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Witajcie po wakacjach
Konkurs Południowy

Echo ubiegłego roku

3 września rozpoczął się w naszej 
szkole kolejny rok szkolny. Uroczy-
ście, na sali gimnastycznej została 
przywitana cała społeczność „arma-
ty”. Przybyło pierwszaków, kilkoro 
nowych uczniów w starszych klasach 
i nowi nauczyciele. 

Dla ósmoklasistów będzie rok wyjąt-
kowy - w kwietniu będą zdawać egza-
miny, które zadecydują o ich dalszej 
edukacji. Wszystkim, a szczególnie 
im właśnie życzymy spokojnego, 
twórczego i dobrego roku.

Przez cały rok szkolny na profilu „Ar-
mata i My” na FB odbywał się Po-
niedziałkowy Konkurs Południowy. 
Zagadki publikowane były w każdy 
poniedziałek o godzinie 12. 
W sumie w konkursie wzięło  udział 
37 dzieci z 14 klas. 
Laureatami zostali:  Alex Odorzyński 
1a, Ania Buchacz 5b, Julia Buchacz 
5b, Mateusz Tomczak 1a, Nadia Ko-
walska 4e, Oliwia Odorzyńska 4b, 
Kamil Kosiewski 4b, Grzesiu Ko-
ścień 2a, Blanka Błoch 4e, Oliwia 
Mondel 1a, Filip Myśliwiec 1a.
Uczniowie podczas uroczystego za-
kończenia roku szkolnego otrzymali 
statuetki ufundowane przez Radę Ro-
dziców. 

Turniej Boulle

W czwartek 14 czerwca odbył się I 
Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły 
w Grze w Boulle klas trzecich. Dzię-
ki temu turniejowi uczniowie mogli 
znów promować dyscyplinę sportu, 
która jest dostępna dla drużyn miesza-
nych o różnym poziomie sprawności 
fizycznej. Puchar Dyrektora Szkoły 
ponownie trafił do drużyny klasy 3e, 
drugie miejsce obroniła 3b, a trzecie  
miejsce zajęła 3e. Gratulujemy zwy-
cięzcom i zachęcamy do zabawy. 

Uczniowie zapisani na świetlicę szkol-
ną proszeni są o przyniesienie wy-
prawki plastycznej: papier ksero, farby 
plakatowe małe, kredki świecowe lub 
pastelowe, plastelina, blok techniczny  
kolorowy, dwa kleje w sztyfcie, ołó-
wek. 
Podpisaną wyprawkę świetlicową na-
leży składać u wychowawców świetli-
cy do dnia 17 września. 
Świetlica szkolna w roku szkolnym 
2018/2019 pracuje od godz. 7.00 do 
17.00.

Wyprawka świetlicowa

Jak spędziliście wakacje - „armatowa” sonda
Nasz reporter Maciek przepytywał 
uczniów jak spędzili wakacje. Oto 
efekty sondy: 
Nadia: Byłam w Chorwacji oraz nad 
polskim morzem i na obozie ze swo-
im klubem karate.
Jagoda: Byłam w górach i na Słowa-
cji oraz razem z Nadią na obozie z 
klubu, gdzie trenuję karate.
Julka: Wakacje spędziłam w Anglii 
oraz na obozie konnym.
Alicja: Byłam na dwóch obozach 
konnym oraz wyjeździe razem z klu-
bem sportowym aikido.
Zuzia: Razem z dwoma przyjaciółka-
mi byłam na obozie konnym oraz w 
Gdańsku.
Wiktoria: Byłam w Turcji i na fana-
stycznej wycieczce w EnergyLandii.
Milena: Byłam w Grecji i nad pol-
skim morzem.
Mikołaj: Większość wakacji spędzi-
łem poza domem. Byłem w Złotowie, 
nad Wartą, w Toskanii i na obozie w 
Poroninie.
Tak uczniowie VIIIa spędzili waka-

cje. Jeśli ktoś z was też chciałby się 
opochwalić, prosimy swoje ,,raporty” 
wrzucać do „armatowej” skrzynki. 
Opublikujemy je w następnym nume-
rze gazetki.

Zmiana dzwonków
Uwaga -  ulega zmianie jedna z dłuż-
szych przerw obiadowych. W tym 
roku szkolnym, po 6 godzinie lek-
cyjnej, będzie przerwa 15 minutowa. 
Dzwonek na 7 lekcję zabrzmi o 13.50.



Letni festyn rodzinny
Echo ubiegłego roku

Idźmy naprzód z nadzieją

Projekt „Bociany”

Konkurs dziennikarski

W maju, w naszej szkole odbył się już 
IV Międzyszkolny Konkurs Dzien-
nikarski „Mistrz szkolnego reporta-
żu”. Uczniowie, którzy przystąpili 
do rywalizacji musieli wykazać się 
wszechstronną wiedzą teoretyczną i 
praktyczną. Odpowiadali na pytania 
zawarte w quizie oraz pisali recenzję.
I miejsce zajął Mikołaj Twaróg 
II miejsce Jagoda Dziubek 
III miejsce Maciej Twaróg 
IV miejsce Kinga Pliszke SP27 
Główną nagrodą w konkursie były 
warsztaty w redakcji Dziennika Za-
chodniego. Czwórka nagrodzonych 
uczniów zrealizowała swoją nagrodę 
12 czerwca. Uczestniczyli w kole-
gium redakcyjnym, przysłuchiwali się 
planowaniu gazety na nastepny dzień 
i ocenie materiałów w serwisach in-
ternetowych. Potem stworzyli własny 
tekst do serwisu „dziennikzachodni.
pl”, nagrali film w studio i zwiedzili 
drukarnię.

Na początku czerwca doczekaliśmy 
się kolejnej edycji Festynu Letniego 
w naszej szkole. Dzięki zaangażo-
waniu Rady Rodziców, opiekunów, 
pracowników szkoły mogliśmy znów 
liczyć na wiele atrakcji. Była loteria, 
zawody sportowe, dmuchane zamki,
stoiska z domowymi wypiekami, so-

kami naturalnymi, grillem, bigosem, 
hot-dogami, kącik z warkoczykami, 
tatuażami,występy wokalne i tanecz-
ne, punkt sprzedaży ze zdrową żyw-
nością. Finałem była ekscytująca bi-
twa kolorów.
Organizatorzy dziękują za wsparcie, 
uczestnictwo już zapraszają za rok!

18 maja w naszej szkole odbył się 
VII Diecezjalny Konkurs Jan Paweł 
II – Idźmy naprzód z nadzieją. W 
konkursie wzięło udział prawie 70 
uczestników. Nasze uczennice zna-
lazły się na miejscu 4 - Karolina 
Indyka i 6 - Aleksandra Szymczyk. 
Gratulujemy!

21 czerwca nastąpiły ostatnie 
chwile z… bocianami.
Klasa II b zakończyła szkolny etap 
projektu przyrodniczego „Ob-
serwacja bocianów”. Od kilku 
miesięcy oglądali codziennie, na 
żywo bocianie gniazdo – od chwil 
przylotu ptaków, poprzez wysia-
dywanie jaj, a skończywszy na po-
dziwianiu szybkiego dojrzewania 
„boćków”. Analizowali także ich 
zachowania (w tym trudne chwile 
związane z pozbyciem się przez 
rodziców czwartego bocianka). 
Zachęcamy serdecznie do oglą-
dania kamery na żywo na łamach 
serwisu Youtube. To świetna lek-
cja przyrody!

Wycieczka do Krakowa

12 czerwca obie klasy drugie po-
jechały do Krakowa, by zobaczyć 
wystawę HistoryLand i poznać 
dzieje Polski. W starym dworcu 
PKP uczniowie zobaczyli ponad 
milion klocków, które tworzyły 
niesamowite makiety ważnych 
wydarzeń w dziejach Polski. Na 
dzieci czekały wystawy imponu-
jących zabytków i wielkich bi-
tew oraz atrakcje multimedialne 
– iluminacje budowli, elementy 
interaktywne, efekty dźwiękowe, 
mapping oraz animacje w goglach 
wirtualnej rzeczywistości. Na-
stępnie klasy udały się na Stare 
Miasto, by podziwiać architekturę 
Krakowa oraz zakupić pamiątki. 
Finałem było odwiedzenie Smoka 
Wawelskiego.

Zeskanuj kod i zo-
bacz film z zabawy 
podczas festynu



Echo ubiegłego roku
Patriotyczna kapliczkaGala Mistrzów

17 czerwca w auli Szkoły Muzycz-
nej odbyła się tegoroczna Gala Mi-
strzów podsumowująca rok szkolny 
2017/2018. Nagrodzonych zostało 
łącznie 230 uczniów i 70 nauczycie-
li ze wszystkich szkół podstawo-
wych, gimnazjów, liceów, techników 
i przedszkoli, którzy osiągnęli mini-

mum wojewódzki sukces naukowy 
lub sportowy. Nasza szkoła znlazła się 
zdecydowanie w czołówce. Medale i 
dyplomy odebrali wszyscy uczniowie 
klasy VIa i Mateusz Mleczko, dziew-
częta tworzące drużynę piłki nożnej 
oraz Alicja Chmara - laureatka tego-
rocznego konkursu języka polskiego. 
W klasyfikacji generalnej Igrzysk 
Dzieci na Najbardziej Usportowioną 
Szkołę w roku szkolnym 2017/2018, 
w kategorii chłopców nasza szkoła 
zdobyła I miejsce, natomiast w ka-
tegorii dziewcząt miejsce IV. Szkoła 
otrzymała puchary, a sportowcy me-
dale i dyplomy. Przyznacie, że to cał-
kiem miłe podsumowanie roku.

Zuzanna Ogaza z kl. IV c zajęła I 
miejsce, a uczeń kl. VI a Maksymi-
lian Okaj II miejsce w XI Diecezjal-
nym Konkursie: „Moja patriotyczna 
kapliczka”. Wykonali oni makiety 
zaprojektowanych przez siebie kapli-
czek z elementami patriotycznymi, co 
było odniesieniem do 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez na-
szą Ojczyznę. Laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 

Wirtualny spacerek

Przyrodniczy sukces naszego ucznia. 
Borys Wawrzynów uczeń klasy 4a  
zdobył I miejsce w Miejskim Kon-
kursie Przyrodniczym „Wirtualny 
wiosenny spacerek” organizowanym 
w SP 40 w ramach obchodów XXVI 
Dni Ziemi w Sosnowcu. Ucznia przy-
gotowała pani Marzena Szydło.

Zabawa jak w Hogwarcie

Muzyczna przygoda

Nasze uczennice Weronika Korczyń-
ska, Emilia Falkiewicz i Emilia Ko-
mendarczyk zadebiutowały na sce-
nie w występie Chóru Diecezjalnego 
wraz z Sosnowiecką Orkiestrą Dętą. 
Dziewczynki zaśpiewały 5 pieśni pa-
triotycznych supportując występ Pio-
tra Rubika wraz z innymi artystami. 

28 maja klasa VIIa udała sie na wy-
cieczkę do Czernicy. Odbyły się tam 
warsztaty z Harrym Potterem w tle. 
Najpierw była ceremonia przydziału, 
a później uczniowie podzieleni zosta-
li na trzy grupy. Każda z nich miała 
kolejno trzy zadania do wykonania. 
Pierwsze polegało na wykonaniu 
różdżek, drugim była gra terenowa, 
w której trzeba było znaleźć kolejne 
wskazówki do odgadnięcia zagadki. 
Trzecim zadaniem było odnalezienie 
eliksiru nieśmiertelności w escape 
roomie w zamku. Zabawa skończyła 
się zawodami quidditcha. Każdy był 
bardzo zadowolony i z uśmiechem na 
twarzy wrócił do domu.

Kosmita
W tym roku szkolnym kółko dzien-
nikarskie, oprócz tworzenia co mie-
siąc gazetki szkolnej, realizowało 
słuchowisko pt. „Kosmita”. Projekt 
powstał na podstawie książki Roksa-
ny Wawrzyniak pod tym samym tytu-
łem. Książka i słuchowisko opowiada 
historię autystycznego Kacpra, który 
rodzi się jako drugie dziecko państwa 
Jelonków. Wszystkie postacie zagrali 
uczniowie klasy 7a, większość dźwię-
ków użyta w słuchowisku też została 
przez nich stworzona. W projekcie 
wzięli udział: Alicja Chmara, Ma-
ciej Twaróg, Mikołaj Twaróg, Oliwia 
Sowińska, Natalia Żurek, Mateusz 
Mleczko, Nadia Rubik, Jagoda Dziu-
bek, Damian Broś, Łukasz Pięta.
Zdrowa przekąska
Oto laureaci konkursu na zdrową 
przekąskę:
I miejsce Gabrysia Wójcik 5c, Domi-
nika Więckowska 5c
II miejsce Oliwia Świerczyna 5c
III miejsce Emilia Falkiewicz 5c
Wyróżnienia:
Krzysztof Bartnicki 5c, Natalia Perek 
5c

Zeskanuj kod i 
zobacz film z wy-
cieczki do Czer-
nicy
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Echo ubiegłego roku

I Charytatywny Bieg dla Marcina i Kuby

Za nami pierwsza edycja Charytatyw-
nego Biegu dla Marcina Morawca i 
Kuby Twaroga. Były duże obawy, 
czy aura będzie sprzyjać akcji lokal-
nej społeczności, ale chmury okazały 
się łaskawe. Punktem kulminacyjnym 
był oczywiście bieg i marsz nordic 
walking. To jednak nie wszystko. Na 
Górce środulskiej stanęła scena, na 
której prezentowały się talenty arty-
styczne. Można było też posilić się 

przy grillu, odwiedzić stoiska zapro-
szonych firm, podziwiać motocykle 
Dawców Uśmiechu. Wszyscy uczest-
nicy dostali pamiątkowe medale. 
Imprezę udało się zorganizować dzię-
ki zaagażowaniu Koła wolontariatu 
SP42, klubu MUKS Zagłębie Sosno-
wiec, Fundacji Nieinni oraz licznym 
sponsorom. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Sportowe podsumowanie współpracy 

W dniu 18 maja uczniowie naszej 
szkoły brali udział w imprezie szkol-
nej – noc w bibliotece. Organizatora-
mi były panie Barbara Kłos i Marzena 
Fornalczyk-Kluk. Ponadto, opieku-
nem podczas imprezy była też pani 
Jadwiga Felczak.
Noc w bibliotece w tym roku odbywa-
ła się pod hasłem: „Śladami Aladyna 
i Sindbada Żeglarza”. Spotkanie roz-
począł  występ taneczny. Następnie, 
dzięki prezentacji multimedialnej, 
uczestnicy zapoznali się z postaciami 
bohaterów zabawy. 
Miłym i ciekawym doświadczeniem 
było wspólne czytanie fragmentów 
opowieści o Sindbadzie Żeglarzu w 
tajemniczej atmosferze, tylko przy 
zapalonej lampce. 
Po kolacji  kolejnym punktem był 
seans filmowy. Uczniowie oglądali 
film animowany „Sindbad – legenda 
siedmiu mórz” . Rano, po śniadaniu 
uczestnicy zabawy z żalem rozstali 
się i wrócili do domów. 

Noc w bibliotece

Sosnowiecki triathlon
W upalne, niedzielne przedpołu-
dnie 17 czerwca wolontariusze 
naszej szkoły byli znów w pracy. 
Tym razem pomagali na trasie bie-
gowej I Sosnowieckiego Traithlo-
nu. Nie tylko pokazywali drogę, 
dbali o bezpieczeństwo, aby nikt 
ze spacerowiczów nie znalazł się 
nagle na wyznaczonej trasie, ale 
też aktywnie dopingowali zawod-
ników. Po skończonej pracy mogli 
posilić się wraz z zawodnikami 
pysznym spaghetii.

W sobotę, 16 czerwca na boisku 
szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 odbyło się już ostatnie spotkanie 
integracyjne w ramach rocznego pro-
jektu, który realizowała klasa 7a. Tym 
razem organizatorzy postawili na 
aktywność i zaprosili wszystkich do 
zabaw sportowych. Dwie drużyny ry-
walizowały ze sobą w konkurencjach 
na torze przeszkód. Był slalom, ska-
kanie na skakance, bieg z piłeczką na 
łyżce, wiele śmiechu i naprawdę spor-
towe emocje. Po krótkim odpoczynku 
był jeszcze czas na przyjacielskie roz-
mowy przy grillu i kiełbaskach. Na 
koniec wszyscy uczestnicy spotkań 

otrzymali podziękowania przygoto-
wane przez SP 42.

Matematyczny 1 z 10
W czerwcu odbyły się finały konkur-
su matematycznego „Jeden z dzie-
sięciu”. Z klas 6 najlepsi okazali się 
- Tomasz Stokłosa - I miejsce, Szy-
mon Polewczak - II miejsce, Korne-
lia Bubel - III miejsce.  Z klas 5 na 
podium stanęli Gabriela Wójcik - I 
miejsce, Karolina Indyka - II miejsce, 
Nikola Szczepanek - III miejsce. Naj-
lepsi czwartoklasiści to Natalia Ku-
charska - I miejsce,  Aleksander Płusa 
- II miejsce, Piotr Zając - III miejsce. 
Pozostałym uczniom również gratu-
lujemy ogromnej wiedzy i życzymy 
dalszych sukcesów !!!

Zeskanuj kod i 
zobacz film ze 
wspólnej zabawy 
integracyjnej

Zeskanuj kod i zo-
bacz film z biegu i 
wspólnej zabawy


