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                   DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    Demokratyczne 
     wybory do SU  

Dzień Edukacji Narodowej to polskie
święto oświaty i szkolnictwa. Upamiętnia
rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, do której powołania
doprowadził król Stanisław August
Poniatowski w 1773 roku. Powszechnie,
dzień ten nazywany jest Dniem
Nauczyciela. 13 października 2016 roku 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy
Łakomik w Czeladzi odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Święta
Edukacji. Na uroczystość przybyła cała
społeczność szkolna. Część artystyczną
przygotowali uczniowie klas: IIa, IIIb, Vb
oraz chór.
Z okazji Dnia Edukacji życzymy naszym
nauczycielom dalszych sukcesów,
grzecznych uczniów i wszystkiego
najlepszego.
                                                       N. W.

We wrześniu tradycyjnie odbyły się 
w naszej szkole demokratyczne wybory     
do samorządu uczniowskiego. 
Już w czerwcu kandydaci rozpoczęli
kampanię wyborczą. Rozwiesili 
na górnym korytarzu swoje plakaty 
z programem wyborczym. W głosowaniu
wzięli udział uczniowie klas od 2 do 6.
Zwyciężył Dominik Michalski 
z kl. 5a. Razem z nim współrządzą 
szkołą Zuzanna Pasterny i Katarzyna
Gądek z kl. 6a.
                                                     K.M.
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      DZIEŃ  CHŁOPAKA

                Projekt 
    „Rozwińmy skrzydła”

  Dzień Chłopaka to nowe, nieoficjalne święto
obchodzone w Polsce 30 września głównie wśród
młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski
albo raczej chłopięcy odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu
tym dziewczęta składają chłopcom życzenia 
i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją
sympatię. Dzień Chłopaka powstał w Japonii w VI
wieku n.e jako Tango no sekku, a po drugiej wojnie
zmieniło się  w Dzień Dziecka.
W klasie III a z okazji Dnia Chłopaka dostaliśmy
zestawy happy mealz Mcdonald'a oraz dyplomy
pamiątkowe.  
Chłopcy często słyszeli słowa "Top of Form 1
Bottom of Form 1Top of Form 2 Bottom of Form 2
Dziś Święto obchodzi Najdroższy Chłopak, niech los
mu z kwiatów życie uplata, niech nie da poznać
żadnych trosk i rzuci pod nogi pieniędzy stos".
                                             J.G.

W tym roku szkolnym (2016/2017) w naszej szkole
wystartował projekt „Rozwińmy Skrzydła”. Dzięki
niemu możemy uczestniczyć w taki zajęciach
dodatkowych, jak np.: kółko matematyczne, zajęcia
relaksacyjne w Sali Doświadczania Świata Snozelen,
zajęcia z języka angielskiego i zajęcia z informatyki,
zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii, zajęcia
logopedyczne i zajęcia surdopedagogiczne. Bardzo
cieszę się, że mogę chodzić na różne zajęcia
pozalekcyjne z moimi kolegami i koleżankami 
oraz rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania,  
a także poznać wiedzę wykraczającą ponad nasz
program nauczania. Dzięki temu projektowi zakupiono
np.: tablice multimedialne, nowe oprogramowania do
komputerów, nowe gry i różne rzeczy do sali
relaksacyjnej. Podsumowując, bardzo się cieszę,       
że w naszej szkole ruszył właśnie taki projekt. 
                                                                        D.F.

D.S.

a.n.

D.S.

a.n.
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      NADESZŁA JESIEŃ

Polecam serię książek
Koszmarny Karolek

    MIĘDZYNARODOWY
         DZIEŃ KROPKI

Wiemy , że nadeszła już jesień. Jest to chłodna pora
roku. Aby uniknąć przeziębienia, należy ubierać się
ciepło- na cebulkę . Podczas jesieni są skoki
temperatury, raz jest ciepło, a raz zimno. Nie
wychodźmy na dwór bez kurtek i czapek. Lecz gdy
jest ciepło, załóżmy letnie kurtki i bawmy się na
dworze, gdy pogoda dopisuje. Po przyjściu z
jesiennego spaceru zamiast zimnych napojów wypijmy
gorącą herbatę z cytryną lub z miodem. Czasami
będzie padał deszcz. Należy uważać, gdy
przechodzimy przez przejścia dla pieszych, bo drogi
po deszczu są śliskie i mokre, co powoduje wolniejsze
hamowanie pojazdów i więcej wypadków. Mamy
nadzieję, że przydadzą się Wam nasze rady.
Pamiętajcie, że w jesiennym jadłospisie ważną grupę
warzyw stanowią warzywa dyniowate, do których
zaliczamy patisony, kabaczki czy cukinie – włoskie
kuzynki kabaczków. Można z nich wyczarować
przepyszne i wartościowe potrawy.
J.B., W. G.

Książka opowiada o chłopcu o imieniu Karolek, który
jest strasznie złośliwy i lubi denerwować innych.
Uwielbia wszystko to, czego zakazują jego rodzice.
Najbardziej nienawidzi swojego brata Damianka,  który
jest niewiarygodnie grzeczny i zawsze skarży 
na brata, więc Karol robi mu najróżniejsze głupie
kawały, za które obrywa mu się od rodziców.  Oto
niektórzy z przyjaciół Karolka; Wredna Wandzia,
Ordynarny Olo, Jędzowata Jadzia, Mądra Misia 
i Muskularny Miecio. Ma też znienawidzoną
wychowawczynię,  którą wszyscy przezywają pani
kat-toporska. Jest surowa i wymagająca. Jednak
naszemu bohaterowi zawsze wszystko uchodzi 
na sucho. Polecam Wam tę książkę, bo można się
przy niej świetnie bawić.

                                                                J.G.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.
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30 lat Młodzieżowego Koła
Filatelistycznego 
im. Czesława Słani przy
Szkole Podstawowej nr 1
im. Stanisławy Łakomik 
w Czeladzi

MKF Rozpoczęło swą działalność w roku szkolnym
1986/87. Zajęcia koła odbywają się raz   w tygodniu. W
czasie zajęć uczestnicy poznają tajniki związane 
z wiedzą filatelistyczną, przygotowują projekty
znaczków oraz kart pocztowych związanych 
z tematem konkursu w danym roku szkolnym.  W celu
zgłębienia tajników filatelistyki organizowane są
wewnętrzne wystawy eksponatów opracowanych
przez młodzież oraz wyjazdy na wystawy
filatelistyczne organizowane na terenie okręgu PZF      
w Katowicach.W 2001 roku na prośbę członków MKF
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Stanisławy Łakomik podjęła uchwałę o nadaniu
 Kołu Filatelistycznemu im. Czesława Słani.
Uroczystości odbyły się 25 września 2001 roku 
w czasie obchodów 80 – tej rocznicy urodzin
Czesława Słani i 15 – lecia MKF. 
W tym roku MKF obchodził 30-lecie swojego istnienia.
Na uroczystość przybyło wielu gości.
Ubiegłoroczne sukcesy filatelistów:
54 Półfinał Konkursu „Dolny Śląsk- zapraszamy 
w Sudety” grupa szkół podstawowych (grupa młodsza)
ALEKSANDRA BOJKO (2c) I miejsce
JULIAN GRAD (2a)- II miejsce
OLIWIA RÓWNIAK (3b)- III miejsce
grupa szkół podstawowych (klasy IV-VI)
JULIA ZATOŃ (4a)- II miejsce
HANNA GRABOWSKA (4b)- III miejsce
NATALIA WINIARSKA (5b)- III miejsce
grupa szkół gimnazjalnych:
DOMINIKA TOKARSKA – I miejsce
WIKTORIA GĄSIOR- III miejsce
grupa szkół ponadgimnazjalnych:
KAROLINA WINIARSKA- I miejsce

                                                                 M.P.
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       KOLEJNA AKCJA
Pełna miska dla schroniska

    BAJKOWE POSTACIE 
        W HALLOWEEN

Dlaczego dzieci lubią Halloween? Skąd przybyło to
święto? Zastanawiacie się czasem, dlaczego robimy
psikusy i dlaczego krzyczymy ,,CUKIEREK ALBO
PSIKUS” ? Oto parę ciekawostek o Halloween.
HALLOWEEN – Zwyczaj związany z maskaradą 
i odnoszący się do świata zmarłych, obchodzony 
w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed
dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia 
do Halloween są często widoczne w kulturze
popularnej, głównie amerykańskiej. Halloween
najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i w Wielkiej Brytanii.
Mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy
się po święcie Bożego Narodzenia największą
popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się
w latach 90. Głównym jego symbolem jest wydrążona i
podświetlona od środka dynia 
z wyszczerbionymi zębami. Inne motywy to duchy,
demony, zombie, wampiry, czarownice, nietoperze,
czarne koty itp. Lubimy to święto, dlatego, że można
przebierać się za różne postacie, zbierać cukierki, 
a potem je zjadać.        M. P., M. K.
                                                             

K.M.

Chcielibyśmy przypomnieć o akcji charytatywnej
,,pełna miska dla schroniska”.
Celem jej jest pomóc zwierzakom w schronisku.        
Akcja ma za zadanie wspierać schroniska poprzez
przekazywanie im karmy dla zwierzątek
i najpotrzebniejszych rzeczy dla nich, np. materiałów
do ocieplania bud i kojców. Można dzielić się tą
informacją z rodziną i przyjaciółmi oraz na Facebooku.
W tej akcji uczestniczą wszyscy uczniowie
oraz nauczyciele.Współpracujemy ze schroniskiem    
w Sosnowcu. Pełna miska dla schroniska to akcja
społeczna, z inicjatywy Stowarzyszenia Opieki nad
Zwierzętami ,,Nadzieja na dom", podczas której każdy
może okazać serce wspierając bezbronne zwierzęta.
W ciągu kilku godzin wspólnymi siłami mieszkańców
Czeladzi i miast ościennych, których  los bezbronnych
i porzuconych zwierząt nie jest obojętny, rok temu
udało sie zebrać 764 kg karmy oraz dużą ilość
materacy, koców, prześcieradeł 
i plastikowych nakrętek. Ponadto zebrano także ponad
500 złotych, które przeznaczone były 
na działalność schroniska.
Mamy nadzieję, że w tym roku uzbieramy nawet
więcej karmy i potrzebnych rzeczy!
                                                                            M.K
M.P

K.M.
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      MOJE WYMARZONE 
              WAKACJE     

W tym roku byłem z rodziną na wakacjach 
kamperem we Włoszech. Byliśmy w trzech
miejscowościach: w Peshera del Garda - małym
miasteczku nad jeziorem Garda na północy Włoch, 
w Sorento - mieście niedaleko Wezuwiusza, 
które jest wybudowane na klifie oraz w Marina  
di Pisa małym miasteczku niedaleko Pizy, 
które tak naprawdę jest portem otoczonym budynkami.
Peshera del Garda słynie z pięknych małych uliczek,
w których łatwo dostać klaustrofobii,
a w Pizie wręcz przeciwnie - jest tam pełno placów, 
a ulice są szerokie. Byłem na przykład na wycieczce
w parku narodowym Scavi di Pompei, 
gdzie zwiedzałem ruiny starożytnego miasta
zasypanego przez wybuch wulkanu i wchodziłem 
na krzywą wieżę. Wyjazd był bardzo udany, 
a kamper się sprawdził. 
Mam nadzieję, że Wasze wakacje również były
udane. 
  
                                                                       J.G 

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.
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            Mistrzostwa 
     w jeździe na rolkach

   SPORTOWE SUKCESY

1 października 2016 roku w Czeladzi odbyły się
zawody w jeździe na rolkach. Były one zorganizowane
przez Stowarzyszenie Forum Czeladzian, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Czeladzi oraz Urząd Miasta. Odbyły się one
w Parku Jordana. Zawodnicy mieli do przejechania
ok.700m. Na start przybyło 47 uczestników.
W tym roku najlepsi okazali się:
- w kategorii klas 1-3 wśród chłopców I miejsce zajął
Patryk Pojawa,
- w kategorii klas 4-6 wśród dziewczyn III miejsce
zajęła Natalia Winiarska,
- wśród chłopców w kategorii klas 4-6 I miejsce zajął
Mateusz Łata, II miejsce -Dawid Żak.
W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszą i jedyną
zawodniczką okazała się nasza absolwentka Kalina
Król.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy!
                                                                         N. W.

W biegach przełajowych w Katowicach naszą szkołę
reprezentowali : D. Michalski, M. Majchrzyk, M. Ufel,
N. Winiarska, N. Detko. 
Odbył się turniej Family Cup w tenisie stołowym.
Dziecko mogło wystartować w zawodach z rodzicem,
babcią lub dziadkiem. Pierwsze miejsce wśród
dziewczyn w kategorii klas V – VI zajęła Marcelina Ufel
z tatą, w kategorii klas I- IV zajęła Kamila Pęciak z
klasy II b wraz z tatą. W kategorii chłopców w klas V-
VI III miejsce zajął Dominik Michalski z klasy Va wraz
z tatą.
6 października w parku Grabek odbyły się biegi
sztafetowe na 1000 m. Drużyna naszej szkoły w
składzie: J. Styczeń, D. Michalski, A. Kossakowski, 
S. Zając, Z. Król, B. Baryluk, K. Kowalik zajęła III
miejsce. Drużyna dziewczyn w składzie: M.
Majchrzyk, M., N. Widlińska, Z. Przybyłek, O.
Naziębło, J. Mrzyczek, M. Krawczuk.
Badminton:
kat. klas 5-6 K. Kowalik, M. Nowak, M. Łata,         
N. Kulik I m
kat. klas 1-4 S. Kwinta.

Biegi w Chorzowie – patera DZ: 4 m w klasyfikacji
generalnej D. Michalski, startowali: M. Ufel, N.
Winiarska, M. Majchrzyk.
Piłka nożna kl. 5-6 III m J. Styczeń, D. Michalski, M.
Łata, S. Zając, K. Kowalik, A. Kossakowski, P.
Partyka, J. Pytlewski, J. Podgórski, J. Motylski.
D. M., J. B., D. F.

a.n.

K.M.

a.n.

K.M.


