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    Ferie w mieście

Uczniowie naszej szkoły powinni dbać o
swoje i innych bezpieczeństwo, a więc
podam parę przydatnych zasad, jak
spędzić ferie bez ingerencji lekarza.
Oto większość z nich:

Gdy wychodzisz z domu, staraj się
zawsze informować rodziców,
gdzie jesteś i o której godzinie
wrócisz.
Gdy jesteś sam w domu, nie
otwieraj drzwi nieznajomym.
Nie baw się przy drodze, jeśli nie
chcesz doprowadzić do wypadku
albo kolizji.
Jeśli uprawiasz sporty, takie jak np.
jeżdżenie na nartach, noś kask i
ochraniacze. 

Absolutnie nie wchodź na zamarznięte jezioro, nawet by
komuś pomóc. Jeśli będzie miała miejsce taka sytuacja,
dzwoń pod numer 112 i wezwij pomoc.
Właściwie się ubieraj. Najlepiej na cebulkę.
Jedz dużo jogurtów, serków, jajek i pij dużo mleka. Jest w
nich witamina D – bardzo zdrowa na kości.

Teraz coś na wesoło. Bezpieczne ferie to nie tylko rozmowy o
zasadach, to też zabawa. Jest wiele zabaw na śniegu, które
pokrótce Wam wyjaśnię.
Oto one:

Nie może zabraknąć lepienia wielkiego bałwana.
Bez kulek w kapturze też się nie obejdzie.
Zjeżdżanie na sankach stało się już tradycją.
Można też bawić się w śniegowe kalambury.             
Myślę, że moje porady były przydatne. Jeśli będziecie się
do nich stosować, pożegnamy się z wypadkami.

                  
                                                                                         N.K.

Tym razem wcale nie trzeba wyjeżdżać,
aby dobrze się bawić. W naszym mieście
od wielu lat organizowana jest Harcerska
Akcja Zima (HAZ). Sam 
w tym roku w niej uczestniczę. Oto plan
całego tygodnia: dzień 1- zapoznanie 
i dobieranie drużyn, dzień drugi - wyjazd do
teatru, dzień 3 - wyjazd na kręgle, dzień 4 -
wyjazd do kina, dzień 5 - podsumowanie
tygodnia, pożegnanie. Mniej więcej tak to
się przedstawia  
w tym roku. Bawcie się dobrze.   K.S.

                      Jak spędzić ferie zimowe?
            Spędźmy je wesoło, ale bezpiecznie.
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Uczniowie naszej szkoły
uczestniczą w wielu konkursach
wiedzowych i artystycznych, 
w których odnoszą spore sukcesy.

 Gminny Konkurs
  Humanistyczny

 Szkolny Konkurs
   Ortograficzny

     17 lutego odbędzie się Szkolny
Konkurs Języka Angielskiego dla
uczniów klas 
od 3 do 6. Zapraszamy.

         MŁODZI
   RECYTATORZY

13 stycznia 2014 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. 
Wzięło w nim udział 29 uczniów. Młodzi recytatorzy prezentowali swoje
umiejętności w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród uczniów klas
młodszych zwyciężyły: I m. Amelia Stręk, II m. Oksana Naziębło, III m.
Natalia Detko. Wśród starszaków najlepsze okazały się:
Wiktoria Gała I m., Natalia Ogórowska II m., Marta Świątek III m.
Laureaci szkolnego etapu będą reprezentowali naszą szkołę 
w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Powodzenia.
                                                                                                   W.G.

W tym roku odbył się w naszej szkole już XII Gminny Konkurs
Humanistyczny. Tym razem temat brzmiał: " Śladami Joanny
Chmielewskiej". Do pisemnego etapu 3 grudnia przystąpiło 19 uczniów 
z czeladzkich szkół podstawowych. Nas reprezentowali: Marta Nowacka,
Nicola Kaczorowska, Agata Gawron, Damian Lech i Wojciech Pielok.  Do
etapu ustnego, w którym uczestnicy popisywali się swoimi
umiejętnościami krasomówczymi, przystąpili 5 grudnia tylko najlepsi.
Laureatkami konkursu zostały: 1 m. Martyna Borak SP7, 2 m. Monika Wit
SP2, 3 m. Marta Nowacka SP1. Wyróżnienie otrzymała uczennica Anna
Banasik z SP3. Gratulujemy!
Wszystkim zainteresowanym polecamy do przeczytania książki 
J. Chmielewskiej, których bohaterami są Janeczka i Pawełek oraz ich pies
Chaber. Pierwsza część to "Nawiedzony dom". Polecam. D.W.

Już kolejny rok uczniowie klas
starszych zmagają się z ojczystą
pisownią w Szkolnym Konkursie
Ortograficznym. Jesteśmy już po
podsumowaniu I semestru. 
Oto wyniki rywalizacji
międzyklasowej:
I m. kl. IVb
II m. kl. IVa
III m. kl. VIa
IV m. kl. VIb
V m. kl. Vb
VI m. kl. Va.
Mamy nadzieję, że w kolejnym
semestrze klasy poprawią swoje
wyniki.
                                       A.B., Z.K.

FINALISTKA KONKURSU       
JĘZYKA POLSKIEGO 
Z ELEMENTAMI HISTORII
Nicola Kaczorowska uczennica 
kl. VIa w etapie rejonowym
konkursu uzyskała wymagane 42
punkty i zakwalifikowała się do 3
etapu WKP z Języka Polskiego 
z Elementami Historii.
Gratulujemy!                        K.M.
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"Nigdy nie mamy tak mało, aby nie móc
podzielić się z innymi" 

Wielka Orkiestra
znów zagrała

Język Ojczysty

Przed świętami już tradycyjnie
został zorganizowany kiermasz
świąteczny i zbiórka produktów. 
Ta charytatywna akcja na rzecz
Hospicjum św. Tomasza Apostoła
pozwoliła nam zdobyć środki 
w kwocie 1.225,08 zł., która została
w całości przekazana 
na konto hospicjum. 
Dla podopiecznych hospicjum
przygotowane zostały również
paczki żywnościowe.
Wszystkim, którzy włączyli się
w/w akcję, serdecznie
dziękujemy!
                                             B.B.

            Święta
  dobrych i wrażliwych
              serc

21 lutego w naszej szkole zostanie
zorganizowany Dzień Języka
Ojczystego. Pierwsze obchody
Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego na świecie miały
miejsce w roku 2000. W Polsce 
po raz pierwszy obchodzono je 
w 2005r.  W naszym kraju obchody
tego dnia polegają na promowaniu
języka polskiego 
i podkreślaniu konieczności
ochrony dziedzictwa językowego.
                                               K.M.

Akcja pomocy
innym i szkole
trwa
nieustannie.

Społeczność
naszej szkoły
systematycznie
zbiera:

nakrętki,

zużyte tonery,

przywieszki
 od herbatki
LIPTON

makulaturę.

W
październiku
pomagaliśmy
zwierzakom 
ze schroniska
w Sosnowcu.

Już kolejny rok uczestniczymy 
w akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. I tym razem
przedstawiciele szkolnego
samorządu wytrwale kwestowali 
wśród społeczności szkolnej.
Udało im się zebrać 175 złotych.
Mamy nadzieję, że nasze skromne
wsparcie będzie kolejną cegiełką,
dzięki której chorzy w naszym
kraju uzyskają lepszą 
i skuteczniejszą pomoc.
                                              A.P.
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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

           WALENTYNKI

            ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA

Babciu nasza ukochana,
nie bądź nigdy zatroskana,
niechaj wdzięcznych wnucząt koło
zawsze widzi Cię wesołą!
Niechaj w zdrowiu długie lata
dni Twe płyną w pomyślności,
niech Twe chwile
radość splata
pośród wnucząt swych miłości!

Niechaj Dziadzio drogi
pędzi żywot błogi,
szczęście ma najlepsze
i siły najkrzepsze!
Ani zgryzot skutku!
Niech twarz ma wesołą
i pogodne czoło!
Tego, Dziadziu drogi,
w Dzień Dziadka błogi,
całując rączęta,
życzą Twe wnuczęta.

Naszym Dziadkom i Babciom
z okazji ich święta życzymy:
dużo zdrowia i szczęścia,
pomyślności i szczęśliwej starości.
              
   A.P., Z.K.

A.N

A.N.

Walentynki to coroczne święto zakochanych, które
przypada 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów (często pisanych wierszem) do osób
bliskich naszemu sercu. W wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych oznaczono św. Walentego jako patrona
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi upominkami.
Oto pomysłowe wierszyki:
Noc nauczyła mnie marzyć,
słońce nauczyło mnie śmiać się,
ból nauczył mnie szlochać,
Ty nauczyłeś mnie kochać.

Co zdziwiona Twoja minka
przecież to jest Walentynka
to z okazji tego Święta
buzia moja uśmiechnięta.

Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!
                                                             J.W.,. Z.F.

A.N.

A.N.
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W CO ZAGRAĆ?
Sposób na brak
śniegu w ferie.

 MOJA MUZYKA

Przeczytane, obejrzane ...
Książka i jej ekranizacja.

Dziś zajmiemy się kolejną grą, lecz tym razem zupełnie inną, a
mianowicie Raymanem. Rayman Origins jest to kolejna gra z serii przygód
naszego bohatera. Gra ta dostępna jest na: PC, Wii, 3DS, PSV, PS3 oraz
na XBOX360. Rayman to wesołe stworzenie, które wykazuje ludzką
inteligencję. Nie posiada ramion, szyi, ani nóg. Zawsze zbudowany jest z
tych samych członów. Są to: głowa, dłonie, stopy (biało-żółte buty),
fioletowy tułów z białym okręgiem z przodu oraz czerwona chusta (później
kaptur). Podczas gry gracz spotyka wiele postaci i stworzeń znanych z
pierwszej odsłony serii. Twórca świata, Polokus zaczyna miewać
koszmary, powodujące pojawienie się w świecie złych mocy, które
zmieniają lumy w mroklumy oraz powodują pojawienie się na rozdrożach
innych niebezpiecznych stworzeń. Rayman oraz jego przyjaciele Globox i
dwójka Teensienów muszą działać wspólnie, aby uratować
świat.                                 K.S.

Hobbit to fascynująca książka Tolkiena o życiu małego przyjacielskiego
hobbita, a zarazem wstęp to fantastycznej trylogii ,, Władca Pierścieni ‘’.
Teraźniejsze wydanie  Hobbita posiada magiczne ilustracje Alana Lee,
które wprowadzają nas w niesamowity świat Śródziemia. Ekranizacja
została podzielona na dwie części : 1. wyszła 28 listopada 2012, a druga
25 grudnia 2013 roku. Noszą one tytuły : Hobbit : Niezwykła podróż ( 1 ) i
Hobbit : Pustkowie Smauga ( 2 ). Książka i film różnią się niektórymi
elementami, ale trzeba przyznać, że reżyserzy i scenarzyści mimo to
dobrze się spisali. Zachęcam to przeczytania i obejrzenia. Jasiek ^-^

Jay Rock – Hood Gona Love It 
Dzisiajszym utworem, który opiszę
jest Hood Gona Love It – Jaya
Rocka. Tę piosenkę możecie znać
ze zwiastunu głównego bohatera z
gry Grand Theft Auto V. Utwór jest
typowo hip-hopowy, czyli specjalnie
dla młodzieży. Jest skoczny i
melodyjny i jest świetny na
dzwonek telefonu lub do słuchania
go z przyjaciółmi. Polecam Jasiek 
^-^

Martin Garrix – Animals 
Piosenka Animals jest obecnie
wielkim przebojem, jest ona bez
słów i została wykonana przez
Martina Garrixa(Martin Garrix,
właśc. Martijn Garritsen jego
twórczość przeważa głównie w
electro house.  Video klip do tego
utworu przedstawia dużą imprezę,
na której tańczą ludzie
i przebrani ludzie za zwierzęta 
( bardzo charakterystyczny jest
taniec zająca ) .Polecam Jasiek 

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.

                Na co warto pójść do kina?
Wybierzcie się koniecznie na animowany film "Kraina
lodu". Główna bohaterka Anna wyrusza 
w niebezpieczną podróż, by odnaleźć siostrę Elzę 
i uwolnić swój kraj od wiecznych mrozów.
Kogo spotka, kto okaże się przyjacielem a kto
wrogiem? tego dowiecie się oglądając ten pouczający i
zarazem zabawny film.   Polecam. J.W. 

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.
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           Poznaj świat
         Podróże Karola

    SPORT TO ZDROWIE
    NASZE SUKCESY

Dzisiaj w podróżach po świecie zajmiemy się
wodospadem Niagara. Znajduje się na granicy Kanady
i USA. Jest otoczony przez zabudowę dwóch miast o
tej samej nazwie, kanadyjskiego Niagara Falls (78 tys.
mieszkańców) i amerykańskiego Niagara Falls, (55
tys. mieszkańców). Kanadyjska strona wodospadu jest
dużo bardziej atrakcyjna dla turystów, gdyż ma się z
niej widok prosto na spadającą wodę kaskady
amerykańskiej oraz dobry widok na kaskadę
kanadyjską. Wokół wodospadu jest wiele atrakcji dla
turystów, oprócz samego widoku na wodospad.
Najciekawsza z nich to rejs małym stateczkiem, który
podpływa prawie pod same kaskady. Warto także
zwiedzić "Jaskinię Wiatrów". Wejście do jaskini
znajduje się na wyspie Goat Island rozdzielającej
główne kaskady. Schodzi się wewnątrz skały na taras
położony około 20 metrów nad poziomem rzeki.
Spienione masy wody spływające z amerykańskiej
części spadają kilka metrów od tarasu. Do atrakcji
trzeba też dołączyć kasyno, wybudowane po
kanadyjskiej stronie w latach 90. Nocą wodospady są
podświetlone. Szczególnie interesująco wyglądają
zimą, kiedy zamarzająca woda tworzy dużych
rozmiarów sople.

II TURNIEJ GRAND PRIX W BADMINTONIE
Kategoria: dziewczęta klas V-VI
OGÓROWSKA NATALIA – 1 miejsce, KALINA
KRÓL – 3 miejsce
Kategoria: chłopcy klas V-VI
HOMEL ŁUKASZ – 1 miejsce, 
ALAN SULIK – 3 miejsce

WYNIKI PO DWÓCH MITINGACH
LEKKOATLETYCZNYCH
Dziewczęta klasy IV
IZA MITOV – 2 miejsce
Chłopcy klasy IV
SZULIŃSKI DAWID – 1 miejsce, 
HOMEL RAFAŁ – 2 miejsce, 
MROCZKOWSKI MARIUSZ – 3 miejsce
Dziewczęta klasy V
NATALIA ZIÓŁKOWSKA  – 1 miejsce
Chłopcy klasy V
PIASZCZYK PATRYK – 3 miejsce
Dziewczęta klasy VI
OGÓROWSKA NATALIA  – 1 miejsce,
OGÓROWSKA WIKTORIA – 2 miejsce
Chłopcy klasy VI
DRYJA DAWID – 1 miejsce, PIETRZAK PATRYK – 2
miejsce, SULIK ALAN – 3 miejsce
                                                                  Z.P. ,Z.K.

A.N. A.N.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls_%28Kanada%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls_%28Stany_Zjednoczone%29
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        Duma i pycha Uzależnienie od internetu

        Dziś chciałabym poruszyć temat dotyczący
dumy  i pychy.
       Duma to wspaniała emocja, która uskrzydla
człowieka. Nawet tak się mówi; "puchnąć z dumy" albo
'rosnąć z dumy". Człowiek, który odczuwa dumę, jest
zadowolony z samego siebie, ze swoich osiągnięć lub
z osiągnięć innych ludzi - tak bardzo, że "mógłby góry
przenosić".
        Ale, tak wiele emocji, duma  ma swoją ciemną
stronę. Pycha to karykatura dumy. Człowiek pyszny
uważa, że jest lepszy od innych. Już nie jest dumny 
z tego, co zrobił dobrze. On uważa, że wszystko robi
najlepiej na świecie. Staje się nie do zniesienia dla
otoczenia. Najlepszy sposób na człowieka pysznego,
to unikać go! Bo kto lubi słuchać przechwałek? I to na
okrągło? Wiadomo za to, że kiedy miłośnik
przechwałek nie będzie miał słuchaczy, jego chęć 
do przechwalania też się zmniejszy ... 
       W dumie nie ma nic niewłaściwego. Dobrze jest
być dumnym i znać własną wartość. Nie ma nic złego
w poczuciu dumy wynikającym z dobrze spełnionego
obowiązku, czy po prostu z tego, że coś nam się udało
albo, że udało się innym - bo przecież można być
dumnym z kogoś ...
      Duma sama w sobie jest zjawiskiem pozytywnym,
bo stanowi energię do naszych działań. Jest niezbędna
do tego, by realizować swoje cele i wieść ciekawe
życie, zgodne z marzeniami. Każdy z nas ma
marzenia, a duma pozwala nam te marzenia
realizować. Trzeba tylko po prostu mądrze postawić
granicę, żeby duma nie zamieniła się niepostrzeżenie
w pychę. 
                                                                    N.C.

      Chciałabym poinformować Was o tym, 
że prawie wszyscy jesteśmy uzależnieni od internetu!
      Codziennie włączamy komputer, żeby
przynajmniej na chwilę zobaczyć, co dzieje się 
na naszych ulubionych serwisach społecznościowych
lub żeby zagrać w grę. Mówimy, że włączamy go tylko
na chwilę, lecz  spędzamy wiele godzin zapatrzeni w
monitor. Często, siedząc skrzywieni na krześle,
zapominamy o całym świecie. Wszyscy znajomi są w
zasięgu ręki. Nie musimy nawet wychodzić z domu,
żeby się z nimi spotkać. Włączamy tylko kamerkę w
laptopie i już! Najlepszy przyjaciel jest z Tobą! Czy Wy
też dopiero teraz zdaliście sobie sprawę, że tracimy
cenny czas przed komputerem!?
      Chcę zachęcić Was, żebyście wychodzili 
ze znajomymi na dwór i poświęcili tę jedną
komputerową godzinę nauce i znajomym w świecie
realistycznym.
Powodzenia.
                                                                      J.L.

A.N.

                       REDAKCJA GAZETKI

A. Biedra, J. Warot, Z. Ferfecka, Z. Pawlusińska, 
W. Gała, K. Skucha, J. Olszewski, N. Kyzioł, 
D. Wójtowicz, A. Pieńkos, Z. Kunicka

A.N.


