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Koncert charytatywny

Wycieczka w kosmos

Marzę o sportowej karierze

Moje hobby

,,Trzymajcie wysoko sztandar 
muzyki Polskiej”      

Mam na imię Alicja. Moje hob-
by to pływanie. Trenuję w klubie 
pływackim cztery razy w tygo-
dniu. Już kilka razy brałam udział 
w zawodach pływackich. Podczas 
ostatnich Mistrzostw Sosnowca 
zajęłam 6 miejsce. Mam nadzieję, 
że kiedyś zostanę sławną
pływaczką.
Ala K.

24 kwietnia w naszej szkole, na 
sali gimnastycznej odbył się kon-
cert charytatywny pt.: „Podaruj 
dzieciom uśmiech”. Koncert zor-
ganizowano dla Kuby, Mateusza i 
Kacpra - niepełnosprawnych braci 
uczniów naszej szkoły. Inicjatora-
mi przedsięwzięcia byli Małgorza-
ta Urban - pani dyrektor, Agniesz-
ka Kucharska - przewodnicząca 
Rady Rodziców i Robert Kukla 
- nauczyciel muzyki. Goście mo-
gli oglądać występy wokalne i ta-
neczne, posłuchać wiersza, wziąć 
udział w licytacji przeróżnych ob-
razów (dwa obrazy wykonane zo-

stały przez samą panią Agnieszkę 
Kucharską) i przedmiotów ofia-
rowanych specjalnie na ten cel. 
Przez cały czas funkcjonowała też 
kawiarenka z ciastami, lemoniadą 
i popcornem. 
- To był wspaniały i wzruszają-
cy wieczór. Tyle osób ofiarowało 
swój czas, energię, dobry humor 
ale też swoje pieniądze, aby nam 
pomóc. Jestem wszystkim ogrom-
nie wdzięczna za to co zrobili - 
mówi mama Kuby. Zebrane fun-
dusze pomogą w sfinansowaniu 
rehabilitacji dzieci.
Mikołaj

15 maja Miejski Klub im. Jana 
Kiepury Energetyczne Centrum 
Kultury zorganizowało konkurs 
,,Jan Kiepura –Sosnowiecki Bard”. 
Wzięło w nim udział 12 uczniów 
ze szkół podstawowych. Naszą 
szkołę reprezentowali Michał 
Chmara z klasy 6b i Alicja Chmara 
z klasy 4a. Do konkursu przygoto-
wywała ich pani Jadwiga Feluś. 
Każdy w ciągu 45 minut musiał 
odpowiedzieć na 30 pytań z testu. 
1 miejsce zajął Michał Chmara, 
2 miejsce Alicja Chmara, 3 miej-
sce Julia Husa ze szkoły im. Świę-
tego Jana Bosko. 
Ala Ch.  

Po koniec kwietnia do naszej 
szkoły przyjechało wielkie, dmu-
chane planetarium. Kosmiczny 

symulator wyłożony był 
poduszkami i materacami, 
tak, aby widzowie leżąc, 
mogli podziwiać kosmos. 
Podczas lekcji dzieci uczy-
ły się o planetach, ale też 
usłyszały wiele ciekawych 
informacji 
o znakach 
zodiaku i 

porach roku.
Milena
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Noc w szkole

Byłem dobrym uczniem

Lubią matematykę

Nasze sukcesy
Głosy na książki

Ceramiczne świnki

Noc z 8 na 9 maja w naszej szkole 
była wyjątkowa. Wieczorem, za-
miast ciszy, pojawił się duch 
i z każdego zakamarka było sły-

chać śmiechy dzieci. 
Wszystko to za spra-
wą corocznej imprezy 
„Noc w szkole”. Za-
bawa zaczęła się 
o godz. 19. Była ko-
lacja, karaoke, chrzest 
i podchody w znale-
zienie tajnej kryjówki 
ducha. Na dużej sali, 
z latarkami, dzieci 
przeprowadziły atak 
na ducha i grały w 

rozmaite gry. Z poszczególnych 
sal, w których spały do późna sły-
chać było jeszcze rozmowy i żarty.
Milena

Na pewno wszyscy pamiętają ak-
cję szkolnej biblioteki, polegającą 
na pisaniu propozycji zakupu no-
wych książek. Aż 137 dzieci wzię-
ło udział w głosowaniu. Najwięcej 
głosów zebrała seria „Magiczne 
drzewo”. Na kolejnych miejscach 
znalazły się „Baśniobór” i „Mała 
księżniczka”. Czekamy na realiza-
cję zamówienia.
Natalka, Ala 

11 kwietnia dzieci z klasy 1a od-

wiedziły Otwartą Pracownię Ar-

tystyczną w Dąbrowie Górniczej. 

Uczniowie robili skarbonki w róż-

nych kształtach np świnek. Dzieci 

bardzo zaangażowały się w swoją 

pracę.

Maciej

13 kwietnia odbyły się eliminacje 
do szkolnego  konkursu matema-
tycznego ,,Jeden z dziesięciu” klas 
V. Finałowa dziesiątka rywalizo-
wała ze sobą 20 kwietnia. I miejsce 
zajęła Ania Czerniewska, drugie 
Maciek Derela, a  trzecie miejsce 
wywalczyła Antonina Marszałek. 
Wszystkim gratulujemy!
Wiktoria

Armata i My- Kim chciał Pan zo-
stać, gdy był Pan dzieckiem?
Arkadiusz Chęciński - Chciałem 
zostać, tak jak każdy chyba chło-
pak, policjantem. I piłkarzem.
AiM - O czym Pan teraz marzy?
A.Ch. - Takie najważniejsze ma-
rzenie właśnie się spełniło, bo 
zostałem prezydentem Sosnow-
ca. A dzisiaj, tutaj, ze wszystkimi 
współpracownikami marzymy, 
żeby wszyscy, a przede wszystkim 
mieszkańcy, uważali, że Sosno-
wiec to fajne miasto, że tu się faj-
nie mieszka, fajnie żyje.

AiM - Jakim był Pan uczniem?
A.Ch. - W miarę dobrym. Matema-
tykę bardzo lubiłem, gorzej było z 
polskim. Na maturze miałem piąt-
kę z matematyki. Więc ogólnie by-
łem nie najgorszym uczniem, choć 
muszę sie przyznać, że bardzo nie 
lubiłem się uczyć.
AiM - Dziękujemy za rozmowę.

Górska wycieczka
 8 i 9 maja odbyła się wycieczka 
do Niedzicy. Uczniowie z klas 
6b,5a i 5b pływali łodziami Dunaj-
cem, zobaczyli najwyższy szczyt 
Pienin - Trzy korony, wjechali na 
Palenicę. Atrakcji nie brakowało 
nawet wieczorem w hotelu, gdzie 
wszyscy bawili się na dyskotece. 
Każdemu wycieczka się podobała.
Ala Ch.

Jeszcze w kwietniu redaktorzy naszej szkolnej gazetki wraz z opie-
kunami przeprowadzili wywiad z Prezydentem Miasta Arkadiu-
szem Chęcińskim. Cały wywiad zobaczcie skanując qr code. Poniżej 
prezentujemy trzy pytania:

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj film na 
swojej komórce.



Średniowieczna przygoda

Wiosna na szkle malowana

Nasze sukcesy

Prąd nie kopał

Edukacja, piknik, sport

23 kwietnia w Inwałdzie odbył się 
kolejny etap konkursu „Odkrywa-
my Średniowiecze”. Naszą szkołę 
reprezentowali Alicja Chmara i 
Maciej Twaróg, z klasy IVa. 250 
uczestników rozwiązywało test 
wiedzy, a następnie 10 finalistów 
rywalizowało ze sobą w konkursie 
„Jeden z dziesięciu”. Oprócz kon-
kursu wszyscy uczestnicy mieli 
możliwość zwiedzić Warownię In-
wałd i Park Miniatur. Dużą atrak-
cją była sala tortur i chaty - kowala, 
powroźnika, garncarza. - Bardzo 
mi się podobało - mówi z radością 
Ala. W ogólnej klasyfikacji Alicja 
znalazła się na 53 miejscu, Maciek 
na 107.
Ala, Maciej

28 kwietnia klasa IVa wybrała się na 
wycieczkę do Muzeum Energety-
ki w Łaziskach Górnych. Muzeum 
znajduje się w dawnej rozdzielni 
elektrycznej z 1928 r. i zostało za-
łożone przez Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Energetyki. 
Zwiedzającym udostępnionych jest 
ponad 6 tysięcy eksponatów. Prze-
wodnik, który oprowadzał po mu-
zeum, opowiadał między innymi o 
wynalezieniu i wytwarzaniu  prądu, 
energii i o pierwszej żarówce a tak-
że o silnikach odrzutowych. Wśród 
zabytków można byłozobaczyć: 

100-letnią żarówkę 
wyprodukowaną w An-
glii, żarówkę z latarni 
morskiej w Świnouj-
ściu, silnik spalinowy 
z 1938r.  W muzeum 
znajduje się również 
sala w której pokazuje 
się różne doświadcze-
nia, np. jak rozchodzą 
się iskry na butelce czy-
li wyładowania elek-

tryczne. Jest również kombinezon, 
chroniący przed porażeniem milio-
na wolt. Zaraz przy wejściu znaj-
duje się też wystawa zabytkowych 
elementów instalacji dzwonkowej. 
Nazywa się „Wibrarium” a składa 
się na nią wiele  różnych modeli 
działających dzwonków elektrycz-
nych. - Uważam, że wycieczka była 
bardzo interesująca. Poszerzyła 
naszą wiedzę z zagadnień fizyki i 
wszystkim uczestnikom bardzo się 
podobała - mówi Wiktor.
Wiktor S.

28 kwietnia w bibliotece szkolnej 
odbyło się pasowanie na czytel-
nika. Pasowani zostali uczniowie 
klas Ib i Ie. Najpierw wszyscy za-
poznali się z regulaminem, a na 
koniec wypożyczyli swoją pierw-
szą książkę.
Julia

Pasowanie na czytelnika

W dniu 26 marca dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego Gumisie brały 
udział w konkursie „Wiosna na 
szkle malowana”. I chociaż wszy-
scy bardzo się stresowali, prace 
wyszły wspaniale.
Oliwia

Dnia 15.05.2015 klasa 4a oraz 4c wy-
brały się wraz z nauczycielami na wy-
cieczkę do Nadleśnictwa w Siewie-
rzu. Na miejscu, panie przewodniczki 
oprowadzały i opowiadały o różnych 
ciekawych rzeczach związanych z 
przyrodą. 
- Zwiedzanie zaczęliśmy od małego, 
ogrodzonego lasku, w którym można 
było wyróżnić wiele gatunków drzew 
i krzewów, znanych z lekcji przyro-

dy - mówi Nadia. Póź-
niej, w sali edukacyjnej 
wszyscy mieli okazję 
posłuchać odgłosów le-
śnych zwierząt. Po czę-
ści edukacyjnej przy-
szedł czas na rozrywkę. 
Na małej polanie, z 
altaną i grillem dzieci 
miały czas wolny dla 
siebie. Dziewczynki 
bawiły się wspólnie na 

kocach, chłopcy natomiast rozegrali 
towarzyski mecz piłki nożnej. Zwy-
ciężyła klasa 4a.
Atrakcją był też poczęstunek i to 
zarówno kiełbaski, jak i grillowane 
samodzielnie pianki marshmallow. 
Wycieczka bardzo się podobała, 
wszystkim cały czas dopisywały hu-
mory.
Nadia



Pianka z galaretką

Nasze gotowanie i pieczenie Konkurs matematyczny

Piłkarze na podium Gotujemy!
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W dniu 21 kwietnia odbyły się Mi-
strzostwa Sosnowca w Piłce Noż-
nej. Chłopcy reprezentujący naszą 
szkołę pięknie się spisali i zajęli 
pierwsze miejsce. Gratulujemy!
Mateusz

Nasi cudowni siatkarze w kwiet-
niu wywalczyli I miejsce w Mi-
strzostwach Sosnowca w Mini 
Siatkówce Chłopców. A od maja 
chwalić się mogą jeszcze jednym 
sukcesem - zajęli III miejsce w 
Mistrzostwach Rejonowych. Gra-
tulujemy!
Maciej

W dniu 14 kwietnia odbyły się 
po raz trzeci warsztaty z cyklu 
„Zasmakuj zdrowia”. Tym razem 
uczniowie przygotowywali zdro-
we fast foody m.in. pizzę, hot dogi 
i tortillę. Wszystkim najbardziej 
smakowała tortilla. - W sobotę, na 
obiad przygotowałem ją w domu 
rodzicom i bratu, była bardzo dobra 
- powiedział Mateusz. A za tydzień 
po raz ostatni uczniowie spotkali 
się z sympatyczną panią dietetycz-
ką. Dzieci robiły wyśmienite pasty 
do własnoręcznie upieczonych bu-
łeczek orkiszowych. Najbardziej 
zaskakujący był przepis na zdrową 
nutellę zrobioną m.in. z... awoka-
do! Na zakończenie warsztatów 
uczestnicy otrzymali przepisy i pa-
miątkowe dyplomy.
Mateusz

Siatkarskie sukcesy

21 kwietnia w Przedszkolu Miej-
skim nr 51 odbył się V Turniej Tań-
ca Nowoczesnego „Taniec poplą-
taniec”. Startowały w nim aż trzy 
grupy z naszej szkoły. Dwie druży-
ny z grup przedszkolnych Smerfów 
i Gumisiów oraz zespół z klasy Ie, 
przygotowany przez Anetę Panek. 
Gościnnie wystąpiły też dziew-
czynki z grupy „Limonki”, z klasy 
Ib, przygotowane przez  Katarzynę 
Szymiec. Konkurs był bardzo trud-
ny i wymagał dużych umiejętności. 
Dzieciaki zatańczyły rewelacyjnie, 
więc jury przyznało pierwsze na-
grody wszystkim trzem naszym gru-
pom. Każda z nich dostała dyplomy 
i pamiątkową statuetkę.
Oliwia

Taniec poplątaniec

Porcja dla 6 osób

200ml niesłodzonego, skondenso-
wanego mleka
2 galaretki o różnych smakach i 
kolorach
owoce

Jedną galaretkę rozpuścić w 
250ml wody, a drugą w 450ml. 
Gdy pierwsza galaretka zaczy-
na tężeć, ubić mleko skonden-
sowane, aż powstanie piana i 
zmieszać z galaretką. Przełożyć 
do pucharków, a na wierzch uło-
żyć owoce. Gdy druga galaretka 
jest już zimna, wlewać po 4 łyż-
ki do każego pucharka. Kiedy 
galaretka w pucharkach jest już 
lekko ścięta, zalewamy resztą. 
Zostawiamy w chłodnym miej-
scu na 2 godziny.
Asia

Rozwiązanie zagadki z numeru 6: Ha-
słem była „suma liczb”. Laureatami 
zostali Natalia Żurek i Maciej Twaróg 
z klasy IVa. Gratulujemy!

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

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


