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     List od królowej

Przed dwoma miesiącami uczniowie 
z klasy VIA napisali list do Królowej
Wielkiej Brytanii, w którym zawarli
życzenia, miłe słowa oraz wysłali
pamiątkowe zdjęcie. Teraz doczekali się
odpowiedzi z londyńskiego dworu. Królowa
podziękowała za miłe słowa 
i dołączone zdjęcie. 
Tyle radości dzisiaj!!!
                                                       A.L.

21 kwietnia uczniowie klas trzecich brali
udział w happeningu zorganizowanym
przez MBP im. Marii Nogajowej. 
Wszyscy trzecioklasiści pomaszerowali 
w pochodzie z kolorowymi balonami 
do biblioteki, aby wysłuchać fragmentów
bajek, które czytał dla nich Burmistrz
Zbigniew Szaleniec oraz jego zastępca
Elżbieta Dmitruk. Impreza zakończyła się
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej,
gdzie strażacy opowiedzieli dzieciom 
o swojej pracy i zaprezentowali działanie
sprzętu gaśniczego. Było bardzo ciekawie 
i wesoło! Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich to doroczne święto
organizowane przez UNESCO w celu
promocji czytelnictwa, edytorstwa 
i ochrony własności intelektualnej.
                                                       D.S.

                ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 
                   I PRAW AUTORSKICH
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             Czy wiecie, 
   co to jest Wielkanoc?

Niektóre wyznania chrześcijańskie nie obchodzą
świąt Wielkanocy. Świadkowie Jehowy nie
obchodzą go z kilku powodów. Uważają, że Jezus
swoim naśladowcom nakazał obchodzenie tylko
jednego święta – rocznicę Wieczerzy Pańskiej –
potocznie nazywanej     Pamiątką śmierci Jezusa
Chrystusa, wiosną w dniu odpowiadającym 
14 nisan według biblijnego kalendarza
księżycowego. Nisan- nazwa jednego
z miesięcy w kalendarzu żydowskim, 
w kalendarzu gregoriańskim przypadającego na
marzec-kwiecień. 
Jest on pierwszym miesiącem religijnego
kalendarza żydowskiego. 
Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym
świętem chrześcijańskim, które obchodzi się
na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Początkowo obchodzono je 
w dniu Żydowskiej Paschy, a od Soboru 
w Nicei [325 r.] w pierwszą w niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca, która wypada
między 21 marca, a 25 kwietnia. Religijne obchody
Wielkanocy, rozpoczyna odbywająca się
wczesnym rankiem procesja
i msza. W kościele Katolickim jest zwana
rezurekcją, a w kościele Prawosławnym- jutrznią.
W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w
towarzystwie rodziny.
Wielkanoc jest czasem radości, a w kościele
Katolickim symbolizuje ją biały kolor szat
liturgicznych. Podczas Wielkanocy niesie się
święconkę do kościoła, którą w trakcie mszy
ksiądz święci.                        J.B., W.G.

7 lutego 2017 r. odbył się szkolny etap Konkursu
wiedzy o Czeladzi. Zwycięzcy: Wiktoria Żmuda 
i Dominik Michalski reprezentowali naszą szkołę 
w finale konkursu tradycyjnie już organizowanym 
w Muzeum Saturn.
Konkurs Wiedzy o Czeladzi swoimi początkami sięga
roku 1983. Zainicjowany przez Stowarzyszenie
Miłośników Czeladzi ma na celu popularyzowanie
wiedzy o bogatej historii, tradycji, kulturze
 i współczesności naszego miasta. Tegoroczna edycja
konkursu, której głównym organizatorem było Muzeum
Saturn przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi, a także Urzędu Miasta Czeladź zbudowana
została wokół hasła przewodniego „Bo ta Czeladź moja
jest…” i obejmowała zagadnienia związane z historią
miasta, jego symbolami oraz zabytkami. Jury w
składzie: Iwona Szaleniec - dyrektor Muzeum Saturn,
Antoni Krawczyk – wiceprzewodniczący
Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi oraz Beata
Marcinkowska – kierownik czytelni naukowej
czeladzkiej MBP przyznało I miejsce Dominikowi
Michalskiemu, natomiast Wiktoria Żmuda zajęła III
miejsce.
To już kolejny trzeci sukces podopiecznych Pani Anny
Kusztal. Gratulujemy!                               K.M.G.

W dniach 20, 21, 22 marca 2017 r. odbyły się
rekolekcje w parafii św. Mateusza przeprowadzone
przez księdza proboszcza Włodzimierza Machurę
z kościoła św. Wojciecha. Dzieci klas 1-3 chodziły
na msze na godz. 9:30 , a dzieci klas 4-6
na godz. 11:00.
Przygotowały nas one duchowo do przeżycia
Świąt Wielkanocnych.
  N.W. , M.K.
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         55 Ogólnopolski
   Konkurs Filatelistyczny

 
  30 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi,
odbył się półfinał 55 Ogólnopolskiego Konkursu
Filatelistycznego pod tytułem „Górny Śląsk- to nie tylko
przemysł”.
W konkursie wzięło udział 12 uczestników ze szkół
podstawowych, 4 z gimnazjum oraz 3 ze szkół
ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali
członkowie koła filatelistycznego imienia Czesława
Słani. Przewodniczącym komisji konkursowej był Pan
Antoni Krawczyk. Gośćmi specjalnymi, obecnymi
podczas trwania konkursu byli: dyrektor SP1 Pani
Joanna Jędrusik, prezes Oddziału PZF 
w Sosnowcu Pan Adam Znojek i członek Zarządu
Oddziału Pan Jan Dul.
   Konkurs podzielono na 2 części: tematyczną
i filatelistyczną. W części tematycznej, uczestnicy
konkursu rozwiązywali test z zakresu historii Górnego
Śląska. Sprawdzał on także poziom wiedzy
i umiejętności filatelistycznych. Test filatelistyczny
rozwiązywało się z pomocą katalogu znaczków.
W kategorii szkół podstawowych, miejsce pierwsze
zajął JULIAN GRAD z SP1 w Czeladzi, miejsce drugie
Iga Papaj -SP3 w Czeladzi, miejsce trzecie Radosław
Wojtaszczyk - SP8 w Sosnowcu.
W kategorii szkół gimnazjalnych, miejsce pierwsze
zajęła DOMINIKA TOKARSKA 
z Gimnazjum nr 3 w Czeladzi, miejsce drugie Patryk
Buda- Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu, miejsce trzecie
Karol Duran - Gimnazjum nr 1 w Czeladzi.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła
KAROLINA WNIARSKA uczennica IV LO im.
Stanisława Maczka w Katowicach, drugie miejsce zajął
Krzysztof Berkowicz z Zespołu Szkół w Sosnowcu,
miejsce trzecie - Daria Szopa 
z Zespołu Szkół w Czeladzi.     Według mnie zadania były trudne, wymagały 

dużej wiedzy filatelistycznej i ogólnej. Problemy
postawione przed uczestnikami konkursu były ciekawe
i inspirujące do dalszej pracy filatelistycznej. Uważam,
że konkurs był bardzo atrakcyjną formą sprawdzenia
umiejętności uczniów. Zachęcam wszystkich do
zainteresowania się filatelistyką, 
która wbrew pozorom wcale nie jest nudna.
                                                                         J.G.
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ECHO SZKOŁY

7 lutego w Szkolnym Konkursie
Wiedzy o Czeladzi zwyciężyli W.
Żmuda i D. Michalski. Będą nas
reprezentowali w finale konkursu na
szczeblu miasta.

Rada Seniorów Miasta Czeladź
w grudniu 2016 r. ogłosiła konkurs
dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na temat 
,,Co zrobiłeś lub co możesz zrobić
dla seniora w swoim środowisku’’.
Na konkurs nadesłano 26 bardzo
ciekawych prac. Były to prace
pisemne w formie opowiadań,
zdjęcia bądź filmy. Seniorzy byli
zaskoczeni takim
zainteresowaniem ze strony
uczniów. W dniu 01 marca 2017 r.,
w Galerii Sztuki Współczesnej
"Elektrownia" odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu.
Wyłoniono 6 laureatów w dwóch
kategoriach: szkoły podstawowe
i gimnazja. Uczennica naszej
szkoły Julia Biernacka zajęła 
w tym konkursie I miejsce za pracę
pt:,,Zostań aniołem osób
starszych”.
                                        J.B.

21.03. 2017 r. w Teatrze KOREZ 
w Katowicach odbył się Mały
Okręgowy Konkurs Recytatorski.
Nasze miasto reprezentował uczeń
naszej szkoły Dominik Michalski,
który zwyciężył 
w Gminnym Konkursie
Recytatorskim. Dominik spisał się
również w tym roku - zajął miejsce
trzecie. To ogromny sukces biorąc
pod uwagę to, 
że w kategorii klas IV - VI
prezentowało się 40 świetnych
recytatorów, którzy przyjechali tam
z całego woj. śląskiego. Dwoje
uczestników, którzy zajęli 1
miejsce awansowało do
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego
w Starachowicach.
                                           D.M.

3 kwietnia odbył się Regionalny
Konkurs Języka Angielskiego "You
can count on me!" dla uczniów kl. V
i VI SP6 w Sosnowcu.
I miejsce zajął J. Podgórski,
III miejsce zajęła W. Bobbe.
                                    K.M.G.

Marcelina Ufel uczennica p. Agaty
Grabowskiej Maj została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego w roku szkolnym
2016/2017. Konkurs rozpoczął się
w listopadzie. Nasza uczennica
zwycięsko przechodziła kolejne
etapy od szkolnego aż po finał.
Ten ro należy do Marceliny, która
bierze udział w wielu konkursach 
i odnosi w nich sukcesy!
                               K.M.G.

6 kwietnia Zuzanna Pasterny zajęła
II miejsce na konkursie piosenki
angielskiej "Euromusic" 
w Sosnowcu.              K.M.G.

W XV Gminnym Konkursie
Humanistycznym "Jestem
przyjacielem i spełniam marzenia"
organizowanym przez naszą
szkołę w dn. 16 i 17 lutego 
uczennica klasy VIa Marcelina Ufel
zajęła III miejsce.
                                 K.M.G.

29.03 2017 roku w LO w Będzinie
odbył się drugi etap cyklicznych
zawodów Żyję zdrowo – na
sportowo. Po pierwszym cyklu,
kiedy to naszą szkołę
reprezentowali uczniowie klas IV
zajmowaliśmy w klasyfikacji
generalnej 7 miejsce. Tym razem
do boju stanęli: D. Michalski,
B. Baryluk oraz N. Soćko. Nasi
reprezentanci w klasyfikacji łącznej
odrobili straty   
do pozostałych szkół 
i awansowali na 3 miejsce.
Turniej ten ma na celu zachęcić
dzieci ze szkół podstawowych 
do aktywności fizycznej oraz
zdrowego odżywiania.
W maju zmagać się będą kl. 6.
                                     D.M.

A.L.

24 lutego Julia Matys zajęła I
miejsce w XVII Konkursie
Matematyczno - Informatycznym
organizowanym przez SP3 
w Czeladzi.               K.M.G.

10 marca na rejonowych zawodach
w mini koszykówce dziewcząt
nasze reprezentantki zajęły III
miejsce.
                                D.M.

A.L.
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        MOJE PODRÓŻE
                PARYŻ

J.G.

Mój pobyt w stolicy Francji - Paryżu wspominam
bardzo miło. Paryż jest bardzo starym miastem - 
są tam zarazem stare, historyczne dzielnice 
z dawnymi kamienicami i kościołami, 
jak i nowoczesne dzielnice z modernistycznymi
budynkami oraz szklanymi drapaczami chmur.
Główne zabytki Paryża to: muzeum w Luwrze, słynna
wieża Eiffla, łuk triumfalny, pałac Elizejski oraz liczne
kościoły, bazyliki i katedry, takie jak katedra Notre
Dame albo Sacre-Coer.
Mnie najbardziej zachwycił widok z wieży Eiffla, która
ma 324 metry wysokości, co sprawiło, że widok był
bezcenny. Byłem także w muzeum w Luwrze, które
mieści się w dawnym pałacu. Są tam przechowywane
jedne z największych światowych zabytków.
Zwiedzanie całego miasta zajęłoby chyba tydzień, a ja
niestety byłem w Paryżu tylko dwa dni, więc
zobaczenie wszystkiego było niemożliwe.
Paryż jest pięknym miastem, więc zachęcam Was     
do zwiedzania stolicy Francji,a teraz kilka ciekawostek,
na przykład: czy wiedzieliście, że 54% dzieci
rodzących się w Paryżu ma ciemną skórę? Wieża
Eiffla w czasie silnych wiatrów przechyla się
maksymalnie o 7 cm.
                                                                            J.G.

J.G.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 31 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWIADOMOŚCI SZKOLNEGO MUNDURKA

  DZIEŃ  OTWARTY W SP1

23 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień
Otwarty. Zawitały do nas przedszkolaki z rodzicami.
Na rozpoczęcie uczniowie klasy III b przygotowali
przedstawienie dotyczące kosmosu. Dzieci dostały
mapki, na których był narysowany cały plan szkoły.
Uczniowie klasy VI b oprowadzali przyszłych
pierwszoklasistów po różnych salach, w których
czekali na nich nauczyciele z ciekawymi zadaniami na
temat danego przedmiotu szkolnego.
Całe wydarzenie zorganizowała klasa III b
z wychowawczynią panią Joanną Juszczak
oraz pani Anna Kusztal z szóstoklasistami.
Mamy nadzieję, że wszystkim przedszkolakom się
bardzo podobało i zawitają do nas we wrześniu.
                                                         N.W. , M.K.

J.J.

J.J.

J.J.

J.J.
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    CIEKAWE MIEJSCA : 
        STONEHENGE
    ZAKAZANE MIASTO 

Przez setki lat powstało wiele teorii próbujących
wyjaśnić przyczynę powstania kamiennego kręgu
w Stonehenge. Około 120 km na zachód od Londynu
wznosi się jedna z najsławniejszych megalitycznych
budowli na świecie.
Istnieje wiele ciekawych teorii próbujących
wytłumaczyć wkopanie w ziemię przez ówczesnych
ludzi kamieni ważących ok. 25 ton. Część kamieni
została rozgrabiona przez miejscowych farmerów 
i przeznaczona do budowy domów. Wysiłek
archeologów oraz badania technologiczne prowadzone
w ostatnim stuleciu pozwoliły na dalsze poszerzanie
wiedzy o Stonehenge. Dziś wiadomo,
że budowa została przeprowadzona w trzech fazach.
Pierwsza rozpoczęła się około 3100 roku p.n.e.
i obejmowała wykopanie 56 jam. Fazę drugą
rozpoczęto ok. 100 lat później. Trzecia faza rozpoczęła
się około 1500 roku p.n.e., kiedy to ustawiono na
właściwych miejscach trylity oraz płytę ołtarza.
Przyjmuje się, iż Stonehenge zostało opuszczone 400
lat później. Czy według przeprowadzonych badań było
to miejsce świątyni czy obserwatorium
astronomiczne? Do dziś tego 
nie wyjaśniono.

Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Azji, 
a konkretnie do Chin, gdzie znajduje się Zakazane
Miasto, czyli cesarska siedziba za murami obronnymi
w Pekinie. Ta budowla jest uznana
za największą drewnianą budowlę na świecie. 
Jej nazwa chińska odnosi się do Gwiazdy Polarnej.
Według wierzeń stanowi ona centrum nieboskłonu.
Słusznie nazywa się je miastem zakazanym,
ponieważ zgodę na wejście lub wyjście z miasta
wyrażał sam cesarz. Przez 15 lat ponad pół miliona
robotników ciężko pracowało aż do 1420 roku. Pałac
był domem dla 24 cesarzy. Przez 500 lat trwania
imperium pałac był wielokrotnie najeżdżany, podpalany
i częściowo niszczony. Mimo, że pałac został
przekształcony w muzeum, to wstęp do niego
i tak jest wolny i niezakazany. Muzeum może się
poszczycić zbiorem 1600 naczyń z brązu datowanych
na II w. p.n.e. oraz cesarską kolekcją porcelany
liczącą ponad 320 000 sztuk. Jednak najcenniejszymi
klejnotami w zbiorach Zakazanego Miasta są skarby
rzeźbione w jadeicie.
                                                                       D.M.
                         Redakcja Gazetki
J. Grad, D. Michalski, J.Biernacka, W. Gajda, 
N. Winiarska, M. Krawczuk
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