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           Świąteczne wydarzenia w naszej szkole

   Szkolne mikołajki

8 grudnia parafię św. Mateusza Apostoła
odwiedził długo oczekiwany przez dzieci
gość - św. Mikołaj. Po mszy o godz. 11:30
dzieciom zostały wręczone drobne
upominki od św. Mikołaja. Rozdawanie
słodkich upominków jest tradycją 
w naszym kościele szczególnie lubianą
przez dzieci.
W szkole 6 grudnia uczniowie również 
obchodzili mikołajki. Imieniny tego
Świętego są bardzo entuzjastycznie
witane przez dzieci z powodu
obdarowywania ich prezentami.
                                               J.B.  W.G.

16.12.2019 r. w naszej szkole odbył się
Dzień Piżamowy. Wtedy każdy z nas 
mógł się ubrać w pidżamę. Wiele dzieci
przyszło do szkoły ubrane w różne,
kolorowe pidżamy. Ten dzień wyróżniał
się i był zdecydowanie innym dniem
szkolnym. Pidżamy sprawiły, że nastrój
w szkole był wyjątkowy. Akcja cieszyła 
się dużym zaangażowaniem. Te
nietypowe stroje zmieniły zwykłą szkolną
rzeczywistość w pidżamowy świat pełen
pięknych snów. Wspólne zdjęcie jest
wspomnieniem tego niesamowitego dnia.
Z pewnością pozostanie on
w pamięci każdego ucznia.
                                                
                                                J.B.  W.G.

https://www.facebook.com/1131271647007030/photos/pcb.1736359609831561/1736359573164898/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA3iOJxRv8lW_jOkK36kQP68M5CZbF9w6jLCPYw9XUnWkZC8dG2GcI94lTJr1j7O8JFocoqpIpwu66B&__xts__%5B0%5D=68.ARDQYSiuj0RPz-Lhjg-1kQLsPHkgz82B4IQuGdndcQaJstYLGj09UiFUqnBLcpvdeF8TE2MfmXVpEQ8UaxCGSkHwbVbHr8GlTtgbN8wv04VTESHTe3TJToqdmv7FYuibG9Lpe3jYg-1Rt4bNqdOna8ANJXB818GydkZMZ5_jsRTRo6FFFQVeD2Tbxa6WUNtVUVDuT_s_ebiIyfufIwbJGSRENVTHT4r07RLDEY4PG0tUcK-D6hB1pjXaGLWQDQKhnbnidf-jNh4Wlhs24FXHWUdXq_k9bsdfAJW0C2Si0ZP1V6YxxSGpBz6h9f7YYLqCe80ZJY8hdpLoQpjF-aIN7SkZ1hss
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTczNjM1OTYwOTgzMTU2MQ%3D%3D&av=0
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Coroczna akcja Caritas

W dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi wraz
z opiekunami wzięli udział w siedemnastej zbiórce
żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”.
Akcja miała miejsce w Biedronce przy ul. Będzińskiej
w Czeladzi.
  W tym czasie wolontariusze zbierali artykuły
spożywcze z długim terminem ważności dla osób
niedożywionych, żyjących w ubóstwie, samotnych
i starszych.

Informacje o organizacji 

Caritas jest największą organizacją dobroczynną 
w Polsce, od 1990r. jest instytucją charytatywną
Konferencji Episkopatu Polski. 
Jej działania w Polsce koncentrują się 
na pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących.
Żywność jest zbierana podczas zbiórki w ramach akcji
''Tak. Pomagam!''.  
Caritas diecezjalnie prowadzi w całym kraju ponad
1000 wyspecjalizowanych placówek. 
Od 2016 r.  do teraz z  pomocy humanitarnej 
i rozwojowej korzysta 5 kontynentów. 
Najważniejsze działania organizacji to: 
pomoc humanitarna dla Syrii „Rodzina Rodzinie” 
oraz pomoc humanitarna i rozwojowa w zakresie
edukacji, odżywiania, zdrowia itp. 
Caritas szybko dociera do rodzin, które potrzebują
pomocy. Wspierają również cudzoziemców, dla
których tworzą Centra Pomocy Migrantom
i Uchodźcom. 
Caritas przywraca wiarę w siebie oraz motywuje
do walki. Organizacja służy natychmiastową pomocą
ofiarom wichur, kataklizmów, klęsk żywiołowych 
w Polsce i nie tylko.
Caritas wspomaga również inne organizacje, które
także pomagają ludziom w potrzebie. 
                                                             S.K., A.Ch.
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  Najpiękniejsza baśń

Zbiórka żywności dla
Hospicjum im. św. Tomasza
w Sosnowcu

Pamiętaj -

pomagaj innym!

Dziel się swoim
sercem!

Wywiad z Panią Beatą Bałdys na temat zbiórek
żywności dla hospicjum 

- Od kiedy trwa akcja zbiórki żywności dla hospicjum
 
- Akcja zbiórki żywności dla hospicjum trwa w naszej
szkole już od 10 lat.

- Co wpłynęło, że zajęła się Pani w naszej szkole
zbiórką żywności dla rodzin z hospicjum  ? 

- W hospicjum jestem wolontariuszką od ponad 10 lat,
więc pomyślałam, że można by rozpocząć zbiórkę
także w naszej szkole.

- Czego możemy się dzięki temu nauczyć? 

- Empatii, szacunku i wrażliwości do drugiego
człowieka, a także bezinteresowności. Pomaganie jest
czymś pięknym, a szczególnie wtedy, kiedy dotyczy
ludzi chorych i ich rodzin. 

- Jakie produkty najlepiej przynosić? 

- Z długim terminem przydatności:  art. spożywcze,
higieniczne, chemiczne, pościele, czyli wszystko to,
co my kupujemy dla siebie i z czego korzystamy
w naszych domach. 

- Czego życzy Pani naszym czytelnikom z okazji
Świąt Bożego Narodzenia? 

- W imieniu swoim i podopiecznych Hospicjum
św. Tomasza życzę wszystkim dużo radości,
pachnącej choinki i wymarzonych prezentów.

- Dziękujemy za rozmowę.
    
                                                        S.K., A.Ch.

Klasa IV a była  w teatrze Ateneum,  na spektaklu
Królowa Śniegu. To przepiękna baśń mówiąca 
o przyjaźni i miłości do drugiej osoby. Królowa 
Śniegu występuje jako czarny charakter, który chce
się pozbyć przyjaźni. Gerda podczas poszukiwań
swojego przyjaciela Kaja spotyka wielu miłych
przyjaciół i przeżywa z nimi różne przygody.
Spektakl jest bardzo emocjonujący, widz przeżywa
przygody razem z sympatyczną Gerdą!
          
                                                                   E.G.

K.M-G. K.M-G.
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   W naszej szkole obchodzimy Dzień  Misia

Książki na święta
Polecamy

Sukces oratorski
      Dominika

25 listopada
obchodzimy
Dzień
Pluszowego 
Misia.

W Dzień
Misia można 
do szkoły
przynieść
swojego
ukochanego
pluszaka.
Czujemy się
wtedy prawie
jak w domu. 
Wszyscy
robimy zdjęcie
z pluszakami.
                 E.G.

Światowy Dzień
Pluszowego
Misia to święto
stosunkowo
nowe. Zostało
ustanowione
dopiero 25
listopada 2002
roku dokładnie
w setną
rocznicę
powstania tej
popularnej
maskotki. 

a.n.

Wtedy
prezydent
Stanów
Zjednoczonych
podczas
polowania nie
zgodził się na
odstrzelenie
małego
niedźwiadka. 
I właśnie stąd
jest to święto.
              E.G

a.n.

5 grudnia D.Michalski uczeń kl.
VIIIa zwyciężył w Wojewódzkim
Staszicowskim Turnieju
Retorycznym. Przekonująco
wygłosił przemówienie, że warto
pomagać innym.            K. M-G.

Na święta warto kupić bliskim
prezent . Ale jaki? Może to być 
na przykład ... książka ! To idealny
prezent. Nie muszą służyć jako
suvenir, można też samemu je
sobie kupić 
i przeczytać, szczególnie 
w święta. To idealny czas 
na zakup książek, 
na obdarowanie innymi nimi 
i na ich przeczytanie. 
Zachęcam do czytania książek,
a także życzę Wesołych Świąt!
                                      M.M. 

a.n.

a.n.
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        Zawody szkolne

Co roku uczniowie naszej szkoły walczą o najlepszy
wynik w różnych zawodach. W rywalizacji sportowej
zdobywa się punkty za udział w zawodach: 
- miejskich,- powiatowych,- rejonowych,
- wojewódzkich,- organizowanych przez SZS 
oraz innych zawodach, jeżeli uczeń reprezentuje 
w nich naszą szkołę. 
Rywalizacja sportowa obejmuje indywidualną
rywalizację uczniów (osobno dziewczęta i chłopcy). 
W tym semestrze najwięcej punktów w swoich
kategoriach zebrali:
kl. młodsze chłopcy:
Koterwa Jakub  111 punktów
kl. starsze chłopcy:
Beniamin Baryluk  110 punktów
kl. młodsze dziewczęta:
Krukar Alicja  88 punktów
kl. starsze dziewczęta:
Aleksandra Treścińska  125 punktów.
Rywalizacja o tytuł sportowca roku potrwa do końca
roku szkolnego. Powodzenia!   
                                                        N.B., N.K.     
                                                

a.n.

SUKCES  SZKOLNYCH
     MATEMATYKÓW

29.10.2019 r. nasi uczniowie wzięli udział 
w Regionalnym Konkursie Matematycznym 
dla uczniów klas siódmych. Miło nam poinformować,
że nasza szkoła zdobyła II miejsce, a reprezentowali
nas: Krzysztof Golonka z klasy 7a oraz Sebastian
Kwinta z klasy 7b.

               REDAKCJA GAZETKI

J. BIERNACKA, W. GAJDA, E. GAJDA, 
S. KWINTA, A. CHACHOŁ, 
N. BEDNARSKA, N. KLONEK,
M. MATYSZKIEWICZ

a.n.
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