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Wyzwolenie Czeladzi

    Ferie zimowe
     już za nami!

Czeladź to najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego i jedno 
z najstarszych miast Polski. Po raz pierwszy nazwa Czeladź
została wymieniona w 1228 roku. Wyzwolenie Czeladzi spod
okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej miało miejsce
27 stycznia 1945 roku. Wtedy do Zagłębia Dąbrowskiego
wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, uwalniając między innymi
miasta takie jak: Czeladź, Sosnowiec, Będzin i Dąbrowę Górniczą
spod okupacji niemieckiej. Ostatni Niemcy opuścili nasze miasto z
26 na 27 stycznia 1945. Nie udała się im próba zniszczenia
czeladzkich zakładów przemysłowych, skutecznie powstrzymana
przez robotników skoncentrowanych 
w komórkach PPS i PPR.
W tym roku obchodziliśmy 72 rocznicę wyzwolenia Czeladzi.

                                                                             N.W.

a.n.

a.n.

Ferie zimowe niestety już za nami.
W tym roku pogoda dopisała tym, którzy
wyjechali na zimowisko oraz tym, którzy
pozostali w mieście.
Jeszcze zanim nadszedł czas ferii
uczniowie naszej szkoły lekcje
wychowania fizycznego spędzali jeżdżąc
na sankach. Było przy tym mnóstwo
śmiechu i zabawy. Dzieci pod kierunkiem
nauczycieli przygotowały się 
do bezpiecznego spędzenia wolnego
czasu zimą.
Tradycyjnie już w tym roku
przeprowadzono Harcerską Akcję Zima 
w Czeladzi dla dzieci, które nigdzie nie
wyjeżdżały na ferie zimowe.
                                            K.M.G.

a.n.

a.n.
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  Co wiesz o św. Mikołaju?
            
              MIKOŁAJKI

25 listopada uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień
Pluszowego Misia. Jest to jedna z
najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX
wieku! Ta maskotka nieodłącznie kojarzona jest z
beztroskim czasem dzieciństwa. Dlatego tego dnia
większość uczniów przyniosła swoje pluszowe misie
do szkoły. W klasach pojawiły się misie od
kilkucentymetrowych do metrowych, które zajmowały
miejsce w ławkach zamiast ich właścicieli.
                                                                      K.M-G.

Dzieciaki, byłyście grzeczne w tym roku? Jesteście
zadowoleni z mikołajkowych prezentów? Mamy dziś
dla Was kilka ciekawostek o Świętym Mikołaju.
Zobaczcie zatem, czego być może nie wiedzieliście o
kolesiu, który zostawił Wam dzisiaj paczkę pod
poduszką. 

1. Czy wiecie,że greckie imię Mikołaj (Nikolaos)
oznacza "zwycięzca ludu" (lub zwycięski lud).Ma ono
odpowiedniki we wszystkich językach narodów
chrześcijańskich, np. angielski i francuski Nicolas,
niemiecki Niklas, Klaus, holenderski Niklaas, Claas,
czeski i słowacki Mikutos, węgierski Miklós i wiele
innych.
2. Prawdopodobnie Mikołaj urodził się ok.
270 r. n. e.
Najprawdopodobniej przyszedł na świat w Licji, 
w miejscowości Patara (południowe wybrzeże Azji
Mniejszej). Był jedynym dzieckiem zamożnego
małżeństwa chrześcijańskiego. Zmarł, jak mówi
tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 a 352 w wieku
prawie 70 lat. Podobno w chwili jego śmierci ukazały
się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie. 

3. Od młodości wyróżniał się
pobożnością  
 i był bardzo wrażliwy na ludzkie
nieszczęścia.
Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim
majątkiem z biednymi. Gdy dowiedział się, że trzy
córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogą wyjść za
mąż, gdyż ich ojca nie stać na posag, podrzucił im
ukradkiem większą sumę pieniędzy.

                                                             M.P.

6 grudnia w Polsce obchodzi się mikołajki. Wtedy
dzieci dostają prezenty. Jednak w np. Rosji inaczej je
się obchodzi i chcę dzisiaj Wam o tym opowiedzieć.W
Rosji nie ma św. Mikołaja tylko jest Dziadek Mróz,
który rozdaje prezenty wraz ze Śnieżynką. W
Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6
stycznia. W Małopolsce Mikołaj przynosi prezenty w
nocy z 5 na 6 grudnia.Teraz inne ciekawostki. Według
rożnych wersji Mikołaj zamieszkuje z grupą elfów
Laponię lub biegun północny. Mikołajki to również
miasto w Polsce. Wczesne wizerunki Świętego
Mikołaja nie pokazywały go jako pogodnego grubaska.
Był raczej przywódczy, srogi i miał ze sobą brzozową
rózgę. Zamiast z prezentami raczej kojarzył się z karą.
Odyn, bóg Wikingów, jest prekursorem dla naszego
Mikołaja. Według wierzeń Odyn zimą także rozdawał
prezenty lub karał nieposłusznych. Miał też wypełniać
buty dzieci różnymi smakołykami. Większość
reniferów Mikołaja nosi męskie imiona. 
Jednak samce renifera gubią poroże w okolicach
świąt, dlatego mikołajowe sanie prawdopodobnie
ciągną samice lub kastraci.
Na całym świecie wszystkie dzieci kochają Mikołajki !
                                                                 D.F.

a.n. a.n.
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  Skąd się wziął sylwester?     SZKOLNE JASEŁKA

Chciałbym opowiedzieć Wam kilka sylwestrowych
ciekawostek, o których pewnie nie wiecie. Sama
nazwa sylwester przyjęła się prawdopodobnie w 999
roku naszej ery, gdy lud rzymski świętował nie
spełnienie się proroctwa Sybilli o końcu świata, który
miał nastąpić ostatniego dnia 999 roku. Z tej okazji
papież Sylwester II 1 stycznia 1000 roku po raz
pierwszy dokonał błogosławieństwa urbi et orbi 
( miastu i światu). Nazwa sylwester wywodzi się 
od imienia papieża Sylwestra II, który według 
legendy uratował ludzkość przed smokiem
Lewiatanem mieszkającym w podziemiach Watykanu.
Święty Sylwester jest patronem zwierzątek
domowych. Imię Sylwester pochodzi od łacińskiego
słowa silva, które oznacza las. Podobno pierwsze
męskie imię, jakie kobieta usłyszy po północy, będzie
imieniem jej przyszłego męża.                       J.G.

W ten cudowny, świąteczny dzień w naszej szkole na
czwartej lekcji odbyły się przepiękne jasełka. Kolędy
były ładnie zaśpiewane przez chór. Przedstawienie
przygotowane przez klasę II b trwało przez całą lekcje.
Król i reszta małych aktorów świetnie zagrali swoje
role. Na koniec kilkoro uczniów przebranych za aniołki
rozdawało opłatki rodzicom, zaproszonym gościom i
nauczycielom. Nauczyciele też zaśpiewali dla nas
jedną kolędę a pani Dyrektor życzyła wszystkim
radosnych i rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia.                                        K.W., M.P.

W tygodniu przedświątecznym w naszej szkole odbył
się kiermasz charytatywny, na którym można było
zakupić ozdoby świąteczne i przepyszne ciasta
upieczone przez rodziców.
Na Fundację Dziecka „Zdążyć z pomocą” na konto
podopiecznego ucznia kl. VIa została dokonana wpłata
z kiermaszu 2230 zł. Dyrekcja szkoły i rodzice
serdecznie dziękują za wsparcie.             
                                                                   J.B.

           KIERMASZ  
         ŚWIĄTECZNY             

początki w pogańskich świętach takich jak Saturnalia
(obchodzone od 17 do 23 grudnia), Kalendy (początek
stycznia) lub święta Sol Invictus (25 grudnia)? Kościół
sprzeciwiał się kultywowaniu tych świąt, dlatego w tych
okolicach zaczęliśmy obchodzić dni narodzenia
Chrystusa, choć historyczne dowody nie wskazują na
taką datę urodzin Jezusa.
2. Wyobraźcie sobie, że dopiero w IV w n. e. papież
Juliusz I ustanowił 25 grudnia oficjalnym dniem na
obchodzenie narodzin Jezusa Chrystusa.
3.Tradycyjne kolory świąt to zielony, czerwony, złoty
(jakie są wasze choinki?) Zieleń symbolizuje życie i
odrodzenie, czerwień krew Chrystusa, 
a złoty bogactwo i królewskie pochodzenie.
4. Pierwszą udekorowaną choinkę na Boże
Narodzenie miano pokazać w łotewskiej Rydze 
w 1510 roku.
5. Niezwykle wysoką choinkę w 1950 roku zobaczyli
mieszkańcy amerykańskiego Seattle. Stojące w
mieście mieście drzewko miało ponad 67 metrów!
6. Boże Narodzenie jest oficjalnym świętem 
w Stanach Zjednoczonych dopiero od 1870 roku.
                                                      M.P

                    BOŻE  NARODZENIE

Co roku piszemy o tym samym na temat Bożego
Narodzenia, ale tym razem podam Wam coś więcej -
kilka ciekawostek, a dokładniej sześć.
1. Czy wiecie, że Boże Narodzenie ma swoje 

W.K. W.K.
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    KULTURA I NAUKA W NASZEJ SZKOLE

       Szkolny
       teatrzyk

      Teatralne
      spotkania

30 listopada 2016 r. 3 uczniów
naszej szkoły wzięło udział w XIII
Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego dla klas VI szkół
podstawowych zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 3 
w Czeladzi. Naszą szkołę
reprezentowali: Wiktoria Bobbe,
Oksana Naziębło z kl.VI a i Jan
Podgórski z kl.VI b.
Wiktoria Bobbe zajęła II miejsce a
Jan Podgórski III miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!!!

GMINNY KONKURS 
NA PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ 
"FRANCJA W OCZACH
DZIECKA" ZUZANNA
PASTERNY (kl. VIa) -   II M

Marcelina Ufel z kl. VIa w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Języka Polskiego awansowała 
do etapu rejonowego, który odbył się 6 lutego.

Dawid Żak z kl. VIa w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Matematyki awansował do etapu
rejonowego, który odbędzie się 7 lutego.

Wszystkim zwycięzcom i laureatom gratulujemy 
oraz życzymy dalszych sukcesów.

6 grudnia uczniowie klasy 3 b
zaprezentowali przedstawienie 
pt. „Podróż do bajkowej krainy”.
Spektakl został oparty na
wierszach Juliana Tuwima.
Gościliśmy na scenie Rodzinę
Tralalińskich, ciocię z Grzesiem,
Zosię Samosię, Pana Hilarego oraz
dwóch roztańczonych Michałów.
Nadjechała też bajkowa
„Lokomotywa”, której maszynistą
był święty Mikołaj. Głośne brawa
publiczności były niezbitym
dowodem na to,          że wszyscy
lubimy bajki.
                                        J.J.

30 listopada uczniowie klas IV
oglądali spektakl "Wakacje 
z duchami" na podstawie powieści
A. Bahdaja w Teatrze Zagłębia 
w Sosnowcu.
16 grudnia uczniowie kl. 1-3 i 5
pojechali do Śląskiego Centrum
Kultury w Siemianowicach Śl.
Maluchy oglądały "Baśnie braci
Grimm". Natomiast starsi mieli
okazję zobaczyć teatralną wersję
książki Joanny Olech "Dynastia
Miziołków".
                                       K.M.G.

K.M.

K.M.

W Dekanalnym
Konkursie
Biblijnym
uczniowie
naszej szkoły
zajęli trzy
pierwsze
miejsca:
I m Krzysztof
Golonka 
z kl. IVa,
II m Weronika
Gajda z kl. Va,
III m Maria
Najbor z kl. Vb.
Przed nimi etap
diecezjalny.
Trzymamy za
Was kciuki!

 K.M.G.

J.J.

K.M.

K.M. K.M.
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Jak aktywnie i zabawnie
spędzać czas ?

   SZKOLNE SUKCESY
          SPORTOWE

Polecam Wam spędzanie czasu na zajęciach
dodatkowych.
Ja chodzę na hip-hop, filatelistykę, basen oraz
dodatkowy język angielski. Na hip-hop chodzę 
do Akademii Wyobraźni "Kajune". Tańca uczy mnie
oraz inne dzieci z mojej grupy Mateusz Sobecko. Lubię
te zajęcia, dlatego że możemy się dobrze bawić i
wyszaleć, a oprócz tego jeździmy na różne konkursy.
A teraz trochę historii: hip-hop to miejska kultura
powstała w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych
XX wieku. Gdy DJ Afrika Bambaataa wprowadził
pojęcie czterech filarów hip-hopu, którymi są rap, DJ-
ing, b-boying i graffiti[3][4][5]. Część środowiska hip-
hopowego dodaje jeszcze piąty filar – wiedzę, gdyż jej
brak wywołuje nieprawdziwy, stereotypowy wizerunek
tej kultury. Innym, ważnym elementem, jest beatbox.
Muzyka hip-hop powstała, gdy DJ-e zaczęli tworzyć
bity za pomocą zapętlania zapisów partii solowych,
granych oryginalnie na perkusji na dwóch
gramofonach, robiąc tak zwany sampling. Do tego
doszedł rap, czyli rodzaj ekspresji wokalnej, polegający
na rytmicznym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu.
Chodzę też na filatelistykę w naszej szkole. Zbieramy
tam znaczki, wymieniamy się nimi
i uczymy się o nich oraz o poczcie. Bardzo lubię te
zajęcia i Wam też je polecam. Jeżdżę także
do Sosnowca na basen, a na jeśli chodzi o angielski, to
uczę się go dodatkowo w domu. 
Już drugi rok jestem redaktorem szkolnej gazetki.
Według mnie naprawdę lepiej jest tak spędzać czas niż
siedząc na kanapie przed telewizorem.
                                                          J.G.

28.11. 2016 roku w hali MOSiR odbyły się gminne
zawody w piłce ręcznej dziewcząt. Nasze
reprezentantki osiągnęły duży sukces, wygrywając
wszystkie mecze i stanęły na najwyższym stopniu
podium.
30.11 2016 roku odbyły się gminne zawody w piłce
ręcznej chłopców. Nasi reprezentanci w składzie:
J. Pytlewski, J. Pawlusek, J. Motylski, P. Partyka, 
D. Michalski, J. Styczeń, O. Klimczyk, M. Łata, 
S. Zając, A. Kossakowski, M. Nowak, I. Klonek, 
zajęli 3 miejsce.
16 listopada odbyły się miejskie igrzyska w unihokeju
dziewcząt. Nasza reprezentacja spisała się bardzo
dobrze zajmując II miejsce. Dziewczęta zagrały w
składzie: M. Ufel, J. Mrzyczek, Z. Przybyłek, J. Matys,
M. Krawczuk, N. Widlińska, P. Ferdyn,
A. Karczewska, W. Bobbe, E. Borowiecka, N. Gołuch,
J. Kwiatek i J. Kościuszko.
17 listopada odbyły się miejskie igrzyska w unihokeju
chłopców. Nasi chłopcy osiągnęli bardzo dobry wynik
zajmując III miejsce. Zawodnicy zagrali w składzie: J.
Motylski, J. Podgórski, K. Kowalik, 
J. Pytlewski, O. Klimczyk, S.Zając, J. Pawlusek, 
A. Kossakowski, J. Styczeń i M. Łata.
                                                                 D.M.

4.06 2016r. odbył się Bieg Barbórkowy oraz marsz
nordic walking. Nasza szkoła zdobyła puchar.
Indywidualnie: D. Michalski zajął II m w biegu 
na 400m w kategorii klas 5-6, w tej samej kategorii
wiekowej 3 m zajęła M. Ufel. W kategorii klas 1-4 
3 m wśród dziewcząt zajęła N. Detko, a w kategorii
chłopców klas 1-4 I m zajął Z. Król. Naszą szkołę
reprezentowali także: N. Winiarska, M. Łata, 
I. Pasterny, Z. Pasterny, N. Mikołajczyk 
i J. Wieczorek.                                                 D.M.
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                REDAKCJA GAZETKI

N. WINIARSKA, M. POJAWA, D. FELIKS, 
J. BIERNACKA, K. WOJTAS, J. GRAD, 
D. MICHALSKI,
J.J., K.M.G., W.K.

12 STYCZNIA 2017 R. ODBYŁ SIĘ DLA RODZICÓW KONCERT SZKOLNYCH
TALENTÓW.
DYREKTOR SZKOŁY MGR JOANNA JĘDRUSIK WRĘCZYŁA LAUREATOM DYPLOMY 
I NAGRODY ZA ZWYCIĘSTWA W SZKOLNYCH KONKURSACH.
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