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                 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

            DROGI    
     NAUCZYCIELU

Ty masz doświadczenie
My młodość niewinną.
Ty masz wielką mądrość,
My mowę dziecinną.
Tobie nie wystarcza
Nasza słów swoboda
Chcesz byśmy przeżyli
Życie jak przygodę.
Za twe wszystkie rady
I uparte kroki
Chcemy podziękować
Nauczycielu drogi!
                                                

Choć dzieli wielka nas różnica
Twych doświadczonych - naszych młodych lat,
Jednak zatarła się granica,
Którą pokoleniom stawia świat.
Widzimy nieraz, że znużenie
Na czole Twoim kładzie cienie,
A jednak zawsze masz siły,
Byśmy się dobrze uczyli,
By nie był stracony czas!

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału 
do kształtowania naszych sumień,
Abyście uczyli nas pokonywania zła 
i kierowania się w życiu tylko dobrem. 
Potrzebne są nam wzorce i Wy, 
drodzy Nauczyciele 
jesteście takimi wzorcami.
                                                                                 

Dzień Edukacji Narodowej od 1982 r. to
polskie święto oświaty i szkolnictwa
wyższego. Zostało ustanowione 27
kwietnia 1972 r. jako Dzień Nauczyciela.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej(KEN), która została
utworzona z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i zrealizowana
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14
października 1773 r.
W tym dniu świętują wszyscy pracownicy
oświaty, wszyscy, którzy mają wpływ na
umysły młodych ludzi, opiekują się nimi,
wychowują i kształcą.

                                           J.Z., A.F.

http://www.prezenty-i-zyczenia.pl/Tag/1,Dla-nauczyciela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis?aw_August_Poniatowski
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         SZKOLNE     WIADOMOŚCI

   DZIECI MAJĄ
        GŁOS

        ACH, CI
      CHŁOPCY

POSPRZĄTAJMY
NASZĄ PLANETĘ

Sprzątanie Ziemi to
międzynarodowa kampania
odbywająca się na całym świecie w
trzeci weekend września. Polega
na zbiorowym sprzątaniu śmieci
zalegających poza miejscami
przeznaczonymi do ich
składowania. Jest ważna dla ludzi,
zwierząt i środowiska. Polega na
tym, że segregujemy śmieci, nie
wyrzucamy odpadów do lasu, np.:
pustych, szklanych butelek, bo
powodują pożary, plastikowych
opakowań, papierów, zepsutych
sprzętów elektronicznych itp.
                        A.B., A.S.

W naszej
szkole odbył się
apel
poświęcony
sprzątaniu
Ziemi.
Uczniowie klas
szóstych
tradycyjnie wraz
z opiekunami
sprzątali
wzgórze
Borzecha.

Dbajmy
 o nasze
środowisko,
które jest
domem
zwierząt
 i roślin.
Wyrzucajmy
śmieci 
do kosza.
Segregujmy
odpady. 

                J.W.

K.S.

K.M.

We wrześniu naszej szkole odbyły
się wybory do samorządu
uczniowskiego. Uczniowie klas
2 - 6 po obejrzeniu plakatów
wyborczych i wysłuchaniu
prezentacji kandydatów głosowali.
Większością głosów wybrano:
przewodniczącą SU została
Magdalena Bucka z kl. VI b, jej
zastępcą została Katarzyna Gądek
z kl. IVa, a sekretarzem
mianowano Wiktorię Gałę
z kl. VIb.
                                   O.S. J.Z

W naszej szkole Dzień Chłopaka
jest obchodzony 30 września. 
W tym roku w każdej klasie
chłopcy otrzymali sympatyczne
prezenty od swoich koleżanek. 
Samorząd Uczniowski
zorganizował wybory
na najsympatyczniejszego 
chłopca w szkole. W każdej 
klasie zostało przeprowadzone
tajne głosowanie.
Najwięcej głosów otrzymał : 
Kuba Motylski z klasy IV b.
Gratulacje!
                                     A.F., J.Z.

A.N.

K.S.

K.M.

A.N.
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ZWIERZĘTA
                  ŚWIATA

Płetwal błękitny to gatunek walenia z rodziny
fałdowców, ale także największe znane zwierzę
historii Ziemi. Długość ciała tego ssaka dochodzi
do 33 metrów, a masa ciała do 190 ton. 
Płetwal błękitny ma dwa otwory nosowe, małą płetwę
grzbietową w tylnej części ciała i dużą płetwę ogonową
z wyraźnym wcięciem pośrodku.
Dawniej w oceanach żyło wiele osobników tego
gatunku, niestety masowe polowania na wieloryby 
w XX stuleciu sprawiły, że populacja płetwali błękitnych
zmniejszyła się wielokrotnie. 
W oceanie płetwal ma jedynego wroga, 
którym jest orka.

Ryjówka etruska to gatunek owadożernego ssaka
z rodziny ryjówkowatych. Jest ona małym, ruchliwym
zwierzątkiem z długim, wąskim i gładkim ryjkiem.
Długość głowy i tułowia ma od 35 do 48 mm, długość
ogona od 24 do 29 mm, a masa ciała wynosi od 1,3-2
g. Jest najmniejszym z żyjących obecnie ssaków.
Występuje ona w południowej Europie, południowej Azji
i północnej Afryce.
                                              
                                                      J.W.

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.
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PODRÓŻUJ 
                  Z NAMI

    WARTO PRZECZYTAĆ

Witajcie w pierwszym w tym roku szkolnym wydaniu
gazetki Wiadomości Szkolnego  Mundurka. Dzisiaj
przedstawimy Wam Tadź Machal . 
Tadź Machal to indyjskie mauzoleum wzniesione
przez Szahdżahana.
Zostało wzniesione w Agrze, mieście nad rzeką
Jamuna, w indyjskim stanie Uttar Pradesh. 
Tadź Mahal składa się z głównej świątyni
z wielką kopułą, charakterystyczną dla sztuki islamu i
olbrzymią bramą. Jest ona osadzona
na plincie, w której rogach stoją cztery minarety
 – wieże, z których imam nawołuje wiernych do
modlitwy.
Uzupełnieniem kompleksu jest podzielony na cztery
części ogród krajobrazowy. Żona Szahdżahana,
zmarła przy porodzie jego czternastego dziecka.
Według legendy przed śmiercią zobowiązała męża do
spełnienia 3 obietnic: nigdy się nie ożenić,
zaopiekować się dziećmi oraz postawić na jej cześć
budynek, który będzie ją upamiętniał po śmierci.
Sumienny mąż spełnił wszystkie prośby. Postanowił
nawet zbudować grobowiec-mauzoleum, który byłby
godzien jego zmarłej żony.  Po ukończeniu budowy
miał on
rzekomo wydać rozkaz o obcięciu kciuków wszystkim
robotnikom, by nigdy nie byli już 
w stanie stworzyć podobnego dzieła.
W 2004 roku świętowano 350. rocznicę 
ukończenia jego budowy, zaś niedługo potem,
7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony jednym
z siedmiu nowych cudów świata.

                                               K.S J.S

A.N.

Dziennik cwaniaczka  to humorystycznie
przedstawione zapiski dokonane w swoim 
pamiętniku przez gimnazjalistę Grega Heffleya. Notatki
opowiadają o jego życiu, o perypetiach 
w domu i w szkole. 
Greg ma 13 lat, dwóch braci, a jego najlepszym
przyjacielem jest Rowley Jefferson. 
Każda z części opowiada o czymś innym, 
a fabuła przedstawiona w tej serii książek 
śmieszy i zaskakuje. 
Autorem jest Jeff Kinney, także on wykonał 
ilustracje. Bardzo polecamy Wam tę serię
książek, ponieważ jest ona naprawdę świetna
i zabawna.
                                                           J.O.N.S.

Pamiętaj, że podróże
kształcą!

A.N.
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          MOJA MUZYKA
              Knife Party

   Nowe modele iPhone'a

W tym wydaniu gazetki szkolnej w roku 2014
pierwszym zespołem, jaki opiszemy, będzie
australijska grupa muzyczna o nazwie "Knife Party".
Zespół jest szczególnie polecany dla osób
słuchających muzyki nowoczesnej (dupstep).
Założycielami tej grupy muzycznej są Rob Swire 
i Gareth McGrillen.Tworzą również muzykę
elektroniczną w zespole "Pendulum", który też
serdecznie polecamy. "Knife Party" zostało założone w
2011 roku w Perth; dotyhczas wydali trzy albumy.
Pierwszy to "100% No Modern Talking" - wydali go
 w 2011 roku. zamieścili na nim utwory:
1."Internet Friends", 2."Destroy Them With Lasers",
3."Tourniquet", 4."Fire Hive".
Drugim albumem wydanym w 2012 roku przez 
"Knife Party" był ich najbardziej znany album "Rage
Valley". Na płycie pojawiły się :
1.”Rage Valley”, 2.”Centipede”, 3.”Bonfire”,
4.”Sleaze”.
Trzecim i ostatnim albumem wydanym w 2013 roku
był „Haunted House” Utwory znajdujące się na tej
płycie to:
1.”Power Glove”, 2.”LRAD”, 3.”EDM Dead Machine”,
4.”Internet Friends VIP Mix”.
’’Knife Party’’ to zespół, który jest godny uwagi
słuchaczy dupstepu. Bardzo go Wam polecamy!
                                                                 J.O,N.S.

19.09.2014 r. firma Apple zaprezentowała dwa nowe
modele iPhone'a: 6 i 6 Plus. Podamy Wam wszystko,
co warto wiedzieć na temat nowego flagowca firmy 
z Cupertino. Plotki na temat nowego iPhone'a pojawiły
się wiele miesięcy przed jego premierą. 
Tym razem pogłoski sprawdziły się - Apple pokazało
dwa osobne modele: jeden 
z ekranem o przekątnej 4,7, a drugi 5,5 cali. Razem 
z nowymi iPhone`ami ukarze się Apple Watch, czyli
zegarek od firmy Apple. Apple Watch jest wyposażony
w 512 MB pamięci RAM i 4 GB pamięci wewnętrznej.
Będzie więc to dokładnie tyle, co 
w Samsungu Gear 2 i LG G Watch R. Bateria 
w ciągłym użyciu potrafi wytrzymać nawet 5 godzin 
i 22 minuty, nie jest to jednak zbyt wiele 
w porównaniu ze zwycięzcą rankingu, Sony Xperią Z3.
Konstrukcja Japończyków może pochwalić się 
aż 9 godzinami i 29 minutami pracy na jednym
ładowaniu. Także Galaxy S5 jest lepszy od swojego
amerykańskiego konkurenta – z wynikiem 7 godzin 
i 38 minut plasuje się mniej więcej pomiędzy 
iPhone 6 i smartfonem Sony.
Bardzo polecam ten telefon, ponieważ moim 
zdaniem jest to cud techniki od Apple.
                                                                       J.Z.

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.
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TO JUŻ 40 LAT JEDYNKI
NA ULICY REYMONTA 80!

zy wiecie, że nasza szkoła ma już 112 lat?
Kilkakrotnie zmieniała swoje siedziby. Pierwszy
budynek, w którym się mieściła szkoła, to budynek
przy ulicy Bytomskiej, później od 1908 r. Jedynkę
przeniesiono do nowowybudowanej siedziby przy ulicy
Będzińskiej 10. W czasie II wojny światowej uczyły się
tam dzieci niemieckie. Niestety szkody górnicze
spowodowały zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów
oraz nauczycieli. Nie wolno tam było nawet biegać,
ponieważ groziło zawaleniem. W 1968 roku dzieci
przeniesiono do dwóch szkół SP 2 i SP 8 (obecny
Miejski Zespół Szkół), gdzie lekcje dla nich zaczynały
się o godz. 1400 a kończyły między 19 a 20. Ponieważ
dzieci same bały się wracać 
do domu, codziennie inna trójka rodziców przychodziła
po nie i zaprowadzała
do domu. W roku szkolnym 1972/1973 na skutek
interwencji rodziców decyzją władz oświatowych
Jedynka została przeniesiona do budynku Szkoły nr 4
(obecne Gimnazjum nr 2 przy ulicy Katowickiej). Tam
dzieci mogły rozpoczynać 
naukę o godz. 8. Po kolejnej rejonizacji szkół władze
oświatowe podjęły decyzję o rozpoczęciu pracy Szkoły
Podstawowej nr 1 w budynku przy ul. Reymonta 80, w
której mieści się już od 40 lat. 
W nowej siedzibie funkcję dyrektora pełnili
kolejno:
- Tarnówka Ryszard 1974 – 1984
- Kwiatkowska Henryka 1984 – 1988
- Niciarz Wojciech 1988 – 1997
- Jaros Włodzimierz 1997 – 2007
- Galbas Ewa 2007 – 2014
- Jędrusik Joanna p.o. 2014 – nadal
Przez 40 lat w naszej szkole zaszło wiele zmian:
- zmieniły się metody oraz przedmioty nauczania,
- czas trwania nauki oraz zmianowość (z 2-3 zmian 1
zmianę), pięć dni w tygodniu, 
- szkoła posiada salę gimnastyczną dużą 
i małą,  salę do gimnastyki korekcyjnej odpowiednio
wyposażoną,
- w pracowni przyrodniczej znajduje się tablica
multimedialna zakupiona do projektu Czeladzką Ligę
Naukową,

- posiadamy pracownię językową na 16 stanowisk,
pracownię komputerową 15- stanowiskową, szatnię
w której znajdują się szafki dla klas IV-VI oraz szatnię
z wieszakami dla klas młodszych, piękną stołówkę
i nowoczesną kuchnię,
- przystosowano sale lekcyjne dla klas I-III tak, 
aby nauka przebiegała w sposób zabawny
 i przyjemny,
- w 2014 przed szkołą wybudowano plac zabaw,
- powstało wiele kół, np. matematyczne,
przyrodnicze, regionalne, istnieje chór szkolny, działa
Młodzieżowe Koło Filatelistyczne, gazetka szkolna,
odbywają się zajęcia SKS-u.
Uczniowie i nauczyciele chętnie uczestniczą 
w projektach: należymy do Śląskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie, Junior Media - na makietach
Dziennika Zachodniego publikowana jest gazetka
Wiadomości Szkolnego Mundurka , Śniadanie daje
moc, Młodzi Odwagi, Bezpieczna Szkoła, Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy,
Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III, Klub
Czterech Żywiołów, Świerszczykowy Klub Pożeraczy
Liter, eksperyment pedagogiczny, Ekstraklasa 
oraz praca na interaktywnej platformie WSiPNET
 z matematyki. 
Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii Pola
Nadziei. Na stałe w tradycji szkoły zapisały: Festyn
Rodzinny - impreza dla uczniów i ich rodzin z tańcem,
śpiewem i zmaganiami sportowymi
 oraz Dni Otwarte Szkoły, w czasie 
spotykamy się z przedszkolakami.
Miarą efektywności nauczania jest wynik
sprawdzianu szóstoklasisty, a ten zawsze mamy
bardzo dobry, a nieraz najlepszy w mieście, 
a nawet w województwie.                                        
                                                                     A.P.

A.N. A.N.
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    NASZA TWÓRCZOŚĆ

       SPORT W SZKOLE

                 Martyna Gawron

                W moim ogrodzie

         W moim ogrodzie,
         Roślin jest wiele,
         A każda spełnia moje życzenie,
         Róża dzika pachnie jak włosy,
         Moje marzenia to wonne wrzosy,
         Bartki wspomnienia mojego lata,
         Wierzba szum morza,
         Słonecznik słońce,
         Wiśnie, śliwki, gruszki-smaki,
         Mój ogród jest właśnie taki.

              
                  Łukasz Tarnówka

                        Mleko

         Kotek chciał się napić mleka,
         Stara babcia wciąż narzeka,
         Skąd ci wezmę twoje mleko,
         Jak do sklepu za daleko,
         Krowa mleka nie chce dać,
         Lepiej kotku chodźmy spać.

                Daria Nagórska

                     Uśmiech

          Pochylam głowę dziękując
          za ciszę
          i za uśmiech
          bliźniego
          przeznaczonego
          dla mnie ...

Zawody miejskie "V turniej piłki nożnej o puchar
Donalda Tuska":
1 m dziewczęta kat. 10-11 lat : J. Mrzyczek, 
Z. Przybyłek, Z. Pasterny, A. Karczewska, 
N. Winiarska, A. Tarnówka, E. Borowiecka
1 m dziewczęta kat. 12-13 lat : D. Nagórska, 
Z. Ferfecka, M. Bucka, N. Kyzioł, M. Gawron, 
D. Tokarska, Z. Pawlusińska, W. Gała, 
N. Ziółkowska.
2 m chłopcy 10-11 lat: k. Zatoń, K. Kulesza, 
J. Motylski, K. Kowalik, D. Szuliński, J. Pytlewski
1 m chłopcy 12-13 lat: M. Walczak, K. Soćko, 
D. Mazur, Ł. Tarnówka.
2 m w eliminacjach do zawodów wojewódzkich 
"V turniej piłki nożnej o puchar Donalda Tuska": 
M. Walczak, K. Soćko, D. Mazur, Ł. Tarnówka.
3 m zespołowo w Memoriale lekkoatletycznym im.
Józefa Pawełczyka indywidualnie: 1 m W Żołądź 
w biegu na 60 m, 3 m w skoku w dal.
Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców :
zawody miejskie - 2 m dziewcząt
zawody powiatowe - 7 m : J. Warot, O. Naziębło, 
Z. Pasterny, Z. Ferfecka, W. Gała, A. Tarnówka, 
D. Wójtowicz,
chłopcy - zawody miejskie - 3 m, zawody powiatowe 7
m : Ł. Homel, K. Soćko, P. Piaszczyk, D. Szuliński, K.
Kowalik, Ł. Tarnówka
Zawody miejskie piłce nożnej: IV m.
                                                                       M.M., A.K.

K.M. K.M.
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   MISTRZOSTWA ŚWIATA
          W SIATKÓWCE 
             W POLSCE!

6 września 2014 roku pojechałam do Katowic
na mecz piłki siatkowej. To właśnie w naszym
kraju odbyły się mistrzostwa świata w tej
dyscyplinie sportowej. Jest to najwyższej rangi
impreza sportowa, która organizowana jest
co 4 lata. Obejrzałam na żywo dwa spotkania.
pierwszym meczu grały: Finlandia i Niemcy ,
a w drugim: Brazylia i Korea. Niemcy wygrali 3:1.
Natomiast Brazylia 3:2. Oba mecze były bardzo
zacięte, widowiskowe, obfitowały w dużo
dramatycznych sytuacji . Bardzo pozytywne
wrażenie pozostawili po sobie kibice z Finlandii.
Byli to bardzo sympatyczni ludzie , którzy świetnie
bawili się na meczu .
   
                                                              M.U.

Ostateczne starcie największych gwiazd światowej
siatkówki odbyło się w katowickim spodku. 
O 20:15 po przeciwnych stronach siatki stanęły dwie
najlepsze drużyny, aby walczyć o tytuł 
Mistrza Świata. 63 tysiące kibiców śpiewających hymn
Polski, wstrząsnęło Stadionem Narodowym 
w Warszawie podczas meczu otwarcia. 
Na ostatnim meczu 21 września zagrano Mazurek
Dąbrowskiego, tym razem w katowickim spodku!
Mecz był fascynujący, a nasi zawodnicy kolejny 
raz nie zawiedli swoich wiernych kibiców. Polska
wygrała z Brazylią 3:1 i została Mistrzem Świata.
Wiwatowano na cześć biało-czerwonych do późnej
nocy.  Hurrrra!!!                                         M.U.

    
      NASZA  REDAKCJA

A.N.

A.N.

POLSKA
            MISTRZEM
                           ŚWIATA!

Polska drużyna siatkarzy dostarczyła 

swoim kibicom wielu pozytywnych emocji.

Nasi reprezentanci przegrali tylko jeden
mecz (z USA), a Brazylię pokonali aż dwa
razy!!!

redaktor naczelny: J. Olszewski, 
K. Skucha, A. Kossakowski, M. Ufel, 
A. Biedra, A. Pieńkos, A. Skwiot, A. Fitacz, J. Zając, J.
Warot, W. Gała, D. Wójtowicz, N. Kyzioł,  
I. Oczkiewicz-Jałowiecki, J. Zborowski, N. Skrzydlak,
M. Iwańczuk, M. Matysiak, J. Spyra, Z. Ferfecka

A.N.

A.N.


