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     WRESZCIE NADESZŁA UPRAGNIONA WIOSNA!

       Prima aprilis

21 marca, jak wszyscy wiemy, był
kalendarzowy 1 dzień wiosny. Mimo, że na
dworze nie było jeszcze tego widać,
wszyscy cieszyli się z tej okazji.  Z tym
dniem związanych jest wiele tradycji 
i obrzędów takich jak bocianie łapy.
Bocianie łapy to bułeczki, które wypiekano
na powitanie ptaków powracających
wiosną z ciepłych krajów, pieczywo miało
kształt bocianich łap. Wkładane do gniazd,
zapewnić miało urodzaj. Podobnie
magiczną moc przypisywano lepionym z
ciasta miniaturkom narzędzi rolniczych:
pługom, bronom, kosom.
Istnieje jeszcze wiele innych obrzędów,
np.: Święto Jare, Święto Jaskółki, Topienie
Marzanny.
                                                         

Święto Wiosny obchodzimy również w naszej szkole. Ubieramy
się wtedy na zielono lub mamy przyczepione kwiaty do bluzek. Na
korytarzach szkolnych robi się tego dnia wiosennie.
                                                                                           A.P.

Prima aprilis obchodzimy 1 kwietnia. Tego dnia tradycyjnie robimy
komuś psikusa. Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej
przez Niemcy w XVI wieku. Grecy wiążą historię tego dnia z
mitem o Demeter i Persefonie. Persefona, czyli córka bogini
urodzaju,  miała zostać porwana do Hadesu właśnie na początku
kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu
córki, ale przebiegłe Echo ją zwiodło. 
Polski poeta Wacław Potocki tak pisał o tym dniu: „Prima Aprilis,
albo najpierwszy dzień kwietnia. Do rozmaitych żartów moda
starolenia”.

                                                                                    A.P.,D.W.

A.N. A.N.
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            Gminny Konkurs Recytatorski

Monte Cassino -
konkurs

Sukces naszych
      anglistów

6 marca w Miejskim Domu Kultury
,,Odeon" odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski zorganizowany przez
MZ 
w Czeladzi. Naszą szkołę
reprezentowało sześcioro uczniów.
W kategorii klas 0-3:  Julian Grad,
Natalia Detko oraz Dominik
Michalski. W kategorii klas 4-6: 
Zuzanna Pasterny, Katarzyna
Gądek i Aleksandra Skwiot.
Wszyscy recytatorzy spisali się 
na medal. Julian Grad w swojej
kategorii zajął pierwsze miejsce, 
a Aleksandra Skwiot trzecie. 
Julek jako zwycięzca
reprezentował nasze miasto 
w eliminacjach rejonowych "Mały
OKR 2015”, które odbyły się w
Katowicach w Pałacu Młodzieży. 
Serdecznie gratulujemy.
                                      J.W. W.G

Na apelu 23
lutego
ogłoszono
wyniki konkursu
na prezentację
multimedialną
pt. ,,Jak hałas
szkodzi
zdrowiu?”. 
I miejsce zajęli:
Patryk
Owczarek,
Dawid Wójcik,
Maciej Kawecki
z klasy V a
II miejsce -
Oskar Sedecki
z klasy V b, 
III miejsce -
Wiktoria Bobbe,
Julia Kwiatek,
Julia Matys 
z klasy IV a. 
Następnie
wszyscy
obejrzeli
zwycięską
prezentację.

K.M.

25.03.2015 r. rozstrzygnięto
konkurs gminny "Losy czeladzian
w bitwie pod Monte Cassino", w
którym udział brali uczniowie klas
IV-VI i gimnazjum. Uczestnicy
konkursu mogli pisać pracę na
jeden z trzech konkursowych
tematów. 
Zwycięzcami w kategorii 
klas IV-VI zostali:
I miejsce: Marta Świątek SP1
II miejsce: Jan Olszewski SP1
III miejsce: Oliwia Weber SP7.
Gratulujemy!
                                        J.O.

24.03. 2015 roku w SP6
w Sosnowcu odbył się regionalny
konkurs języka angielskiego "Ghost
Stories”, co znaczy Historie o
duchach. Trzeba było m.in.
przetłumaczyć żarty o duchach,
przeczytać tekst, ułożyć pytania,
wykonać zadania ze słuchu.
Pierwsze miejsce zdobył na równi z
2 innymi osobami uczeń z naszej
szkoły J. Spyra z klasy VI b, 5 m. 
zajął uczeń klasy VI b K. Soćko. M.
Kawecki z kl. Vb też bardzo dobrze
wypadł.
Gratulujemy!                   J.S
                                            

K.M.

K.M.

K.M.
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Tego roku Niedzielę Wielkanocną obchodzimy 5
kwietnia. Z obchodami świąt wielkanocnych
związanych jest wiele zwyczajów ludowych,
z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego
święta Jarego: śniadanie wielkanocne, pisanki,
święconka, śmigus-dyngus, dziady śmigustne,
rękawka, Emaus, Walatka, kurek dyngusowy, Siuda
Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia,
pucheroki, przywołówki, palma wielkanocna
i Jezusek Palmowy. Do XVIII wieku msze
rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem
świętowano rezurekcję rano . Do dnia dzisiejszego w
wielu parafiach msze rezurekcyjne są odprawiane o
poranku. Zapowiada je uroczyste bicie w dzwony,
głoszące, że Chrystus zmartwychwstał.
Ciekawostki:
Bułgarskie "łazurowane". 
W dniu św. Łazarza, który wypada w sobotę
poprzedzającą Niedzielę Palmową, dziewczyny
ubrane w nowe stroje, z charakterystycznymi
ozdobami na głowie, wrzucają do rzeki wianuszki z
gałązek wierzbowych. 
Ta dziewczyna, której wianuszek płynie najszybciej,
jest obwołana "kumą" i zaprasza swe koleżanki do
domu na wielkanocną ucztę. Dawniej wierzono, że
"kuma " ma największe szanse na zamążpójście w
najbliższym roku, teraz - że po prostu będzie się jej
dobrze powodzić.
Jajko z niespodzianką. Islandczycy uwielbiają jajka z
niespodzianką W tych produkowanych specjalnie na
Wielkanoc mogą znaleźć najróżniejsze przedmioty, w
tym telefony komórkowe, obrączki, biżuterię oraz...
listy z oświadczynami.
W poszukiwaniu zaginionego jajka  Brytyjskie
Imperialne Muzeum Wojny organizuje w parku w
Edynburgu dla dzieci poszukiwanie 4 tys. kolorowych
pisanek. 
                                               
                                                    A.F., O.S.

              TRADYCJE 
                 ŚWIĄT 
        WIELKANOCNYCH

A.N.

           REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Uczniowie naszej szkoły w marcu uczestniczyli 
w rekolekcjach w kościele św. Mateusza. 
Ksiądz rekolekcjonista codziennie
zadawał pracę domową i rozdawał różnego rodzaju
nagrody. Na spotkaniach śpiewaliśmy pieśni. 
Według mnie najciekawszą pracą domową było
pytanie: ,,Kto się nie urodził, a umarł?". Myślę, że
tegoroczne rekolekcje były bardzo ciekawe.  

                                                                 A.K.

A.N.
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        80 rocznica Powrotu Dzieci Potulic

MOJE ULUBIONE
      KSIĄŻKI

   ZWIADOWCY
  John Flanagan

Niedawno, 19 lutego, obchodzona była 70 rocznica
powrotu Czeladzkich dzieci z Potulic do domu.
Klasy szóste z tej okazji udały się na obchody
tego święta do muzeum Saturn. Byli tam między
innymi Burmistrz Miasta Czeladź 
i wiceprzewodniczący rady miejskiej Zofia
Bazańska, byli więźniowie obozu. Przewodnicząca
ich stowarzyszenia pani Barbara Kruczkowska
opowiadała o strasznych przeżyciach w
hitlerowskim obozie. Mówiła 
o okropnej nocy z 10 na 11 sierpnia 1943 roku.
Wtedy właśnie oddzielono ją od rodziców,
podobnie stało się w przypadku innych 76 rodzin.
W obozie dzieci cierpiały z głodu 
i zimna, choroby, przetrwały tylko najodporniejsze.
W końcu po 2 latach 19 lutego 1945 dzieci z
Potulic wróciły do Czeladzi. Opowieść ta bardzo
poruszyła moje serce. Dzięki niej mogłam lepiej
wczuć się w cierpienie tych malutkich dzieci.
Gdybym ja znalazła się w ich sytuacji, codziennie
dziękowałabym Bogu za to, że
żyję.                                                            N.K.  

Wtedy też
dowiedziałam
się,
 iż niektórzy 
z obecnych
tam byłych
więźniów
wiążą 
z budynkiem
obecnego
muzeum
Saturn
wspomnienia 
z dzieciństwa.
Mieścił się 
tam
sierociniec, 
do którego
trafili po
powrocie
 z obozu 
w Potulicach.

                 N.K. 

K.M.

Zwiadowcy  jest to seria książek
australijskiego pisarza Johna
Flanagana, która liczy już
dwanaście tomów. Fabułę stanowi
opowieść o przygodach sieroty
Willa - chłopca, który staje się
czeladnikiem ponurego zwiadowcy
o imieniu Halt. Organizacja o
tytułowej nazwie, do której należy
Halt, zajmuje się dostarczaniem
informacji i pilnowaniu porządku w
królestwie. Książki były 

wydawane w Polsce w latach 2009-
2013, więc wszystkie tomy
możecie już kupić. Dzieła znajdują
się na liście najlepszych
bestsselerów magazynu New York
Times i mają czytelników z całego
świata. Pierwsza część o nazwie
Ruiny Gorlanu  bardzo zachęciła
mnie do czytania następnych
tomów serii, które zaskakują
nagłymi zwrotami akcji. Bardzo
polecam ją fanom gatunku fantasy. 
                          Jan Olszewski 

K.M.
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         7 cudów świata
          Kolos z Rodos

        Świat Zwierząt
             Lemury

Witam Was w kolejnym wydaniu gazetki. Dzisiaj
dowiecie się o Kolosie z Rodos. Jak sama nazwa
wskazuje, posąg znajdował się na greckiej wyspie
Rodos. Przedstawiał greckiego boga słońca, Heliosa.
Był zaprojektowany przez Charesa z Lindos.
Budowano go w latach 294-282 p.n.e. Rzeźba była
wykonana z brązu i miała około 30 metrów wysokości.
Ważyła od 20 do 70 ton. Rzeźba była zbudowana z
brązu, żelaza i gliny. Oczy zrobiono 
z kamieni szlachetnych. Stał on w wejściu do portu.
Jego głowę zdobił królewski diadem. Według
niektórych starych dokumentów, miał on w ręce
trzymać lampion, lecz nie jest to potwierdzone.
Niestety, posąg został zniszczony przez trzęsienie
ziemi w 226 p.n.e. Ponoć posąg był tak wielki, 
że tylko niewielu ludzi mogło objąć jego duży palec
obiema rękami. Wywrócony Kolos leżał w wodzie 
aż do VII wieku. W roku 654 n.e. Arabowie, którzy
zdobyli Rodos, sprzedali Kolosa na złom. 
Jego części musiało nosić aż 900 wielbłądów!
                                                                   J.S

W tym numerze zaprezentujemy lemura.
Lemury -to rodzaj małpiatek z rodziny lemurowatych.
Cechują je:
·  długi ogon (ponad 40 cm) z 13-15 białymi
   i czarnymi obrączkami,
·  długość ciała bez ogona 35-50 cm,
·  ubarwienie popielate,
·  sierść gęsta i wełnista,
·  głosy zbliżone do kociego mruczenia i pisków.
Zwierzęta te żyją w południowo-zachodniej części
Madagaskaru, na otwartych, suchych i skalnych
terenach. Prowadzą nadziemny tryb życia i tworzą
grupy od 5 do 20 osobników. Są owocożerne, 
ale równie chętnie zjadają liście i nasiona 
oraz okazjonalne owady.
Lemury są pod ochroną ze względu na rzadkie
występowanie.
    
                                                                       J.W.
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  KONKURS NA WIERSZ

Na początku marca zostały ogłoszone wyniki VII
Regionalnego Konkursu na Wiersz o tematyce
miłosnej lub wiersz o przyjaźni. Z naszej szkoły do
konkursu przystąpili: Daria Nagórska z klasy VI
b, która zajęła II miejsce oraz Kacper Zatoń z klasy V b
, który otrzymał wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
A.P., D.W.

K.M.

       NASI NAJLEPSI      
        MATEMATYCY

                      Potęga przyjaźni

Lubię moich przyjaciół
są bardzo mili
a kiedy jest mi smutno
przyjaciel zawsze życie mi umili

  To nie jest bajka ani sen
  przyjaciele zawsze rozweselają mnie
  Przyjaźń to uczucie nie do opisania
  zawsze emocjonująca i rozpalana

W każdym człowieku przyjaźń ukryta
nadejdzie w końcu chwila
że nawet z twardziela
zostanie ona wydobyta

  Nie wiem dlaczego
  cały świat źle traktuje bliźniego
  Przyjaźni - pomóż mi nie robić nic złego
  bowiem chcę być dobry i mieć czystą duszę
  Przyjaźni - uczyć się ciebie muszę!
                                                       Kacper

                       Serce
   Czasem
   jest mi smutno,
   gdy wiem,
   że twoje serce
   jest
   dla mnie zamknięte
   na klucz.
   Bo ja
   wciąż pukam i pukam
   do niego.
   Ale ty ...
   nie chcesz go otworzyć. 
   Boisz się miłości?
   Boisz się akceptacji?
   Nie bój się czegoś,
   co ktoś
   może ci podarować
   lub ...
   odebrać na zawsze.
                                   Daria

Dnia 10 kwietnia 2015r. odbył się w Czeladzi Gminny
Konkurs Matematyczno-Informatyczny. Naszą szkołę
reprezentowali: Klaudia Matys, uczennica klasy 6a
oraz Dawid Wójcik, uczeń klasy 5a. I miejsce w
konkursie zajęła Klaudia Matys, natomiast Dawid
Wójcik uzyskał miejsce IV.                                K.Z.
                                                                         

9 marca odbył się konkurs matematyczny ,, Kangur”.
Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli w nim udział.
Były różne kategorie dobrane do poziomu umiejętności
uczniów m.in.: żaczek (klasy II), maluch (klasy III, IV)
oraz beniamin (klasy V, VI). Każdy uczestnik otrzymał
układankę ,,Wielki wąż”. Konkurs trwał 90 minut. Duża
ilość uczestników zakończyła swoje zadania przed
czasem. W komisji zasiadły: pani Janina Operskalska,
pani Katarzyna Zębala
i pani Ewa Łuszcz. Organizatorem konkursu było
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk
Matematycznych.
                                                                  N.K.,D.W.

K.M.
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                The Crew    SONY PlayStation TV

Dzisiaj chciałbym  przedstawić wyjątkowo ciekawą 
grę wyścigową The Crew , która jest grą wyścigową. 
Ma ona jeszcze jedną cechę, która ostatnimi czasy
zanika w tego typu grach – fabułę. Gra została wydana
przez  francuskie studio Ivory Tower, a miała swoją
premierę 2 grudnia 2014 roku. W całej grze możemy
dysponować małą ilością samochodów 
(czterdziestoma ), lecz wynagradza to wielkość mapy,
albowiem możemy poruszać się po całym USA. 
Na szczęście ilość samochodów ma też swoje dobre
strony, ponieważ każdy pojazd możemy modyfikować
w taki sposób, że ten sam model będzie mógł być 
i samochodem wyścigowym i terenowym. Grę
zaczynamy jako Alex - główny bohater gry i jesteśmy
ścigani przez policję. Podczas tego wydarzenia
rozmawiamy z niejakim Harrym, mechanikiem Alexa.
Harry mówi nam, że mamy jak najszybciej wracać 
do bazy, ponieważ tego samego dnia odbędzie się
wyścig, czyli naszym zadaniem jest uciec przed
policją. Startową lokacją jest miasto Detroit. Gra jest
niesamowicie rozbudowana i ciekawa pod względem
fabularnym jak i wyścigowym.      Polecam.
                                                                       K.S.

Hozier - Take Me To
Church

"Take Me To Church" to debiut irlandzkiego wokalisty i
gitarzysty Andrew'a Hoziera-Byrne wydany na
minialbumie w 2014 roku.  Nagrywanie utworu zostało
zrealizowane w studiach Westland Studios 
i Exchequer Studios. Oficjalny teledysk do piosenki
ukazał się pod koniec września poprzedniego roku.
Klip poruszył problem homofobii i przemocy wobec
homoseksualistów. W pierwszym tygodniu po
premierze obejrzało go ok. 230 tysięcy internautów.
Zapewne znacie ten utwór choćby z radia 
lub z telewizji, jednak jego tekst ma w sobie dużo
wartości, porównań i metafor. Świetnie wpada w ucho i
nadaje się do słuchania w domu, samochodzie 
lub na imprezie. Serdecznie go polecamy!
                                                                  J.O.,N.S.

A.N.

Witam, dziś zaprezentuję Wam stacjonarną
microkonsolkę do gier. Microkonsolka ta to SONY
PlayStation TV. Ma ona pełnić funkcję stacjonarnej
konsoli PlayStation Vita, ponieważ to konsola bez
ekranu i możemy na niej otworzyć gry, w które
moglibyśmy grać tylko na PlayStation Vita. W pudełku
PS TV jest tylko konsola, o pada, dysk (bo nie ma 
w konsoli zainstalowanego) i o okablowanie trzeba
postarać się we własnym zakresie. Konsola
współpracuje z kontrolerami DualShock 3 
od PlayStaion 3 i DualShock 4 od PlayStatin 4. 
Cena konsoli to ok. 400 zł, jednak nie powinno 
to nikogo dziwić, gdyż sam pad kosztuje 250 zł, 
a okablowanie to wydatek kolejnych 50 zł i do tego
mamy gorszą grafikę, niż na PS Vicie, ze względu 
na to, że PS Vita ma ekran 5 cali, a telewizor np. 50, a
obydwie konsole pracują na tym samym systemie.

                                                               J.C.

A.N.
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�   Piłka nożna

�   Kolarstwo

    PRZEGLĄD 
   SPORTOWY

REDAKCJA
GAZETKI

Rozegrane zostały już pierwsze
mecze 1/4 Ligi Mistrzów .
 Oto wyniki tych spotkań :

Real Madryt – Atletico Madryt  0:0
Juventus Turyn –AS Monaco  1:0

PSG- Barcelona  1:3 
FC  Porto  - Bayern Monachium 
3:1

W trudnej sytuacji jest więc przed
rewanżem klub Roberta
Lewandowskiego Bayern
Monachium.
                                             D.M.

�   Piłka ręczna

Mistrz świata w kolarstwie  Michał
Kwiatkowski zwyciężył w wyścigu
Amstel Gold Race. Jest to kolejny
duży sukces naszego najlepszego
kolarza. Oby tak dalej do Tour de
France i Tour de Pologne.
                                            D.M.

A.N.

A.N.

ARTUR BORUC ŚWIETNIE
SPISUJE SIĘ W BRAMCE

AFC Bournemouth wygrało
we wtorek 1:0 z FC Reading
i utrzymało się na pierwszym
miejscu w tabeli Championship.
Wielka w tym zasługa Artura
Boruca, który swoją świetną
interwencją uratował punkty
dla swojej drużyny.

                                             D.M.

Duży sukces odniósł polski klub
Vive Tauron Kielce, który
awansował do Final Four Ligi
Mistrzów w piłce ręcznej.
Trzymamy kciuki za nasz zespół.

                                    D.M.

A.Pieńkos, 
D.Wójtowicz,
J.Warot, 
W. Gała,
N. Kyzioł, 
A. Fitacz, 
A. Skwiot,
J. Olszewski,
J. Spyra.
J. Czekajski,
N. Skrzydlak,
J. Zborowski,
I. Oczkiewicz-Jałowiecki,
D. Michalski.

A.N.

A.N.
A.N.

A.N.

A.N.

A.N.


