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Dużo uśmiechu i radości z okazji
             Dnia Dziecka!

                      Święto Dzieci całego świata!

Dzień Dziecka obchodzony jest co roku 1 czerwca. Został
ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych. W Polsce Międzynarodowy Dzień
Dziecka obchodzony jest od 1950 roku. Po raz pierwszy
zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod
apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Od
1994 roku w ten dzień w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i
Młodzieży. Zostało ustanowione, żeby propagować idee
braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz
promować działania na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Dzieci w
tym dniu otrzymują od bliskich podarunki, każdy z nas czeka z
niecierpliwością na to święto.
                                                                                    A.P

 1 czerwca w naszej szkole odbył się Mini
Playback Show. Podczas niego wystąpiło
wielu uczniów z różnych klas. Śpiewali
piosenki: z bajek,z filmów lub utwory
swoich ulubionych artystów. 
   1 miejsce zajęły uczennice z klasy I b,
które wykonywały piosenkę 
"Mam tę moc " z filmu Kraina Lodu, 
2 miejsce zajęła Ola Proszowska z klasy II
a za ,, Mam tę moc " 
z Krainy Lodu , a 3 miejsce zajęli uczniowie
z klasy I c za wykonanie piosenki Skaldów
"Wiosna". 
   Zabawa była świetna, można było
posłuchać znanych utworów, zobaczyć ich
nową interpretację oraz zjeść pyszne
lizaki.
                                             A.P. , D.W.
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        Święto Rodziny: Mamy, Taty i Dziecka!

Wiersz dla mamy     Święto Ojca

,, Dla Mamy''
W ten piękny dzień
składam Ci życzenia
i daję Ci kwiaty,
tysiąc całusów Ci podaruję.
Niech ten dzień
trwa dla
Ciebie
wiecznie.
Bo ty …
jesteś jedyna
i trzeba,
i trzeba...
Cię rozpieszczać.
                                  Daria

A.N.

   Dzień Matki

26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Z tej okazji każdy wręcza swojej
mamie kwiaty lub prezent. Święto
to jest wyrazem szacunku dla
wszystkich matek. W każdym kraju
Dzień Mamy jest obchodzony 
w innym dniu, a także w innym
miesiącu. W Polsce Dzień Matki
obchodzono po raz pierwszy w
1914 roku w Krakowie. W naszym
kraju ponownie zaczęliśmy
obchodzić to święto po II wojnie
światowej. W naszej szkole dzieci
klas młodszych zapraszają swoje
mamy na uroczyste
spotkania z  okazji ich święta,
wręczają laurki, recytują wiersze,
tańczą  śpiewają.      
                          A. P., D.W.
           

Dzień Ojca wypada w Polsce na 23
czerwca. Święto będące wyrazem
szacunku dla ojców obchodzone
jest corocznie w wielu krajach, w
różnych terminach. 
W Niemczech Dzień Ojca jest
obchodzony jako Dzień Mężczyzn.
W Wielkiej Brytanii i Holandii to
trzecia niedziela czerwca.
Na Litwie zaś przypada na
pierwszą niedzielę, a w Austrii – na
drugą. We Włoszech, Hiszpanii i w
Portugalii to 19 marca - dzień św.
Józefa.     A.K.                    

11 czerwca w
naszej szkole
odbędzie się
festyn rodzinny,
na który
serdecznie
zapraszamy
całą
społeczność
szkolną wraz 
z rodzinami.
Będzie nie tylko
słodko, ale i
zabawnie,
atrakcyjnie.
Przewidujemy
wiele
konkursów,
ekologiczne
jedzenie, popisy
wokalne i
taneczne
uczniów naszej
szkoły.
Serdecznie
zapraszamy!

A.N.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Nazaretu
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  KONSTYTUCJA 3  MAJA                DZIEŃ FLAGI

To polskie święto wprowadzono na mocy ustawy z 20
lutego 2004 roku, obchodzone jest między świętami: 1
maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 Maja. Tego samego
dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za
granicą. Święto to ustanowiono 15 października 2003r.-
w tym dniu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o
godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in.
Dzień Flagi. Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy –
chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą
refleksje o szczytnych kartach historii Polski,
wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami
narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego
Dnia Polonii. W tym dniu organizowane są różnego
rodzaju akcje
i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu
w Bytomiu w dniu 2 maja 2009 ponad 500 osób
utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych
wcześniej i równocześnie uniesionych parasolek. Była
to prawdopodobnie największa utworzona flaga w
Polsce z okazji Dnia Flagi. W ostatnich latach
powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy
narodowej.                                          A.S.

4 maja odbył się apel związany z obchodami 224
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
klas IV a i IV b  pod opieką pani J. Przybylskej i pani A.
Lipińskjej przygotowali przedstawienie na temat historii
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W przedstawieniu wiadomości historyczne zostały
zaprezentowane jako posiedzenie rady sejmiku
uczniowskiego. W tle oglądaliśmy ciekawą prezentację
multimedialną przedstawiającą ważne postacie z
historii Polski, między innymi: H.Kołłątaja,
S.Poniatowskiego i S. Małachowskiego. Atmosferę
patriotyczną podkreślały pieśni narodowe 
w wykonaniu chóru szkolnego oraz kompozycje
muzyczne zagrane na trąbce przez 
A. Kossakowskiego i N. Winiarską.              A.K.
                                                                 

                                  DZIEŃ ZIEMI
20 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji
Dnia Ziemi. Przygotowali go uczniowie klas II i IV pod
opieką pani E. Łuszcz oraz pani J. Operskalskiej.
Dzieci przypominały najważniejsze informacje o
ochronie przyrody, a czwartoklasiści przedstawili
scenkę o 4 żywiołach: wodzie, ogniu, powietrzu i ziemi-
o tym, jak ludzie ich nie szanują. Odbył się również
pokaz mody ekologicznej. Stroje projektowali sami
uczniowie. W Polsce pierwsze obchody Dnia Ziemi
odbyły się w 1990 roku. Święto to obchodzone jest
zawsze 22 kwietnia. W tym dniu uczniowie naszej
szkoły mieli przyjść ubrani na zielono.           A.S.A.F.

A.N. A.N.

http://pl.wikipedia.org/wiki/?wi?to_Pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie?_Polonii_i_Polak�w_za_Granic?
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   Dzień Unii Europejskiej
       i szkolne sukcesy

Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja. Został
ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez Roberta
Schumana 9 maja 1950 r. Polska przystąpiła do UE 1
maja 2004r.
W naszej szkole z okazji tego dnia każda klasa
losowała dwa kraje europejskie, na temat których
trzeba było przygotować informacje, takie
jak:położenie, kuchnia, flaga, ciekawostki. Następnie
należało wykonać plakat, na którym będą
umieszczone te informacje. Plakaty zostały
wywieszone na drzwiach od strony korytarza, tak aby
każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać.
A.S.A.F.

Dnia 25 kwietnia odbył się półfinał Okręgu Śląsko-
Dąbrowskiego 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Filatelistycznego ,,Teraz Lubelskie, a
Nałęczów jego perłą''. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy VI b: Dominika Tokarska i Martyna
Gawron. Dominika Tokarska zajęła III miejsce i będzie
reprezentować naszą szkołę w Nałęczowie.
Gratulujemy!
                                                                           A.P.

Gminny Konkurs Wiedzy o Czeladzi odbył się 28
kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Muzeum
Saturn w Czeladzi. Uczestnikami byli uczniowie klas
piątych czeladzkich szkół podstawowych. Konkurs
obejmował zagadnienia związane z historią miasta,
jego symbolami oraz zabytkami. Uczniowie naszej
szkoły wykazali się wiedzą historyczną i zostali
laureatami. Wśród nich znaleźli się: M.Kawecki - I
miejsce,P. Owczarek- III miejsce. 
                                                                      A. K.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIV Gminnym
Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym pod hasłem
"Ciało człowieka" zorganizowanym przez SP7 w
Czeladzi. Do etapu gminnego zakwalifikowali się:
Wiktoria Gała, Jan Olszewski i Kamil Soćko. Nasza
szkoła odniosła sukces. Zwyciężył Kamil Soćko!  E.Ł.
                      

A.N.

Dnia 10 kwietnia 2015r. odbył się w Czeladzi Gminny
Konkurs Matematyczno-Informatyczny. Naszą szkołę
reprezentowali: Klaudia Matys, uczennica klasy 6a
oraz Dawid Wójcik, uczeń klasy 5a.
I miejsce w konkursie zajęła Klaudia Matys,
natomiast Dawid Wójcik uzyskał miejsce IV.
Ponadto w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym Kangur  zdobyliśmy aż 5 wyróżnień,
co jest olbrzymim sukcesem naszej szkoły.
                                                                       K.Z.

28 maja 2015 roku odbył się Konkurs Języka
Angielskiego ’’Macmillan Primary School Tournament
III" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w
Czeladzi. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klasy VI b: Kamil Soćko i Jerzy Spyra oraz uczeń
klasy V a Maciej Kawecki.
I miejsce zajął Jerzy Spyra z kl. VI b.
                                                                      B.B.

A.N.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Wsp�lnota_W?gla_i_Stali
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     WAKACJE MARZEŃ

  Pomnik Jezusa Chrystusa
        w Rio De Janeiro 

W dzisiejszym wydaniu gazetki opiszę Pomnik Jezusa
Chrystusa znajdujący się w Rio De Janeiro 
w Brazylii. Jest jedną z najbardziej
charakterystycznych budowli w Rio. W roku 1921
rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na pomnik
upamiętniający dzień niepodległości. Zastanawiano się,
jaki to ma być pomnik. Wygrał pomysł Hectora 
Da Silvy – pomnik Jezusa Chrystusa. Zaprojektował
go Francuz polskiego pochodzenia – Paul Landowski.
Budowla została zbudowana we Francji 
i przewieziona do Brazylii. Pomnik odsłonięto 12
października 1931 r.Statua mierzy 30 metrów
wysokości i jest położona na górze Corcovado. Na tę
górę można dostać się na 4 sposoby: kolejką linową,
windą, schodami i schodami ruchomymi. Myślę, 
że wchodzenie na taką wysoką górę schodami to
ekstremalny pomysł!
                                                                      J.S.

Dzisiaj polecimy Wam, gdzie jechać na wakacje.
Jedźcie na Wyspy Kanaryjskie. Składają się z 7 wysp,
największe to Teneryfa i Fuentaventura.
Na Teneryfie znajduje się stolica Wysp Kanaryjskich - 
Santa Cruz. Wyspy należą do Hiszpanii, lecz ona
leży w Europie, a Kanary znajdują się w Afryce. 
Jest to świetne miejsce na odpoczynek, ponieważ 
nawet w zimie jest tam bardzo ciepło. Językiem
urzędowym jest tam hiszpański. Wyspy powstały 
przez wybuchy wulkanów. Największym z nich jest
El Teide, leżący na Teneryfie. Znajduje się tam
największy w Europie park wodny, Siam Park i Loro
Park – ogród zoologiczny. Można zobaczyć bardzo
ciekawe pokazy, w których występują orki, małpy czy
też papugi. Mam nadzieję, że zachęciłem Was, 
żebyście na wakacje pojechali na Wyspy Kanaryjskie.
                                                                           J.S
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             Wycieczka 
   w Góry Świętokrzyskie

  Czwartego i piątego maja uczniowie klasy VI b 
byli na wycieczce w Górach Świętokrzyskich
i w okolicach Sandomierza.
  Pierwszego dnia wszyscy musieli obudzić się bardzo
wcześnie- zbiórka była już za piętnaście siódma.
Zaspani wyruszyliśmy w kierunku Tokarni. Zwiedzanie
skansenu było w miarę interesujące, lecz według
uczniów nie była to najlepsza część wyprawy.
Następnie udaliśmy się do Kielc na ciepły posiłek, a
potem do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i
zwiedzaliśmy  klasztor Świętego Krzyża, gdzie ksiądz
opowiadał różne ciekawe chrześcijańskie historie. Pod
koniec dnia pojechaliśmy zakwaterować się w hotelu
Magnat, gdzie wieczorem urządziliśmy - niestety -
nudną dyskotekę.
  Drugi dzień rozpoczął się hotelowym śniadaniem.
Musieliśmy się dobrze pożywić, bo po posiłku
od razu wyruszyliśmy do Sandomierza. 
Zwiedzaliśmy tam rynek, bramę opatowską 
i podziemne lochy. Zeszło nam aż do obiadu.
Następnie pojechaliśmy do jedynej w Polsce hodowli
bizonów. Ta część wycieczki cieszyła się
największym zainteresowaniem. niestety to był ostatni
punkt programu i musieliśmy wracać.
                                                                J.O.N.S.

           Świat Zwierząt 
             WIELBŁĄD

W tym numerze dowiecie się czegoś więcej 
o surykatkach i o wielbłądach.
Wielbłąd to rodzaj dużych ssaków z rodziny
wielbłądowatych. Fizjologicznie przystosowane 
do życia w warunkach suchego i gorącego klimatu,są
w wielu krajach wykorzystywane jako zwierzęta
użytkowe. W stanie dzikim wielbłądy zamieszkują
tylko Azję Środkową i Australię. Żyją tam tylko
wielbłądy dwugarbne, ponieważ wielbłądy jednogarbne
na wolności wyginęły wiele lat temu.
Oto kilka ciekawostek:

Zapotrzebowanie wielbłądów na wodę w
warunkach pustynnych oceniane jest na 0,28 litra
na godzinę. Dla porównania człowiek
przebywający na pustyni zużywa 1 litr wody na
godzinę.
Pośród darów jakie Bolesław Chrobry w 1000 roku
ofiarował Ottonowi III znalazł się wielbłąd.
Spragniony wielbłąd potrafi wypić taką ilość wody,
która jest trzecią częścią jego masy ciała, choć
nie ma dowodów na to, że wypija jej nadmierną
ilość na zapas.

Mam nadzieję, że wiecie teraz więcej 
o wielbłądach.                    J.W.
                                                             

A.N.
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   KSIĄŻKA NA WAKACJE

MOJA MUZYKA - Flo Rida 

      Gra komputerowa         
        Cities: Skylines

Tramar Dillard znany również jako Flo Rida jest
amerykańskim raperem i autorem tekstów. Zaczął
tworzyć muzykę od 2006 roku i na swoim koncie ma
dotychczas cztery albumy: Mail on Sunday,
R.O.O.T.S., Only One Flow i Wild Ones. Największą
sławę przyniósł mu singiel "Low" z płyty Mail on
Sunday. Flo Rida już jako nastolatek interesował się
branżą muzyczną, występując z lokalną grupą 2 Live
Crew. W dziewiątej klasie założył własną grupę
Groundhoggz, złożoną ze swoich przyjaciół.
Współpracował z takimi sławami muzycznymi jak
Akon, Lady Gaga, T-Pain, Nicki Minaj lub Dawid
Guetta. Naszym zdaniem muzyka, którą tworzy raper
jest na prawdę świetna i bardzo polecamy wszystkie
jego płyty, szczególnie MOS. Niedawno wyszedł
singiel pod tytułem "GDFR", który mogliście już
usłyszeć w radiu.                                 J.O.N.S.

MATEUSZEK

Wakacje już za progiem, więc pewnie wielu z Was
zastanawia się, jaką książkę na nie zabrać. Sam 
w zeszłym roku miałem taki problem, ale gdy
pojechałem do biblioteki, Pani poleciła mi bardzo
ciekawą serię książek podobnych do bestseleru 
o nazwie "Mikołajek".  To "Mateuszek". Dziesięć
tomów opowiadających o przygodach
dziesięcioletniego chłopca hiszpańskiej pisarki 
Elviry Lindo. Mateuszek to radosny młodzieniec żyjący
na przedmieściach Madrytu, który przeżywa
niesamowite perypetie w domu i w szkole. Pierwsza
część nosi tytuł taki sam jak imię głównego bohatera,
jednak nie obawiajcie się, jeżeli w księgarni 
lub w bibliotece nie znajdziecie pierwszego tomu.
Można zacząć od każdego innego z tej z serii. 
Sam zacząłem od "Kłopotów Mateuszka" i byłem
zachwycony. Polecam.

                                                                        J.O.

A.N.

Witajcie w kolejnym wydaniu gazetki szkolnej.
Dzisiaj przedstawię Wam grę o nazwie Cities:
Skylines. Jest to gra strategiczno-ekonomiczna
wyprodukowana przez zespół Colossal Order.
Głównym jej celem jest wybudowanie wymarzonego
przez siebie miasta. To oczywiście nie wszystko, 
gdyż podczas rozgrywki musimy troszczyć się także 
o dobro mieszkańców, dbać o pieniądze pozwalające
na dalsze inwestycje i nie tylko. 
W grze budujemy metropolie na mapach 
o rozmiarach 36 km kwadratowych. By zapełnić cały
teren budynkami i drogami, musimy zatroszczyć się
m.in. o stały dopływ gotówki, pozyskiwanej 
 z podatków oraz o różne systemy np. wywozu 
śmieci czy wodociągów . Należy jednak pamiętać, 
że różne dzielnice naszej aglomeracji zamieszkują
odmienne klasy społeczne. W związku z tym,
wysokość pobieranych pieniędzy musi
być uzależniona od możliwości finansowych
mieszkańców. Na szczęście twórcy umożliwi
precyzyjne określanie wysokości podatków oraz
rodzajów polityk dla poszczególnych obszarów.
Oprócz tego trzeba zatroszczyć się o zbudowanie
komunikacji miejskiej, dzięki której wirtualni ludzie
będą mogli przemieszczać się po całej metropolii.
Ważnym aspektem jest także nawiązywanie
stosunków handlowych z innymi miastami. Polecam.   
                                                                     
                                                                             K.S.
  

A.N.
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            Moje pasje,              
  zainteresowania

Witam, dzisiaj zaprezentujemy Wam laptopa do gier od
firmy MSI, a model to GT80 2QE Titan SLI. Komputer
wyposażono w czwartej generacji procesor Intel Core
i7 (model 4980HQ, czyli inaczej procesor ma 2,8 GHz,
a w Trurbo Boost'cie ma 4 GHz) ma również dwie
karty graficzne (NVIDIA GeForce GTX 980M, tryb
SLI). Pamięć RAM wynosi 32 GB, dysk twardy
(magnetyczny) ma 1TB, a dysków flash jest cztery,
każdy po 256 GB. Laptop ma 18,4 cala (Full HD)
Wbudowane są: mikrofon, kamera HD i 5 x USB 3.0.
W urządzeniu jest zainstalowany Windows 8.1. Cena
komputera wynosi, uwaga, ok. 21 000 zł, nie powinno
to jednak nikogo dziwić, bo za naprawdę dobry sprzęt
do grania trzeba zapłacić naprawdę dużo.
                                                                        J.C.

Napiszemy o głośnikach AquaDencer  od firmy
Typhoon. Są głównie przystosowane do komputerów z
systemami Windows, Mac OS X czy Linux, lecz
można je też podłączyć do telefonów lub tabletów z
systemami Android, Windows Phone 8 czy iOS. Są
dosyć wysokie, ale główna atrakcja znajduje się w
górnej części urządzenia. To „tańcząca” woda! Gdy je
podłączymy do sprzętu, który na twardym dysku ma
jakąkolwiek muzykę, woda unosi się i spada w jej rytm!
Jednak, gdy chcemy podłączyć je do przenośnego
urządzenia, musimy się liczyć z tym, że muzyka
będzie cicha,  to jest jego wadą. W komputerach jest
większa możliwość przyciszania i pogłaśniania
muzyki, więc aż tak cicho nie jest. Wadą też jest to, że
nie ma w głośnikach możliwości pogłaśniania lub
ściszania muzyki i przy słuchaniu jej można rozpoznać
szelest spadającej wody. W zestawie znajduje się
instrukcja wykonana w wielu językach, jeden kabel z
dwoma wejściami micro-jack, by jedną wtyczkę
podłączyć do głośnika, a drugą do komputera czy
telefonu. Jeszcze trzeba dwa kable omówić! Pierwszy
jest już podłączony z jednym głośnikiem, a po drugiej
stronie ma wtyczkę, by podpiąć do drugiego. Drugi
kabel jest luźny i trzeba go podpiąć do głównego
głośnika, a po drugiej stronie znajdziemy wtyczkę
USB, by podpiąć ją do komputera. My już je
testowaliśmy.               J.C.
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W tym numerze gazetki chcemy opisać Wam monitor
LG ultrapanoramiczny. Nazwa jego to 34UM65-P. Jest
to idelny monitor dla profesjonalnych graczy gier typu
FPS i FPP, ponieważ monitor został wykonany w
nietypowym rozmiarze, a rozmiar ten to 21:9, a to
wyróznia się od innych tym, że poszerza nasz kąt
widzenia w grach. Monitor posiada też funkcję, która
sprawia, że przy długotrwałym czytaniu, oczy się nie
męczą. Ekran można podzielić na cztery części, co
oznacza, że w jednym czasie możemy patrzeć na
cztery aplikacje. Cena zaczyna się od 2300.
Polecamy!
                                                                J.C, J.Z
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