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    Z NAUCZYCIELEM PRZEZ ŻYCIE I PRZEZ ŚWIAT

       DZIEŃ NAUCZYCIELA   GŁOSUJ NA SP1!
     CODZIENNIE

a.n.

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Święta Edukacji. Przygotowali ją uczniowie klas 2 
oraz chór szkolny. Prezentem dla pracowników szkoły były
również tańce w wykonaniu uczniów klasy 5b. Atmosfera
uroczystości była bardzo radosna. W tym dniu uczniowie składali
swoim nauczycielom serdeczne życzenia: radości, 
dużo wyrozumiałości, stawiania samych piątek i szóstek, 
wielu sukcesów w pracy zawodowej. Nauczyciele z uśmiechem
dziękowali swoim wychowankom, życząc im również 5 i 6 
oraz sukcesów w konkursach, bo przecież w szkole sukces 
to wspólny wysiłek nauczyciela i jego wychowanka.
                                                                                 N.W. a.n.
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KOLEJNY ROK SZKOLNY
        ROZPOCZĘTY!

       POSPRZĄTAJMY 
       NASZĄ PLANETĘ!

Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą
udział wszyscy, którym nie jest obojętny los 
i wygląd naszej planety. W piątek 18 września
uczniowie klasy 6a sprzątali wzgórze Borzecha.
Zebrali 29 worków śmieci. 21 września natomiast
społeczność szkolna wzięła udział w apelu
przygotowanym przez uczniów klas 5 pod hasłem
"Wyprawa Poprawa".
W tegorocznej kampanii akcji Sprzątania Świata
organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na rolę, jaką
każdy z nas może odegrać w związku 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
w gminie. Aby to uzyskać, potrzebna będzie
nasza wiedza i chęć współuczestniczenia 
w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony
środowiska.
WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!
Pamiętaj! Szkło wrzucamy do zielonych worków,
do niebieskich wrzucamy papier 
i kartony,  do żółtych - plastik, odpady
niebezpieczne, takie jak baterie - do worków
czerwonych, odpady mieszane, takie jak resztki
jedzenia bądź odpady higieniczne wrzucamy do
worków czarnych.

Sprzątanie Świata obchodzimy zawsze w trzeci
weekend września. Jest to więc święto ruchome.
       
                                             A.K.  W.S.

W dniu 01. 09. 2015 r. miało miejsce uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 1 w Czeladzi.
Uroczystość została podzielona na dwie części.
Pierwsza dla klas 4-6 rozpoczęła się o godzinie 9.00
rano, a o godzinie 10.00 druga - dla klas 1-3. Na
rozpoczęciu roku szkolnego mieliśmy przyjemność
gościć: Burmistrza Miasta Czeladź pana Zbigniewa
Szaleńca, zastępcę burmistrza panią Beatę Zawiłą 
i panią Elżbietę Dmitruk z-cę burmistrza ds.
Komunalnych, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
panią Zofię Bazańską oraz panią Naczelnik Wydziału
Edukacji i Polityki Społecznej Małgorzatę Ochęduszko
– Ludwik. Zaproszeni goście wraz z  dyrektor szkoły
panią Joanną Jędrusik dokonali uroczystego otwarcia
nowego, tak bardzo oczekiwanego boiska szkolnego.
Po uroczystym przecięciu wstęgi Burmistrz Miasta
Czeladź jako pierwszy strzelił rzut karny i pokonał
bramkarza -piszącego ten artykuł Dominika
Michalskiego. Wszyscy się cieszymy, że szkoła nas
tak radośnie powitała, chociaż pierwszy dzwonek
oznaczał koniec wakacji.
                                                                D.M.

K.M.

K.M. K.M.

K.M.

K.M. K.M.
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KRASIEJÓW - ŚWIETNY
POMYSŁ NA KLASOWĄ
WYCIECZKĘ

K.M.

Na wycieczkę do Krasiejowa w czerwcu 2015 roku
pojechały klasy 5 (obecnie 6 a). Uczniowie zwiedzili
Park Ewolucji i Jura Park. Na końcu czekał na nich
odpoczynek i świetna zabawa. Teraz opowiemy Wam
trochę o powstaniu Parku w Krasiejowie. 
To pierwszy obiekt turystyczny o charakterze
naukowo – rozrywkowym stworzonym przez
Stowarzyszenie Delta był Bałtowski Kompleks
Turystyczny. To właśnie w Bałtowie powstał pierwszy
w Polsce park tematyczny poświęcony dinozaurom.
Jego otwarcie miało związek z odkrytymi w Bałtowie
tropami dinozaurów. Znaleziska te wpisują się 
w historię prowadzonych na terenie Polski
, a szczególnie Gór Świętokrzyskich, poszukiwań
śladów pozostawionych przez „straszne
jaszczury”.Dla działających na terenie Gminy Bałtów
Stowarzyszenia Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, dinozaury stały się
wyjątkową szansą. Zastanawiano się, jak można
zilustrować bałtowskie znaleziska, by zainteresować
turystów. W pierwszej wersji modele gigantycznych
gadów miały być ustawione w miejscach, gdzie
naukowcy odkryli ich autentyczne tropy. Atrakcją
na terenie parku jest Tunel Czasu - to miejsce
magiczne, gwarantujące niezapomnianą przygodę. Na
pokładzie Kapsuły Czasu przemierzającej 300-
metrowy tunel udajemy się w podróż przez miliardy lat
istnienia Wszechświata. Drugą atrakcją jest Park
Rozrywki - Znajdują się tu karuzele, Statek Piracki,
dmuchane zjeżdżalnie, automaty do gier, symulatory,
trampoliny i euro-bungy. Najlepszą
z atrakcji parku według uczniów było Kino Emocji
Cinema 5D.Oprócz trójwymiarowego obrazu widzowie
mogą doznawać, także innych wrażeń zmysłowych:
dźwiękowych, ruchowych, dotykowych,
a nawet zapachowych. Te efekty pozwalają
oglądającym przemienić się w aktywnych uczestników
scen rozgrywających się na ekranie. Bardzo
interesujące jest Prehistoryczne Oceanarium. Możesz
zobaczyć z bliska, jak wyglądało podwodne życie
tysiące lat temu. Nam bardzo się podobała ta
wycieczka. Polecamy. 
 A.K. W.S.

K.M.
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         ,,Pełna miska 
        dla schroniska''

PSY - MOI ULUBIEŃCY Owczarek niemiecki – jedna z ras psów należąca do
grupy psów pasterskich sklasyfikowana do sekcji
psów pasterskich (owczarskich). Owczarek niemiecki
musi być zrównoważony, pewny siebie, oddany
właścicielowi, łagodny (o ile nie zostanie
sprowokowany), czujny i łatwy do wyszkolenia. Cechy
te, połączone z odwagą, ciętością i twardością
charakteru czynią z niego dobrego psa do
towarzystwa, obrońcę, stróża, psa policyjnego
i pasterskiego. Nie ma miotu ani hodowli, gdzie
rodziłyby się tylko takie idealne osobniki. Rolą
Hodowcy jest dobranie szczeniaka jak najbardziej
zgodnego usposobieniem z oczekiwaniami Nabywcy.
Natomiast rolą Nabywcy jest dbać o rozwój fizyczny 
i PSYCHICZNY !!! psa. Każdy, by być godnym
przedstawicielem swojej rasy musi mieć swojego
człowieka, swoje miejsce w jego życiu, swoje zadania
do wykonania, czas i uwagę przewodnika tylko dla
siebie. W przeciwnym wypadku zachowanie psa może
nas nieprzyjemnie zaskoczyć.
Dbajmy więc o naszych pupilów i poświęcajmy im
dużo czasu.
                                                                                 D.F.

a.n.

Co roku w SP1 odbywa się październikowa akcja
,,Pełna miska dla schroniska''. Zbierane wtedy: koce,
miski, karma dla psów i kotów, poduszki, zabawki dla
zwierząt, smycze oraz obroże. Wszystkie te rzeczy
następnie zawożone są do schroniska. Do tej akcji
dołączają się wszyscy, którzy lubią i kochają
zwierzęta. Niestety nasi milusińscy nie powiedzą
ludzkim głosem czego potrzebują, ale z ich oczu wiele
możemy wyczytać. Potrzebują naszej miłości i
wsparcia. Pomagajmy zwierzętom, które nie znalazły
jeszcze swojego domu!
                                                                D.F., N.S.

Labrador retriever to obecnie jedna z popularniejszych
ras w Polsce. Zawdzięcza to swojej przyjaznej
naturze, dobremu kontaktowi z dziećmi 
i niepowstrzymanemu dążeniu do zadowolenia
swojego pana. Te psy mają między palcami łączenia
(takie jak u żab) dzięki, którym lepiej poruszają się w
wodzie. Labradory występują w kolorze: czarnym,
biszkoptowym i czekoladowym. Są to psy, którymi
warto się zaopiekować, ponieważ świetnie spisują się
w roli przyjaciela człowieka 
i innego zwierzęcia.                                              D.F.

a.n.
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      FILATELISTYKA     WARTO OBEJRZEĆ
             W KINIE

                             Dzień Chłopaka 

Dzień Chłopaka jest to święto obchodzone 30 września
przez nastolatków w Polsce.
Pomysł na to święto jest pochodną idei równości płci.
Tradycja obchodzenia tego święta na świecie została
zapoczątkowana 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie
i Tobago. Dzień Chłopaka bardzo chętnie obchodzi się
w szkołach. W tym dniu dziewczyny przygotowują dla
swoich kolegów 
drobne upominki, często są to dowcipne kartki 
lub inne drobiazgi. Uczniowie naszej szkoły także robią
plakaty na temat tego dnia i wieszają je na tablicach
klasowych. Co ciekawe, Dzień Chłopaka nie
funkcjonuje oficjalnie w kalendarzu jak np.
Dzień Kobiet czy Dzień Mężczyzn. Stanowi ono 
raczej pewnego rodzaju zwyczaj o nie do końca
określonym pochodzeniu.
                                                                      A.F. J.Z.

a.n.

Głównym bohaterem filmu "Klub włóczykijów" jest
Kornel Kiwajło, który prowadzi życie zwykłego
nastolatka. Wszystko zmienia się, gdy nieoczekiwanie
pojawia się zwariowany wujek Dionizy. Poszukuje on
skarbu, który w czasie II wojny światowej ukrył
dziadek Hieronim. W czasie poszukiwań wszyscy
bohaterowie przeżywają rozmaite przygody. Skarbu
jednak szuka 
też pewien złodziej ... .
Polecam film, bo jest bardzo ciekawy.
                                                                               J.G.

Przy SP1 działa koło filatelistyczne.Grupę klas
młodszych prowadzi pani Magdalena Pytlarz. Zajęcia
odbywają się w piątek o godz.13:45 do 14:45. Pan
Antoni Krawczyk prowadzi we wtorki na 7 i 8 lekcji
grupę uczniów klas 4-6. Na zajęciach można poznać
historię znaczka i poczty, zwierzęta, samochody,
samoloty itp. Obecnie przygotowujemy się do 54
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego oraz do obchodów 30 lecia M.K.F.
(Młodzieżowego Koła Filatelistycznego).
                                                        N.W. D.M.

a.n.
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     NASZE SUKCESY     
SPORTOWE

Turniej Orlika
W dniu 15.09.2015 na boisku bocznym (orliku) SP nr 3
w Czeladzi odbył się VI Turniej Orlika o Puchar
Premiera RP. Brały w nim udział również nasze
reprezentacyjne drużyny: dziewcząt (klasy 4-5) i
chłopców (klasy 4-5). Pierwszy mecz nasi chłopcy
zagrali z 5 klasami SP nr 3. Ten mecz zakończył się
skromnym zwycięstwem naszych rywali 1:0. W
drugim meczu przegraliśmy 3:0 z klasami 4 tej szkoły,
a w ostatnim znów przegraliśmy pechowo 1:0 ze
szkołą 
z Będzina.Reprezentacja dziewcząt zagrała jeden
mecz ze szkołą sportową z Piekar Śląskich. Pomimo
dużych chęci nasze reprezentantki nie sprostały
trenującym na co dzień piłkę nożną
zawodniczkom.Było to cenne doświadczenie dla
naszych drużyn i za rok z pewnością wypadniemy
lepiej. 
Oto nasze dzielne drużyny. 
Górny rząd od lewej ; Michalski D. , Klimczyk O.,
Podgórski J., Kowalik K., Łata M., Pawlusek J. Dolny
rząd od lewej : Partyka P., Pytlewski J., Zając S.,
Motylski J. ( kapitan).
Górny rząd od lewej : Tarnówka A. ,Przybyłek Z.,
Krawczuk Magdalena, Naziębło O., Ferdyn P. ,Zatoń J.
,Mrzyczek J., Krawczuk Marta, Gądek K., Pasterny Z.,
Borowiecka E.                                      D.M.

BEACTIVE  Europejski Tydzień Sportu

W czwartek 17 września 2015 roku, w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu, na orliku SP nr 3 
w Czeladzi odbyła się rodzinna sztafeta im. Kamili
Skolimowskiej.
Uczniowie pokonywali dystans około 50 okrążeń
dookoła wyznaczonej strefy. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i różne upominki.

a.n.

a.n.

Memoriał im. Józefa Pawełczyka
Dnia 23.09.2015r odbył się kolejny memoriał im. Józefa
Pawełczyka. Uczestniczyła w nim także reprezentacja
naszej szkoły. Braliśmy udział w takich konkurencjach
jak rzut piłeczką palantową , skok w dal oraz biegi –
na: 60m, 300m, a także 1000m. 
W wielu konkurencjach wypadliśmy bardzo dobrze.
Jeden z naszych kolegów Dawid Szuliński z kl. VIa
wygrał skok w dal oraz bieg na 60m chłopców , 
a Oksana Naziębło z kl. Va zajęła drugie miejsce
wśród dziewcząt w biegu na 60m. Cieszymy się 
z odnoszonych sukcesów i liczymy na więcej.
                                                                     D.M.

a.n.

a.n.
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II MISTRZOSTWA CZELADZI 
W JEŹDZIE NA ROLKACH
19 września 2015 roku w Parku Jordana odbyły się
zawody w jeździe na rolkach. Impreza przeznaczona
była dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Każdy zawodnik miał do pokonania trasę 700m. Nasza
szkoła zdominowała prawie wszystkie konkurencje!!!
W tym roku na podium stanęli:
W kategorii klas 1-3 dziewcząt:
I miejsce – Weronika Lubszczyk (SP 7)
II miejsce –Iga Piwowarczyk - Górska(SP 2)
III miejsce – Oliwia Styczeń (SP 2)
W kategorii klas 1-3 chłopców:
I miejsce – Patryk Pojawa (SP 1)
II miejsce –Piotr Bartuś (SP 1)
III miejsce – Michał Bartuś (SP 1)
W kategorii klas 4-6 dziewcząt:
I miejsce zajęła – Karolina Wojtas (SP 1)
II miejsce –Natalia Winiarska (SP 1)
III miejsce – Marta Ligęza (SP 2)
W kategorii klas 4-6 chłopców:
I miejsce zajął – Mateusz Łata (SP 1)
II miejsce –Dominik Michalski (SP 1)
III miejsce – Dawid Żak (SP 1)              D.M.
                                                                     

WALKA O PATERĘ DZIENNIKA ZACHODNIEGO
W dniu 20 września 2015 r. w katowickim parku Zadole
odbyły się zawody w biegach przełajowych. Naszą
szkołę reprezentowali: Janek Podgórski, Igor Klonek,
Kuba Styczeń i Dominik Michalski oraz grupa
dziewcząt w składzie: Natalia Winiarska 
i Oksana Naziębło. Walczyliśmy razem z innymi
zawodnikami o paterę Dziennika Zachodniego. W
ogólnej klasyfikacji MOSiR Czeladź zajął drugie
miejsce. Rywalizacja z szóstoklasistami była bardzo
trudna. Kuba zajął XII miejsce, Dominik -XV, Janek -
XXIII a Igor – XVIII. Oksana znalazła się w czołowej
dwudziestce, Natalia była na mecie krótko po niej. 
W OGÓLNEJ KLASYFIKACJI 11 PAŹDZIERNIKA
MOSiR CZELADŹ ZAJĄŁ 1 MIEJSCE!         D.M.

a.n.a.n. a.n.a.n.
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POZNAJMY HISTORIĘ
BISKUPINA -
NAJSTARSZEJ OSADY

W czasach,gdy nad Tybrem powstał starożytny Rzym,
na terenie dzisiejszej Polski w VIII wieku p.n.e.
powstała osada. Była ona położona na wyspie na
Jeziorze Biskupińskim (obecnie jest to półwysep).
Otoczono ją wałem obronnym.
Do osady wjeżdżano po drewnianym moście. Domy
zostały zbudowane w 13 rzędach wzdłuż 
ulic wyłożonych dębowymi balami. Wszystkie
zabudowania wykonano z drewna. Większość
mieszkańców Biskupina trudniła się hodowlą
i rolnictwem. Pola uprawne znajdowały się poza osadą,
na stałym lądzie. Rolnicy uprawiali pszenicę, jęczmień,
proso, groch i len. Hodowali świnie, owce
i małe konie. Mężczyźni polowali 
i zajmowali się rzemiosłem. Po około 150 latach
mieszkańcy opuścili Biskupin. 
Najprawdopodobniej na osadę najechało wrogie plemię.
Mieszkańcy osady bronili się zaciekle
o czym świadczy fakt, że podczas wykopalisk przy
bramie wjazdowej znaleziono znaczną ilość bron
i i szczątków ludzkich. Najprawdopodobniej Biskupin
został tak zniszczony, że mieszkańcy 
nie podjęli się trudu odbudowy.           N.W. 

Od trzech tygodni możemy podziwiać przepiękne
makiety Biskupina wykonane przez piątoklasistów, ich
rodziców i dziadków. Wystawa prac znajduje się na
dolnym korytarzu szkoły.
Makiety przedstawiają osadę: jej wygląd z VIII w.p.n.e.,
współcześnie odtworzone fragmenty Biskupina jak i
wnętrza pomieszczeń mieszkalnych. Wszystkie prace
są bardzo ciekawe, precyzyjnie wykonane. Zasługują
w pełni na naszą uwagę.
                                                                     K.M.G.

K.M.

K.M.

   REDAKCJA  GAZETY

Aleksandra Skwiot, Julia Zając, Anita Fitacz, Dominik
Michalski, Daria Feliks, Wiktoria Stanisz, Agata
Kamińska, Natalia Winiarska, Julian Grad, Jan
Podgórski, Konrad Kowalik, Natasza Soćko, Miłosz
Mielcarek.

         Wybory do samorządu szkolnego
We wrześniu odbyło się głosowanie na opiekuna
samorządu szkolnego – społeczność szkolna wybrała
panią A. Lipińską i panią B. Balińską, natomiast kolejny
już raz Rzecznikiem Praw Ucznia została pani
Jadwiga Przecherska.
14.09.2015 odbyły się wybory do samorządu
szkolnego.Na przewodniczącego szkoły kandydować
mogli wszyscy uczniowie z klas 4-6. W tym roku
zgłosiło się mniej kandydatów, którzy zaprezentowali
swoje programy wyborcze. Przewodniczącą szkoły
została Izabela Mitov z klasy VIa, jej zastępcą -
Zuzanna Pasterny z klasy Va, a sekretarzem
Katarzyna Gądek również z klasy Va. Głosowanie
przebiegło w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że
nowe uczniowskie władze będą miały dużo ciekawych
pomysłów i będą aktywnie działać. 
                                                       A.S.  M.M.

K.M.

K.M.


