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             Żegnaj szkoło!         Witajcie wakacje!
                Kończymy rok szkolny 2015/2016

24 czerwca odbyła się akademia
kończąca rok szkolny 2015/2016.
Pożegnaliśmy uczniów klasy VIa.
Wicedyrektor szkoły wręczyła
najlepszym uczniom świadectwa
z wyróżnieniem oraz stypendia
motywacyjne. Witajcie wakacje!
                                      K.M.

K.M.

K.M.
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Wspomnienia o kl. VIa

Nasza ostania wycieczka

W tym roku opuszcza szkołę nasza klasa 6a. Naszą
wychowawczynią jest obecnie Pani Katarzyna Zębala,
ale z tym wcześniej było różnie. Kiedy przyszliśmy do
szkoły byliśmy jedną klasą 1a, a naszą
wychowawczynią była Pani Janina Operskalska. W
drugiej klasie zmieniono nam wychowawczynię,
została nią Pani Justyna Nowakowska. W trzeciej
klasie zostaliśmy podzieleni na dwie odrębne klasy 3a i
3b. Wychowawczynią 3a była Pani Janina
Opersklalska, a 3b Pani Justyna Nowakowska. W
czwartej klasie znowu mieliśmy nowe
wychowawczynie 4a- Pani Katarzyna Zębala, 4b- Pani
Katarzyna Majcherczyk- Gruszka, były one z nami
również w piątej klasie. Teraz znowu jesteśmy jednym
zespołem, a naszą wychowawczynią jest Pani
Katarzyna Zębala. Wspólnie przeżyliśmy wiele
niezapomnianych chwil, np. wycieczki, dyskoteki,
akademie, sprawdzian szóstoklasisty i wiele, wiele
innych. Niestety już opuszczamy progi szkoły, w której
przeżyliśmy 6 lat. Wszyscy rozchodzimy się do
różnych gimnazjów, ale niektórzy idą razem. Mamy
nadzieję, że będziecie o nas pamiętać.
O.S.

K.M.

K.M.

K.M.

K.M.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 28 06/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WIADOMOŚCI SZKOLNEGO MUNDURKA

Warto pisać
wiersze

            SZKOLNE SUKCESY

      KONKURS
   PLASTYCZNY

LAUREACI KONKURSÓW

23 maja w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury w
Będzinie odbyła się uroczystość
wręczenia nagród aż w dwóch
konkursach: Konkurs Plastyczny
„Bezdroża fantazji” oraz Powiatowy
Konkurs „Literacka zimówka”.
Honorowy patronat nad konkursami
objął Starosta Będziński Arkadiusz
Watoła.
2 miejsce w kategorii szkół
podstawowych w „Literackiej
zimówce” za wiersz zajęła Julia
Zając z klasy 6a. 
Gratulujemy!
                                       J.Z., A.K.

a.n.

19 maja 2016 r. w Państwowej
Szkole Muzycznej I i II stopnia 
w Gliwicach miało miejsce
ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród laureatom XII
Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego ,,Tam, gdzie mieszka
muzyka”. Spośród 450 prac jury
wyłoniło laureatów wśród których
znalazłam sie ja Weronika Gajda
uczennica kl. IVa. Otrzymałam
wyróżnienie II stopnia. Pracę
wykonałam pod kierunkiem p.
Jolanty Przybylskiej.
                                   W.G.

Dawid Wójcik z klasy 6 zajął
miejsce w Gminnym Konkursie
Matematyczno- Informatycznym,
który odbył się dnia 15 kwietnia
bieżącego roku w SP nr 3 w
Czeladzi. Gratulujemy sukcesu !
                                    J. B., W. G.

Dominik Michalski z kl. IVa
otrzymał wyróżnienie 
w  Młodzieżowym Konkursie
Plastycznym "Walka Ślązaków 
o Polskość" zorganizowanym
przez Polski Związek Filatelistów w
Chorzowie.
                                         D.M.

Laureatami ogólnopolskiego
konkursu literacko-plastycznnego
pt. ”Kolorowe myśli... wielobarwne
słowa” zostali dwaj uczniowie klasy
II a: Wiktor Kowalik i Julian Grad.
Gala Finałowa – wręczenie
dyplomów i upominków laureatom z
Krakowa i okolic odbyło się 22
czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie.

W kwietniu, na sesji Rady Miejskiej
w Czeladzi, burmistrz miasta pan
Zbigniew Szaleniec pogratulował 
i uroczyście wręczył Maciejowi
Kaweckiemu laureatowi
Wojewódzkiego Konkursu z Języka
Polskiego i Dawidowi Wójcikowi
laureatowi Wojewódzkiego
Konkursu z Matematyki oraz
nauczycielkom, które ich
przygotowywały pani Katarzynie
Majcherczyk-Gruszce 
i pani Katarzynie Zębali listy
gratulacyjne. 
Gratulujemy!                    D.M.

B.K.

WSZYSTKIE NASZE MARZENIA
MOGĄ SIĘ SPEŁNIĆ, JEŚLI
MAMY ODWAGĘ DO NICH
DĄŻYĆ.             WALT DISNEY

a.n.

B.K.
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UCZNIOWIE KLAS IV W
TARNOWSKICH GÓRACH

12 maja uczniowie klas czwartych wraz z opiekunami
pojechali na wycieczkę do Tarnowskich Gór. Zwiedzali
tam zabytkową kopalnię srebra. Najpierw
w muzeum odbyli wirtualna podróż – poznali historię
kopalni i jej pracowników. Następnie  wraz z
przewodnikiem przemierzali podziemne korytarze 
40 m pod powierzchnią ziemi. Każdy miał ochronny
kask na głowie i był ciepło ubrany, ponieważ w kopalni
przez cały rok panuje stała temperatura
ok. 10 C. Wielką atrakcją było płynięcie łodziami 
w podziemnym tunelu. Dowiedzieliśmy się także, 
że w tarnogórskim magistracie trwa wielka mobilizacja
przed wrześniową wizytą eksperta, 
od którego opinii zależeć będzie czy kompleks
podziemi po dawnym górnictwie kruszcowym
i naziemne obiekty pogórnicze z rejonu Tarnowskich
Gór, Bytomia i Zbrosławic, trafią na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
  Oprócz podziemnych korytarzy na powierzchni
znajduje się Skansen Maszyn Parowych, które
uczniowie chętnie oglądali. Ponieważ pogoda nam
dopisała, tym lepiej smakowały wszystkim kiełbaski 
z grila.
  K. M-G.

K.M.

K.M.K.M.

K.M.

K.M.K.M.
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            Moja muzyka            Polecam film

W tym artykule napiszemy o młodych artystach Sylwii
Przybysz i Carze Delevingne Zacznijmy od Sylwii. Ma
18 lat, swoją karierę zaczęła od kanału na Youtube,
gdzie udostępniała swoje covery (m.in. Taylor Swift –
Blank Space, Selena Gomez- Good For You). Została
odkryta przez My Music. Dzięki tej wytwórni
wyprodukowała płytę ,,Plan''. Brała 
i bierze udział w koncertach #YoungStars.
Natomiast Cara Delevingne ma 24 lata. Urodziła się 12
sierpnia 1992 roku. Carę odkryła Sarah Doukas, która
jest „matką chrzestną” sukcesów Kate Moss. Jest
utalentowana muzycznie, gra na perkusji, komponuje
oraz śpiewa. Jej marzeniem jest nagranie solowej
płyty. W listopadzie 2012 roku zadebiutowała jako
modelka Victoria's Secret. 
W rankingu TOP 50 MODELS portalu models.com
zajmuje obecnie 5 miejsce. Została wyróżniona przez
British Fashion Awards tytułem Modelki Roku 2012.
Tworzą one muzykę POP, która jest znana 
i lubiana wśród młodzieży. 
                                        A.K.,  O.S.

 
Polecam film Księga dżungli.
Opowiada on o strasznym tygrysie Shere Khanie,
który po walce z człowiekiem postanawia
wyeliminować z dżungli wszystko, co uważa za
zagrożenie. Chłopiec o imieniu Mowgli, wychowany
przez rodzinę wilków, zmuszony do opuszczenia
swojej przybranej rodziny oraz domu, postanawia
wyruszyć w fascynującą podróż, podczas której
odkryje swoje pochodzenie. Razem z panterą
Bagheerą i niedźwiedziem Baloo przeżywają
niesamowite przygody, choć nie wszyscy życzą
Mowgliemu jak najlepiej. Przeciwnicy bohaterów
próbują wykraść
chłopcu tajemnicę „czerwonego kwiatu”, czyli ognia.
Film ten to wspaniałe połączenie efektów
komputerowych oraz gry aktorskiej. Przede wszystkim
uczy przyjaźni, wierności i przestrzegania zasad
obowiązujących w grupie . Czy Mowgliemu uda się
pokonać Shere Khana? Dowiecie się oglądając film
Księga dżungli. 
                                                                   J.G.

a.n.

a.n.
a.n.

a.n.

a.n.
a.n.
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         Święto Rodziny        Festyn Rodzinny

Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy 2 a razem z
wychowawczynią zorganizowali dla mam
przedstawienie, podczas którego recytowali dla mam
wierszyki, śpiewali piosenki, tańczyli oraz wykonywali
akrobacje ze wstążkami gimnastycznymi. Dzieci
przygotowały również pyszny poczęstunek. Po
występach wszystkie mamy wręczyły dzieciom
słodkie niespodzianki. Przedstawienie się udało, a
mamy były zachwycone. Każda była dumna ze swojej
pociechy.
J.G.

W klasach czwartych zorganizowano Święto Rodziny.
Uczniowie wystąpili w zabawnym programie
artystycznym dla swoich rodziców. Mamy i ojcowie
musieli rozpoznać swoje portrety oraz rączkę swojego
dziecka. Pociechy wręczyły rodzicom upominki.
Impreza zakończyła się degustacją pysznych ciast
upieczonych przez mamy.
                                                          K.W., N.S.

K.M. K.M.

2 czerwca w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny.
Mimo, że pogoda nie dopisała, wszyscy świetnie się
bawili. Każdy mógł zrobić sobie tatuaż, dowiedzieć się
wiele o wodzie, wziąć udzia łw konkursie plastycznym
oraz sudoku, zjeść pyszne ciasta, kiełbaski, watę
cukrową, popcorn i kręcone ziemniaczki. Dzieciakom
największą frajdę sprawiły gry i zabawy sportowe oraz
kule, w których swobodnie i bezpiecznie mogły toczyć
walki. Całość uświetniły występy uczniów.
                                                               K.M-G

K.M.

K.M.

K.M.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 28 06/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WIADOMOŚCI SZKOLNEGO MUNDURKA

Nasze hobby - filatelistyka

Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko – Dąbrowski
Komisja d/s Filatelistyki Młodzieżowej , oraz Oddział
PZF w Chorzowie i SP 15 w Chorzowie byli
organizatorami VIII Konkursu Plastycznego na projekt
znaczka na temat '' Walka Ślązaków o Polskość ''.
Patronat Honorowy nad konkursem objęło Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Na konkurs
zgłosili swoje prace - projekty uczniowie czeladzkich
szkół, których prace zostały wyróżnione.
Dyplom wyróżnienie Młodzieżowego Konkursu
Plastycznego pt '' Walka Śląska o Polskość ''
otrzymali:
Dominik Michalski uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej
Nr1 w Czeladzi,
Szymon Jankowski uczeń kl. V Zespołu Szkół
Specjalnych w Czeladzi. 
                                                            D.M.

a.n.

a.n.

8 kwietnia 2016 nroku w Szkole Podstawowej nr1 
w Czeladzi rozegrano półfinał 54 OMKF pt. ''Dolny
Śląsk- zapraszamy w Sudety'' – Krzeszów 2016. W
konkursie uczestniczyli członkowie MKF: SP 1, SP 3
w Czeladzi, Zespołu Opiekuńczo -Wychowawczego
Szkół Specjalnych nr2 w Sosnowcu i Zespołu Szkół
Specjalnych w Czeladzi wraz z opiekunami: 
Antonim Krawczykiem, Magdaleną Pytlarz, Anną
Jankowską, Beatą Wójcik i Małgorzatą Duran.
Uczestników konkursu powitała dyrektor SP1 pani
Joanna Jędrusik wraz z wicedyrektor panią Agatą
Grabowską – Maj.
Zarząd oddziału Polskiego Związku Filatelistów w
Sosnowcu reprezentował Prezes Oddziału. Wszyscy
życzyli uczestnikom konkursu miłych wrażeń 
i sukcesu w konkursie. Młodzi filateliści musieli
wykazać się wiedzą tematyczną i filatelistyczną 
oraz umiejętnością posługiwania się katalogiem
znaczków pocztowych. Konkurs rozgrywano w trzech
grupach: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne 
i szkoły ponadgimnazjalne. Wzięli w nim udział także
najmłodsi członkowie MKF SP1 w Czeladzi uczniowie
klas drugich i trzecich. Wtej grupie I miejsce zajęła Ola
Bojko , drugie Julian Grad, 
a trzecie Oliwia Równiak. Uczestników
przygotowywała pani Magdalena Pytlarz. 
W kategorii klas 4-6 II miejsce zajęła Julia Zatoń,
III miejsce - Natalia Winiarska i Hanna Grabowska.
Wszystkie uczestniczą w zajęciach koła
filatelistycznego prowadzonego w naszej szkole przez
pana Antoniego Krawczyka. 
                                                                 A.K.

a.n.

a.n.
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      Szczury i chomiki        ŚWINKI MORSKIE

             DZIEŃ ZIEMI

Szczurki to zwierzęta domowe, ale są też takie, które
żyją na wolności. Domowych nie trzeba się bać.
Podstawowe kolory: biały, czarny, biało-czarny, szaro-
biały itp. Obecnie mam jednego szczurka, czuje się
samotny, bo to zwierzęta stadne. Kupiłam go w sklepie
zoologicznym. Podaję mu karmę z firmy Vita-Pets.
Lubię też chomiki, bo są takie same jak szczury tylko:
nie mają ogonka, biegają w kołowrotku i wydzielają
mniej ostrych zapachów. Można je nauczyć, żeby
załatwiały się do słoiczka umieszczonego w klatce 
lub w akwarium. Wtedy łatwiej nam będzie utrzymać
czystość. Pamiętajcie o tym, żeby latem często
zmieniać swoim zwierzakom wodę do picia i nie
umieszczać ich w nasłonecznionych miejscach.
                                                                W.K., D.F.

 Świnki morskie to kochane zwierzęta. Mają ponad 28
kolorów. Jest 9 ras świnek morskich . Najczęściej
spotykane to : gładkowłosa, skinny i rozetka. Świnka
morska żyje ok. 5 lat. Wbrew pozorom są bardzo
przyjacielskie. Ponieważ należą do zwierząt stadnych,
więc powinnyśmy mieć przynajmniej 2 świnki, żeby nie
czuły się samotne.
Świnki morskie jedzą : siano, marchewki, jabłka, sałatę
oraz karmę kupioną w sklepie zoologicznym.
Podstawowym pokarmem świnki morskiej jest sianko.
Po zakupie tego gryzonia zostawmy go w klatce na
przynajmniej 2 dni. Klatka dla jednej świnki morskiej
powinna minimalnie mieć powierzchnię 80cm.
Pamiętajcie również, żeby nie dawać pięterka dla tego
gryzonia, bo spadnie.
                                                              W.K., D.F.

a.n.

a.n.

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. 
W tym dniu corocznie wiosną są prowadzone akcje ,
których celem jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą
uświadomić obywatelom, jak bardzo zagrożony jest
świat.  Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją
przesilenia letniego ,będącą okazją do wykorzystania
sprzyjającej aury, która ma ułatwić organizację
udanych imprez masowych.                         O.S.

a.n.

a.n.
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           ZDOBYLIŚMY 
        BRĄZ I SREBRO!

9 czerwca uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli
udział w turnieju piłki nożnej Mini Euro o Puchar
Prezesa Klubu Sportowego "Górnik Piaski" Dariusza
Pietrzykowskiego. Piłkarze kl. IIIa reprezentowali
Irlandię Północną, kl. III b – Austrię, kl. IVa – Węgry a
kl. IV b – Hiszpanię. Każda drużyna miała swoich
kibiców i czirlinderki. Wszyscy dzielnie walczyli z
przeciwnikami z innych szkół. Sukces odnieśli
zawodnicy kl. IVb, którzy zajęli III miejsce i wrócili do
szkoły z pucharem i medalami oraz ze zwycięskim
śpiewem na ustach. Wyróżnieniem było również
pamiątkowe zdjęcie z Panem Burmistrzem
Zbigniewem Szaleńcem. 10 czerwca zmagały się
drużyny klas piątych i szóstych. Tym razem
reprezentacja kl. VIa zdobyła srebrny medal! Oby była
to dobra wróżba dla naszej reprezentacji na EURO
2016.
K. M-G.

15.05 br. w Będzinie w lasku grodzieckim odbyły się
biegi przełajowe o paterę Dziennika Zachodniego.
Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Michalski,
Natalia Winiarska i Wiktoria Pokorna. Organizatorzy
zawodów przygotowali dla wszystkich pamiątkowe
medale. Dominik Michalski zajął 6 miejsce w biegu na
650 metrów, Wiktoria Pokorna - 7 miejsce, a Natalia
Winiarska - 20 miejsce. 
                                                               D.M.

K.M. K.M>

               
                     REDAKCJA GAZETKI

DOMINIK MICHALSKI, JULIAN GRAD,
WERONIKA GAJDA, WERONIKA KACZMAREK,
JULIA BIERNACKA, DARIA FELIKS, 
NATASZA SOĆKO, KAROLINA WOJTAS,
ALEKSANDRA SKWIOT, AGATA KAMIŃSKA,
JULIA ZAJĄC

                    BIEGI O PATERĘ 
          DZIENNIKA ZACHODNIEGO

K.M. K.M.


	W.G.

