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A jak wiosna liście splata,
puszczaj zimę, czekaj lata. 
Gdy dzika gęś w marcu 
przybywa, ciepła wiosna bywa. 

     PRIMA APRILIS
a.n.

       Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się 
                  wiosny ludzie spodziewają.

Pierwszy dzień wiosny rozpoczyna się 21 marca. Powoli nad
ziemią wychylają się główki krokusów – pierwszych wiosennych
kwiatów.Krokusy występują w kolorach: żółtym, fioletowym,
białym, zdarza się kolor biały lekko pomieszany
z fioletowym. Kwiaty są piękne, kolorowe, pachnące
i lekkie. Pierwszą oznaką wiosny są równie  delikatne,
śnieżnobiałe przebiśniegi.
                                                                                      
                                                                                    W. K.

1 kwietnia to Prima aprilis.W tym dniu
każdy ma głowę pełną pomysłów. Żarty
mogą być różne, np.: poczęstuj przyjaciela
jabłkiem z robaczkiem , którego sam
zrobiłeś z połowy zwiniętej w rulonik
rodzynki, przestaw w domu godzinę na
wszystkich zegarkach, zwiń gazetę w kulki
i włóż tacie do butów.
Mamy nadzieję, że skorzystacie
z naszych pomysłów.
       Śmiesznego Prima aprilis 
                                                  N.W.

a.n.
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                  ŚWIĘTA
            WIELKANOCNE
      W NASZYCH DOMACH

Minęły Święta Wielkanocne.W tym czasie
malowaliśmy jajka, święciliśmy koszyczki oraz
zasiadaliśmy do wielkanocnego śniadania.
Najpopularniejszym symbolem wielkanocnym jest
króliczek, który rozdaje prezenty i chowa jajka
wielkanocne. Samo słowo Wielkanoc oznacza
najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
oznaczające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Niedziela wielkanocna rozpoczyna się w sobotę po
zachodzie słońca. Moje święta wielkanocne zawsze
odbywają się zgodnie z tradycją, najbardziej podoba mi
się w nich to, że są bardzo kolorowe. Na święta
wielkanocne maluje się pisanki lub robi się kraszanki.
Aby zrobić kraszankę należy najpierw zafarbować
jajko, a potem igłą wyryć różne wzorki. Tradycyjne
potrawy to żurek, jajka i babka.                    J.G.

Święta Wielkanocne są to najstarsze święta
chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Jest to święto ruchome, 
czyli w każdym roku odbywa się w innym terminie.    
Z Wielkanocą związanych jest wiele zwyczajów takich
jak: śniadanie wielkanocne, pisanki, śmigus-dygus i
wiele innych. Jednak w wielu krajach zwyczaje
Wielkanocne różnią się, np. Islandczycy uwielbiają
jajka z niespodzianką. W tych, produkowanych
specjalnie na Wielkanoc, mogą znaleźć najróżniejsze
przedmioty, w tym telefony komórkowe, obrączki,
biżuterię oraz listy z oświadczynami. Natomiast
Rosjanie składając sobie życzenia trzykrotnie całują
się w policzek, a w Bułgarii w Niedzielę Palmową
imieniny obchodzą wszyscy, którzy noszą imiona
kwiatów. Tego dnia domy są otwarte, a goście
przynoszą wiosenne kwiaty.
                                                         O.S.

Jajko wielkanocne jest znakiem nowego życia,
przezwyciężeniem śmierci porównanym do przebijania
skorupki. Wykluwający się kurczak dla chrześcijan
symbolizuje zwycięstwo życia, jest znakiem
Chrystusowego i ludzkiego zmartwychwstania. Jajko
jest nadzieją, próbą 

cierpliwości, której należy się poddać, aby zobaczyć
ukryte wewnątrz pisklę.
Dzielenie się jajkiem podczas śniadania wielkanocnego
ma odniesienie do wigilijnego opłatka.
Innym symbolem Wielkanocy jest też zając. Jest
legendarnym towarzyszem oraz świętym zwierzęciem
bogini Eostrę. W kulturze germańskiej dzieci rano
poszukują kolorowych jajek.
Tradycją wielkanocną, którą pielęgnujemy w domu, jest
stukanie się jajkami. Bardzo lubimy świąteczne chwile
spędzane z rodziną.
    W fińskim eposie Kalevala kaczka złożyła sześć
złotych jaj i siódme żelazne. Wpadły one do wody, 
a z okruchów powstały ziemia, niebo, z żółtek wyszło
słońce, z białka księżyc, z pstrych plam gwiazdy, a z
ciemnych cząstek jajek odpłynęły chmury.
                                                            W.G J.B.

        
                      SYMBOLIKA JAJKA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_wielkanocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo?e_Narodzenie
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           WALENTYNKI

ZAWODY  NARCIARSKIE

 Walentynki - coroczne święto zakochanych
przypadające na dzień 14 lutego. Nazwa pochodzi od
św. Walentego, którego święto odbywa się w tym dniu
w kościele. Na zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Zwyczajem w
tym dniu jest wysyłanie liścików miłosnych do swoich
ukochanych, najczęściej w kształcie serca. Z tym
świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania
partnera walentynkowymi upominkami w postaci
kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek i wielu
innych.
                                                                    O.S.

        DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet to najwspanialszy dzień na świecie.
Dużo: róż, czekoladek, życzeń, całusów i miłości.
Mamy również dostają: podziękowania, życzenia.
Ja bardzo kocham swoją mamę i nie zamienię jej 
na nic w świecie. Ten cudowny dzień przypada 8
marca. W szkole też obchodziliśmy Dzień Kobiet.
Panie dostały kwiaty, a uczennice słodkości. Życzę
wszystkiego najlepszego kobietom!!
                                                                    W.K.

a.n.

a.n.

W sobotę 05.03.2016 roku odbyły się zawody 
w alpejskiej jeździe na nartach dla mieszkańców
Czeladzi. Rywalizowali również uczniowie
poszczególnych szkół czeladzkich. Nasi reprezentanci
musieli jechać aż do Istebnej . 
W kategorii klas 1-3 trzecie miejsce zajęła Lena
Kossakowska, w kategorii klas 4-6 trzecie miejsce
zajął Antoni Kossakowski, a drugie - Zuzanna
Pasterny.

Gratulujemy! 
                                                            N.W.

a.n.

a.n.

a.n.
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        III miejsce w   
Ogólnopolskim Konkursie 
"Kraina Tauronka"

Klasa IId Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi, to
klasa najmłodszych ubiegłorocznych sześciolatków
w naszej szkole. W tym roku zdobyła III miejsce
Ogólnopolskim Konkursie „Kraina Tauronka”. W
konkursie tym brało udział 130 szkół z całej Polski,
Organizatorem Konkursu był Tauron Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod patronatem
Minister Edukacji Narodowej i rzecznika Praw
Dziecka. Klasa II d udowodniła jakie rezultaty przynosi
współpraca uczniów, rodziców i wychowawcy.
Konkurs był podzielony na 4 etapy i trwał cztery
miesiące. W każdym z nich uczniowie musieli zdobyć
jak największą ilość punktów w grze zręcznościowo –
logicznej logując się na swoim koncie internetowej w
Krainie Tauronka. Rozwiązać 4 quizy, umieszczonych
na koncie rodziców 
i wykonaniu jednego zadania kreatywnego , czyli
wykonaniu pracy plastycznej.
W pierwszym etapie zadania kreatywnego było
wykonanie 12 stron komiksu „Przygody Tauronka”.
Nasz komiks nosił tytuł „ Tauronkowy wehikuł czasu”
i zdobył 2 miejsce w Polsce ale jaka to była świetna
zabawa i „ burza mózgów” przy wymyślaniu jego
przygód. D rugi etap polegał na wykonaniu witraży
urządzeń elektrycznych, a w trzecim – plakatu
„Zimowa kraina Tauronka”. Czwarty etap to wykonanie
makiety „Krraina Tauronka”.
A w czwartym makietę Kraina Tauronka - my
wykonaliśmy „Tauronkowy plac zabaw”. Uczniowie
mojej klasy pracowali na zdobycie jak największej
ilości punktów, integrowali się w klasie, wspólnie bawili
się z rodzicami i uczyli się z edukacji polonistycznej ,
przyrodniczej, plastycznej i zajęć komputerowych.
                        Wychowawca klasy II d
                        Krystyna Będkowska

K.B. K.B.
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    Program edukacyjny 
    "PLANETA ENERGII"  

Uczniowie klasy Ic brali udział w programie
edukacyjnym „Planeta Energii”. Jego celem było
propagowanie wiedzy o energii elektrycznej, jej
bezpiecznym i rozsądnym użytkowaniu oraz
kształtowanie odpowiedzialnych postaw. Honorowy
patronat nad VI edycją „Planety Energii” sprawują
Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw
Dziecka.
W czasie trwania projektu uczniowie poznali historię
źródeł światła, dowiedzieli się jak to się dzieje, że
żarówka świeci, poznali odnawialne źródła energii oraz
zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego
korzystania z energii elektrycznej. Pracowali
indywidualnie i w grupach. Brali udział w zabawach i
grach edukacyjnych. Odbyły się również zajęcia
polegające na eksperymentowaniu. Uczniowie badali,
które przedmioty przewodzą prąd, jak działają
magnesy i na czym polega elektryzowanie się ciał. W
ramach programu uczniowie uczestniczyli w
wycieczce do Galerii Elektrownia, gdzie zapoznali się z
dawnym życiem górników, poznali na czym polegała
praca w kopalni oraz zapoznali się z wielkimi
maszynami działającymi w kopalni. Podczas spaceru
obserwowali słupy z liniami energetycznymi, które
doprowadzają prąd do domów. Wykonywali na
zajęciach komputerowych prace w programie
graficznym Paint. Uczniowie brali udział i próbowali
swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy jak również
ćwiczyli wzywanie pierwszej pomocy dzwoniąc pod
numer 999 lub 112. Kolejnym działaniem uczniów było
zaproszenie kolegów na „Wspólne
eksperymentowanie” podczas którego uczniowie klasy
Ic i klasy Ib wykonywali eksperymenty związane z
prądem elektrycznym.
Podsumowaniem projektu było przedstawienie pt.
„Wędrówki energooszczędnej żarówki”. W ten sposób
przekazano zgromadzonym widzom
znaczenie używania żarówek zużywających mniej
energii oraz wskazano sposoby jej oszczędzania
w życiu codziennym. Wszystkie działania na pewno
przybliżyły dzieciom tematykę elektryczności,

 różnych zjawisk fizycznych, oraz wdrożyły dzieci do
stosowania zasad bezpieczeństwa podczas
korzystania z energii elektrycznej.
                                                                         V.K.

V.K.

V.K.

V.K.

V.K.

V.K.

V.K.
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KONKURS
WIEDZY 
O CZELADZI

        Laureaci
      konkursów

Konkurs
Recytatorski

Dnia 10.02. 2016 r. w Osiedlowym Domu Kultury
ODEON odbył się Gminny Konkurs Recytatorski.
Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów:
Julian Grad, Aleksandra Sobczyk, Dominik Bonar,
Dominik Michalski, Marcelina Ufel i Aleksandra Skwiot.
Nasi reprezentanci spisali się świetnie. Julian Grad
zajął 2 miejsce w kategorii klas I-III, a Dominik
Michalski z klasy IVa zwyciężył w kategorii klas IV-VI 
i reprezentował nasze miasto w Małym Okręgowym
Konkursie Recytatorskim, który odbył się 10.03 2016 r.
w Domu Kultury Koszutka w Katowicach. Poziom był
bardzo wysoki i jak zwykle wygrali najlepsi. Tym
razem nasz reprezentant został dostrzeżony 
i nagrodzony za swoje umiejętności recytatorskie,
walory głosowe oraz interpretację tekstu poetyckiego i
prozatorskiego. Dominik jest uczniem klasy 4 
i mimo, że należał do grupy najmłodszych w tej
kategorii, to osiągnął sukces – zajął II miejsce.
Gratulujemy!
                                                                           D.M.

Uczniowie klasy 6a Szkoły
Podstawowej nr 1 w Czeladzi 
w roku szkolnym 2015/2016
uczestniczyli w Wojewódzkim
Konkursie z Języka Polskiego
oraz w Wojewódzkim Konkursie z
Matematyki. Do etapu
wojewódzkiego jako jedyni w
Czeladzi zakwalifikowali się
Maciej Kawecki z języka polskiego
i Dawid Wójcik z matematyki. Obaj
chłopcy włożyli dużo wysiłku, aby
pogłębić swoją  
wiedzę oraz umiejętności i ich
ciężka praca przyniosła efekty!

2 lutego odbył się szkolny konkurs
wiedzy o Czeladzi, w którym brali
udział uczniowie klas 5. Test trwał
25 minut. Pytania były dość łatwe,
oczywiście dla tych, co się uczyli.
Najlepiej wypadli Marcelina Ufel i
Jan Podgórski, którzy będą
reprezentować naszą szkołę w
gminnym konkursie. 
Gratulujemy.
                                  N.W.

                         SZKOLNE SUKCESY
                    Mamy się czym pochwalić!

    Język    
angielski
15 marca 2016
roku odbył się
Regionalny
Konkurs
Języka
Angielskiego 
pod tytułem:
„Black or
White?” 
zorganizowany
przez Szkołę
Podstawową
nr 6 
w Sosnowcu.
Maciej
Kawecki
otrzymał
wyróżnienie.
Aleksandra
Skwiot i Patryk
Owczarek
zajęli również
wysokie
miejsca.
Gratulujemy!
       N.S., K.W.

Zostali laureatami konkursu!
Nagrodą dla nich jest zwolnienie 
z części polonistyczno-
matematycznej na sprawdzianie
szóstoklasisty.
31.03.2016 r. odbyło się uroczyste
wręczenie zaświadczeń
laureatom Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych.
Uroczysta gala miała miejsce w auli
Rektoratu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Pani
Dyrektor J. Jędrusik wraz z
laureatami: M. Kaweckim
i D. Wójcikiem odebrali z rąk
Śląskiego Kuratora Oświaty mgr
Urszuli Bauer zaświadczenia
i listy gratulacyjne.
Gratulujemy!   K.M-G, K.Z.
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  OWCZAREK NIEMIECKI               CHOMIK

Owczarki niemieckie to kochane psy. Żyją ok 12 lat .
Istnieją dwie odmiany: krótkowłosa i długowłosa.
Najczęściej mają umaszczenie: czarne i brązowo -
czarne. Linieją 2 razy w roku. Są to psy obronne.
Kochają dzieci, lecz źle wytresowany owczarek może
ugryźć. Kto chce kupić tego psa, musi pamiętać, że on
potrzebuje przestrzeni, najlepiej mieć duży ogród.
Spacer powinien trwać przynajmniej 2 godziny
dziennie. Te psy pokochają każdy dom, lecz muszą
mieć dużo ruchu, bo inaczej staną się nieszczęśliwe 
i agresywne.
                                                                W.K.

a.n.

a.n. a.n.

Chomiki to dzikie zwierzęta, lecz zostały oswojone.
Występują w barwach: biała, czarna, łaciata, kremowa,
brązowa i szara. Jeśli ktoś
namówi Cię do zakupu chomika, pamiętaj, że musisz
kupić: klatkę, poidło, karmę, smakołyki, trociny. Siana
nie powinniście kupować, ponieważ te małe gryzonie
mogą sobie nim skaleczyć oko.
Mogę Wam doradzić, jak je oswoić. Zaraz po
zakupieniu tego zwierzątka wkładamy go do klatki
i zostawiamy go samego przynajmniej na dwa dni,
żeby się zaklimatyzował. Po tym czasie podchodzimy
do niego i bierzemy jakieś pudełko
z pokrywką. Wytnijcie w nim niewielkie dziurki, aby
nasz chomik miał dostęp powietrza. Następnie
nachylcie pudełeczko tak, by chomik mógł spokojnie
wejść do niego. Potem delikatnie weźcie pudełko
i postarajcie się pogłaskać go delikatnie, lecz
uważajcie, bo może Was ugryźć. Trzymajcie ręce 
z dala od pyszczka chomika.
Potem próbujcie go wziąć na ręce. Pierwszego dnia nie
trzymajcie go zbyt długo, musicie go oswajać
systematycznie. Nie traktujcie chomika jak zabawki,
bo to żywe stworzenie i nie wolno go męczyć.
Pilnujcie, żeby Wam nie uciekł, bo schowa się 
w takim zakamarku, że trudno go będzie stamtąd
wydostać.
                                                              W.K.

a.n.

a.n. a.n.
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         Moje podróże: 
           wyspa Kos

Książka warta przeczytania

    REDAKCJA GAZETKI

Kos jest grecką wyspą, która jest położona niedaleko
wyspy Bodrum. Znajdują się na niej między innymi
luksusowe hotele, piaszczyste plaże, zamek krzyżacki
oraz aquapark. Stolicą wyspy jest miasto Kos, które
słynie z ruin starożytnego miasta, amfiteatru, wielkiego
portu i dużej ilości hoteli. 
Na wyspie jest dużo zieleni, gór oraz terenów
piaszczystych. Można wybrać się na wycieczkę
statkiem po otaczających ją wyspach. Kos znajduje się
pośrodku archipelagu Dodekanez, czyli dwunastu
wysp.
                                                                       J.G.

Polecamy Wam książkę z cyklu Opowieści z Narnii .
Jest to lektura dla klas 4. Opowiada o dzieciach, które
w czasie II wojny światowej musiały wyjechać 
z Londynu. Mama wysłała je do domu profesora.
Rodzeństwo się tam nudziło, więc zaczęło się bawić w
chowanego . Łucja pierwsza weszła do tajemniczej
szafy, która przeniosła ją do fantastycznej krainy
Narnii. Łucja, Edmund, Zuzanna, Piotr przeżyją tam
wiele ciekawych przygód i pomogą mieszkańcom 
w walce z Białą Czarownicą.
Warto przeczytać książkę „Lew, czarownica i stara
szafa”, a potem sięgnąć po kolejne części.
Polecamy. 
                                             J.B., N.W., W.G.

a.n.

a.n.

Aleksandra Skwiot, Dominik Michalski, Agata
Kamińska, Anita Fitacz, Julian Grad, Weronika Gajda,
Julia Biernacka, Natalia Winiarska, Natasza Soćko,
Daria Feliks, Karolina Wojtas.

a.n.

a.n.

a.n.


