
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU                                                NR 8/2015

Najlepsza gazetka w Zagłębiu!

Konkursy przedmiotowe

Zawodowy piłkarz?

Moje hobby

Klasowe urodziny

W dniu 8 czerwca w Szkole Pod-
stawowej nr 23 odbył się V Zagłę-
biowski Przegląd Gazet Szkolnych 
„Im Press”. W konkursie startowa-
ły drużyny z czterech szkół, w tym 
nasza reprezentacja „Armaty 
i My”. Jury oceniało zawartość ga-
zetek, ich atrakcyjność i poruszane 
na łamach tematy. Każda redakcja 
musiała też zorganizować swoje 
stoisko i jak najlepiej się zapre-
zentować. Dodatkowo, w czasie 
trwania konkursu odbywała się 
konferencja prasowa z Dariuszem 
Rekoszem - pisarzem, autorem 

kryminałów dla dzieci i dorosłych. 
Nasza „Armata i My” zdobyła aż 
dwie statuetki. Pierwszą - za naj-
lepszą szkolną gazetkę. Dodatko-
wo, nasi redaktorzy wykazali się 
największą dociekliwością i z rąk 
pana Dariusza Rekosza odebrali 
drugą statuetkę, właśnie za swoją 
aktywność.
- Jest to dla nas szczególny suk-
ces, gdyż rywalizowaliśmy po raz 
pierwszy i w dodatku z redakcja-
mi, które wydają gazetki od lat - 
mówi Maciej.
Wiktoria, Maciek

24 czerwca- Milena. Osoby uro-
dzone w tym dniu są  zrównowa-
żone, zmysłowe, wesołe. Lubią 
rozrywki, zabawy, muzykę, życie 
w zbytku i wygodach. Są to ludzie 
poważni, bystrzy, dość chytrzy 
i przedsiębiorczy a zwłaszcza ce-
lują w różnych tajnych planach
i projektach. Lubią ceremonie i 
uroczyste występowanie na ze-
wnątrz. Są eleganccy i niepozba-
wieni pewnych zdolności aktor-
skich.
Ala Ch.

Moje hobby to piłka nożna. Tre-
nuję cztery razy w tygodniu, w 
klubie MUKP Dąbrowa Górnicza. 
Ale oprócz tego chodzę jeszcze na 
basen i ćwiczenia lekkoatletyczne. 
Lubię różne dyscypliny sportowe, 
ale moją największą pasją jest jed-
nak piłka nożna. Być może kiedyś 
będę się nią zajmował grając za-
wodowo.
Wiktor

Na początku czerwca uczniowie 
poszczególnych klas starszych  ry-
walizowali, w swoim roczniku, w 
wielu konkursach wiedzowych. 
Pytania ułożone były w formie 
testu i obejmowały materiał z ca-
łego roku szkolnego. Wśród klas 
czwartych najlepsi z matematyki 
okazali się Mateusz Góra IVd 
(I miejsce), Alicja Chmara i Wikto-
ria Skwarek - IVa (II i III miejsce). 
Z przyrody najlepsi byli Alicja Ch-

mara IVa i Kuba Zdrodowski IVc 
(I miejsce), Nadia Rubik i Natalia 
Żurek IVa zajęły II i III miejsce. 
Natomiast najlepsi z przyrody, 
wśród klas piątych, okazali się 
przedstawiciele Vb - Maciej De-
rela, Anna Czerniewska, Błażej 
Błoch (kolejno I, II, III miejsce). 
Laureatów pozostałych konkur-
sów przedstawimy w kolejnym 
numerze.
Natalia Ż.

Zwycięzka redakcja z pisarzem Dariuszem Rekoszem

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



Dzień dziecka na sportowo

Policja konnaDyskoteka w Klubie Kashmir

Nasze sukcesy
Matematyka i gra w jednym

Trzecie miejsce hokeistów1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka 
nasza szkoła zorganizowała spor-
tową imprezę dla wszystkich klas. 
Nawet zerówki się bawiły. Dla klas 
0-3 były między innymi konkure-
cje takie jak: mini hokej, przecią-
ganie liny. Starsze klasy natomiast 
rywalizowały ze sobą w biegu na 

30m, rzucie piłką lekarską kilogra-
mową, skokach na skakance. Kla-
sy 4-6 rozegrały również w swo-
ich kategoriach wiekowych turniej 
piłki nożnej. - Trzeba przyznać, że 
zabawa była wyśmienita - mówią 
uczniowie.
Mikołaj

21 maja w gimnazjum nr 15 odbył 
się konkurs dla szkół podstawo-
wych ,,Czar Par”. Naszą szkołę re-
prezentowały dwie drużyny. 
W pierwszej byli Michał Chmara i 
Jakub Lasota z klasy VIb. W dru-
giej drużynie Sara Sobstyl 
i Karolina Wilczyńska z klasy VIa. 
Konkurs polegał na zdobyciu jak 
największej ilości  punktów w 5 
grach matematycznych. Michał 
Chmara i Jakub Lasota zajęli 5 
miejsce. Druga drużyna zajęła 12 
miejsce.
Ala Ch.

2 czerwca cała szkoła bawiła się 
na dyskotece w Klubie Kashmir. 
Uczniowie wygrali zabawę, biorąc 
udział w akcji charytatywnej „Płu-
ca dla Piotra”, w której właściele 
klubu ufundowali nagrodę dla naj-
bardziej aktywnej szkoły. Muzyka 
i zabawa była fantastyczna i wpra-
wiła wszystkich we wspaniały na-

strój. Sala, w której odbywała się 
dyskoteka była dość mała, ale wy-
strój zrobił na dzieciach wrażenie. 
Przed klubem natomiast czekała 
dodatkowa atrakcja. Wszyscy do-
stali kiełbaski pieczone na grillu, 
a chętni podarunek w postaci bran-
soletek przyjaźni.
Nadia

Dnia 12 maja 2015 roku reprezen-
tacja naszej szkoły brała udział 
w Mistrzostwach Sosnowca w Uni 
hokeju. Nasza drużyna zajęła 
III miejsce. Gratulujemy zajęcia 
dobrej lokaty. 
Wiktor 

21 maja dzieci z klasy 1b i 2a od-
wiedzili posterunek policji konnej 
w Chorzowie. Tam, mogli przy-
gnądnąć się policyjnym mundu-
rom, zobaczyć stajnie, a nawet  
przejechać się na koniu.
Milena

Policjanci  z Chorzowa chętnie uczestniczą 
w różnych imprezach dla dzieci. Na zdjęciu 
oficer na koniu Pikador podczas „Wieczo-
ru marzeń” - festynu dla dzieci niepełno-
sprawnych w chorzowskim zoo.

Z e s k a n u j 
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mórce.



Rocznica zakończenia wojny

Na lotnisku w Pyrzowicach

Nasze sukcesy Mistrz szkolnego reportażu

Dnia 19 maja w naszej szkole od-
był się I Międzyszkolny Konkurs 
Dziennikarski „Mistrz szkolne-
go reportażu”. Konkurencja była 
spora, bo rywalizowało ze sobą 
30 uczniów. Najpierw trzeba było 
rozwiązać test pisemny a później 
napisać informację prasową. Na-
grodą w konkursie były warsztaty 
w redakcji Dziennika Zachodnie-
go. Szczególne wyróżnienie ufun-

dowała też nasza redakcja. Laura 
Sierota ze Szkoły Podstawowej 
nr 18   i Jagoda Dziubek z naszej 
szkoły, za najlepiej napisaną infor-
mację otrzymały nagrody rzeczo-
we. Przedstawicielem naszej szko-
ły, który pojedzie na warsztaty, 
został Mikołaj Twaróg.
Sponsorem konkursu był Dziennik 
Zachodni.
Maciej, Jagoda

Z okazji 70 rocznicy zakończe-
nia II Wojny Światowej klasy 4a 
i 4c zrobiły prace na temat wojny. 
Pierwsza stworzyła encyklopię, 
druga natomiast gazetkę ścienną. 
Obydwie klasy zostały wyróżnio-
ne przez nauczycieli. 
Nasza szkoła była też organizato-
rem konkursu międzyszkolnego na 
temat II wojny światowej. 
W kategorii „Największy polski 
bohater” wygrała Oliwia Golba z 
SP nr 16, która zrobiła prezenta-
cję o Irenie Sendler. Natomiast w 
kategorii „Najważniejsze wyda-
rzenie” I miejsce zdobyła Wanessa 
Piłat z SP nr 18 za pracę na temat 
Powstania Warszawskiego. Z na-
szej szkoły w konkursach wzięło 
udział kilkunastu uczniów. Nagro-
dzeni zostali Wiktor Sowa z IVa 
w kategorii wydarzenie II wojny 
światowej i Wiktoria Salisz z Vb 
w kategorii największy polski bo-
hater II wojny światowej.
m.t.

20 maja dzieci z oddziałów przed-
szkolnych pojechały na  lotnisko 
w Pyrzowicach. Towarzyszyła im 
również bardzo miła stewardessa. 
Pokazywała maluchom wszystkie 
najciekawsze  miejsca na lotnisku. 
Największy zachwyt wzbudził ta-
ras widokowy, z którego wszyscy 
podziwiali startujące i lądujące 

Do 5 czerwca klasy 4 mogły wziąć 
udział w konkursie wojewódzkim, 
który polegał na napisaniu wier-
sza. W komisji konkursu zasiadają 
słynni polscy pisarze, np. Wanda 
Chotomska. Oprócz nagród rze-
czowych, najlepsi autorzy zosta-
ną nagrodzeni wydaniem swojego 
wiersza w specjalnej książce. Na 
wyniki jednak trzeba trochę pocze-
kać. O zwycięzcach poinformuje-
my w następnym wydaniu.
Ala Ch.

samoloty. Dzieciom bardzo spodo-
bała się ogromna makieta lotniska, 
ponieważ strasznie chcieli odna-
leźć wszystkie miejsca które zoba-
czyli.
- Było ODLOTOWO! Może na-
stępnym razem naprawdę gdzieś 
polecimy?!- skomentowały dzieci.
Mikołaj

Rymujemy i trenujemy pisanie 
wiersza



Lody truskawkowe

Nasze gotowanie i pieczenie Konkurs matematyczny

Od redakcji

Piłkarze ręczni  - zwycięzcy

Kraina jutra

Armata i My, redakcja: A. Paruzel, A. Król, A. Chmara, N. Żurek, N. Konieczna, N. Rubik, M. Grabowska, W. Skwarek, J. Dziubek, O. Sowiń-
ska, A. Głuszek, D. Broś, M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski, W. Sowa, Z. Wrzołek, J. Krawczyk. Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg 
41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a, e-mail: armataimy@gmail.com  Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy

Reprezentanci naszej szkoły z klas 
IV i V, występujący w barwach 
klubu MUKS Zagłębie ZSO 14 
wzięli udział w Turnieju o Mi-
strzostwo Śląska w Piłce Ręcznej. 
Sportowcy wykazali się ogrom-
nym zaangażowaniem i wygrali 

29 maja klasa IVa pojechała do 
kina Helios na film pt.”Kraina ju-
tra”. Była to opowieść o podróży 
w przyszłość, robotach i magicz-
nej krainie, która może kiedyś po-
wstanie. - Film był po prostu fa-
scynujący - mówi Milena.
Milena

Śpiewali po angielsku
11 czerwca odbył się w naszej 
szkole konkurs piosenki angiel-
skiej. Mogły w nim wziąć udział 
klasy strasze od  IV do VI. Oto 
wyniki konkursu: 
I miejsce - Weronika Korczyńska 
i Michał Rygał
II miejsce -  Ania Czerniewska i 
Oliwia Fornalczyk 
III miejsce - Weronika Kłęk i Wik-
toria Kruk
Wyróżnienia otrzymała -  Natalia 
Haraf
Organizatorem była pani Sylwia 
Rubik-Adamczuk.
Nicole

turniej, zdobywając I miejsce. 
Na szczególne uznanie zasługują 
również zawodnicy klas III, bio-
rący udział w turnieju jako dru-
żyna poczatkująca. Wykazali się 
ogromną wolą walki.
Oliwia

Składniki na około 1,5 litra lodów:
1 szklanka pełnego mleka
1 szklanka śmietany kremówki 30% 
lub 36% 
6 żółtek
1 szklanka drobnego cukru 
500 g truskawek
świeżo wyciśnięty sok z 1 cytryny
1 łyżeczka pasty z wanilii lub nasion-
ka z 1 laski wanilii
Truskawki i sok z cytryny zmiksować 
blenderem na puree, odłożyć.
Do garnuszka z grubszym dnem wlać 
mleko, kremówkę, pastę waniliową 
lub ziarenka wanilii. Gotując na nie-
dużym ogniu doprowadzić do wrze-
nia. W międzyczasie utrzeć żółtka 
z cukrem (mikserem), do uzyskania 
jasnego, puszystego kremu. Krem z 
żółtek wlać do mleka, cały czas mie-

szając. Podgrzewać na małym ogniu, 
mieszając łyżką, do lekkiego zgęst-
nienia: mieszanka powinna lekko 
oblepiać łyżkę (będzie lekko gęsta). 
Natychmiast zdjąć z palnika, nie do-
prowadzając do wrzenia - lody by się 
zwarzyły. Natychmiast dodać puree z 
truskawek, wymieszać. Przykryć folią 
spożywczą, schłodzić do temperatury 
lodówkowej. Wlać do maszyny do 
lodów i dalej postępować według in-
strukcji jej producenta.
Lody można również wykonać bez 
maszyny - schłodzone składniki 
zmiksować, przelać do pojemni-
ka, włożyć do zamrażarki. Podczas 
chłodzenia mniej więcej co 30 minut 
przez pierwsze 3 godziny zmiksować, 
by nie wytworzyły się kryształki lodu 
i lody były bardziej puszyste.
Milena 
(przepis ze strony mojewypieki.com)

Rozwiązanie zagadki z numeru 7: 
Hasłem było „dwie trzecie”. Laure-
atem zostali Alicja Chmara i Mateusz 
Mleczko 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.

To ostatni numer gazetki „Armata 
i My”. Na szczęście tylko w tym 
roku szkolnym. Czeka nas mała, 
wakacyjna przerwa. We wrześniu 
spotkamy się znowu. Czytaliście 
nas prawie przez cały rok. Zaczę-
liśmy wychodzić na próbę w li-
stopadzie, jako gazetka klasowa. 
Szybko okazało się jednak, że na-
szą działalność możemy rozsze-
rzyć i pisać o różnych szkolnych 
wydarzeniach. Wspólną przygodę 
kończymy z nagrodą za najlepszą 
gazetkę w Zagłębiu i własnym pro-
filem na Facebooku, gdzie możecie 
na bieżąco czytać o tym, co dzieje 
się w szkole i nie tylko. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku szkol-
nym nie zabraknie nam tematów 
i dziennikarzy chętnych do pracy. 
Nie zapominajcie o nas w wakacje. 
Zbierajcie siły i notujcie pomysły 
na nowe teksty. No i piszcie do 
nas. Nasz Facebook będzie działał 
przez cały czas.
Udanych wakcji!


