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      Dzień Edukacji Narodowej inaczej Dzień Nauczyciela jest
polskim świętem oświaty i szkolnictwa. To pamiątka powstania
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem
oświaty publicznej w Polsce. 
Święto naszych Nauczycieli obchodzimy jak co roku 14
października, wtedy właśnie uczniowie przygotowują uroczystą
akademię, wręczają kwiaty, słodkie upominki, laurki.  
Na wszystkich twarzach gości uśmiech.
     Naszym Nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy każdego
dnia dbają o naszą edukację, bezpieczeństwo, zdrowie, sprawiają,
że w szkole jest czysto i możemy smacznie zjeść życzymy
udanego roku szkolnego oraz dalszych sukcesów zawodowych.
     Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami, czy jesteśmy
duzi, czy jeszcze mali! Życzymy Wam szczęścia na następne
lata - niech żyje i rozkwita nasza oświata!!! 
                                                                                         N.W.

 WSZYSCY RAZEM OBCHODZIMY ŚWIĘTO EDUKACJI

K.M.

K.M.

K.M.

K.M.
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ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO

SPOTKAJMY SIĘ NA
DWORCU W CZELADZI

        Dzień Chłopaka
A.N.

    4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej numer
1 w Czeladzi rozpoczął się nowy rok szkolny.
Wszyscy uczniowie byli bardzo podekscytowani 
i radośni oraz pełni energii po wakacjach. Akademię
przygotowały klasy 5a i 5b. Przedstawienie było
bardzo ciekawe, więc wszyscy uczniowie oraz
nauczyciele oglądali je z wielkim zainteresowaniem.   
W tym roku wprowadzono reformę i w naszej szkole
zostali uczniowie klas siódmych. Dołączyło też do
grona nauczycielskiego 11 nowych nauczycieli. Pani
Dyrektor życzyła wszystkim uczniom i pracownikom
szkoły sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w roku
szkolnym 2017/2018.
                                                     J.B., W.G.

W dniach 21 i 22 października 2017 w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
z inicjatywy Pana Piotra Wodeckiego przedstawiciela
Śląskiej Grupy TT ( mieszkańca naszego miasta)
odbył się pokaz makiet kolejowych w skali 1:120.
Pokaz możliwy był dzięki wsparciu miasta Czeladź,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii
Kolejowych w Sosnowcu , którego przedstawicielka
będąca koordynatorem kampanii społecznej
,,Bezpieczny przejazd „ rozdawała ulotki
a najmłodszym uczestnikom wystawy także książki 
o tematyce profilaktycznej. Licznie przybyli
zwiedzający - w tym Burmistrz Miasta Czeladź Pan
Zbigniew Szaleniec oraz zastępcy Burmistrza Panie
Beata Zawiła i Elżbieta Dmitruk zachwyceni byli
wykonaniem i prezentacją modeli kolejowych.
Gratulujemy osobom wystawiającym makiety,
fascynacji kolejnictwem i pięknej prezentacji.

A.N.
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       BIAŁA WSTĄŻKA
     STOP PRZEMOCY!!!

Uroczyste podsumowanie akcji ,,Biała wstążka"
odbędzie w Galerii ,,Elektrownia" 5 grudnia.          

 W ramach czeladzkiego projektu "Biała wstążka"
uczniowie SP1 reagują na różne formy przemocy
fizycznej i psychicznej. Klasa IIa wspólnie 
z nauczycielami i z pedagogiem szkolnym
zorganizowała "przerwę bez przemocy".
Uczniowie i Dyrekcja oraz nauczyciele dyżurowali.
W klasach VI realizowano zajęcia dotyczące
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wiele klas i świetlica szkolna wzięły także udział 
w  konkursie plastycznym z hasłami przeciw
przemocy. Prace i dokumentację z zajęć przekazano
Stowarzyszeniu ,,Moc wsparcia".  J.W.

K.M.

a.n.

K.M.

K.M.K.M.

a.n.
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          PASOWANIE 
           NA UCZNIA

- Wiecie co dzisiaj w szatni słyszałem, jak rano buty
przebierałem? Pani Bożenka, co się szatnią zajmuje,
mówiła po cichu , że coś się szykuje. Jakieś
pasowanie…
- Trochę się boję.
- Czego się boisz?
- Tego pasowania. Nie wiem jaki pas Pani Dyrektor
przyniosła dzisiaj do szkoły? :) ;) 
- A nasza pani, też wciąż powtarzała : ślubowanie
i ślubowanie. Do tej pory nie interesowałem się
dziewczynkami, ale skoro pani prosi – trudno ! - ożenię
się. ;)
Takim dialogiem nasi Milusińscy z klas pierwszych
rozpoczęli uroczystość podczas której złożyli
uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów
SP1. To ważny i niepowtarzalny dzień dla każdego
ucznia i Jego rodziny. Wszystko odbyło się na tle
pięknej dekoracji przygotowanej przez Rodziców.
Pierwszoklasiści zaprezentowali wiedzę
i umiejętności, które zdobyli w szkole od początku
września. Z zaangażowaniem recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i tańczyli. 
Egzamin na ucznia zdali śpiewająco , ich życie 
w tej szkle zapowiada się obiecująco" :) 
Po programie artystycznym uczniowie ślubowali, że
będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
niezapominając o byciu pilnym uczniem i dobrym
kolegą.
Nowicjuszom w ciepłych słowach życzono samych
sukcesów i jak najlepszych wyników 
w nauce.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni 
na uroczystości udali się na słodki poczęstunek
również przygotowany przez Rodziców.
Naszym najmłodszym uczniom – 100 procentowym
pierwszakom Szkoły Podstawowej
nr 1 w Czeladzi - życzymy wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy oraz żeby każdy dzień 
w szkole był szczęśliwy i radosny! 

                                                     D.S.
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BYLIŚMY W TEATRZE   Nasze pasje,
zainteresowania: FIFA 18

25 października 2017 r. uczniowie kl. VIa i VIb pojechali
do SCK w Siemianowicach Śl. na spektakl "Hobbit"
Współczesnego Teatru w Krakowie. Przedstawienie
bardzo się wszystkim podobało, tym bardziej, że jego
twórcy dzięki ciekawemu połączeniu scen z narracją w
65 minut opowiedzieli o przygodach Bilba Bagginsa,
czarodzieja Gandalfa i 12 krasnoludów, którzy
wyruszyli na wędrówkę do Samotnej Góry, aby
odzyskać skarb zagarnięty przez smoka Smauga.
Polecamy to przedstawienie, ponieważ wiernie oddaje
fabułę książki, wyróżnia się ciekawą scenografią i
świetną grą aktorów.

                                                           J.B., W.G.

a.n.

    Z początkiem roku szkolnego polecamy Wam nową
wersję bardzo popularnej gry piłkarskiej.
FIFA 18 trafiła na rynek 29 września tego roku. Jest
ona dostępna na PC, PS4, Xbox One, Nintendo
Switch, PS3 oraz na Xbox 360. Tegoroczna wersja Fify
na Nintendo Switch nie wykorzystuje najnowszego
silnika Frostbite, również tryb rozgrywki FUT na
starsze konsole nie oferuje kart zawodników. Wszyscy
gracze, którzy wybiorą wersję na Nintendo Switch
odczują zmiany w grafice z powodu innego silnika
(będzie ona gorsza niż dla innych wersji). Cena waha
się od 170zł do 370zł. Czy pamiętacie drogę do sławy
Alexa Huntera z zeszłorocznego wydania? Twórcy
postanowili ją kontynuować! 
Teraz Alex jest bardziej doświadczonym zawodnikiem,
na którego polują kluby z innych lig. Jest również
możliwość spersonalizowania jego wyglądu. W
rozgrywce zmieniły się animacje
i drybling wyglądał będzie inaczej dzięki wykorzystaniu
technologii Real Player Motion 
oraz uwag nadesłanych przez graczy Fify 17.

POLECAMY TĘ GRĘ WSZYSTKIM FANOM FIFY!
                                     Alan Ch. i Sebastian K.
  

a.n.
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Czy powinniśmy
obchodzić
halloween?

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą,
obchodzony w wielu krajach w wieczór 31
października. Do Polski trafił w latach 90. Tego
wieczoru dzieci w przebraniach pukają do drzwi
sąsiadów mówiąc: "cukierek albo psikus!". Zwyczaj ten
jest związany z duchami, wampirami 
oraz różnymi strasznymi postaciami, za które
przebierają się dzieciaki. Głównym symbolem święta
jest wydrążona i podświetlona od środka dynia 
z wyszczerbionymi zębami. W SP1 od kilku lat
odbywa się konkurs na najciekawszą rzeźbę
 z dyni.
  W naszym kraju nie każdy akceptuje halloween,
ponieważ dzień później obchodzimy Dzień Wszystkich
Świętych oraz Zaduszki. To czas zadumy
 i modlitwy za dusze zmarłych. Odwiedzamy wtedy
groby naszych bliskich, palimy znicze, modlimy się 
za ich dusze.
  Mimo, że nie każdy dorosły lubi bądź uznaje
halloween, to dzieci mają wtedy świetną zabawę, która
sprawia im mnóstwo radości.
  N.W.
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