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Co robimy? O czym marzymy? Czym się interesujemy?

Hallowen w naszej szkole
obchodzone jest już od kilku lat,
szczególnie wśród najmłodszych

Pamiętamy o
naszych zmarłych

Halloween to
zwyczaj związany 
maskaradą oraz 
obchodzony w
wielu krajach nocą
31 października,
czyli przed dniem
Wszystkich
Świętych.
Halloween

najhuczniej jest
obchodzony 
w Stanach
Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii 
i Wielkiej Brytanii.
Święto Halloween w
Polsce pojawiło się
w latach 90.
Głównym

symbolem święta
jest święcąca 
w środku dynia 
z wyszczerbionymi
zębami. Inne
popularne symbole
to duchy, wampiry,
czarownice, trupie
czaszki, zombie itp.
D.W.

1 listopada
obchodzimy 
Wszystkich
Świętych. 
Ta uroczystość
wywodzi się głównie
z czci oddawanej
męczennikom,
którzy oddali swoje
życie dla wiary
Chrystusa. 
2 listopada  to Dzień
Zaduszny,

wtedy modlimy się
za dusze zmarłych 
i wspominamy ich. 
W tym dniu
zapalamy znicze
również na grobie
patronki naszej
szkoły Stanisławy
Łakomik. 
                    J.W
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WAKACJE  „U MURAŃKI”          

Tegoroczne  wakacje  spędziłem  w  pensjonacie 
"U  Murańki”. Ci, którzy  interesują się skokami
narciarskimi  ( a ja szczególnie ) od razu skojarzą
nazwisko ze skoczkiem narciarskim -Klemensem
Murańką. Jest to reprezentant Polski, który odnosił już
sukcesy na arenie międzynarodowej min. zajął II
miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w skokach
narciarskich. Wielokrotnie startował w Pucharze
Świata i Pucharze Kontynentalnym.
Korzystając więc z propozycji wyjazdu ks. Jacka 
z parafii św.Mateusza w Czeladzi do Zakopanego,
mogłem nie tylko osobiście poznać sportowca, 
ale także zadać mu kilka pytań. Oto one:
Dominik: Czy pamiętasz swój pierwszy skok?
Klemens Murańka:  Pamiętam, miałem wtedy 7 lat 
i nie był to zbyt długi skok- około 10 metrów. 
Dominik : Czy jesteś zadowolony z przebiegu swojej
kariery?
Klemens Murańka:  Jestem bardzo zadowolony 
i chciałbym ją kontynuować , jeśli stan zdrowia mi na to
pozwoli.  
Dominik: Jak wspominasz czasy szkoły
podstawowej?  Jaki był twój ulubiony przedmiot, 
a który sprawiał Ci największy kłopot?
Klemens Murańka:  Moim ulubionym przedmiotem
było oczywiście wychowanie fizyczne, a nie
przepadałem za matematyką. Zawsze ciężko
wchodziła mi do głowy.
Dominik: Do jakiej szkoły teraz chodzisz?
Klemens Murańka: Obecnie uczę się w gimnazjum
sportowym. Rano mamy treningi a potem uczymy się
nawet do 18.00. 
Dominik: Jesteś znany jako skoczek narciarski. A czy
interesujesz się innymi dyscyplinami sportu?
Klemens Murańka:  Wybrałem jedną dyscyplinę
sportu  i tak na poważnie chciałbym ją kontynuować 
Dominik: Jakie programy lubisz oglądać w telewizji?
Klemens Murańka: Głównie są to programy sportowe,
szczególnie piłka nożna
Dominik:  Jaki jest twój ulubiony wykonawca bądź
zespół muzyczny?
Klemens Murańka: Nie wiem, słucham tego co leci 
w radiu, raczej nie mam ulubionego zespołu czy
wykonawcy. Głównie jest to muzyka pop. 
Dominik: A teraz pytanie z dzieciństwa- jaka była twoja
ulubiona bajka?  

D.M.

Klemens Murańka:  Ha, ha, bajek za bardzo nie
pamiętam, ale kiedy byłem mały to oglądaliśmy
zawzięcie Pokemony. 
Dominik: Jakie są Twoje marzenia?
Klemens Murańka:  Zostać mistrzem olimpijskim 
w Soczi. 
Dominik: Mam jeszcze jedno pytanie- czy wiesz, gdzie
leży Czeladź? 
Klemens Murańka: Ha, ha Czeladź leży 
w województwie  śląskim, ale nie umiem powiedzieć,
jakie większe miasto sąsiaduje z nim. Mam przyjaciela
z Czeladzi – Adriana, dlatego miło wspominam to
miasto.  
Dominik: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu
sukcesów sportowych. 
Muszę przyznać, że Klimek ( bo tak nazywają go
najbliżsi) jest człowiekiem bardzo sympatycznym,
serdecznym oraz skromnym. Cieszę się, że mogłem
go poznać osobiście, a wszystkich zachęcam do
wyjazdu w góry. 
                   DOMINIK MICHALSKI
                   kl.IIa

Dominik Michalski
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        ZWIEDZAMY NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI

               JASKINIA RAJ       PODRÓŻE

W tym tygodniu
w podróżach po
świecie
odwiedzimy
jaskinię Raj.
Jaskinia ta leży
w województwie
świętokrzyskim,
a odkryli ją w
1966r. Józef
Kopeć i Feliks
Wawrzeńczyk.
Wejście do niej
prowadzi przez
sztucznie
przekopany

chodnik o
długości 21
metrów.
Jaskinia Raj jest
niewielka,
łączna długość
jej korytarzy
wynosi
240 metrów.

Wewnątrz
panuje stała
temperatura,
która wynosi ok.
9°C. Obok
jaskini prowadzi
czerwony szlak
turystyczny z
Chęcin do Kielc.
Moim zdaniem
warto odwiedzić
jaskinię Raj,
ponieważ
można
podziwiać tam
piękne stalagnity

i stalaktyty.
Czas
zwiedzania to
ok. 45 min.
K.S.

N A
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Gra, którą się dzisiaj zajmiemy to:
Burnout Paradise: The Ultimate Box 

Chcemy Wam
polecić film J.O.

Jesienna moda 
nastolatków

gra komputerowa

W tym numerze
chcemy Wam
przedstawić 
modę na jesień 
Dla dziewczyn
najmodniejsze
będą: czapka
krasnalka,
skórzana
kurtka,

legginsy, botki
i stylowa
biżuteria.
Chłopcy powinni
ubierać: cap,
rurki ,
beasbolówkę
i trampki.
Z.F.

Jest to gra
typowo
wyścigowa,
a zarazem
kolejna część 
z tej serii. Na
początku
pojawiamy się 

w garażu, gdzie
wybieramy
samochód lub
motocykl,
a następnie
ustalamy jego
kolor. Potem 
zaczynamy

jeździć po
mieście. Gdy
najedziemy na
różne znaczki
na mapie,
możemy
uruchomić tryby
rozgrywki, np.:

wyścig.

Dzięki nim
możemy
odblokowywać
nowe pojazdy
i zdobyć nowy
poziom prawa
jazdy. Możemy 
też zginąć.
Wtedy na
ekranie pojawi
się napis dzwon

.Ta gra może
nie jest nowa,
ale bardzo fajna.
Polecam.
  K.S 

N.

Koniecznie
obejrzyjcie film
o pokonywaniu
własnych
słabości, walce
z kalectwem 
i triumfie ducha.
Głównym
bohaterem jest
Jasiek Mela.

Z.
Projekt stroju wykonany 
przez uczennicę kl. Vb 
Zuzannę Ferfecką.

Z. Z.
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Rozmowa z panem 
Grzegorzem Sewerynem

          Dzień Spódnicy

- Pierwszy rok pracuje Pan w naszej szkole.
  Czy podoba się tu Panu?
- Tak podoba mi się, panuje tu bardzo życzliwa 
atmosfera.
- Co sądzi Pan o uczniach SP1?
- Są bardzo grzeczni, weseli i nie sprawiają kłopotów.
Oby tak dalej.
- Czy podoba się Panu praca nauczyciela muzyki?
- To bardzo trudny zawód wymagający nieustannego
doskonalenia się, cierpliwości i uporu, ale mimo
wszystko lubię uczyć. 
Jeśli bym tego nie lubił, wszystkie dzieci w szkole
zauważyłyby to.
- Czy to jest Pana jedyna praca?
- Nie, to nie jest moja jedyna praca. Piszę muzykę,
gram i śpiewam w zespole, jestem organistą 
i pracuję w innej szkole.
- Kim Pan jest z zawodu?
- Z zawodu jestem kompozytorem.
- Na jakich instrumentach umie Pan grać?
- Umiem grać: na fortepianie, organach kościelnych 
i akordeonie.
- Czy komponuje Pan piosenki?
- Tak komponuję. Planuję napisać naszej szkole hymn,
który będzie pełen radości i zawsze będzie
przypominał nam tę szkołę.
- W jaki sposób spędził Pan wakacje?
- Wakacje spędziłem nad naszym polskim morzem 
i w pięknych górach.
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów
w pracy.

                                                     A.P. Z.F.

30 października w naszej szkole odbył się tradycyjnie
Dzień Spódnicy, który zorganizował Samorząd
Uczniowski. Celem jest przypomnienie dziewczynom i
kobietom o tym, że mamy w domu spódnice. To
święto jest obchodzone co roku. Dziewczyny,
nauczycielki w większości pamiętały i przyszły
kobieco ubrane. Niektórzy chłopcy, którzy znają się na
żartach, też założyli spódniczki, co wywołało na
korytarzach lawinę śmiechu. Niektóre spódniczki były
długie, a niektóre krótkie, we wzory.
                          
                                                             A.P D.W.

G. A.

F.

F. F.

S.
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      Andrzejkowe tradycje

Czy wiecie, że ...?

   Modne andrzejkowe kreacje

Co Wy na to...?

    WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
 Oto parę pomysłów na wróżby
andrzejkowe:

                 Andrzejki
 Chciałybyśmy Wam opowiedzieć o
andrzejkach. Czy wiecie,
że andrzejki to wieczór wróżb
odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię św. Andrzeja,
patrona Szkocji, Grecji i Rosji?
Pierwsza polska wzmianka
literacka o nim pojawiła się w 1557
za sprawą Marcina Bielskiego.
Dzień ten przypada na końcu lub na
początku roku liturgicznego.
Andrzejki są specjalną okazją 
do zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem. W
andrzejki najlepszą zabawą jest
wróżenie. dziewczęta i chłopcy
tego wieczora mogą poznać swoją
przyszłość (w miłości oczywiście),
które być może kiedyś się
spełnią...                      J.W.   A.M.

     W tym numerze chcemy Wam
przedstawić modne stylizacje
na andrzejki, które mogą przydać
się na szkolną dyskotekę, która
odbędzie się już 27 listopada.
Tego wieczora trzeba wyglądać
przepięknie, przecież możemy
wtedy poznać swoja sympatię!
Dziewczynom proponujemy : włosy
spięte w kucyka na bok, sukienkę,
np. koronkową lub w cekiny
(musimy błyszczeć!), buty na
niezbyt wysokim obcasie (aby nie
skręcić nogi w tańcu lub nie
zmiażdżyć komuś stopy).
Dla chłopców: biały T-shirt, czarna
kamizelka, jeansy rurki, conversy.
Zerknijcie na nasze projekty, może
wybierzecie coś dla siebie.
Bawcie się dobrze.
                                     Z.F. W.G.

Serce
Należy wyciąć dwa serca 
z papieru i napisać na jednym
imiona chłopców z klasy, a na
drugim dziewczyn. Zakrywacie
karteczki. Bierzecie igłę 
i przekłuwacie jedną. W ten sposób
poznacie imię ukochanego lub
ukochanej.
Najlepszy przyjaciel
Na słomkach piszecie markerem
imiona osób z klasy oraz
wychowawczyni. Wrzucacie je do
naczynia z wodą, Te osoby,
których imiona się połączą, będą
najlepszymi przyjaciółmi.
Lanie wosku
Potrzebować będziecie wosku,
kubka, miski z wodą i pomocy
osoby dorosłej. Rodzic lub opiekun
będzie lał wosk do miski, a on
uformuje się w jakiś kształt. Jego
cień, rzucony na ścianę, wskaże Ci
przyszłość.                    A.P.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
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ZAWODY O PUCHAR
PREMIERA D. TUSKA

MEMORIAŁ IM. JÓZEFA
PAWEŁCZYKA

Sport zapewnia
nam prawidłowy
rozwój
psychiczny 
jak i fizyczny.
Dzieciaki 
z naszej szkoły
go uwielbiają.
Jeżdżą nawet
na rolkach.

                 SPORTOWE ZMAGANIA

               Biegamy szybko jak błyskawice

W kategorii
uczniów kl. 1 4:
2m. R. Homel,
4m. G. Lenard,
Wśród
dziewcząt: 4 m.
A. Fitacz, 5,6 m.
A. Biedra. 
W kategorii
uczniów kl. 5 6:
3m. Ł. Homel, 

Wśród
dziewcząt: 1m.
N. Ogórowska,
3m. K. Król, 4m.
W. Ogórowska,
5 6m. 
Z. Ferfecka, 
J. Linke.

             J.W.

Badminton
to ulubiony
sport
naszych
uczniów. 
W gminnych
zmaganiach
osiągają
wiele
zwycięstw.

Uczniowie
naszej szkoły
uczestniczyli w
zawodach o
puchar
premiera.
Najlepsze
wyniki uzyskali:

dziewczęta 
kl. 4 i młodsze
 I miejsce w
mieście,
dziewczęta kl. 5
V miejsce w
województwie, 
kl. 6 I miejsce 

w mieście, 
a II miejsce 
w eliminacjach
wojewódzkich.
Gratulujemy!      

Zawody te
odbywają się
już od kilku lat.
W tym roku
szkolnym 
nasi uczniowie
zajęli 3 m. 

Życzymy
dalszych
sukcesów!

            A.M.

W.

j.

J.

J.

W.

W.



BIEGI
SZTAFETOWE

W tej
dyscyplinie
nasi
reprezentanci,
dziewczęta
oraz chłopcy
zajęli 3 miejsce.
W zawodach
powiatowych
dziewczęta 

zdobyły
miejsce 7,
natomiast
chłopcy
uplasowali się
na 8 pozycji.
Gratulujemy!
        J.O. K.S.
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             Pieniądze 
     szczęścia nie dają

     Drodzy nauczyciele, koledzy i koleżanki! 
Celem tej pracy jest udowodnienie, że ,,Pieniądze
szczęścia nie dają''. Czy pieniądze grają najważniejszą
rolę w życiu człowieka? Co z nimi zrobią? Jak
wpływają na jego życie? Można się zgodzić ze
stwierdzeniem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale po
części pomagają nam 
w codziennym życiu. Bez pieniędzy nie będziesz miał
czego jeść, z czego żyć. Natomiast zbyt duża ilość
pieniędzy może nas zaślepić. Tak więc może

A. N.



pieniędzy może nas zaślepić. Tak więc może
i są wartościowe, ale czy to nie powoduje, 
że stajemy się egoistyczni? Większość ludzi na
świecie dąży do bogactwa,
a także sławy, odsuwając się od swojej rodziny
i przyjaciół. Pieniądze nie zastąpią bliskich Ci osób.
Przecież za pieniądze nie kupisz miłości lub przyjaźni,
ponieważ to jest bezcenne. Nawet, gdy mamy dużo
pieniędzy, markowe ubrania, to osoby, na których nam
zależy odsuwają się od nas. Człowiek szczęśliwy jest
życzliwy dla wszystkich, nawet swoich wrogów.
Natomiast bogaty boi się, że ktoś może ukraść jego
pieniądze. Tak więc pieniądze mają wartość, ale czy
dzięki nim będziemy wiedzieć, co tak naprawdę
znaczy szczęście? Według mnie te przykłady, które
przedstawiłam, wystarczą, 
aby przekonać się o słuszności powiedzenia,
iż ,,pieniądze szczęścia nie dają”. 

                                                       Kinga Bielawska

W kolejnych numerach naszej gazetki będziemy
zamieszczać najlepsze przemówienia, które wygłosili
uczniowie klas szóstych na lekcjach języka polskiego.
Teksty zostały wybrane przez panią mgr Agatę
Grabowską-Maj.
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