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           LIBROS LEGAMUS!

             REGIONALNY KONKURS 
         CZYTELNICZO-   PLASTYCZNY 
           „Z KOTEM MI DO TWARZY”

Uczennice klasy 2a 30 października 2019r. dzielnie reprezentowały naszą
szkołę podczas konkursu plastyczno-czytelniczego „Z kotem mi do twarzy”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29 w Dąbrowie
Górniczej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie trudnego,

szczegółowego testu z wiedzy na temat książek o kocie Cukierku oraz
zilustrowanie wybranej przygody psotnego kotka. Gratulujemy naszym

reprezentantkom!!!

P. Podsiadło

        BARDZO PRACOWITY PAŹDZIERNIK- DZIAŁO SIĘ, DZIAŁO...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE
 14 października 2019r. uczniowie klasy 3a i 3b przygotowali dla nauczycieli najpiękniejszy upominek- uroczysty występ z okazji
Dnia Nauczyciela. Recytacje, tańce oraz śpiewy robiły ogromne wrażenie. To zawsze jest wyjątkowy czas w życiu każdej
szkolnej społeczności. Uczniowie wyrażają swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczycieli, którzy dbają o ich edukację oraz
wychowanie.
OGÓLNOPOLSKA AKCJA- SZKOŁA PAMIĘTA!
Uczniowie klasy 8a wraz z opiekunami mgr M. Strycharczyk oraz M. Ziółkowską 24 października 2019r. włączyli się w akcję
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta?” Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne
postaci oraz wydarzenia z historii, ale również posprzątanie bezimiennych i opuszczonych grobów. Młodzież pokazała, że
można zrobić coś bezinteresownie i dołączyć do lokalnej społeczności pielęgnującej pamięć o tych, których już nie ma.

M. Strycharczyk

PASOWANIE NA UCZNIA
Nasi pierwszoklasiści a czele z mgr E. Oprzędek i K. Mrozińską przygotowali przepiękną uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA.
Dla wszystkich był to wyjątkowy moment, bowiem uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali pasowani na uczniów naszej
szkoły. Nie zabrakło znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili ten wyjątkowy wieczór 30 października 2019r. 
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              DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO
Polska noblistka Wisława Szymborska mawiała: „ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Uczestnicy koła teatralnego
mogliby zmienić nieco słowa poetki i powiedzieć: „ Teatr to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Głównym celem zajęć teatralnych jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby
otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Podczas zajęć uczniowie poznają i rozwijają własne możliwości. Ponadto rozwijają koncentrację i wyobraźnię oraz uczą się brania odpowiedzialności za
własne działanie.

Podczas spotkań nie tylko zgłębiamy swoją wiedzę o teatrze, jego historii czy specyfice pracy aktora. Koncentrujemy się na przygotowywaniu
przedstawień teatralnych. W swoim dorobku mamy już:
- „Kopciuszka w wersji nowoczesnej”
- „Królewnę Śnieżkę i siedmiu Krasnoludków”
- „Musical SP 5 Music and Dance”.

Wszystkie spektakle zostały zaprezentowane na prawdziwej scenie w Kopalni Kultury w Czeladzi, a frekwencja wśród publiczności przeszła nasze
największe oczekiwania.

24 października 2019r. W Kopalni Kultury po raz kolejny wystawiliśmy Musical SP 5 Music and Dance dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Aktualnie pracujemy nad spektaklem profilaktycznym „Dzieci gwiazd” na podstawie scenariusza pani Agaty Parady.

.
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  SZKOLNA TRADYCJA - REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU POD PATRONATEM
                         INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - „KAMIENIE PAMIĘCI”

„Kamienie Pamięci” to niezwykle interesujące i angażujące uczniów przedsięwzięcie. Realizacja projektu służy upamiętnieniu lokalnych bohaterów, którzy
swoją niezłomną postawą, patriotyzmem walczyli o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.
 
  Podczas siedmioletniej przygody z Instytutem Pamięci Narodowej przypomnieliśmy sylwetki czeladzian: Marii Nogajowej, Franciszka Pacieja,
Apolinarego Chlęcha, Zdzisława Czarnomskiego. Ponadto opracowaliśmy portfolio Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy związani byli z
Będzinem i Sosnowcem: Tadeusz Kosibowicz, Ks. Wincenty Zawadzki oraz Teresa Kierocińska. 
 
 Warto podkreślić, iż Szkoła Podstawowa nr 5 jako jedyna czeladzka placówka od lat bierze udział w tym ogólnopolskim projekcie. W poprzednich latach
promowaliśmy „naszych” lokalnych bohaterów podczas gal finałowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. 
  
 KAMIENIE PAMIĘCI to wyjątkowa, kreatywna i twórcza lekcja lokalnej historii. Społeczność szkolna chętnie bierze w niej udział i dzięki temu historia
naszego miasta i ludzi z nim związanych odkrywa przed młodymi ludźmi nieznane oblicze.
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Kącik kulinarny - PLACKI Z DYNI 

Składniki:
500 g dyni
100 g mąki pełnoziarnistej
1-2 jajka
3 cm korzenia imbiru
pieprz, sól (opcjonalnie) 
tłuszcz do smażenia lub papier do pieczenia

Sposób przygotowania:
Dynię pozbawiamy pestek i odcinamy skórę. Następnie ścieramy na tarce z
grubymi oczkami. Dodajemy starty korzeń imbiru, mąkę, jajko, pieprz i sól.
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy.
Placki smażymy na oleju lub pieczemy w piekarniku na papierze do
pieczenia ( w temp. 180°C przez ok.15 min). Gotowe placki najlepiej podać
z jogurtem naturalnym. 

.

.
.

             DYNIA Z WŁÓCZKI

Potrzebne materiały:
balon
pomarańczowa włóczka
zielony i brązowy drucik
klej

Sposób wykonania:
1. Nadmuchać balon (wielkość nie ma znaczenia).
2. Nałożyć klej w płynie na balon.
3. Obtoczyć go włóczką.
4. Po wyschnięciu kleju przebić balon.
5. Zawinąć drucik w sprężynę i zaczepić o dynię.

.

.
.
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       POMAGAM INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi może poszczycić się certyfikatem SZKOŁY PROMUJĄCEJ WOLONTARIAT. W roku
szkolnym 2017/2018 zostało powołane Szkolne Koło Wolontariatu, które wspólnie z opiekunem mgr Martyną Ziółkowską zrealizowało 9 zadań
konkursowych, których realizacja była niezbędna, aby ubiegać się o certyfikat. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie cała szkolna społeczność,
która zawsze staje na wysokości zadania i chętnie pomaga innym.

W listopadzie na terenie szkoły odbędzie się zbiórka na rzecz Domu Dziecka w Górze Włodowskiej. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która
zapewnia opiekę dzieciom od 3 do 18 roku życia. Dzieci jest 40 i właśnie im chcemy pokazać, że świat może być kolorowy. Podopieczni placówki mają
zapewnione najlepsze warunki, jednak nie posiadają tego co najważniejsze - SZCZĘŚLIWEJ RODZINY. Tego dać im nie możemy, ale postaramy się
wywołać na ich twarzach uśmiech i podarować im odrobinę radości. Zbiórka będzie trwała do końca listopada, następnie p. M. Ziółkowska wraz z
przedstawicielami Szkolnego Koła Wolontariatu przekaże zebrane rzeczy podopiecznym Domu Dziecka w Górze Włodowskiej.
Wszystkie dary prosimy przynosić do wychowawców klas, wolontariusze w każdy piątek będą je zbierali i magazynowali w sali 303A.

Wychowankowie placówki najbardziej potrzebują:
- szczoteczek i past do zębów,
- czapek, szalików i rękawiczek,
- artykułów piśmienniczych,
- słodyczy.

Liczymy na Wasze dobre serduszka i mamy nadzieję, że akcja będzie cieszyła się dużą sympatią wśród naszych uczniów i ich rodziców. 

. .
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        Dlaczego sport jest tak ważny dla młodego człowieka?
Sport to niezbędny element życia dziecka. Ruszając się dajemy sobie wiele pozytywnych korzyści:
1. Wzmacniamy ciało
Gdy się ruszamy mamy szansę wyrosnąć na zdrowych ludzi . Jesteśmy też bardziej odporni na choroby i różnego rodzaju urazy. Dzięki niemu wolniej się
męczymy i możemy lepiej wykorzystać swoją energię.
2. Hartujemy organizm
W młodych latach tworzymy układ odpornościowy. Najlepszym sposobem na jego wzmocnienie jest uprawianie sportu na świeżym powietrzu, nawet w
chłodne dni. Dobrze zahartowany organizm jest odporny na kontakt z wirusami i bakteriami. Dlatego warto w jesienne i zimowe dni dużo spacerować.
3. Uczymy się wytrwałości
W momencie poznania nowego sportu mamy chęć nauczenia się go. Niestety nie można być w nim najlepszym od razu. Czasem trzeba włożyć w to dużo
energii i cierpliwości zanim osiągniemy założony cel. Jest to dla nas nauka, że nie ma efektów bez wysiłku.
4. Sprawia nam przyjemność i wycisza
Sport możemy traktować jak dobrą zabawę, który sprawia nam dużo przyjemności. Podczas jego uprawiania mamy szanse pozbyć się negatywnych
emocji zebranych po całym dniu. Uwalniamy również nadmiar energii oraz rozładowujemy nerwy. Po tym wszystkim jesteśmy optymistycznie nastawieni
do świata i nie marudzimy. Lepiej dogadujemy się z bliskimi nie okazując złości.
5. Zamieniamy walkę w zdrową rywalizację
W każdym sporcie grupowym pojawia się element rywalizacji. Mamy chęć wygrania z przeciwnikami za wszelką cenę. Jednak najważniejszą zasadą
sportu jest „fair play”. Polega on na tym, iż nie należy odnosić zwycięstw kosztem nieszczęścia innych zawodników lecz swoją pracą. Uczy nas to dbania o
dobro własne i… przeciwnika.
6. Dodajemy sobie pewności siebie.
Podczas zawodów stresujemy się tym jak wypadniemy i czy osiągniemy zamierzony sukces. Sport jest taką rzeczą, że jak mamy jakieś zainteresowania to
dążymy, aby być w tym najlepszym. Gdy już jesteśmy przygotowani to startujemy w zawodach, a każde nasze zwycięstwo dodaje nam siły i poprawia
nasze samopoczucie.
7. Umacniamy więzi
Wspólne spędzanie czasu podczas uprawiania sportu z rówieśnikami i nie tylko pozwala nam poznawać siebie nawzajem. Przy grach zespołowych
uczymy się pracy w grupach. Między np.: dorosłymi a dziećmi tworzą się nowe więzi. Ważnymi cechami umacniania ich jest wsparcie i akceptacja ze
strony bliskich. Nie na darmo mówimy, że sport łączy pokolenia.

Weronika Lubszczyk

.
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                                REDAKCYJNE KONKURSY
 KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ REDAKCJĘ "Nowinek na piątkę" ROZSTRZYGNIĘTE
 Redakcyjne konkursy cieszyły się dużą popularnością. Jury nie miało łatwego zadania, bowiem prace plastyczne oraz fotografie były perfekcyjnie 
 opracowane. Wspólnymi siłami udało się wyłonić zwycięzców.

 W KONKURSIE NA LOGO NASZEGO MIESIECZNIKA : 
 1 miejsce- EMILIA KOTRAS
 2 miejsce- ZUZANNA KOŻUCH
 3 miejsce- KALINA ZIENTARSKA oraz LENA KORPOK

 W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM " POLSKA JESIEŃ ":
 1 miejsce- JULIA DYSZY
 2 miejsce- OLGA DZIEDZIC
 3 miejsce- BARTOSZ NOWAK
 wyróżnienie - LENA KOMASIŃSKA

 Serdecznie gratulujemy!!! Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi 08 listopada na szkolnym apelu. 
 Kolejne konkursy czekają zatem zapraszamy do udziału.
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      Wywiad ze zwyciężczynią         
      konkursu fotograficznego         
   "Polska jesień" - JULIĄ DYSZY
D.B: Cześć.
J.D: Hej.
J.P: Mamy do Ciebie parę pytań związanych z konkursem
fotograficznym.
J.D: Okej, chętnie na nie odpowiem.
D.B: Czy fotografia to Twoja pasja?
J.D: Tak, bardzo lubię fotografię.
J.P: Jak się czułaś na wieść o wygraniu konkursu?
J.D: Bardzo się ucieszyłam.
D.B: Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie?
J.D: Wzięłam udział w tym konkursie, ponieważ lubię robić zdjęcia.
J.P: Wolisz wykonywać zdjęcia aparatem czy telefonem?
J.D: Zdecydowanie telefonem.
D.B: Co najbardziej lubisz fotografować?
J.D: Najbardziej lubię fotografować krajobrazy.
J.P: Okej, to wszystko. Dzięki za wywiad.
J.D: Dzięki.

                                                     Dominika Bienias, Jakub Przybyłowski

     Wywiad ze zwyciężczynią           
     konkursu na logo gazetki -
            EMILIĄ KOTRAS
D.B: Witaj.
E.K: Cześć.
J.P: Mamy do Ciebie parę pytań związanych z konkursem na logo
gazetki.
E.K: Okej.
D.B: Czy lubisz rysować?
E.K: Tak, jak najbardziej lubię.
J.P: Skąd wzięłaś pomysł na logo?
E.K: Przeglądając Internet zobaczyłam podobny, więc zainspirowałam się
nim.
D.B: Jakimi technikami plastycznymi najczęściej się posługujesz?
E.K: Najczęściej maluję farbami i pisakami.
J.P: Co najbardziej lubisz rysować?
E.K: Najbardziej lubię rysować przeróżne krajobrazy.
D.B: Dobrze, mamy wszystko więc dziękujemy za wywiad.
E.K: Również dziękuję.
                                                        

                                                        Dominika Bienias, Jakub Przybyłowski
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               POLSKA MACIERZ SZKOLNA – patron szkoły
Polska Macierz Szkolna – patronem naszej szkoły.

Czy wiecie, że….

• Polska Macierz Szkolna to organizacja społeczna, która powstała na terenach objętych zaborem rosyjskim, oficjalnie zarejestrowana została 11 czerwca
1906 roku.
• Inicjatorem powołania organizacji zajmującej się oświatą na terenach zaborów był Henryk Sienkiewicz.
• Kiedy na wiosnę 1906r. założono w Czeladzi oddział Polskiej Macierzy Szkolnej, w jego prace aktywnie włączył się ks. Bolesław Pieńkowski.
• Polska Macierz Szkolna jako zasadniczy cel swojej działalności postawiła szerzenie polskości, budowę szkoły miejskiej, likwidację analfabetyzmu,
utworzenie bezpłatnej czytelni i biblioteki.
• W 1916 roku utworzono Koło Macierzy Szkolnej w dzielnicy Piaski
• 21 stycznia 1917 r. - odbyło się na Piaskach poświęcenie sztandaru Macierzy Szkolnej.
• 1937 r. - Polska Macierz Szkolna koło Piaski otrzymała nowe obszerne pomieszczenie w Domu Katolickim przy ul. Kościuszki nr 3
• 14 października 2014 roku miała miejsce uroczysta gala nadania szkole (wówczas Gimnazjum nr 3) imienia Polskiej Macierzy Szkolnej i przyjęcia
sztandaru od Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Gimnazjum nr 3 w Czeladzi
• W naszej szkole znajdują się dwa sztandary: sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej koła Piaski z 1917 roku oraz sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej z
2014 roku.
• Od kilku lat w naszej szkole organizowane są przez mgr Grażynę Majer-Ziemblicką konkursy upamiętniające Patrona szkoły. Nagrody sponsoruje
Fundacja Polska Korona.

G. Majer-Ziemblicka
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   FOTORELACJA – z życia szkoły

. .
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	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE  14 października 2019r. uczniowie klasy 3a i 3b przygotowali dla nauczycieli najpiękniejszy upominek- uroczysty występ z okazji Dnia Nauczyciela. Recytacje, tańce oraz śpiewy robiły ogromne wrażenie. To zawsze jest wyjątkowy czas w życiu każdej szkolnej społeczności. Uczniowie wyrażają swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczycieli, którzy dbają o ich edukację oraz wychowanie. OGÓLNOPOLSKA AKCJA- SZKOŁA PAMIĘTA! Uczniowie klasy 8a wraz z opiekunami mgr M. Strycharczyk oraz M. Ziółkowską 24 października 2019r. włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta?” Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia z historii, ale również posprzątanie bezimiennych i opuszczonych grobów. Młodzież pokazała, że można zrobić coś bezinteresownie i dołączyć do lokalnej społeczności pielęgnującej pamięć o tych, których już nie ma.
	PASOWANIE NA UCZNIA Nasi pierwszoklasiści a czele z mgr E. Oprzędek i K. Mrozińską przygotowali przepiękną uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA. Dla wszystkich był to wyjątkowy moment, bowiem uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili ten wyjątkowy wieczór 30 października 2019r.

	DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO
	SZKOLNA TRADYCJA - REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU POD PATRONATEM                          INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - „KAMIENIE PAMIĘCI”
	„Kamienie Pamięci” to niezwykle interesujące i angażujące uczniów przedsięwzięcie. Realizacja projektu służy upamiętnieniu lokalnych bohaterów, którzy swoją niezłomną postawą, patriotyzmem walczyli o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.
	Podczas siedmioletniej przygody z Instytutem Pamięci Narodowej przypomnieliśmy sylwetki czeladzian: Marii Nogajowej, Franciszka Pacieja, Apolinarego Chlęcha, Zdzisława Czarnomskiego. Ponadto opracowaliśmy portfolio Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy związani byli z Będzinem i Sosnowcem: Tadeusz Kosibowicz, Ks. Wincenty Zawadzki oraz Teresa Kierocińska.
	Warto podkreślić, iż Szkoła Podstawowa nr 5 jako jedyna czeladzka placówka od lat bierze udział w tym ogólnopolskim projekcie. W poprzednich latach promowaliśmy „naszych” lokalnych bohaterów podczas gal finałowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie.
	KAMIENIE PAMIĘCI to wyjątkowa, kreatywna i twórcza lekcja lokalnej historii. Społeczność szkolna chętnie bierze w niej udział i dzięki temu historia naszego miasta i ludzi z nim związanych odkrywa przed młodymi ludźmi nieznane oblicze.


	Kącik kulinarny - PLACKI Z DYNI
	DYNIA Z WŁÓCZKI
	Składniki: 500 g dyni 100 g mąki pełnoziarnistej 1-2 jajka 3 cm korzenia imbiru pieprz, sól (opcjonalnie)  tłuszcz do smażenia lub papier do pieczenia
	Potrzebne materiały: balon pomarańczowa włóczka zielony i brązowy drucik klej
	Sposób wykonania: 1. Nadmuchać balon (wielkość nie ma znaczenia). 2. Nałożyć klej w płynie na balon. 3. Obtoczyć go włóczką. 4. Po wyschnięciu kleju przebić balon. 5. Zawinąć drucik w sprężynę i zaczepić o dynię.
	Sposób przygotowania: Dynię pozbawiamy pestek i odcinamy skórę. Następnie ścieramy na tarce z grubymi oczkami. Dodajemy starty korzeń imbiru, mąkę, jajko, pieprz i sól. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Placki smażymy na oleju lub pieczemy w piekarniku na papierze do pieczenia ( w temp. 180°C przez ok.15 min). Gotowe placki najlepiej podać z jogurtem naturalnym.

	POMAGAM INNYM! SZKOŁA PROMUJĄCA WOLONTARIAT
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi może poszczycić się certyfikatem SZKOŁY PROMUJĄCEJ WOLONTARIAT. W roku szkolnym 2017/2018 zostało powołane Szkolne Koło Wolontariatu, które wspólnie z opiekunem mgr Martyną Ziółkowską zrealizowało 9 zadań konkursowych, których realizacja była niezbędna, aby ubiegać się o certyfikat. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie cała szkolna społeczność, która zawsze staje na wysokości zadania i chętnie pomaga innym.
	W listopadzie na terenie szkoły odbędzie się zbiórka na rzecz Domu Dziecka w Górze Włodowskiej. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która zapewnia opiekę dzieciom od 3 do 18 roku życia. Dzieci jest 40 i właśnie im chcemy pokazać, że świat może być kolorowy. Podopieczni placówki mają zapewnione najlepsze warunki, jednak nie posiadają tego co najważniejsze - SZCZĘŚLIWEJ RODZINY. Tego dać im nie możemy, ale postaramy się wywołać na ich twarzach uśmiech i podarować im odrobinę radości. Zbiórka będzie trwała do końca listopada, następnie p. M. Ziółkowska wraz z przedstawicielami Szkolnego Koła Wolontariatu przekaże zebrane rzeczy podopiecznym Domu Dziecka w Górze Włodowskiej. Wszystkie dary prosimy przynosić do wychowawców klas, wolontariusze w każdy piątek będą je zbierali i magazynowali w sali 303A.
	Wychowankowie placówki najbardziej potrzebują: - szczoteczek i past do zębów, - czapek, szalików i rękawiczek, - artykułów piśmienniczych, - słodyczy.
	Liczymy na Wasze dobre serduszka i mamy nadzieję, że akcja będzie cieszyła się dużą sympatią wśród naszych uczniów i ich rodziców.

	Dlaczego sport jest tak ważny dla młodego człowieka?
	REDAKCYJNE KONKURSY
	KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ REDAKCJĘ "Nowinek na piątkę" ROZSTRZYGNIĘTE  Redakcyjne konkursy cieszyły się dużą popularnością. Jury nie miało łatwego zadania, bowiem prace plastyczne oraz fotografie były perfekcyjnie   opracowane. Wspólnymi siłami udało się wyłonić zwycięzców.
	W KONKURSIE NA LOGO NASZEGO MIESIECZNIKA :   1 miejsce- EMILIA KOTRAS  2 miejsce- ZUZANNA KOŻUCH  3 miejsce- KALINA ZIENTARSKA oraz LENA KORPOK
	W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM " POLSKA JESIEŃ ":  1 miejsce- JULIA DYSZY  2 miejsce- OLGA DZIEDZIC  3 miejsce- BARTOSZ NOWAK
	wyróżnienie - LENA KOMASIŃSKA
	Serdecznie gratulujemy!!! Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi 08 listopada na szkolnym apelu.   Kolejne konkursy czekają zatem zapraszamy do udziału.

	Wywiad ze zwyciężczynią                 konkursu na logo gazetki -
	EMILIĄ KOTRAS
	Wywiad ze zwyciężczynią                konkursu fotograficznego             "Polska jesień" - JULIĄ DYSZY
	POLSKA MACIERZ SZKOLNA – patron szkoły
	Polska Macierz Szkolna – patronem naszej szkoły.
	Czy wiecie, że….
	• Polska Macierz Szkolna to organizacja społeczna, która powstała na terenach objętych zaborem rosyjskim, oficjalnie zarejestrowana została 11 czerwca 1906 roku. • Inicjatorem powołania organizacji zajmującej się oświatą na terenach zaborów był Henryk Sienkiewicz. • Kiedy na wiosnę 1906r. założono w Czeladzi oddział Polskiej Macierzy Szkolnej, w jego prace aktywnie włączył się ks. Bolesław Pieńkowski. • Polska Macierz Szkolna jako zasadniczy cel swojej działalności postawiła szerzenie polskości, budowę szkoły miejskiej, likwidację analfabetyzmu, utworzenie bezpłatnej czytelni i biblioteki. • W 1916 roku utworzono Koło Macierzy Szkolnej w dzielnicy Piaski • 21 stycznia 1917 r. - odbyło się na Piaskach poświęcenie sztandaru Macierzy Szkolnej. • 1937 r. - Polska Macierz Szkolna koło Piaski otrzymała nowe obszerne pomieszczenie w Domu Katolickim przy ul. Kościuszki nr 3 • 14 października 2014 roku miała miejsce uroczysta gala nadania szkole (wówczas Gimnazjum nr 3) imienia Polskiej Macierzy Szkolnej i przyjęcia sztandaru od Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Gimnazjum nr 3 w Czeladzi • W naszej szkole znajdują się dwa sztandary: sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej koła Piaski z 1917 roku oraz sztandar Polskiej Macierzy Szkolnej z 2014 roku. • Od kilku lat w naszej szkole organizowane są przez mgr Grażynę Majer-Ziemblicką konkursy upamiętniające Patrona szkoły. Nagrody sponsoruje Fundacja Polska Korona.  G. Majer-Ziemblicka
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