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Wszystkiego 
              Najlepszego!

                                    Dzień                               
                                              Kobiet

Konkurs literacko - fotograficzny 
"Selfie z książką"

Uczniowie SP1 wzięli udział w konkursie
literacko - fotograficznym pt.:  "Selfie 
z książką", w którym należało zrobić sobie
ciekawe zdjęcie z ulubioną książką. Nasi
uczniowie licznie i chętnie wzięli udział w
tym konkursie.
A oto wyniki:
Klasy IV – VI
II miejsce Alicja Krukar – SP 1 Czeladź
II miejsce Mikołaj Michta – SP 1 Czeladź
III miejsce Joanna Szybowska - SP 1
Czeladź

Wyróżnienia:
Kamila Pęciak - SP 1 Czeladź
Tymon Wrzaszcz - SP 1 Czeladź

Klasy VII – VIII
I miejsce Oliwia Bryszkowska - SP 1 Czeladź
II miejsce Anna Skowron - SP 1 Czeladź
III miejsce Hanna Grabowska - SP 1 Czeladź
III miejsce Anna Matyszkiewicz - SP 1 Czeladź.

Gratulujemy!
                                                             A. CH., S.K.

   

Wszystkim Kobietom pragniemy
złożyć       w dniu Ich święta serdeczne
życzenia: 

Doskonałości w każdym calu,
Byście nigdy nie czuły smutku i żalu,
Uśmiechu na twarzy przez cały rok,
Byście do marzeń miały tylko krok,
Aby na Wasze zakupy Pieniądze rosły
nisko na drzewie.
W tym szczególnym dniu życzymy Wam
wszystkiego czego pragnie Wasze serce,  
I żeby to nie był tylko zwykły list 
w szklanej butelce...

                                            A.CH., S.K.
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Nauka jazdy 
na nartach

Atrakcje
Zakopanego

       Ciekawe miejsca 

na spędzenie ferii zimowych

Naukę jazdy na nartach najlepiej
jest rozpocząć od najmłodszych
lat. Przed jazdą na nartach warto
zrobić rozgrzewkę, żeby mięśnie
nas nie bolały. Należy się
odpowiednio ubrać. Przy jeździe
na nartach kask jest obowiązkowy,
ponieważ musimy dbać o swoje
bezpieczeństwo. Początkujący
powinni jeździć "pługiem", czyli
pozycja palce do środka, pięty cały
czas rozpychać na zewnątrz. Gdy
chcemy skręcić w prawo, lewą
ręką dotykamy lewego kolana.        
                                 E.G.

Jeśli spędzacie ferie 
w Zakopanem możecie odwiedzić:
- największą papugarnię [ul. Droga
do Olczy] lub trochę mniejszą na
Krupówkach,
-muzeum  Retromaniak [Krupówki
48],
- Wielką Krokiew (skocznia
narciarska),
- Krupówki,
- stok narciarski, na którym można
uczyć się jazdy na nartach lub
snowbordzie. Obok jest plac zabaw
dla dzieci oraz tor saneczkowy.
                    E.G.

Mini słownik
gwary
podhalańskiej

-baca-starszy
pasterz owiec

-baciarka-
zabawa
-cni się-nudzić
się
-copka-czapka
-dyle-podłoga

-dzioj-dzień
-dzisiok-dzisiaj
-dziopa-ścierka

-gacie - majtki,
kalesony,
spodnie

-gęśle -
skrzypce

E.G.  W.G.

a.n.

                       Ferie w Zakopanem

W tym roku śnieg spadł tylko 
w niektórych miejscach, dlatego
jeśli chcecie ulepić bałwana albo
pojeździć na nartach
i snowboardzie, warto jest się udać
w góry, np. do Zakopanego. Stoki
do jazdy na nartach są też 
w Gliczarowie,  Szklarskiej
Porębie, Karpaczu oraz wielu
innych miejscach. 
Jeżeli jednak nie jesteście
entuzjastami jazdy na nartach czy
snowboardzie, możecie podziwiać
zaśnieżone stoki wysokich gór,
lasy, a także sarny.
                                      E.G  W.G.

a.n.
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PORADNIK
ÓSMOKLASISTY

           Targi edukacyjne 

a.n.

1. Egzamin ósmoklasisty to egzamin  decydujący,  
o tym do, jakiej szkoły się dostaniemy. Dlatego
warto się do niego dobrze przygotować ,            
aby dostać się do wymarzonej szkoły. Stosując
się do zasad podanych poniżej, zwiększysz swoje
szanse na lepsze napisanie egzaminu
ósmoklasisty.

1. Pracuj systematycznie. Jest to bardzo ważne,
gdyż systematyczna praca sprawia, że nie masz
zaległości w materiale.

2. Rozwiązuj dużo zadań. Dzięki nim, sprawdzisz
poziom swojej wiedzy i będziesz wiedział nad
czym musisz jeszcze popracować.

3. Przygotowania do egzaminu zacznij, jak
najwcześniej .To podstawa,aby dobrze  napisać
każdy egzamin.

4. Nastaw się pozytywnie. Uświadom sobie,          
że to nie tylko ty będziesz pisać ten egzamin,
wierz w swoje możliwości.

5. Bazuj na wielu materiałach. Rozwiązuj próbne
egzaminy ósmoklasisty od wielu wydawnictw.

6. Uważaj i bądź aktywny na lekcjach w szkole .
Dzięki temu opanujesz rzeczy, które mogą
pojawić się na egzaminie ósmoklasisty.

7. Zrób wszystko, aby, jak najlepiej napisać
egzamin ósmoklasisty.Wykorzystaj swój wolny
czas na przygotowanie się do egzaminu.

                                                                 J.B

           Targi edukacyjne odbyły się w Sosnowcu. 
Podczas ich trwania można było uczestniczyć 
w warsztatach, rozmowie o autoprezentacji 
oraz wysłuchać ofert szkół ponadpodstawowych.
Później mogliśmy zadawać pytania, uczniom szkół,
dotyczące danych szkół ponadpodstawowych, wyboru
profilu itp.  
Na targach przedstawiały też swoje oferty różne
szkoły.
    Przed ósmoklasistami stoi bardzo ważne zadanie,
mianowicie wybór szkoły, profilu klasy. Aby dostać się
do wybranej szkoły, trzeba mieć określoną liczbę
punktów. Dlatego dla osób, którym naprawdę zależy
na dostaniu się do wymarzonej czy wybranej szkoły,
istotne jest, aby zdać egzamin, jak najlepiej, mieć
wysokie oceny na świadectwie, osiągnięcia
w liczących się konkursach oraz udział 
w udokumentowanych wolontariatach. 
                                                                 W.G.

a.n.
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Najlepsza książka
na walentynki

Najlepszy film na
walentynki

Co to walentynki?

“Duma i uprzedzenie” Jane
Austen
To najlepsza i książka pióra Jane
Austen, przepełniona ironią,
ciepłem i humorem. Jednocześnie
zabawna i wzruszająca, doskonale
wykreowanymi postaciami. To
powieść o kobiecie sprzeciwiającej
się  obowiązującym
konwenansom, lecz jej upór
doprowadza do szczęśliwego
zakończenia.

                                    N.B., N.K.

„Narzeczony na niby'' to
komedia romantyczna
w reżyserii Bartosza Prokopowicza
z Julią Kamińską, Piotrem
Stramowskim, Barbarą Kurdej-
Szatan i Mikołajem Roznerskim 
w rolach głównych. Produkcja
opowiada o losach Kariny (Julia
Kamińska), starającej się stworzyć
swój pierwszy szczęśliwy związek.
Jedno jej małe kłamstewko
doprowadza do serii
nieprzewidzianych zdarzeń.
                                    N.B., N.K.

Szkolne
walentynki
odbyły się 13
i 14 lutego. 
13 lutego była
dyskoteka
szkolna, a 14
lutego- poczta
walentynkowa.
Ponadto
uczniowie
ubrani na
czerwono dnia
14 lutego nie
byli pytani (o ile
pytanie nie było
wcześniej
zapowiedziane).

Najpopularniejsze prezenty 
na walentynki to:
kartka – 52%
czekoladki – 50,5%
kwiaty – 36%
kolacja w restauracji – 35,6%
biżuteria – 18,9%
ubranie – 14,6% 
                                    N.B., N.K.

              WALENTYNKI   W   SZKOLE

Walentynki– coroczne święto
zakochanych przypadające 14
lutego. Nazwa pochodzi od
świętego Walentego.  
Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne. Dzień 14 lutego
stał się okazją do obdarowywania
się drobnymi upominkami. 
Walentynki są obchodzone 
w południowej i zachodniej Europie
od średniowiecza. Europa
północna i wschodnia dołączyła 
do walentynkowego grona
znacznie później .
                                    N.B., N.K.
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JAK SIĘ GRA W RUMMIKUBA ?
( CZĘŚĆ INSTRUKCJI PONIŻEJ )
ZACHĘCAMY DO GRY 
W RUMMIKUBA .

Mistrzostwa
szkoły 
w Rummikubie

Konkurs 
Recytatorski 

Nasza szkoła jeździła na łyżwy do
sp7. Wszyscy świetnie się bawili
(nawet ci , którzy się wywrócili ).
Nasi uczniowie na lodowisku 

Wiele osób nie wie o Rummikubie.
Rummikub - jest to gra polegająca
na układaniu swoich " kobelków ".
Można je wykładać w porządku
cyfr danego koloru lub takimi
samymi cyframi innych kolorów .
Żeby się wyłożyć trzeba uzbierać
30 punktów . Podobną grą jest
remik ( gra karciana ) .

                                     M.M.

J.N.

W drugim semestrze uczniowie
klas starszych w ramach lekcji
wychowania fizycznego jeździli
na łyżwach. W środę uczniowie
klasy IV a pojechali na lodowisko
przy Szkole Podstawowej nr 7. 
Wszyscy świetnie się bawili, 
nawet ci, którzy nie umieli jeździć
na łyżwach. 
                                          E.G.

W naszej szkole odbył się konkurs 
recytatorski . Udział brało 15 osób
z klas 1-6 . Komisja w składzie
Anna Borzęcka , Katarzyna
Majcherczyk - Gruszka 
oraz Dominik Michalski . 
W kategorii kl. 1 -3: I miejsce zajął
Szymon Michalski , II m - Kinga
Baran , III m - Borys Pasieka .
Wyróżnienia otrzymali:
Przemysław Sypek , Zuzanna
Miękina, Wojciech Olender  
W kategorii 4 - 6 , 1 miejsce ma
Marcelina Ufel . Wyróżniony został
Alan Borowski i Zuzanna  Dulińska
.                                    M.M

Wyniki zawodów:
klasy I-IV - GOLONKA MAREK - I miejsce, ŻMUDA DOMINIKA - II
miejsce, BOROWSKI ALAN - III miejsce
klasy V-VII -  NOWAK MAŁGORZATA - I miejsce, BEDNARSKA
NATALIA - II miejsce, KOŚCIUSZKO JULIA - III miejsce

                                                                                       M.M.

J.N.
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              KONCERT NOWOROCZNY

REDAKCJA GAZETKI: 
N. Klonek, W. Gajda, 
J. Biernacka, E. Gajda
N. Bednarska, , A. Chachoł, 
S. Kwinta, M. Matyszkiewicz

W naszej szkole 30 stycznia 2020 roku odbył
się Koncert Noworoczny, na którym
występowali uzdolnieni wokalnie uczniowie.
Rodzice z przyjemnością oglądali popisy
swoich pociech. Można też było kupić ciasta,
kawę oraz naszą gazetkę. Zebrane
pieniądze, zostały przeznaczone na zakup
kanap na szkolne korytarze.

20 lutego
w naszej szkole
odbył się
Dzień Otwarty,
na który
przyszły
przedszkolaki
wraz 
z rodzicami. 
W magicznych
pracowniach
przywitali ich
magiczni
nauczyciele. 

Spotkanie
odbyło się
w miłej ,
magicznej
atmosferze.
Teraz już nikt
nie boi się iść
do szkoły.
      J.B.
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