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        KIERMASZ
      ŚWIĄTECZNY

Jak co roku nasza szkoła przygotowała
jasełka. W przedstawieniu
bożonarodzeniowym wzięli udział
uczniowie klasy IV a pod opieką mgr
Teresy Struzik oraz chór szkolny pod
opieką mgr Jolanty Przybylskiej. Jasełka
prezentowane były trzykrotnie.
W dniu 18 grudnia, widowisko obejrzeli
rodzice, dzień później społeczność
szkolna, a w sobotę, 20 grudnia jasełka
zaprezentowano w Hali MOSiR dla
zaproszonych gości z okazji V TURNIEJU
GWIAZDKOWEGO. Organizatorami
turnieju byli p. Michał Powallo i p. Mariusz
Zimoch, którzy po zakończonym występie
obdarowali aktorów paczkami. Pan Marek
Mrozowski serdecznie podziękował
uczniom za występ i złożył wszystkim
świąteczne życzenia.
                                                    T.S.

K.M.

W grudniu 2014 odbył się kiermasz świąteczny. Uczniowie na
lekcjach plastyki i w domu przygotowywali różne dekoracje 
i ozdoby, by wspomóc zbiórkę pieniędzy. Szóstoklasiści chętnie
pomagali w sprzedaży ozdób świątecznych i ciast. Były to między
innymi: świeczniki, kartki świąteczne, bombki i ozdoby z papieru.
Panie ze świetlicy zrobiły torebki na prezenty z motywami
świątecznymi. Większość zebranych pieniędzy została
przeznaczona dla chorego na cukrzycę Norberta. Resztę
pieniędzy przeznaczono na pomoce plastyczne do świetlicy.
Wszyscy chętnie kupowali też ciasta i ciasteczka pieczone przez
rodziców.  Kiermasze świąteczne są tradycją szkoły. Oprócz
kiermaszu przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się też
tradycyjnie kiermasz z okazji Świąt Wielkanocnych.
                                      
                                                                               A.P.,D.W.

       RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
          I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015

K.M.
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     Wywiad z księdzem     
       Dariuszem Stopą

  SZKOLNE STYPENDIA
    DLA NAJLEPSZYCH
            UCZNIÓW

- Jak kościół przygotowuje się do świąt Bożego
Narodzenia i w jakich przygotowaniach Ksiądz
uczestniczy?
- Kościół przygotowuje się do świąt Bożego
Narodzenia przez okres adwentu, trwają roraty
dla dzieci. Ja uczestniczę w roratach i staram się
przygotować przez spowiedź adwentową.
- Czy ma Ksiądz jakieś miłe wspomnienia związane z
tymi świętami?
- Gdy byłem mały, gromadziliśmy się przy wigilijnym
stole, śpiewaliśmy kolędy
i odwiedzaliśmy rodzinę.
- Co kojarzy się Księdzu z Bożym Narodzeniem?
- Z Bożym Narodzeniem kojarzą mi się: kolędy,
Wigilia, opłatek, narodzenie Jezusa i miłość wzajemna.
- Która z potraw przygotowanych przez mamę bardzo
Księdzu smakowała i dlaczego?
- Wszystkie potrawy bardzo mi smakowały,
w naszej rodzinie była tradycja, że każdej potrawy
trzeba spróbować. Najbardziej lubiłem jeść rybę.
- Istnieje bardzo wiele przepięknych kolęd. Którą
z nich Ksiądz lubi najbardziej?
- Lubię Kolendę ,,Cicha Noc” i  mało znaną
  "Nie było miejsca dla Ciebie”.
- Które święta Ksiądz wspomina najmilej: te spędzone
w rodzinie, a może te spędzone w stanie duchownym?
- W rodzinie było raźniej, a święta w kościele
spędzamy najczęściej samotnie.
- Z jakiego prezentu Ksiądz będąc dzieckiem cieszył
się najbardziej?
- Prezenty nie były najważniejsze, tylko bliskość
rodziny.
- Czego życzy Ksiądz uczniom naszej szkoły
i swoim parafianom z okazji nadchodzących świąt?
- Żebyście święta przeżyli rodzinnie, żeby była radość
z narodzenia Jezusa, aby to był czas radości i
rodzinnej miłości.
                                             
                                                    A.P.,D.W.

K.M.

Jak co roku szkolna komisja stypendialna
rozpatrywała kandydatury uczniów przedstawione
przez wychowawców klas do stypendium szkolnego.
Brano pod uwagę wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia. Stypendia wręczyła najlepszym uczniom
po zakończeniu jasełek wicedyrektor szkoły mgr Agata
Grabowska-Maj. Był to naprawdę piękny prezent pod
choinkę. Otrzymali go:   
Dominika Wójtowicz kl. VIb, Jan Olszewski kl. VIb,
Julia Warot kl. VIb, Wiktoria Gała kl. VIb, Aleksandra
Skwiot kl. Vb, Maciej Kawecki kl. Va, Patryk Owczarek
kl. Va.
                                         Gratulujemy!  
                                                                        K.M.

       PIĘKNE SZOPKI     
  BOŻONARODZENIOWE

  W Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia miało
miejsce wręczenie nagród laureatom Konkursu na
najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.
Wiceburmistrz Miasta Czeladź ds. Społecznych -
Beata Zawiła wręczyła laureatom i uczestnikom
konkursu dyplomy oraz nagrody  książkowe.
Uczennica naszej szkoły Julia Zając z klasy Vb 
zajęła II miejsce.
                                                             Gratulujemy!
                                                                       K.M.

K.M.
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Uczniowie klas
czwartych 
wraz z
wychowawcami
przygotowali
przepiękny
program
artystyczny.
Pieśni
patriotyczne
wykonane
zostały przez
chór szkolny.

     SZKOLNE    
    ANDRZEJKI

    Mało znane    
        wróżby

11 listopada 
to święto
odzyskania
niepodległości
przez Polskę.
Tego dnia
Polacy nie
pracują, 
a dzieci nie
uczą się 
w szkołach.
Wszyscy
świętują.
W naszej
szkole 
świętowaliśmy
7 listopada.

W wielu krajach
obchodzone są
podobne święta,
np.:
Dzień
Wyzwolenia
Bułgarii, Dzień
Niepodległości
na Białorusi,
Dzień Świętego 
Patryka 
w Irlandii.

K.M.

K.M.

Jak wiecie niedawno obchodziliśmy
andrzejki, więc przydałoby się o
nich wiedzieć 
co nieco:
Andrzejki nazywane są
wieczorem wróżb odprawianych 
w nocy z 29 na 30 listopada 
w wigilię świętego Andrzeja patrona
Szkocji, Grecji i Rosji.
Oto niektóre przesądy
andrzejkowe:
- rozsypała się sól - będzie kłótnia,
- rozsypał się cukier - na zgodę,
- upadł widelec – ktoś przyjdzie,
- upadło mydło – oczekuj
nieoczekiwanego.

Wróżby z butelką. Wróżba ta
polega na ustawieniu się
uczestników zabawy w kole. 
W środku, w mniejszym kole 
leżą karteczki z różnymi wróżbami.
Uczestnicy po kolei kręcą butelką.
Wróżbę stanowi karteczka, 
na którą wskaże szyjka butelki.
Wróżba ,, najlepszy przyjaciel”
Potrzebne będą: naczynie z wodą,
słomki z imionami osób.
Do wody wrzuca się słomki 
z imionami. Te które się połączą
będą najlepszymi przyjaciółmi.
                                      A.P.,N.K.

           11 LISTOPADA OBCHODZIMY 
                 ŚWIĘTO ODZYSKANIA
        PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

K.M.

K.M.
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   PLUSZOWY
          MIŚ

    MIKOŁAJKI
RADOSNY CZAS

     Pełna miska 
  dla schroniska

Dzień Pluszowego Misia
obchodzony jest na całym świecie
25 listopada. To właśnie misiom
wtedy poświęcamy uwagę i czas.
Uczniowie naszej szkoły
przynoszą swoje najukochańsze
pluszaki, które kiedyś towarzyszyły
im przy zasypianiu i w zabawie.
Wiele osób uważa jednak, że
przynoszenie maskotki do szkoły
wspólna zabawa z misiem jest
dziecinna, ale tak naprawdę każdy
ma prawo do przeżywania
wspaniałych chwil w życiu razem
ze swoim pluszowym kolegą.
                                    A.P.

Czy wiecie, że mikołajki to
zeświecczona nazwa dnia
Świętego Mikołaja obchodzonego 6
grudnia w Polsce, a świętowane są
na cześć św. biskupa Mikołaja 
z Miry? Obecność Świętego
Mikołaja zapowiada nadejście świąt
Bożego Narodzenia. W dniu tym
Mikołaj (właściwie jego pomocnik)
przynosi dzieciom prezenty.
Zazwyczaj są to drobne upominki,
słodycze lub małe zabawki, także
czasami trafi się rózga dla
niegrzecznych dzieci. Osoby
dorosłe również obdarowują swoich
bliskich. Zwyczaj nakazuje, że w
nocy z 5 na 6 grudnia  ,,Święty
Mikołaj” wkłada  prezenty pod
poduszkę, do butów lub
powieszonych mikołajkowych
skarpet.
                                    A.B.O.S J

5 grudnia na dolnym korytarzu
naszej szkoły uczennice klas 4, 
i 6 z okazji mikołajek tańczyły 
dla klas 2 oraz 3. Tańczyłyśmy 
między innymi do piosenek: 
Parela Wiliamsa ,,Happy” , 
Shakiry ,,Dare(La, la, la)” 
i ,,Sama Tap To The Word”.
Zatańczyłyśmy również belgijkę.
Do występu przygotowywała nas
pani Janina Wcisło, a kroków
uczyłyśmy się od połowy listopada.
Chciałyśmy zachęcić klasy
młodsze do tańca i ruchu. Nasi
młodsi koledzy i koleżanki chętnie
tańczyli z nami. Wszystkie
byłyśmy zmęczone, ale
cieszyłyśmy się, że tego dnia 
w szkole było bardzo wesoło.

                                            A.P.

  W naszej szkole od bardzo
dawna aktywnie uczestniczymy w
charytatywnej akcji ,,Pełna miska
dla schroniska”. Odbywa się ona
każdego roku 
w październiku i jest
organizowana przez samorząd
uczniowski. Każda klasa przynosi
wiele darów 
dla schroniska w Sosnowcu.
Zbieramy m.in.: karmę, koce,
legowiska, miski, r ęczniki,
zabawki, puszki oraz psie
przysmaki. 
Pamiętajmy o naszych
czworonożnych przyjaciołach
również zimą.

  A teraz coś ciekawego
o zwierzątkach ,czyli zagadki:

1) Za kości rzucone
dziękuje ogonem.
A) koń  b) pies  c) zając.

2)Krótki ogon, długie uszy
nie da nadziei pietruszki natce
nie kica  w leśnej głuszy,
lecz śpi sobie w klatce
A) królik  b) zając  c) chomik.

3) Mamy autobus z 7 dziećmi
Każde dziecko ma 7 plecaków
W każdym plecaku jest 7 dużych
kotów
Każdy duży kot ma 7 małych kotów
Każdy kot ma 4 nogi
PYTANIE:
Ile nóg znajduje się w autobusie?
 
                             N.K.  A.P.

        Dar naszych serc  
           dla hospicjum 

Co roku w nasza szkoła bierze
udział w akcji ,,Świąteczna
paczka”. Celem jest zebranie jak
największej ilości produktów
spożywczych, higienicznych.
Wszystkie klasy przynoszą rzeczy
dla osób, które znajdują się
w hospicjum i dla ich rodzin.
Akcję przeprowadza już od kilku lat
pani Beata Bałdys, która jest
wolontariuszką.
15 grudnia razem z Panią Dyrektor
zawiozły wszystkie zebrane
produkty do Hospicjum
św. Tomasza w Sosnowcu.
Osoby starsze znajdujące się
w hospicjum oraz ich rodziny
bardzo potrzebują naszej pomocy.
Pani Beata Bałdys podziękowała
wszystkimza zaangażowanie.
  
                                 A.P., D.W.
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XIII GMINNY KONKURS
HUMANISTYCZNY CZELADŹ
2014 „Z Tomkiem Wilmowskim
podróżujemy po świecie”

   WOJEWÓDZKI KONKURS 
     Z JĘZYKA POLSKIEGO
          I Z MATEMATYKI

XI Gminny
Konkurs Języka
Angielskiego

  Nasza szkoła, podobnie jak inne
czeladzkie szkoły podstawowe,
wytypowała 5 uczniów, którzy
wzięli udział w I etapie konkursu
humanistycznego. Etap pisemny
obejmował między innymi
ortografię, pytania dotyczące 
lektur i część gramatyczną. 
Do drugiego etapu zostali
zakwalifikowani uczniowie, którzy
uzyskali najwyższą ilość punktów.
Laureatami z naszej szkoły 
zostali : A. Skwiot, P. Owczarek, 
J. Olszewski. 
Etap drugi była to wypowiedź ustna.
Uczestnicy musieli opowiadać
wydarzenia z lektur 
(A. Szklarski „Tomek W Krainie
Kangurów”, „Tajemnicza Wyprawa
Tomka” ).  
Oto wyniki konkursu:
- 1 m Marta Kapuścik  SP7,
- 2 m Aleksandra Skwiot SP1,
- 3 m Jan Olszewski SP1.
Wyróżnienie za najlepsze
opowiadania otrzymali Zuzanna
Błaszczyk (SP3) i Patryk
Owczarek (SP1).

                                           J. O.

K.M.

6 i 7 listopada w naszej szkole
odbyły się dwa konkursy
wojewódzkie. Pierwszy konkurs
dotyczył wiedzy z języka polskiego,
a drugi z zakresu umiejętności
matematycznych. Do obu
konkursów uczniowie musieli się
solidnie przygotować. Oprócz
wiedzy zdobytej na lekcjach języka
polskiego uczniowie musieli znać
różne formy wypowiedzi pisemnej 
oraz wykazać się znajomością
wyznaczonych lektur, filmów  i
treści zamieszczonych na stronie
internetowej. Lekturami, które
pojawiły się na konkursie były
Magiczne drzewo – Czerwone
krzesło
 i Jaśki . Uczniowie musieli również
znać ekranizacje tych książek. Do
konkursu przystąpiło 15 uczniów 
z klas szóstych i piątych. Najlepszy
okazał się Maciej Kawecki z kl. Va,
który jako jedyny z Czeladzi
zakwalifikował się do etapu
rejonowego.

Konkurs matematycznym wymagał
od uczniów szerokiej wiedzy i
umiejętności.
Wzięli w nim udział najlepsi
matematycy z kl. V i VI. Niestety
okazał się bardzo trudny.  
I miejsce w szkole zajęli Kamil
Soćko z kl. VIb i Klaudia Matys z kl.
VIa, II miejsce zajął Maciej Kawecki
z kl. Vb.
                              J.O.

K.M.

31 października 2014 r. troje
uczniów naszej szkoły wzięło
udział w XI Gminnym Konkursie
Języka Angielskiego dla klas VI
szkół podstawowych
zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 3 w Czeladzi.
Naszą szkołę reprezentowali:
Jerzy Spyra, Wiktoria Gała oraz
Dominika Wójtowicz - uczniowie
klasy VIb.
Laureatem został Jerzy Spyra.
                        
                         Gratulujemy!
                              
                                    B.B.

K.M.

K.M.
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Z życia Stanisławy
Łakomik
- patronki naszej szkoły
W listopadzie obchodzimy święto Stanisławy Łakomik,
naszej patronki.
Stanisława Łakomik urodziła się 13 listopada 1897 r. w
Czeladzi. W 1915 r. wstąpiła do Gimnazjum Wandy
Replińskiej w Będzinie. 
We wrześniu 1917 r. po odbyciu praktyki, 
w szkole w Krzemiędzie, otrzymała etat nauczycielki,
pracowała tam dwa lata (1917-1919). Od 1 września
1919 r. do 31 sierpnia 1920 r. pracowała w charakterze
etatowej nauczycielki
w Publicznej Szkole Powszechnej w Niwkach, również
w gminie Poręba. Kiedy szkoła ta została
upaństwowiona, Stanisława Łakomik, na własną
prośbę, została przeniesiona do publicznej szkoły
powszechnej nr 2 w Czeladzi. W dniu 22 marca 1926 r.
złożyła pierwszy egzamin nauczycielski. Latem 1929 r.
przeniosła się na równorzędną posadę nauczycielki do
siedmioklasowej 
publicznej szkoły powszechnej nr 1 w Czeladzi. 
W tym czasie zmarł jej ojciec, a młodszy brat Jan
został na jej utrzymaniu. Z powodu wojny, szkoły
zostały zamknięte i  od listopada 1939 r. Stanisława
Łakomik wraz z innymi nauczycielami prowadziła tajne
lekcje. Działalność ta trwała 
do 30 czerwca 1940 r. i od 1 marca 1942 do 31 grudnia
1944 r. Niemcy zamknęli placówkę
i zwolnili nauczycieli. Pani Łakomik opuściła Czeladź i
wyjechała na Kielecczyznę. Wróciła 
tu w kwietniu 1945 r. Od razu przystąpiła do prac
organizacyjnych w zakresie szkolnictwa miejskiego.
Za swoję pracę była wielokrotnie nagradzana.
Rok 1951 przyniósł zmiany w życiu pani Łakomik,
została ona powołana na stanowisko kierownika
Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz opiekuna Szkolnej
Organizacji Harcerskiej. Po 51 latach pracy
pedagogicznej przeszła na emeryturę. Zmarła 30
października 1980 r. Miała 83 lata. Na wniosek
dyrektora Tarnówki oraz za pełną aprobatą rady
pedagogicznej, rodziców i uczniów Stanisława
Łakomik w 1982 r. została patronką Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Czeladzi.
                                                    
                                                      A.B. A.S.

     Akcja ,,Góra grosza”

W tym roku jak i w poprzednim nasza szkoła wzięła
udział w akcji ,,Góra grosza” pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej. To już piętnasta edycja. Akcja ta
ma na celu zebranie jak największej ilości groszy, za
które będzie można pomóc dzieciom, które nie mają
własnych rodzin. Akcja jest bardzo szlachetna, więc
chętnie ją wspieramy. Nie dość, że bardzo pomaga
potrzebującym, to w dodatku poprawia z pewnością
nasze samopoczucie. W tym roku zebraliśmy 
aż 9723 monety, co dało kwotę 252 złotych 
i  65 groszy. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
                          
                                                        J.W. W.G
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      KSIĄŻKI, 
KTÓRE WARTO   
PRZECZYTAĆ

   Hobbit: Bitwa  
    pięciu armii

  Nowa i ostatnia część słynnej serii
pt.”Hobbit” będzie opowiadać o
finałowej walce ze smokiem
Smaugiem i o tytułowej bitwie pięciu
armii. Premiera filmu miała miejsce
26 grudnia. Wielu fanów oczekiwało
na następną odsłonę niesamowitej
trylogii. To niestety ostatni film
kręcony na postawie „Hobbita”
J.R.R Tolkiena. W poprzedniej
części pokazana była nieudana
próba zabicia smoka, który w
nowym filmie atakuje miasto
Esgaroth, gdzie potwór walczy z
kompanią Thorina. Ku samotnej
górze zmierza w tym czasie armia
goblinów i wargów. Pod stokami
Samotnej Góry zostaje stoczona
wielka bitwa.  Film jest bardzo
widowiskowy 
i zawiera wiele nawiązań do
"Władcy pierścieni". Polecamy.
J.O.N.S. 

Magiczne drzewo to seria książek
o rodzinie, która posiada czerwone
krzesło. Niby z pozoru normalne,
ale gdy siedząc na nim wypowie się
zaklęcie, prośba zostaje
wprowadzona w życie. Głównymi
bohaterami jest rodzeństwo: 12-
letni Filip, 11-letnia Tośka i 9-letni
Kuki. Nieraz dzieci przez
wypowiadane niemądre zaklęcia
wpadają w tarapaty.  Wszystkie
książki z tej serii zawierają inne, ale
tak samo niesamowite i też
zabawne przygody . Serdecznie
polecamy ten humorystyczny cykl
książek!                          J.O. N.S.

Ostatnio wydano nowy tom z serii
"Magiczne drzewo"pt.: ,,Cień
smoka". Tym razem nieostrożny
czar wywołuje z głębin morskiego
smoka z armią groźnych stworów.
Żeby je pokonać, Kuki musi zdobyć
figurę z magicznego drewna. Figura
przeistacza się 
w żywą istotę obdarzoną
niezwykłymi umiejętnościami.
Dzięki niej Kuki, Gabi i gadający
pies zwyciężają z przybyszem 
z podwodnego świata.
                                      A.K.

Na świąteczne poranki w tym
magicznym czasie, w którym
spędzamy  czas z rodziną
i bliskimi nie może zabraknąć
świątecznej muzyki. Na pewno
nieśmiertelnym hitem wielu pokoleń
jest utwór „Last Christmas’’ zespołu
„Wham!”. Muzycy wykonali go w
1984 roku, jest popisowym singlem,
z albumu „ Music from the Edge of
Heaven’’. Teledysk kręcony był
m.in. 
w Saas-Fee w Szwajcarii.
Przedstawia on podróż do domku w
kurorcie narciarskim kolejką
liniową. W wideoklipie wystąpili
George Michael i Andrew Ridgeley.
Piosenka doczekała się wielu
wznowień i coverów. Oryginał
górował na listach przebojów wielu
państw takich jak Australia czy
Szwecja. W 1999 roku w
Niemczech hit uzyskał złotą, a w
Wielkiej Brytanii platynową płytę.
                                       J.O., N. S.

MOJA MUZYKA
 Last Christmas

a.n.
a.n.

a.n.
a.n.
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        CUDA ŚWIATA        ZIMOWA KRAINA

Witamy Was w kolejnym wydaniu gazetki. Dziś artykuł
będzie o kolejnym z cudów świata, 
a mianowicie o Wiszących Ogrodach królowej
Semiramidy, które znajdują się w Babilonie, 
a konkretnie w Iraku. Ten cud świata kazał wybudować
wielki król Nabuchodonozor II dla swojej żony, Amitys.
Do dziś nie wiadomo, dlaczego król nazwał Wiszące
Ogrody imieniem królowej Semiramidy, która żyła II
wieki wcześniej. Prace trwały 42 lata (604 r. p.n.e. do
562 r. p.n.e.). Ogrody Były opisywane przez wielu
pisarzy. Wiszące ogrody były zbudowane z tarasów,
na których rosły piękne rośliny, które były nawadniane
przez kanały łączące się z rzeką Eufrat. Nazwa
Wiszące Ogrody pochodzi od zwisających z tarasów
pnączy, które wyglądają, jakby wisiały w powietrzu. 
                                                                 J.S. K.S. 

Tym razem opowiem Wam o Grenlandii – państwie,
które należy do Ameryki Północnej. Kraj ten jest 13 co
do wielkości na świecie, lecz żyje w nim tylko 56
tysięcy osób – to prawie tyle co w Czeladzi! Aż 25%
ludności mieszka w stolicy kraju, czyli miejscowości
o nazwie Nuuk. Większość mieszkańców Grenlandii
stanowią Grenlandczycy, reszta to Duńczycy 
i rdzenni mieszkańcy państwa – Innuici. Dlatego, 
że większa część Grenlandii leży w kole
podbiegunowym, jest tam bardzo zimno, a klimat jest
nieprzyjazny dla ludzi i roślinności. Zwierzęta, które
tam występują, są przystosowane 
do mroźnych klimatów, np. renifery, zające śnieżne,
piżmowoły i niedźwiedzie polarne. Liczba zwierząt
lądowych jest uboga, lecz jest tam bardzo dużo ryb.
Najniższą temperaturą zanotowaną na Grenlandii 
było 74 stopnie.                                     J.S.

a.n.

a.n.a.n.

a.n.

a.n.

a.n.a.n.

a.n.
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CIEKAWOSTKI DLA FASCYNATÓW SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO

Tym razem chcemy Wam polecić nową kamerę firmy Tracer. TRACER
Xtreme GS Remote to wysokiej jakości wodoodporna kamera
przeznaczona dla najbardziej wymagających miłośników sportu. Kamera
umożliwi nagrywanie filmów z maksymalną rozdzielczością Full HD.
Urządzenie ma wbudowaną funkcję wspomagania detekcji twarzy i
uśmiechu, przez co nagrany obraz jest wydajniejszy. Wbudowany
mikrofon jest bardzo wydajny więc nie trzeba dokupować niezbędnych
dodatkowych mikrofonów, a slot na karty micro SD zapewnia możliwość
zapisu do 32GB danych na nośniku. Akumulator 
w kamerze jest bardzo wydajny. Poprzez wbudowany port HDMI
urządzenie może wyświetlać nagrania na telewizorach, rzutnikach czy
monitorach. Urządzenie wyposażono w zestaw akcesoriów do łatwego
montażu (motor, rower, quad, kask) oraz pilot do zdalnego sterowania.
Naszym zdaniem warto zakupić tę kamerę.
                                                                                        J. Z.

W tym wydaniu gazetki zaprezentujemy Wam klawiaturę specjalnie
zrobioną dla graczy. Jej nazwa to Lobera Supreme. Stworzona została
przez firmę Tesoro. Klawiatura ma podświetlone przyciski LED. Barwy do
wybrania to: czerwony, zielony, niebieski i fioletowy. Przyciski do ich
zmieniania znajdują się w dolnej części klawiatury. Użytkownicy
urządzenia mogą wybrać, które klawisze mają być podświetlane.
Klawiatura ma dwa wejścia USB, Audio-out, czyli wejście na słuchawki,
Mic-In - to jest wejście na mikrofon. W sprzęcie jest wbudowana opcja
NKRO. Pozwala to na przyciskanie kilku klawiszy jednocześnie. Dzięki
temu nie doświadczysz porażki w grze. Cena klawiatury wynosi około
500zł, lecz jest stworzona dla graczy. Bardzo ją polecamy!
                 
                                                                                    I. O-J, J.C.

To chyba najmniejsza jednostka centralna na świecie. Stworzyła ją
firma Apple, a jej nazwa to Mac Pro. Jej wymiary to 25,1cm wysokości,
a w średnicy ma 16,7cm. Waży jedynie 5 kilo. Mac Pro wydany jest 
w dwóch wersjach 3,5 GHz i 3,7 GHz, ale dzisiaj będziemy opisywać tę z
mniejszą ilością GHz. Wyposażony jest w procesor Intel Xeon E5. 
W urządzeniu znajdują się dwa procesory graficzne. Pamięć RAM tego
modelu to 16 GB. Można do niego podłączyć trzy monitory z jakością 
4K i aż sześć zwykłych. Cena tego sprzętu jest bardzo duża, bo wersja,
którą opisujemy kosztuje około 17000 złotych, a druga 13000.

                                                                                         J.C., I. O-J.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.
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 DZIECIĘCE GRY
  Lego Batman 3

    W CO GRAĆ?
         FIFA 15

     SZKOLNE    
     SUKCESY 
    SPORTOWE

Witamy Was w świecie Lego
Batman 3. Polska premiera tej gry
miała miejsce 14.11. 2014 r. Gra
może się pochwalić dużą ilością
postaci, takich jak: Batman,
Solomon Grundy, czy Czerwona
Latarnia. Dużo postaci się zmieniło,
np. Croco, mała postać, którego
figurka została zamieniona 
na dużą. Pierwsza misja ma
miejsce w kanałach, gdzie jako
Batman i Robin, należy złapać
wcześniej wspomnianego Croco. W
tej części różne stroje nie będą
mieli tylko Robin i Batman, ale
także Joker, Lex Luthor oraz
Cyborg. Jeżeli chodzi 
o stroje nie tylko ich liczba została
powiększona, ale także możemy
zmienić strój w każdym momencie,
o ile go wcześniej zdobędziemy. 
Nowymi strojami 
są np. strój kosmiczny, który
umożliwia naszej postaci latanie
oraz strzelanie laserem z oczu 
lub strój giganta, który umożliwia
zamianę małej postaci na dużą.
Naszą główną bazą nie będzie tym
razem Batjaskinia, lecz główna
siedziba Ligi Sprawiedliwych
osadzona w kosmosie. Ta część
znacznie 
różni się od jej poprzedników.
Naszym zdaniem to najlepsza
gra z tej serii.                   J.S K.S.

Witajcie w świecie wirtualnej piłki
nożnej. Dzisiaj opiszemy Wam grę
FIFA 15. FIFA to najpopularniejsza
na świecie gra piłkarska. Są tam
cztery tryby gier takie jak : kariera
,gry treningowe, szybki mecz,
mecz online oraz najbardziej
rozbudowany ultimate team.
Kariera to gra oczami menagera,
należy rozdysponować jego gry
oraz kontrakty. Gry treningowe to
ćwiczenia pomagające w
opanowaniu gry. Szybki mecz to
taki, w którym możemy zagrać
swoim ulubionym klubem lub
reprezentacją. Ultimate team to tryb
gry, w których możemy tworzyć
swój zespół, a następnie grać nim
turnieje i sezony, można również
kupować zawodników i karty
pomagające ulepszeniu
zawodników. Mecz online to mecz,
w którym możemy grać ze
znajomymi przez Internet. Naszym
zdaniem FIFA to bardzo ciekawa
gra, w której możemy wcielać w
ulubionych zawodników.
  K.S  M.M

        
         NASZA REDAKCJA

redaktor naczelny: J. Olszewski, 

K. Skucha, A. Kossakowski, 
A. Biedra, A. Pieńkos, A. Skwiot, A.
Fitacz, J. Zając, J. Warot, 
W. Gała, D. Wójtowicz, N. Kyzioł,  
I. Oczkiewicz-Jałowiecki, 
J. Zborowski, N. Skrzydlak, 
M. Matysiak, J. Spyra, Z. Ferfecka

Uczniowie naszej szkoły
 w ostatnich miesiącach mogą się
pochwalić wieloma sukcesami
sportowymi.
Zajęli:
-  II m i III m w I Mistrzostwach
Czeladzi w Jeździe na  Rolkach 
w kategorii klas I – III,
- I m w biegach przełajowych
Nordic Walking „Barbórka 2014”,
- III m w zawodach miejskich 
w koszykówce dziewcząt 
i chłopców w klasach IV- VI,
- III m w I Turnieju Mini Siatkówki
Dziewcząt Klas III,
- I m w zawodach miejskich 
w piłce ręcznej dziewcząt,
- III m w zawodach miejskich 
w piłce ręcznej chłopców. 
                                          A.K.
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Świąteczne wydanie
,,Świata Zwierząt”

Renifer to ssak z rodziny jeleniowatych,
zamieszkujących arktyczną tundrę i lasotundrę
w Eurazji i Ameryce Północnej. Dla podgatunków
północnoamerykańskich stosuje się nazwę karibu.
Długość ciała samicy (łani) wynosi około 162-205 cm,
a masa ciała od 60 do 170 kg. Natomiast samiec (byk)
waży od 100 do 318 kg. Długość jego ciała wynosi od
180 do 214 cm. Wysokość 
w barkach obu płci dochodzi do 130 cm. Ma gęste
owłosienie, z długą grzywą na szyi. Wyjątkowo gęsta
sierść chroni przed mrozem. Pysk również jest
owłosiony, co zapewnia ochronę przed zimnem
podczas żerowania w śniegu. Latem futro renów
przybiera kolor szarobrązowy, zimą białawy. Nogi
kończą się mocnymi, szeroko rozstawionymi
racicami, ułatwiającymi poruszanie się po śniegu
i bagnistym terenie .U obu płci występuje okazałe
poroże, nieco mniejsze u samic. Różni się ono od
poroża innych jeleniowatych - jest półkoliście
zakrzywione i zakończone rozgałęzieniami. Renifery
co roku zrzucają poroże - samce na przełomie
listopada i grudnia, samice i młode - późną zimą lub
wczesną wiosną. Następnie tworzy się u nich nowe
poroże. Renifery potrafią długo
i wytrwale biegać. Większość roku spędzają na
wędrówkach, zimą schodzą na południe do
zalesionych okolic, na wiosnę wracają do tundry.
Samice i ich potomstwo żyją stadnie, ale dorosłe
samce poza okresem rui prowadzą samotny tryb
życia. Długość życia do 20 lat. Renifer jest
roślinożerny- zjada trawy, byliny
i porosty, zwłaszcza chrobotki. Zimą wygrzebuje
spodśniegu również pączki krzewów i jagody. Potrafi
strawić zamarznięty pokarm. Ruja  trwa od sierpnia do
listopada, kiedy to renifery wędrują na zimowiska. Po
ciąży trwającej 225 - 235 dni, najczęściej na przełomie
maja i czerwca, na świat przychodzi jedno młode.
Przez pół roku jest karmione mlekiem matki.
Dojrzałość płciową samce osiągają w wieku 3 lat,
samice - 18 miesięcy.Obecnie ochroną objęty jest
jeden podgatunek - karibu Peary'ego. Renifer nie jest
zwierzęciem w pełni udomowionym przez człowieka,
tak jak na przykład krowa czy świnia, ale
wszechstronnie wykorzystywanym jako zwierzęta
juczne, wierzchowe, pociągowe, 

dostarczające mięsa, mleka, skór i kości. Karibu, w
przeciwieństwie do ich eurazjatyckich pobratymców,
nie zostały nigdy udomowione. Według legend renifery
miały ciągnąć sanie św. Mikołaja.
Świat Zwierząt życzy wam wszystkiego najlepszego z
okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
                                   
                                             J.W, W.G

          Tradycje świąt 
       Bożego Narodzenia

Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest
najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym
wieczorem roku. Wigilie w ogóle znane były już 
w Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą
uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. 
Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego.
Izraelici zwali je "wieczorem".
Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego
i oznacza czuwanie.  Tradycje Wigilii Bożego
Narodzenia: 
- wolne miejsce przy stole dla przygodnego gościa,  
- pierwsza gwiazdka - wtedy rozpoczynamy wieczerzę
wigilijną, 
- łamanie się opłatkiem - czynność ta następuje po
przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim
i złożeniu życzeń,
- śpiewanie kolęd,
- kolęda - odwiedziny parafian w okresie świąt Bożego
Narodzenia składane przez proboszcza lub księży z
parafii, 
- śpiewanie kolęd.                                          A.F.J.Z.

A.N.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Racica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poro%C5%BCe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porosty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrobotki

