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             DZIEŃ   EUROPY
10 rocznica przystąpienia do UE

       Dzień Ziemi

6 maja świętowaliśmy  Dzień Europy. Pani Anetta Jaroń 
z uczniami z Klubu Europejskiego przygotowała apel. Uczniowie
klasy VB wykonali piosenkę ,, Singing in the rain” tańcząc 
z  parasolami. Społeczność szkolna oglądała prezentację
multimedialną, która była przeplatana różnymi tańcami
wykonywanymi przez naszych kolegów i koleżanki, m.in.:
kankanem, zorbą, walcem wiedeńskim. Akademia wypadła
bardzo dobrze i wszyscy byli zachwyceni.
                                                                          A.P D.W 

23 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi.
Program przygotowywała pani Anetta
Jaroń wraz z uczniami klas czwartych,
którzy spisali się na medal. Przedstawiono
m.in.: Eko Lego, Eko Express,
Wiadomości Wieczorne. Po apelu odbyły
się konkursy: sportowe, wiedzy
przyrodniczo- ekologicznej, na plakat i na
wiersz ekologiczny. Był to świetny pomysł.
Mamy nadzieję, że teraz każdy z nas
będzie dbał o naszą planetę!
                                          Z.K, A.P, A.B. 

A.J.

A.J.

A.J

A.J.
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  Dzień Dziecka

4 czerwca 1989 roku odbyły się
pierwsze demokratyczne wybory
do sejmu. Musiano je powtórzyć 
w październiku 1991, ponieważ
czerwcowe zostały
przeprowadzone nie do końca
demokratycznie. Jednak stały się
symbolem odzyskania przez
Polskę suwerenności i przejścia na
demokrację. Teraz co roku
odbywają się według ustalonych
zasad. Klasy starsze miały lekcje
na ten temat, a także przygotowały:
informacje 
o obradach okrągłego stołu, referat
na temat wolności odzyskanej
przez naród polski oraz informacje
o wydarzeniach 
i postaciach z nimi związanych,
prezentacje multimedialne, gazetkę
ścienną. Lekcje te były bardzo
ciekawe i interesujące.
                                              A.P.

            25 rocznica  
         demokratycznych      
wyborów do sejmu i senatu

W Polsce Dzień Dziecka
obchodzony jest od roku 1950 
w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy
zorganizowano go w związku 
z akcją zbierania podpisów pod
Apelem Sztokholmskim. Miał on 
na celu nakłonienie  narodów 
do przeprowadzenia plebiscytu 
w sprawie zakazu produkcji broni
atomowej. Każda szkoła ma
swojego rzecznika praw dziecka.
Rzecznik stoi na straży praw
dziecka określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. U nas 
w szkole rzecznikiem jest pani
Jadwiga Przecherska. 

Najlepiej porozmawiaj z rodzicami,
szkolnym pedagogiem lub
wychowawcą. Możesz też
skorzystać z telefonu zaufania :
0 800 12 12 12. 

Czy wiesz, że jako dziecko masz
prawo do : 
wychowywania się w rodzinie,
adopcji, oświaty i nauki,
kultury, wypoczynku i rozwoju,
ochrony zdrowia i opieki
medycznej, wszechstronnego
rozwoju osobowości, swobody
wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji, ochrony
przed wyzyskiem i poniżającym
traktowaniem, prywatności,
równości. Jeżeli ktoś narusza
Twoje prawa powinieneś to zgłosić. 
                                    Jasiek ;3 

K.M>

K.M.

Uczniowie klas
starszych wzięli
udział w
lekcjach
wolności.
Szóstoklasiści
więcej wiedzieli
na temat 4
czerwca 2014
roku, ponieważ
mówią o tym 
na lekcjach
historii.
Młodszych
należało
wprowadzić
 w zagadnienie.
Ich zadanie
polegało na
zilustrowaniu,
jak rozumieją
pojęcie
odzyskania
wolności przez
Polskę 
i Polaków 
4 czerwca 2014
roku.

K.M.

K.M.
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           Młodzi poeci
Wywiad z Weroniką Kyzioł

Przedstawię Wam teraz pewną uzdolnioną pisarsko
uczennicę kl. 3 Gimnazjum nr 2 w Czeladzi,
absolwentkę naszej szkoły. Wywiad został
przeprowadzony z Weroniką Kyzioł – laureatką kilku
konkursów literackich oraz poetyckich.

Co skłoniło Cię do pisania wierszy?
Czasami trudno jest wyrazić przeżycia  i uczucia,
które ma się w sercu. Wiersze pozwalają wyrazić
to, co się czuje, jednocześnie nie zdradzają
wszystkiego do końca, zawsze są owiane jakąś
tajemnicą.
Co najbardziej fascynuje Cię w poezji?
Właśnie ta tajemnica. W końcu to czytelnik
interpretuje wiersz. Czasami odnajduje w nim coś
innego, niż chciał przekazać autor.
Od ilu lat piszesz wiersze?
Odkąd nauczyłam się pisać i czytać. Najpierw
recytowałam krótkie wierszyki, które mi się
podobały. Pierwszy wiersz napisałam o tematyce
sportowej na konkurs, dostałam za niego
wyróżnienie. Napisałam go w 2 klasie szkoły
podstawowej, miałam wtedy 8 lat.
Jaką tematykę lubisz poruszać w swoich
utworach?
Kiedy byłam młodsza lubiłam pisać wiersze o
przyjaźni, potem przyszedł czas na wiersze o
przyrodzie, szczególnie podczas wakacji.
Następnie zaczęłam pisać o poważniejszych
tematach: o miłości, o Bogu i wierze.
Jak wygląda twój warsztat pracy?
Nie mam specjalnego warsztatu pracy, wiersz
tworzy się najpierw w sercu, potem spisuje go na
kartkę lub na komputer. Nie da się napisać
wiersza na siłę, do tego potrzebne jest
natchnienie.
Dziękuję za rozmowę.

Może i ktoś z Was zainteresuje się poezją. Jest to
naprawdę fascynujące hobby.
                                                   :-) N.K.

Z kamienia

Z kamienia jestem i w proch  się obrócę 
Umarło radosne me ciało
Zostałeś w tyle,  już się nie odwrócę
-Me serce zbyt kochać cię chciało

Lecz gdy cię widzę jak piasek się sypie
Kamienna mych uczuć powłoka
Ostatnią wolą jest byś na mej stypie 
Złożył swe usta na kamiennych zwłokach

W głębi mej duszy, co mieszka w  kamieniu
Wciąż tli się iskra radości
Więc kiedy zasnę w błogim zapomnieniu
Twe imię wspomną me kości

A jeśli przyjdzie kochać cię do końca
To szepną me usta płaczliwi
Lub krzykną, z ostatnim oddechem, do słońca
Jak bardzo kochałam prawdziwie !

a.n. a.n.
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     LEGO „The Hobbit”

ŚWIAT ZWIERZĄT

W ostatnim w tym roku szkolnym wydaniu gazetki
zajmiemy się LEGO „The Hobbit”. Podczas rozgrywki
możemy przeżyć dwa wspaniałe filmy, czyli Hobbit.
Niezwykła Podróż i Hobbit. Pustkowie Smaug’a ,
a trzecia część ma być dodana do gry jako DLC. 
Na początku gry wcielamy się w Thorina - ojca Thraina
i wnuczka Throra. Naszym zadaniem jest dotarcie do
jaskini, w której znajdziemy serce góry. Następnie
trzeba uratować Throra podczas ataku Smaug’a. Mniej
więcej tak przedstawia się pierwszy poziom, resztę
odkryjcie sami. Gra dostępna jest na PC, PlayStation
3, Xbox 360, 3DS, Wii U, Xbox One, PlayStation 4,
PlayStation Vita, Mac. Sam w to nie grałem, lecz mam
zamiar. Serdecznie polecam Wam tę grę i życzę
udanych wakacji.
                                                                        K.S

Na pewno znacie piosenkę amerykańskiego wokalisty
Pharella Williamsa. Jeżeli nie – dowiecie się o niej ode
mnie. Utwór opowiada o szczęściu mimo przeciwności
losu. Teledysk powstał na przedmieściach Los
Angeles, gdzie młody Williams tańczy z mieszkańcami
i są ,,happy‘’ – szczęśliwi. Piosenka stała się wielkim
hitem i użyto jej do ścieżki z dźwiękowej animowanego
filmu "Minionki 
rozrabiają". Jest również utworem promującym drugi
solowy album tego wokalisty. Serdecznie zapraszam
Was to posłuchania jej, ponieważ piosenka ,, wpada w
ucho ‘’ i jest bardzo pozytywna. 
Polecam. 
                                                                    Jasiek ;3

          Moja muzyka
                             

A.N.

Gepard - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny
kotowatych. Nazwa rodzajowa, oznacza po grecku
„nieruchomy pazur” (gepardy jako jedne z nielicznych
kotów nie potrafią chować pazurów), a nazwa
gatunków, oznacza po łacinie „grzywiasty”, z powodu
grzywy, która zdarza się u niektórych młodych
gepardów (tzw. reksów). Polska nazwa „gepard”
pochodzi z średniowiecznej łaciny: gattus pardus, co
znaczyło „kot-leopard”.
Leniwce są to średniej wielkości nadrzewne zwierzęta
z mocnymi kończynami, opatrzonymi bardzo długimi
pazurami, na których poruszają się grzbietem w dół,
zwisając z gałęzi drzew. Środkowe człony palców są
zrośnięte. Leniwiec jest roślinożercą. Ciało leniwca
potrzebuje prawie o połowę mniej kalorii niż ciała
innych ssaków o podobnych rozmiarach. Dzięki temu
pożywienie roślinne w pełni mu wystarcza.

A.N.A.N. A.N.
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      Podróże z Karolem
                  Egipt

Witajcie w ostatnim już wydaniu gazetki na ten rok
szkolny. Dzisiaj zajmiemy się Egiptem. Państwo
położone w północno-wschodniej Afryce 
z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt 
graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym
wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie.
Od północy rozpościera się Morze Śródziemne, a na
wschodzie Morze Czerwone.  Najwyższy punkt: Góra
Świętej Katarzyny 2629 m n.p.m. Najniższy punkt: Al-
Kattara 133 m p.p.m. 
Egipt to także kraj pełen piramid i innych 
różnorakich budowli, między innymi:
Sfinx, Piramidy w Gizie, Świątynia Ramzesa II 
w Abu Simbel, oraz Dolina Królów. W wielu 
egipskich piramidach spoczywają faraonowie, czyli
królowie starożytnego Egiptu. Zanim martwe ciało króla
zostało wniesione do świątyni, musiało przejść proces
mumifikacji. Mumifikacja to m.in. zawinięcie ciała w
bandaże, aby je zakonserwować. I to tyle na ten rok
szkolny. Zapraszam Was do czytania naszej gazetki
także w następnym roku szkolnym.            
                                                                         K.S

A.N. A.N.

A.N.
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Moje hobby
Modele i samoloty

MODELE
Modelarstwo to działalność człowieka polegająca na
odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów w postaci
pomniejszonych modeli. Najczęściej pojmowane jest
jako zabawa, może być także sportem. Przedmiotem
modelarstwa mogą być praktycznie wszystkie obiekty
otaczającego świata. Najczęściej są nimi samoloty,
statki i różne pojazdy, zwłaszcza wojskowe, ale też
figurki ludzi lub innych istot (rzeczywistych lub
fantastycznych), a także budowle lub całe wycinki
terenu odwzorowane w formie makiet lub dioram,
często przedstawiających różne sceny lub
wydarzenia.
Najpopularniejsze jest redukcyjne modelarstwo
plastikowe - budowa modeli z gotowych fabrycznych
zestawów, które trzeba skleić i pomalować; popularne
jest także modelarstwo kartonowe - budowa modeli z
wydrukowanych kartonowych elementów.
Modelarstwo RC - dziedzina modelarstwa, w której
modelem steruje się zdalnie za pomocą fal
elektromagnetycznych.
Modelarz kontroluje zachowanie się modelu za
pomocą układu zdalnego sterowania, w którego skład
wchodzi nadajnik, odbiornik oraz mechanizmy
wykonawcze. Między nadajnikiem i odbiornikiem nie
ma żadnego fizycznego połączenia; komunikacja
odbywa się poprzez fale elektromagnetyczne.
Modele RC można podzielić na modele latające,
jeżdżące oraz pływające. Rodzaj wyposażenia
stosowany w każdym z powyższych rodzajów
modelarstwa jest różny m.in. ze względu na ilość
kanałów koniecznych do poprawnego kontrolowania
modelu.

F-35A — samolot startujący i lądujący w sposób
konwencjonalny (CTOL) przeznaczony do zastąpienia
należących do amerykańskich Sił Powietrznych
maszyn F-16 Fighting Falcon i A-10 Thunderbolt II.
Planowane wprowadzenie maszyn do służby ma
nastąpić w 2014 roku.
- F-35B — samolot krótkiego startu i pionowego
lądowania STOVL mający zastąpić maszyny Korpusu
Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych AV-8B
Harrier II i Harrier GR.7/GR.9 należące do brytyjskiego
RAF-u i Royal Navy. Planowane wprowadzenie
maszyn do służby w 2015 roku.
- F-35C — przeznaczony dla US Navy samolot
pokładowy, który zastąpi maszyny typu F/A-18 Hornet,
ale tylko wersji A/B/C/D. Planowane wprowadzenie do
służby w 2015 roku.
Osobiście to mój ulubiony myśliwiec.
A moim ulubionym ulubionym samolotem bojowo-
transportowym jest Bell-Boeing V-22 Osprey –
wielozadaniowy samolot pionowego startu 
i lądowania VTOL. Zaprojektowany do wykonywania
misji, do których zazwyczaj stosowano śmigłowce, ale
o zasięgu samolotu z napędem turbośmigłowym.
                                                                     W.G.

F-35 Samolot pionowego startu posiadający 1 silnik
odrzutowy. Ciekawostka: pojawia się 
w grze BF4. Lockheed Martin F-35 Lightning II
(ang.błyskawica) – amerykański jednomiejscowy,
jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej
generacji zbudowany przez korporację Lockheed
Martin w ramach projektu Joint Strike Fighter, który
miał na celu zbudowanie maszyny spełniającej
wymagania wszystkich rodzajów amerykańskich sił
zbrojnych.

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.
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Warto uczyć się
języków obcych

SZKOLNY
KONKURS
PRZYRODNICZY

Dzień Matki i
Dzień Dziecka

Klasowa
uroczystość

W tym roku szkolnym uczniowie klas czwartych wzięli udział 
w Szkolnym Konkursie Przyrodniczym organizowanym przez panią 
A. Jaroń. Do finału doszli najlepsi: M. Kawecki, P. Owczarek, A. Skwiot
i J. Zając. Ostateczna rozgrywka miała miejsce 2 czerwca. Finalistom
kibicowali rodzice, wychowawcy. Honorowym członkiem jury była
Dyrektor szkoły mgr E. Galbas- Tomczyk. Uczniowie wykazali się
olbrzymią wiedzą. Poziom był bardzo wyrównany. Zwyciężył M.
Kawecki.     Gratulujemy!                                                            K.M.

K.M.

K.M>

K.M.

6 czerwca 2014 roku odbył się
Konkurs Języka Angielskiego ’’
Macmillan Primary School
Tournament II ” zorganizowany
przez Szkołę Podstawową nr 7 
w Czeladzi. Do konkursu przystąpili
uczniowie z klas 1-3
 i 4-6 z czeladzkich szkół.

W kategorii klas 1-3: 
I m Jan Podgórski kl. III b 
II m Wiktoria Bobbe kl. IIIa 
III m Zuzanna Pasterny kl. IIIa 
W kategorii klas IV- VI: 
II m Dominik Blochel kl. VI a 
III m Jerzy Spyra kl. Vb
                                             B.B.

a.n.

3 czerwca uczniowie klasy IVb zaprosili swoje mamy na uroczystość 
z okazji ich święta. Wspólnie z wychowawczynią przygotowali program
artystyczny i laurki. Mamy upiekły pyszne ciasta. Po występie pociech
odbyły się zabawne konkursy. Mamy odnajdywały najpierw swój portret
wykonany przez syna/córkę, potem rozpoznawały rączkę swojego
dziecka - nikt się nie pomylił. Natomiast kilka zabawnych pomyłek miało
miejsce podczas konkursu "Czy znasz swoja mamę?". Tu okazało się, że
dzieciaki najczęściej pomagają swoim mamom w gotowaniu, o czym one
wcale nie wiedziały.
                                               Z.P., W.G.                                                      

K.M.

K.M.

K.M.

a.n.
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           WIADOMOŚCI 
             SPORTOWE

             SUKCESY 
      W BADMINTONIE

III miejsce na 56. Zlocie
Śląskich TKKF

11.05.2014 roku na hali MOSiR w Czeladzi odbyły się
kolejne, trzecie już zawody w badmintona z cyklu
Grand Prix. Z bardzo dobrej strony pokazali się
uczniowie naszej szkoły, którzy startowali w kategorii
rocznika 2001-2002.
Wśród dziewczyn, kolejny raz na podium znalazła się
Kalina Król, która zajęła II miejsce, a tuż za podium na
IV miejscu uplasowała się Natalia Ziółkowska.
Znakomity wynik osiągnęli chłopcy, całkowicie
dominując w tej kategorii wiekowej. I tak I miejsce
zdobył Łukasz Homel, II miejsce Miłosz Wojtanek,
natomiast na 3 miejscu uplasował się Marcel Janik.
Gratulujemy wspaniałych wyników!
Podsumowanie wyników:
Kategoria dziewcząt rocznik 2001-2002:
1 miejsce Kurek Weronika SP2
2 miejsce Król Kalina SP1
3 miejsce Kurek Joanna SP2
4 miejsce Ziółkowska Natalia SP1
5-6 miejsce Bucka Magdalena SP1, Żak Paulina SP1
7 miejsce Staniszewska Zuzanna SP1

Kategoria chłopców rocznik 2001-2002:
1 miejsce Homel Łukasz SP1
2 miejsce Wojtanek Miłosz SP1
3 miejsce Janik Marcel SP1
4 miejsce Pietrzak Patryk SP1
5-6 miejsce Piaszczyk Patryk SP1, Porzuc Michał
SP2 
                                                              M.J.

         Tenis stołowy z okazji Dnia Dziecka

P. Owczarek II m., 
A. Fitacz III m.,
A. Sulik II m.,N. Ogórowska III m.,
SP1 zespołowo zajęła II miejsce!
                                                              K.M-G

M.J.

W niedzielę 25 maja w Katowicach odbył się 56.
Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk Śląskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Podczas
zawodów sportowcy amatorzy rywalizowali w 13
konkurencjach, m.in. w biegach, siatkówce, piłce
nożnej, pływaniu, strzelectwie. TKKF Saturn Czeladź
miedzy innymi dzięki zawodnikom z naszej szkoły
zajął III miejsce, zdobył druzynowo aż 435 punktów.
Najlepiej spisali się: E. Galbas-Tomczyk (strzelanie,
pływanie), J. Wcisło (ringo), M. Janik (szachy), M.
Tomczyk, H. Starościak, K. Król, P. Żak. 

          Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
Ania Kapral zajęła III miejsce.

Lekkoatletyczny Festiwal Biegowy w Ożarowicach
Natalia Ogórowska zajęła I miejsce w biegu na 100 m.
                                                                    K.M-G

M.J.


