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KONKURS RECYTATORSKI
O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

9 listopada, dla uczczenia 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej
szkole odbył się konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej, w którym wzięli udział
uczniowie z klas I-VII.

Komisja konkursowa oceniała uczniów w dwóch kategoriach wiekowych, osobno na
poziomie klas I-III oraz IV-VII.  Ocenie podlegały następujące elementy: dobór wiersza,
opanowanie pamięciowe, dykcja, interpretacja, zrozumienie tekstu oraz ogólny wyraz
artystyczny. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a najlepsi recytatorzy –
dyplomy za zajęte miejsce oraz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i
zapraszamy za rok.
                                                                                                                            Ewa Kozieł
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11 LISTOPADA
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Tak młodzież naszej szkoły uczciła kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
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SPOTKANIE Z WETERYNARZEM

23 listopada klasę IIa odwiedził weterynarz. Podczas spotkania dzieci mogły zapoznać się z
praca weterynarza oraz pogłębić wiedzę dotyczącą odpowiedzialnej opieki nad swoimi
pupilami. Nawet nasz klasowy królik został poddany profesjonalnej diagnozie. dziekujemy
panu doktorowi Zającowi ze Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej "Bafir" w Czeladzi.
                                                                                                      Magda Kaczmarczyk
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ZOSTAŃ CWANIACZKIEM I PRZECZYTAJ
TĘ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ

Wśród książek, które ułożone są na półkach szkolnej biblioteki znajduje się wspaniała
seria ,,Dziennik Cwaniaczka’’.
Dzienniki Cwaniaczka to oryginalne i zabawne książki, których autorem jest Jeef
Kinney. Obok tekstu zawierają wiele ilustracji, które nieraz cię rozbawią.
Ich treści oparte są na wzorze pamiętnika pewnego chłopca, który nazywa się Greg
Heffley.
Ma on przyjaciela Rowleya Jefsona i razem z nim przeżywa wiele obciachowych
sytuacji oraz wiele przygód.
„Dziennik Cwaniaczka” ma aż 12 tomów. Osobiście przeczytałem każdy tom kilka razy,
co dowodzi, jak te przesympatyczne opowiadania wciągają.
Ja poleciłbym tą serię każdej osobie, która lubi książki, a szczególnie tym, którzy nie
garną się do czytania.
Przyjdź do szkolnej biblioteki, wypożycz jakikolwiek tom albo zacznij od pierwszego i
czytaj.
Gwarantuję, że ci się spodoba.
Na pewno zaprzyjaźnisz się z „cwaniaczkowatym” bohaterem.
  Poleca
Michał Zatoński, SP2, kl. V A
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CZY WIESZ, ŻE .........

Czy wiesz, że ............

Burj Khalifa jest najwyższy budynkiem na świecie, położonym w Dubaju, w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Ma wysokość 829 metrów i 163 piętra użytkowe, 43 konserwacyjne i 2
poziomy podziemnego garażu. W budynku znajduje się hotel, którego wystrój został
zaprojektowany przez Giorgio Armani. Koszt budowy to około 1,5 mld dolarów.

Oficjalne otwarcie nastąpiło 4 stycznia 2010 roku.

Czy wiesz, że ...............

Przeciętny człowiek ma na głowie 100 000 włosów. Codziennie od 50 do 100 z nich wypada,
a w ich miejsce wyrastają nowe. Kolor włosów, podobnie jak i skóry, zależy od poziomu
melaniny. Bruneci mają jej więcej, a blondyni mniej. Z czasem człowiek siwieje, bo poziom
melaniny zmniejsza się. Miesięcznie włos rośnie o około 1 cm.

Czy wiesz, że .............

Autostrada Panamerykańska to najdłuższy prosty odcinek drogi na świecie. Zaczyna się na
Alasce, przebiega przez Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk. Autostrada biegnie w sumie
przez 14 krajów. Przebiega także przez góry i dżungle. Jej długość to około 25 800 km.
Dzisiaj sprawne jest w pełni jedynie 87 kilometrów drogi. Długość autostrady to ponad
połowa obwodu ziemi.
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Bezpieczeństwo przede wszystkim

W tym roku, podobnie, jak w latach ubiegłych, do naszej szkoły zawitali przedstawiciele
Policji, aby przybliżyć czwartoklasistom kwestie bezpieczeństwa. Okazało się, że uczniowie
wiedzą już całkiem sporo na temat tego, jak należy zachować się w sytuacjach
zagrażających życiu lub zdrowiu. Chętnie odpowiadali na pytania policjantów, brali żywy
udział w dyskusji. Dzielili się wiedzą wyniesioną z domu, jak również tą wpajaną im od
najmłodszych lat przez pedagogów.
Mamy nadzieję, że takie działania  przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
zarówno w szkole, jak i poza nią.
Przedstawicielom Policji dziękujemy za poświęcony czas i mamy nadzieję na ponowne
spotkanie za rok.   
  Ewa Kozieł
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SPORT

Igrzyska rejonowe w
unihokeju chłopców klas 6 i
młodszych
Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Czeladzi
zajęli 1 miejsce w
dzisiejszych rejonowych
zawodach unihokeja
chłopców pewnie
wygrywając dwa mecze po
3-0 z drużynami z SP29 z
Dąbrowy Górniczej i z SP3 z
Czeladzi.

Unihokej dziewcząt półfinał
wojewódzki
Dwie drużyny z naszej szkoły
awansowały do finału
wojewódzkiego zajmując
miejsce w 1/2 finału, który
odbył się na sali MOSiR w
Czeladzi dn. 24 listopada. 
Dziewczęta grały w kategorii
klas 6 i młodszych oraz klas
2-3 gimnazjum i klasy 7
szkoły podstawowej.

Koszykówka klas 6 i
młodszych chłopców
Nasi uczniowie zajęli I
miejsce w miejskich
zawodach koszykówki
chłopców klas 6 i młodszych
pokonując 47-33 drużynę z
SP7.
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Redakcja gazety życzy wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkoły radosnych i
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia :)


