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      Dzielić się radością, to dwa razy tyle radości.  

      ŚWIĄTECZNA  
           PACZKA      

A.N.

K.M.

W naszej szkole jak co roku została
zorganizowana ŚWIĄTECZNA PACZKA
dla podopiecznych Hospicjum św.
Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Jest ona
skierowana głównie dla rodzin osób
chorych, które większość pieniędzy
przeznaczają na leczenie swoich bliskich.
Można było przynieść dowolny produkt
spożywczy, higieniczny lub chemiczny o
długim terminie ważności. Akcja odbywa
się co roku przed Świętami Bożego
Narodzenia. Warto dzielić się z tymi, którzy
potrzebują naszej pomocy.   J.G.

 W bieżącym roku nasza szkoła
tradycyjnie już wzięła udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Przedstawiciele Su kwestowali wśród
społeczności szkolnej. Zebraliśmy 263 zł 
i 4 gr. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
                                                  K.M.G.

22 grudnia społeczność szkolna oglądała
jasełka przygotowane przez p. Teresę
Struzik i uczniów kl. Va.
Bożonarodzeniowemu przedstawieniu
towarzyszyły kolędy w wykonaniu
szkolnego chóru. Wszyscy symbolicznie
połamali się opłatkiem. Dyrektor szkoły
mgr J. Jędrusik złożyła wszystkim
świąteczne życzenia. Następnie wręczyła
czeki stypendialne za szczególne
osiągnięcia i najlepsze wyniki w nauce
wyróżnionym uczniom. Nauczyciele
wychowania fizycznego nagrodzili również
najlepszych i najaktywniejszych szkolnych
sportowców. Pani Bożena Małecka -
nauczycielka biblioteki szkolnej wręczyła
dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu
literackiego.
                                                           
K.M.G.

A.N.

K.M.
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                 ŚWIĄTECZNY CZAS

    MIKOŁAJKI      Halloween

            ŚWIĘTA
            BOŻEGO
        NARODZENIA

Mikołajki to tradycyjne, polskie
święto ku czci św. Mikołaja biskupa
Miry, obchodzone 6 grudnia w
katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX
wieku był to na ziemiach polskich
dzień wolny od pracy. W 1969 roku
w Kościele katolickim zniesiono to
święto, teraz jest to już tylko tzw.
wspomnienie dowolne.
Od średniowiecza w wigilię tego
dnia święty Mikołaj ( a właściwie
osoba przebrana za niego)
przynosił dzieciom prezenty.
Współcześnie w Polsce nocą
podkłada się dzieciom drobne
upominki, małe zabawki, 
a przede wszystkim słodycze.
W XIX i XX wieku, obdarzający
dzieci podarkami Mikołaj został
przekształcony w bajkową postać

rozdającą prezenty. 
W dzisiejszych czasach wiele
dzieci nie wierzy w Mikołaja.
Trzeba im tłumaczyć, że prezenty
roznoszą pomocnicy Mikołaja, czyli
najczęściej rodzice.
                                            O.S.

A.N.

Halloween to zwyczaj związany 
z maskaradą i odnoszący się do
Święta Zmarłych. Obchodzimy go
31 października. Święto to pochodzi
z Ameryki. W tym dniu dzieci
chodzą wieczorem od domu do
domu i zbierają cukierki mówiąc:
„Cukierek albo psikus „. Gdy ktoś
nie będzie miał cukierków, wtedy
dzieci robią mu psikusa, np.:
owijają klamkę papierem albo
smarują pastą do zębów. Wszyscy
są przebrani za różne potwory. W
naszej szkole odbył się konkurs na
najciekawszą  halloweenową
dynię.       J.Z.

W nocy,
najczęściej 
o północy, 
w kościołach
rzymskokato -
lickich
rozpoczyna się
uroczysta msza
zwana Pasterk
ą. Następny
dzień (25
grudnia) jest
nazywany
Bożym
Narodzeniem, 
a 26 grudnia to
w Polsce drugi
dzień świąt
obchodzony 
na pamiątkę 
św. Szczepana,
pierwszego
męczennika 
za wiarę
chrześcijańską.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Moje święta zawsze odbywają się zgodnie z tradycją.
Kilka dni wcześniej kupujemy i ubieramy choinkę.
W Wigilię cała rodzina zbiera się przy stole, kiedy na
niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Przed kolacją
śpiewamy kolędy i dzielimy się opłatkiem. Moją
ulubioną kolędą jest Cicha noc. Potem siadamy do
kolacji. Ale najbardziej lubię ten moment, kiedy
wszyscy wstajemy ze stołu i oglądamy swoje
prezenty.
Tradycyjnie na naszym stole jest dwanaście potraw,
między innymi: karp, łosoś, krewetki, ziemniaki, zupa
grzybowa z łazankami, pierogi z kapustą i grzybami,
śledzie w oleju albo w śmietanie, kompot z suszonych
owoców, makówki. 
                                                                               

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,
W stroiku z bibułek stoi choineczka
Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.                        
                                                                               J.G
               

A.N.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Szczepan
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     Stanisława Łakomik             11 Listopada 
   Święto Niepodległości

Chodzę już do piątej klasy i od pięciu lat odwiedzam
grób patronki szkoły. Wiele razy zastanawiałam się,
kim tak naprawdę była Stanisława Łakomik? Teraz już
wiem i myślę , że każdy uczeń naszej szkoły powinien
wiedzieć, kim była. Stanisława Łakomik urodziła się 13
listopada 1897r. Jej rodzicami byli Antonina i Leonard
Zakrzewscy. Po ukończeniu pięciu oddziałów szkoły
powszechnej 22 marca w 1926r. złożyła pierwszy
egzamin nauczycielski i stała się nauczycielką szkoły
powszechnej. W latach 1951-1968 była kierownikiem
Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Wielokrotnie
nagradzana w dziedzinie oświaty. W 1980 dyrektor
Ryszard Tarnówka zaproponował nadanie imienia
Stanisławy Łakomik naszej szkole.
                                                              N.W.

Polskie święto narodowe obchodzone 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania niepodległości 
w 1918 roku po 123 latach zaborów (1795-1918).
Święto zostało utworzone ustawą z 23 kwietnia 1973, a
później (niestety) zniesione ustawą 
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945. Przywrócono
je w okresie transformacji systemowej w 1989.
Tradycyjnie w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Odbyło się wprowadzenie sztandaru, a cały apel
prowadziła klasa IV b. Uroczysta akademie uświetniły
pieśni patriotyczne 
w wykonaniu chóru Violinki.          O.S.

W.K.

      Wzorowa   
       łazienka

A.N.

A.N.

W październiku odbył się Ogólnopolski Konkurs 
na Najładniejszą Łazienkę, w którym także brała 
udział nasza szkoła. Zajęliśmy 64 miejsce, dzięki
czemu otrzymamy środki czystości firmy Domestos.
Dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie 
oddawali głos na SP1.
                                                                         N.W.

W.K.

A.N.

A.N.
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A.N.

           45  rocznicy 
         istnienia PZPF
  w Zagłębiu Dąbrowskim

A.N.

W naszej szkole chór prowadzi pani Jolanta
Przybylska. Zajęcia odbywają się co tydzień w
poniedziałki. Ostatnio chór „Violinki” wziął udział w
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Księdza Kazimierza Szwarlika, który odbył się
16.12. 2015 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina Będzinie. 
W konkursie zaśpiewały również dwie nasze solistki: 
M. Bugiel oraz Z. Pasterny, która zakwalifikowała się 
do 2 etapu festiwalu. Gratulujemy.      J.B., W.G.

Uczniowie naszej szkoły gościli w oddziale Polskiego
Związku Filatelistów w Sosnowcu na uroczystości 45
rocznicy istnienia filatelistyki w Zagłębiu Dąbrowskim.
Początki zorganizowanej filatelistyki w Zagłębiu
Dąbrowskim przypadają na początek lat dwudziestych
XX wieku.Przy Oddziale działa klub zainteresowań
znaczkami „ Pies” kierowany przez Henryka
Błaszczyka. Działają również Młodzieżowe Koła
Filatelistyczne w szkołach, domach kultury 
i kołach dorosłych. Reprezentanci naszego oddziału
zdobywali pierwsze miejsca w finałach krajowych:

1996 roku – Radosław Zientarski
1997 roku – Marek Szota
2007 roku – Sławomir Bartnik

Wszyscy finaliści to członkowie Młodzieżowego Koła
Filatelistycznego im. Czesława Słani działającego przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi prowadzonego
przez Antoniego Krawczyka.
Podczas uroczystości uczniowie naszej szkoły:
Wiktoria Żmuda, Julian Grad i Dominik Michalski
recytowali wiersze, chór Violinki uatrakcyjnił
uroczystość wykonaniem przepięknych piosenek
m.in.: W pracowni mistrza zegarmistrza, Być może
gdzie indziej. Występ młodych artystów przygotowany
przez panie: Agatę Grabowską – Maj
i Jolantę Przybylską bardzo spodobał się
zgromadzonej publiczności. Otrzymaliśmy gromkie
brawa.
                                                     J.G., D.M.

A.N.

A.N.
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      Polecam
    salę zabaw 
    Nibylandia    

Rozwijaj swoje
zainteresowania

        NASZE    
       SUKCESY

GRATULUJEMY

Warto się wybrać do sali zabaw Nibylandia
Jest ona utrzymana w bajkowym klimacie Piotrusia Pana, bo to właśnie
bajkowa Nibylandia stała się inspiracją dla twórców naszej Krainy
Dziecięcej Rozrywki. Można tam zobaczyć wiele skomplikowanych
konstrukcji, z których składa się między innymi: Magiczny Las Elfów,
Tęczowa Dolina z Kładką Kucyków, Przełęcz Zamkowa i Basen Czarnej
Perły. Można tam także zobaczyć statek piracki, wieżę księżniczki i
latarnię morską. Rozrywka idealna dla dzieci od 4 do 10 lat. 
Uczniowie z klasy II a na spotkanie z Mikołajem wybrali się  do Krainy
Dziecięcej Rozrywki ,,Nibylandii”. Było bajecznie! Polecam.
                                                                                                  J.G.

A.N.

A.N.

Chodzę na zajęcia z robotyki.
Robotyka jest nauką jak budować
roboty i robić do nich
oprogramowania. Na zajęciach, na
które chodzę, najpierw budujemy z
instrukcji roboty 
z klocków lego, które najczęściej
wyglądają jak zwierzęta, a potem
robimy do nich oprogramowanie 
i bawimy się nimi z możliwością
dobudowania czegoś od siebie,
czego nie ma w instrukcji. To
świetna zabawa. Polecam.
                                     J.G.

W XIV Gminnym Konkursie
Humanistycznym w Czeladzi
Patryk Owczarek  zajął II miejsce.
W Konkursie Dekanalnym 
P. Owczarek zwyciężył i zajął 
I miejsce.
                                      K.M-G.

W XII Gminnym Konkursie  Języka
Angielskiego dla klas VI szkół
podstawowych zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 3
Maciej Kawecki zajął II miejsce.
                                  K.M-G.

7 stycznia 2016 roku Maciek Kawecki reprezentował naszą szkołę
 w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
w Sosnowcu. 
8 stycznia 2016 Dawid Wójcik wziął udział w rejonowym etapie
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w Zawierciu.

Wyniki obu konkursów poznamy za dwa tygodnie.
                                                                                                K.M-G.

A.N.

A.N.
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Jazda konna - moja pasja

 
Zaczęłam jeździć konno trzy lata temu i to w różnych
stadninach. Jednak od początku roku szkolnego
(2015/2016) znów powróciłam do stadniny, w której
zaczynałam naukę. Jest to stadnina Amigo. Jeździłam
również w Lulizanie i w Mustangu. Zajęcia zaczynam
od wyczyszczenia konia. Na początku muszę mu
założyć kantar i uwiązem przywiązać do drzwi boksu.
Następnie biorę szczotkę i czyszczę konia. Konia
trzeba czyścić od głowy do tylnych nóg.
Najważniejsze, żeby dokładnie wyczyścić pod
brzuchem. Kopyta czyszczę kopystką. Można również
uczesać grzywę, ale nie trzeba. Nakładam czaprak,
podkładkę żelową
albo z materiału, zależy od konia. Rozmiar siodła
również zależy od konia. Popręg, czyli część, która
trzyma siodło, zawsze trzeba mieć podpięty. Można
też założyć ochraniacze i nauszniki. Strzemiona w
siodle muszą być podwinięte lub leżeć na siodle. Teraz
zakładam ogłowie. Najpierw trzeba zdjąć kantar lub
założyć go na szyję. U góry chwytamy ogłowie, a
wędzidło, czyli metalową część (może być gumowa)
wkładamy koniowi do pyska i tak wyczyszczony i
osiodłany koń jest już gotowy
do jazdy.
Bardziej podobają mi się skoki od ujeżdżania.
Nigdy nie skakałam, ale wielkimi krokami się
do tego zbliżam. W aktualnej stajni (Amigo)
mamy szkółkę jeździecką, w której uczymy się
skoków i ujeżdżania. Kocham konie. Od dawna
zawsze chciałam mieć własnego konia, lecz to bardzo
duży obowiązek, ponieważ to nie jest zabawka tylko
zwierzę, o które trzeba dbać. 
Jak dołączę do szkółki jeździeckiej, to
wydzierżawię konia. To znaczy, że wtedy będzie
prawie mój. Nadal będzie mieszkał w stajni
, ale tylko ja będę na nim mogła jeździć.
Polecam ten sport, ponieważ uczy cierpliwości,
odpowiedzialności, a przede wszystkim sprawia
ogromną frajdę.
                                                     D.F.

a.n.

         Moja muzyka

Najnowsze przeboje Avicii

Avicii, właściwie Tim Bergling to szwedzki Dj
i producent muzyczny. Występuje również pod
pseudonimami Tim Berg i Tom Hangs. Jego jeden 
z pierwszych singli - "Bromance", podbił listy
przebojów m.in. w Belgii i Holandii, ojczystej 
Szwecjii i wreszcie, jako wersja z wokalem, UK
Singles Chart. Od tego momentu kariera Avicii'ego
zaczęła się szybko rozwijać, w efekcie czego DJ
wydał takie tytuły, jak "Levels", "My Feelings for You",
czy "Fade into Darkness". Najnowsze przeboje
to For a Better Day, The Nights, The Days, Wake Me
Up, Hey Brother i Waiting For Love. Zachęcam
do słuchania najnowszych piosenek Avicii.
                                                                        D.M.

a.n.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
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                SUKCESY SPORTOWE

5.12 2015 r. w Czeladzi odbył się Bieg Barbórkowy.
Wystartowały w nim dzieci oraz dorośli w różnych
kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy biegu -
przedszkolaki biegały na dystansie 60 metrów.
Dziewczyny i chłopcy z klas 1-4 pobiegły na 400 m. 
Klasy 5-6, gimnazja, szkoły średnie i dorośli musieli
pokonać dłuższą trasę. Z naszej szkoły startowało
siedmioro uczniów:
D. Michalski, J. Styczeń, N. Winiarska, Z. Pasterny, 
A. Pyrć, O. Siedlarz i W. Pokorna.

W kategorii chłopców klas 1-4
drugie miejsce zajął D. Michalski, a
czwarte – J. Styczeń. W ogólnej
klasyfikacji nasza szkoła zajęła
pierwsze miejsce.

D.M.

K.M. K.M>

J.W.

Uczennice klas 5 i 6 brały udział w
zawodach piłki ręcznej w "Miejskich
Igrzyskach".Nasze zawodniczki
grały z SP7. Mecz zakończył się
wynikiem 4:1 dla naszej drużyny.
Zawody miały miejsce 3 grudnia
2015 r. Bardzo cieszymy się z
odniesionego sukcesu i liczymy na
dalsze powodzenie w zawodach.
          N.W. D.M.

REDAKCJA
GAZETKI:
D. Michalski, 
D. Feliks,
A. Skwiot, 
A. Fitacz, 
A. Kamińska, 
J. Zajac, 
J. Grad, 
J. Biernacka,
W. Gajda,
N. Winiarska,
 

15.11 2015 r.
odbył się
rodzinny turniej
w tenisie
stołowym. 
Naszą szkołę
reprezentował
D. Michalski
wraz z tatą,
którzy zajęli
trzecie miejsce.

K.M. K.M.

J.W.


