był Mateusz Góra a III Natalia 
Piasecka. 
Zwycięzcom gratulujemy!
Wiktoria

21.04-Ala K. Osoby urodzone w 
tym dniu nadają się może na po-
lityków, ponieważ posiadają zdol-
ności dyplomatyczne. Ze swej 
natury są osobami poważnymi, 
które wiedzą czego chcą. Łatwo 
się z nimi współpracuje i na ogół 
są lubiane. W życiu starają się an-
gażować z całych sił, gdyż należą 
do osób bardzo wytrwałych i am-
bitnych. Natura osób urodzonych 
w tym dniu  bywa czasem jednak 
zbyt buntownicza.
Ala Ch.

Podczas spotkania z W. Cichoniem 
udało nam się zadać kilka dodat-
kowych pytań. Oto krótki wywiad: 
Armata i My - Czy kot Cukierek 
istnieje naprawdę?
W. Cichoń - Tak. Mieszka z nami 
w Tychach i ma 7 lat.
AiM - Kto jako pierwszy czyta na-
pisane przez Pana książki?
W. Cichoń - Pierwszym czytelni-
kiem jest zawsze żona. Jest niestety 
za bardzo szczera. Zwraca uwagę 
na każdy błąd i zwykle mówi, że 
mogłem bardziej się wysilić.
AiM - Był Pan kiedyś dziennka-
rzem. A w jakich redakcjach Pan 
pracował?
W. Cichoń - Między innymi w 
Dzienniku Zachodnim, ale też w 
różnych redakcjach warszawskich, 
w radio i w telewizji.
AiM - Dziękujemy i życzymy wie-
lu pomysłów na nowe książki.

25 marca Waldemar Cichoń - au-
tor książek dla dzieci - spotkał się 
z uczniami naszej szkoły. W miłej 
atmosferze uczniowie wysłucha-
li kilku  przygód kota Cukierka  

opowiadanych przez 
autora  oraz wysłuchali 
fragmentów opowiadań 
czytanych  z książki pt. 
„Jak się masz Cukierku”. 
Pod koniec uczniowie 
zadawali pytania. Na 
zakończenie spotkania 
dzieci mogły dostać au-
tografy i zakupić książ-
ki. Pisarz powiedział 
też, że kot 

Cukierek ma nawet 
swoją własną stronę 
na Facebooku.
Mikołaj 



320 m pod ziemiąNasze sukcesy

Zasmakuj w zdrowiu

Bajkowa matematyka

Siatkarze wśród najlepszych

W marcu szkolna drużyna siatkar-
ska chłopców wygrała eliminacje 
do turnieju Final Tour. Pokonała 
ekipy z trzech szkół - SP 38 (2:1), 
SP 10 (2:1) i SP 45 (2:0). Po awan-
sie znaleźli się w czwórce najlep-
szych w Sosnowcu. Trenerem siat-
karzy jest Grzegorz Mentel. Skład: 
Szymon Janus, Marcin Grzybo-
wiński, Cezary Dziedzic, Hubert 
Łebek, Miłosz Wójcik, Sebastian 
Koścień, Mateusz Żaczek, Patryk 
Kiwior, Maciej Stachnik. 
Wiktor

Ołówek dla Afryki

Dnia 19 marca klasy czwarte: 
B, C, D oraz 6B były na wycieczce 
w Kopalni Guido w Zabrzu. 
- Spędziliśmy tam miło czas, było 
bardzo wesoło - mówi Kamil. 
Specjalną windą, w kaskach na 
głowach uczniowie zjechali 320 
metrów pod ziemię.  Pan przewod-
nik, który im towarzyszył, opowie-
dział o ciężkiej pracy górników.  
Pokazał również różne maszyny, 

które pomagały górnikom w wy-
dobywaniu węgla. Wszyscy mieli 
okazję przejechać się specjalną, 
podziemną kolejką podwieszaną.  
Na koniec wycieczki był czas na 
wizytę w restauracji, położonej na 
320 metrze, zjedzenie przekąsek, 
oraz kupno pamiątek. Wycieczka 
była bardzo udana.
Kamil Kopciński 

W dniu 23 marca uczniowie klas 
III a,b,c wzięli udział w Miejskim 
Konkursie Matematycznym „Baj-
kowa Matematyka”. Na początku 
wystartowało 18 drużyn 3 osobo-
wych.
Drużyna naszej szkoły w składzie: 
Tomasz Stokłosa, Piotr Czerniew-
ski, Wiktor Rutkowski, zajęła I 
miejsce. Gratulujemy!
Maciej

Od 19 marca w naszej szkole od-
bywają się warsztaty kulinarne 
pod hasłem: „Zasmakuj w zdro-
wiu”. Na pierwszych zajęciach 
uczniowie pod okiem pani dietetyk 
i opiekunów z naszej szkoły, mieli 
okazję zrobić przepyszne sałatki, 
m.in.: grecką, gyros, włoską maka-
ronową z indykiem, z tuńczykiem. 

Za tydzień dzieci z klas 
0 do 5 przygotowywały 
zdrowe słodycze: nutellę, 
ciastka zbożowe, raffaello 
oraz budyń z awokado. 
Dzieciom najbardziej sma-
kował budyń. Uczestnicy 
dowiedzieli się również 
jak zdrowo i bezpiecznie 
się odżywiać na codzień. 
Spotkania zakończyły się 
wspólną degustacją przy-

gotowanych potraw. Na koniec 
wszyscy zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie, otrzy-
mali dyplom 
i przepisy na 
wykonywane 
dania.
Asia 
i Mateusz

Zakończyła się akcja „OŁÓWEK 
DLA AFRYKI”. Zebrano aż 169 
ołówków i 111 długopisów. 
A oprócz tego kredki ołówkowe 
i świecowe, pisaki, białą i kolorową 
kredę, gumki i kleje. Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom!
Maciej



Ciasto jogurtowe

Nasze gotowanie i pieczenie Konkurs matematyczny

Piłkarze w finale! Ale numer(ek)!
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Głuszek, D. Broś, M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski, W. Sowa. Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a, e-mail: 
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Ciasto:
2 szklanki mąki
1 szklanka cukru
2 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia

Składniki wymieszać, następnie 
dodać:
1/2 szklanki oleju
1/2 szklanki jogurtu

2 jajka całe
1 żółtko
Wszystko wymieszać łyżką, ciasto 
wyłożyć na blaszkę. Na wierzchu 
poukładać owoce świeże lub mro-
żone (truskawki, śliwki itp.)

Kruszonka
10 dag masła
1/2 szklanki cukru
1 szklanka mąki
cukier waniliowy

Składniki zagnieść, kruszonkę 
posypać na poukładane owoce. 
Ciasto piec 30 minut w 170 stop-
niach (piekarnik góra-dół), na-
stępnie 10 minut (piekarnik tylko 
góra).
Mateusz

Dnia 28 marca w pięknej hali 
Pogoń w Zabrzu odbył się trzeci 
turniej piłki ręcznej. W spotkaniu 
pomiędzy MUKS Zagłębie ZSO 
14 – SPR Pogoń Zabrze nasza 
drużyna odniosła kolejne zwy-
cięstwo 20:19 (12:10). Końców-
ka meczu była bardzo nerwowa i 
emocjonująca ale dzięki wsparciu 
kibiców nasi zawodnicy stanęli 
na wysokości. Na koniec sezo-
nu zajmą przynajmniej czwarte 
miejsce na Śląsku. Druga z na-
szych drużyn zagra w finale C.                                                  
Wojtek Orzechowski

Rozpoczął się Ogólnopolski Pro-
gram Edukacyjny „Nasze miasto 
bez elektrośmieci”. Za zużyte elek-
trośmieci, oddane w specjalnych 
miejscach, szkoła otrzyma kupony, 
dzięki którym będzie można otrzy-
mać pomoce dydaktyczne. Niepo-
trzebne sprzęty można przynieść 
do szkoły, w soboty do Auchan i 
Kuflandu lub zamówić odbiór z 
domu. Więcej informacji na stro-
nie: www.moje-miasto-bez-elek-
trosmieci.pl
Mikołaj

Elektrośmieci
„Szczęśliwy numerek” to nowość 
w naszej szkole. Codziennie, na 
granatowej tablicy ogłoszeń, przed 
lekcjami, wywieszana jest inna cy-
fra. Osoba, która ma taki numerek 
w dzienniku nie musi martwić się 
o nieprzygotowanie, brak  stroju na 
lekcje wf, niezapowiedziane kart-
kówki, czy sprawdzenie pracy do-
mowej. Numerek nie chroni przed 
zapowiedzianymi sprawdzianami 
czy kartkówkami. Cały regulamin 
„Szczęśliwego numerka” można 
przeczytać na tablicy ogłoszeń.
Milena

Dnia 18. marca grupy przedszkol-
ne Smerfów i Gumisiów brały 
udział w wielkanocnych  warsz-
tatach plastycznych pt.,,Pisanka”. 
Zabawa im się bardzo podobała a 
powstałe dzieła zachwyciły.
Wiktoria

Pisanki
Lekkoatleci
Chłopcy z naszej szkoły zdobyli 
I miejsce podczas Halowych Mi-
strzostwach Sosnowca w lekkiej 
atletyce. Zawodnicy brali udział 
w trzech konkurencjach: skok w 
dal-S. Konar, B. Babraj, J. Paliga; 
pchnięcie kulą-J. Okoń, S. Janus, 
H. Łebek; bieg na 30m-M. Barć, 
P. Kiwior, P. Pyrkosz, A. Borzysz-
kowski, B. Gładzik.
Trenerzy-G. Mentel, P. Morka.

Rozwiązanie zagadki z numeru 5: 
Hasło rebusu: „liczby mieszane”, 
hasło krzyżówki: „5 kwietnia”.
Laureatkami zostały Jagoda Dziu-
bek i Nadia Rubik z klasy IVa. 
Gratulujemy!

Rozwiąż prawidłowo rebus. Ha-
sło razem z imieniem, nazwiskiem 
i klasą napisz na kartce i przekaż 
naszym dziennikarzom lub pani 
A. Czernek. Na zwycięzcę czeka 
nagroda.


