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                      ZA NAMI FERIE ZIMOWE

     Niezapomniane ferie z HAZ  CZAS KARNAWAŁU

My ferie zimowe spędziłyśmy w Czeladzi, jednak świetnie się
bawiłyśmy. Serdecznie polecamy Harcerską Akcję Zima, na
którą uczęszczałyśmy podczas ferii. Codziennie jeździłyśmy
na wspaniałe wycieczki. Pierwszy dzień spędziłyśmy na hali
widowiskowo – sportowej MOSiR. Drugiego dnia
pojechałyśmy        
do kręgielni. Trzeciego dnia zwiedzałyśmy Centrum
Powiadomienia Ratunkowego 112. Czwartego dnia
wspinałyśmy się w sali zabaw Nibylandia. Na koniec
oglądałyśmy film pt. "Traktorek Florek” w Kopalni Kultury. To
był najsmutniejszy dzień, ponieważ był czasem pożegnań z
druhnami i innymi dziećmi. 
                                                                       J.B., W.G.

   25 stycznia 2018r. odbyła się szkolna
dyskoteka karnawałowa, w której brały
udział klasy 4-7 oraz bal karnawałowy 
klas 1-3. Tego dnia sala gimnastyczna
zamieniła się w salę pełną świateł
laserowych i wybuchających dymów.
Uczniowie klas młodszych przybyli 
na bal w różnych bajkowych przebraniach,
np. jako wróżki, motyle,piraci. Jednak
starsi uczniowie postawili na stroje z
mieniącymi się cekinami. Wszyscy
świetnie się bawili.
                                                   N.W.
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              JASEŁKA       
BOŻONARODZENIOWE

Jak obchodzony jest 
Nowy Rok na świecie?

Tradycje Bożego 
Narodzenia

     22 grudnia, jak co roku w naszej szkole zostały
przedstawione jasełka dla całej społeczności szkolnej.
Uczniowie z klasy III a z zapałem uczyli się swoich ról
oraz kolęd i pastorałek. Występy dzieci uświetniły
kolędy pięknie zaśpiewane przez szkolny chór oraz
przez uczennice z klas starszych.
Talentem muzycznym popisały się również
dziewczynki z klasy IV, które zagrały kolędy 
na swoich instrumentach muzycznych. 
Na zakończenie Igor Pasterny z klasy III b zaśpiewał
kolędę, za którą zdobył I miejsce w szkolnym
konkursie.
    2 stycznia na wspólne kolędowanie i szkolne jasełka
zostali zaproszeni rodzice uczniów. Z wielkim
przejęciem uczniowie występowali przed swoimi
najbliższymi. Za swój występ zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.                                     J.O.

K.M-G

Polskie tradycje wigilijne różnią się od tradycji
Zjednoczonego Królestwa. Wszyscy ludzie mają swoje
tradycje, które wywodzą się z ich domów. Polacy
pielęgnują swoje tradycje Wigilijne i zawsze na na
naszych stołach znajduje się 12 dań postnych. Na
naszych stołach w Wigilię zawsze goszczą:
kapusta z grochem, makówki, pierogi z kapustą 
i grzybami, ryba, zupa grzybowa, barszcz czerwony,
kompot z suszu, kutia, śledzie, sernik i makowiec, 
no i oczywiście opłatek.
Polskie tradycje:
- ubieranie choinki
- pieczenie pierników
- chodzenie na Pasterkę
- wspólne kolędowanie.

Natomiast w Zjednoczonym Królestwie ludzie świętują
25 grudnia. Jednak nie jedzą potraw postnych, a
mięsne. Rano dzieci otwierają prezenty, które dostają
w nocy. Popularne są tam też skarpety wieszane przy
kominku i duże cukierki, w których kryje się
niespodzianka. 
                                                        J.B., W.G.

RPA
W RPA z okazji Nowego Roku pozbywa się 
z domu niepotrzebnych sprzętów , takich jak radio lub
telewizor. Większość osób wyrzuca je przez okno
bezpośrednio na ulicę.
FINLANDIA
Finowie wróżą sobie ze stopionej cyny. Wlewają
odrobinę cyny do wody i obserwują 
jaki przybierze kształt. Serce lub pierścionek oznacza
ślub, statek – daleką podróż, a świnia – duże ilości
jedzenia.
DANIA
Duńczycy roztrzaskują talerze przed domami bliskich
lub wchodzą na krzesła i wypędzają złe duchy 
oraz zapewniają sobie powodzenie 
na najbliższe dwanaście miesięcy.
BRAZYLIA
Na plaży Copacabana w Rio de Janeiro 
oraz na sąsiednich plażach, ubrani na biało
Brazylijczycy odstraszają złe duchy
i aby zapewnić sobie szczęście na następny 
rok, przeskakują siedem fal.
HISZPANIA
Hiszpanie przygotowują dwanaście winogron. 
Co godzinę jedzą jedno, co oznacza szczęście 
w jednym miesiącu nowego roku. W miastach takich
jak Madryt czy Barcelona ludzie się 
zbierają na rynkach oraz placach i razem świętują.
KOLUMBIA
Osoby, które lubią podróże, chodzą wokół domu 
z pustą walizką co ma im zapewnić wiele ciekawych
przygód w nowym roku.
                                                      J.B., W.G.

K.M-G
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Wiktoria Bobbe, Oksana
Naziębło, Klaudia Zanello i Jan
Podgórski zdobyli I miejsce 
w VIII Powiatowym Konkursie
Językowym. 
Gratulujemy!!

            NASI
NAJLEPSI

NASZE SUKCESY NASZE SUKCESY

  FILATELISTYKA

W styczniu w naszej szkole po raz
16 odbył się Gminny Konkurs
Humanistyczny, tym razem pod
hasłem „ W roli detektywa”. 
W etapie pisemnym wzięło udział
13 uczniów: z Sp1, Sp3 i Sp7.
Siedmiu najlepszych przeszło 
do finału. Zaprezentowali pięknie
przygotowane przemówienia.
Zwyciężczyniami zostały: 
I m J. Juryniec SP3, II m 
W. Gajda SP1, III m W. Żmuda
SP1. Wyróżnienia otrzymały
uczennice z SP7: A. Balas
i Z. Prowancka.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!                 

                                      K.M-G

K.M-G

W listopadzie 2017 r. uczniowie
naszej szkoły przystąpili do
Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych z : Języka
Polskiego, Języka Angielskiego 
i z Matematyki. Do II etapu z jęz.
polskiego zakwalifikowali się: 
Z. Pasterny z kl. VIIa 
i J. Podgórski z kl. VIIb. 
Na szczególne wyróżnienie
zasługuje D. Żak z kl. VIIa, który
zakwalifikował się do III etapu
konkursu z matematyki. Duży
sukces osiągnął J. Podgórski 
z kl. VIIb, który zakwalifikował się
również do III etapu konkursu 
z języka angielskiego. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia
w kolejnych etapach
konkursów.                   

K.M-G

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
ORTOGRAFICZNY
IGOR PASTERNY - tytuł laureata
oraz Mistrza Ortografii klas I – III.
WOJEWÓDZKI KONKURS
"PODEJMIJ WYZWANIE
CZYTELNICZE"!
BENIAMIN  BARYLUK, DOMINIK
MICHALSKI - I miejsce.
IV WOJEWÓDZKI KONKURS
FOTOGRAFICZNY:
"BIBLIOTEKA W OCZACH
CZYTELNIKA"
DOMINIK MICHALSKI - I miejsce
MARIA NAJBOR - wyróżnienie.

Członkowie Koła Filatelistycznego
działającego przy SP1 w Czeladzi
(A. Gawrońska, A. Tarnówka, 
A. Karczewska, K. Pęciak, 
J. Kościuszko) wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie
plastycznym na projekt znaczka
„Nasza Królowa Rzeka Wisła”. 
                                  S.K., A.CH.

Recytatorskim 15 marca 2018r.:
K. Baran,S.Michalski, O.Rozanka,
J. Grad, Z. Pasterny, M. Ufel,
W. Gawron oraz zdobywca III m 
w ubiegłorocznym Małym OKR 
w Katowicach D. Michalski. 

                                S.K., A.CH.

22 lutego 2018 roku odbył się
Szkolny Konkurs Recytatorski.
Wzięło w nim udział 31 uczniów
naszej szkoły z klas I – VII.
Zwycięzcy będą reprezentowali
szkołę w Gminnym Konkursie 

K.M-GK.M-G

a.n.
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      Myślę pozytywnie

Nasza szkoła została zakwalifikowana do programu
"Myślenie pozytywne" prowadzonego przez Instytut
Edukacji Pozytywnej w Warszawie.
Program ma na celu wspieranie zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży. Uczestnictwo daje nam wsparcie
eksperckie w formie zdalnej. Otrzymaliśmy pakiet
materiałów warsztatowych 
na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego. Co
miesiąc wytypowane klasy będą miały zadania 
do wykonania. Zaliczyliśmy już pozytywnie zadanie
styczniowe, które polegało na napisaniu przez uczniów
e-booków „Opowieści ze szkolnej ławki”. Przed nami
finał zadania na luty.
                                                                        J.W.
W tym numerze gazetki publikujemy jedno
opowiadanie ze szkolnej ławki:
                             "FRANEK"

    Nastał ranek. Franek z trudem zwlókł się z łóżka
i zszedł na śniadanie. W kuchni zastał rozpromienioną
mamę i tatę smażącego omlety.
- Siadaj – powiedziała mama.
- Mamy ci coś do powiedzenia – oznajmił tata.
Franek przestraszył się, ponieważ nie rozumiał, 
o co chodzi.
- Co się stało? – zapytał.
- Tata awansował i przenieśli go do innego oddziału
banku – poinformowała zadowolona mama.
- Co to znaczy? – spytał zdezorientowany chłopiec.
Tata odwrócił się do Franka.
- To znaczy, że musimy się przeprowadzić.
Franka zamurowało. Nigdy nie wyobrażał sobie, 
że będzie musiał opuścić swoją szkołę i kolegów, 
z którymi od lat tak dobrze się dogadywał. 
Ta wiadomość dosłownie zwaliła go z nóg.
- Franek, musimy już jechać. Wsiadaj do auta –
powiedział tata.
    W czasie podróży adrenalina zaczęła opadać 
i chłopiec szybko usnął. Gdy się obudził, zobaczył 
za oknem kolorowe domy i soczyście zielone drzewa.
- Jesteśmy na miejscu – powiedziała mama.
Franek powoli wygramolił się z samochodu i ujrzał
piękny żółty domek.
- Tu będziemy mieszkać - pomyślał ze smutkiem

chłopiec, mimo, że dom wyglądał na bardzo ładny.
Franek wszedł do środka i rozejrzał się. Salon był dość
duży. Miał biały sufit i takież ściany. Przy ścianie stał
duży regał z książkami, a na środku pokoju znajdował
się stolik kawowy i dwie białe kanapy. Chłopcu
spodobał się pokój, jednak nadal tęsknił za starym
mieszkaniem.
- Franek – powiedział tata – idź do swojego pokoju i
rozpakuj rzeczy, a ja w tym czasie zrobię kolację.
   Dwie godziny później Chłopiec zszedł na kolację.
Zjadł naleśniki. Zawsze bardzo mu smakowały, jednak
tym razem wcale nie czuł smaku.
- Jutro pierwszy dzień w twojej nowej szkole –
powiedziała mama.
- Idź już lepiej spać – dodał tata.
Franek poszedł do swojego pokoju i natychmiast padł
na łóżko. Jednak tej nocy długo nie mógł zasnąć.
       Następnego dnia tata odwiózł go do szkoły.
Chłopiec czuł się niepewnie, gdy wszedł do klasy. Pani
nauczycielka przedstawiła go wszystkim.
- Dzieci, mamy w klasie nowego ucznia. Nazywa się
Franek Pulczak – powiedziała. – Możesz usiąść obok
Bartka.
Franek niepewnie ruszył do ławki. Bartek miał krótkie,
czarne włosy i małe, niebieskie oczy. Wyglądał bardzo
groźnie. Po lekcji nowy wyszedł na przerwę. Wtedy
szybko okrążyła go grupa przyjaciół Bartka.
- Hej ty! Nowy! Jeśli chcesz być jednym z nas, musisz
przejść chrzest – powiedział Bartek.
- Dziś popołudniu musisz iść z nami i zeskoczyć
z muru przed szkołą – dodał jego kolega.
Franek nie chciał tego robić, jednak bał się odrzucenia
przez nowych kolegów.
- Dobrze – odpowiedział.
      Popołudniu spotkał się z kolegami. Kazali mu wejść
na mur i zeskoczyć. Chłopiec bał się, ponieważ mur
miał ze 4 metry wysokości. Ostanie co zapamiętał, to
śmiech kolegów i swoje spadające ciało.
     Obudził się w szpitalu. Pani doktor powiedziała mu,
że ma gości. Franek myślał, że nikt już go 
nie będzie lubił w nowej szkole. Wtedy drzwi się
otworzyły i … weszła cała jego nowa klasa. Koledzy
życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia i było bardzo
wesoło. Bartek podszedł do niego bardzo skruszony i
przerosił, że tak głupio się zachował. Wtedy chłopiec
zrozumiał, że wreszcie znalazł prawdziwych
przyjaciół.
                                        Julek , Kuba, Krzyś
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NASZA REDAKCJA:

J. BIERNACKA,
W. GAJDA,
N. WINIARSKA,
S. KWINTA,
A. CHACHOŁ.

   SUKCESY SPORTOWE

W listopadzie odbyło się wiele zawodów sportowych,
oto ich wynik:
-II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży
w unihokej chłopców:
P. Piaszczyk , D. Wałek , J. Pawlusek ,
J. Podgórski, J. Motylski ,J. Pytlewski
K. Kurek.
- II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży 
w unihokeju dziewcząt:
M. Ufel , N. Widlińska , J. Matys , M. Krawczuk ,
K.Chojnacka , O. Naziębło,
W. Bobbe , K. Wąsowicz , J. Mrzyczek
-II turniej grand prix w badmintonie
kl IV i młodsze:
1m Golonka Marek
2m Michalski Szymon
kl V-VI dziewcząt:
1m Pasterny Zuzanna
kl V-VI chłopców
3m Michalski Dominik
kl VII i gimn. dziewcząt
1m Zanello Klaudia
2m Krawczuk Magdalena
3m Ufel Marcelina
kl VII i gimn. chłopców
2m Kowalski Mateusz
3m Nowak Mikołaj
N.W. , S.K

Turniej Family Cup w tenisie stołowym:
I m K. Pęciak z tatą
I turniej grand prix w badmintonie:
kl. IV i mł. 1 m M. Golonka, 2 m J. Bator
kl. VII
1 m K. Zanello
II m w Miejskich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej
dziewcząt: A. Tarnówka, N. Detko, Z. Pasterny, 
S. Kołodziejczyk, J. Kościuszko, A. Skowron, O. Zgraj,
J. Garczyk, K. Wojtas, J. Zatoń, N. Soćko, J. Gąsior, 
J. Ziębińska, A. Lysik, M. Włodarczyk
III m w Miejskich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej
chłopców: M. Łata, D. Michalski, J. Styczeń, C. Żurek,
K. Gosk, H. Szyller, B. Baryluk
III m w Miejskich Igrzyskach Młodzieży w piłce ręcznej
chłopców: P. Piaszczyk, D. Wałek, S. Zając,
J. Podgórski, F. Matysek, J. Pytlewski, P. Partyka, 
M. Nowak
II m w Miejskich Igrzyskach Dzieci w unihokeju
dziewcząt: A. Tarnówka, N. Detko, Z. Pasterny, 
S. Kołodziejczyk, A. Skowron, O. Zgraj, J. Garczyk,
K. Wojtas, J. Gąsior, N. Soćko, J. Ziębińska, A. Lysik

                                                        N.W., S.K.


