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Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Ludwika Holesza w Świerklanach
Boryńska 6
44-266, Świerklany

Numer 16 04/15

23, 24 i 25 kwietnia odbyły się Dni Promocji,
Zdrowia, Ekologii i Bezpieczeństwa.

Drodzy Czytelnicy!
Za nami wiele ważnych
wydarzeń. Dla mnie
najważniejszy był
sprawdzian szóstoklasisty.
Czekamy z
niecierpliwością na wyniki!
A jakie są Wasze
wrażenie szóstoklasiści po
sprawdzianie? Przed
Wami ostatnie wydanie
szkolnej gazety w tym
roku. Ale nie martwice się! 

Dzisiaj szczególnie
polecam wywiad z
laureatem 
wojewódzkiego konkursu
z  j. polskiego (str.2) 
oraz artykuł o rocznicy
naszej Szkolnej Kasy
Oszczędności (str.3)
Miłego czytania ! 
    Natalia Antończyk - 
     redaktor naczelny

Drugoklasiści pod opieką
p. Ireny Wójcickiej
przygotowali wesołe,
taneczne przedstawienie o
pierwszym dniu wiosny.
Dla starszych klas
zorganizowano konkurs na
najlepszą  wiosenną

fryzurę. Było bardzo
wesoło i kolorowo.
Ciekawe czy wiosna
również będzie taka
radosna, jak ten szkolny
dzień. 

Szkolne Dni Promocji
Zdrowia, Bezpieczeństwa i
Ekologii na dobre zawitały
w 23 kwietnia. W
pierwszym dniu koło
przyrodnicze przygotowało
krótką prezentację o
ekologicznym stylu życia.
Następnie p. Ewa Studnik
zaprosiła wszystkich
uczniów do obejrzenia

kilku filmików dotyczących
niebezpieczeństw
zagrażających w
internecie. W tym dniu
odbyło się również
Szkolne Centrum
Eksperymentów. W 
ramach tej niezwykłej akcji
chętni uczniowie stali się
magikami, chemikami,
fizykami i  czasem

w zaskakujący sposób
prezentowali
eksperymenty. Wszystkie
były bardzo interesujące,
ale uczniom podobał się
najbardziej eksperyment
Hani Gaszki. 

(ciąg dalszy na str. 2)
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Szkolne Dni Promocji Zdrowia, Ekologii i Bezpieczeństwa

.
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Teatr "FIKA" festiwali 
        nie unika! 

.

.

.

161 uczniów szkół
podstawowych
zdobyło w tym roku
tytuł Laureata
Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych
organizowanych
przez Śląskiego
Kuratora Oświaty.
Jednym z nich okazał
się Łukasz. Okazało
się, że to pierwszy w
historii szkoły Laureat
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego z
Języka Polskiego. 
Mądralla: Jakie to
uczucie zostać
laureatem ?
Łukasz: Ta wiadomoś
ć sprawiła mi wiele

radości, jak i łez, ale
łez szczęścia.
M: Jak przygotowałeś
się do konkursu z
j.polskiego ? 
Ł: Musiałem
zapoznać się z
treścią zadanych
lektur. Było ich w
sumie 6. Do tego
zagadnienia  z
gramatyki i literatury..
Wiele czasu na naukę
poświęciłem w święta
i w ferie, ale opłacało
się! Zostając
laureatem nie muszę
pisać sprawdzianu
szóstoklasisty, czyli
jestem zwolniony z
języka polskiego i
matematyki.
M: Co Cię najbardziej
zaskoczyło na
konkursie ? 

Ł: Najbardziej
zaskoczyło mnie to,
że nie zapytali o
związki
frazeologiczne, a były
w wytycznych. 
M: Twoja ulubiona
książka ? 
Ł: Powieść Michaela
Endego "Momo".
M: Dziękujemy za
przeprowadzenie
wywiadu. Życzymy Ci
dalszych sukcesów.
Ł: Również dziękuję !
(Natalia, Patrycja)

Maj/Czerwiec
26 maj- Dzień Matki
31 maj- Światowy
Dzień Bez
Papierosa
1 czerwca- Dzień
Dziecka
4 czerwca- Boże
Ciało
21 czerwca-
Pierwszy Dzień Lata
23 czerwca- Dzień
Ojca

W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach startują uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. To jedne z najbardziej prestiżowych zmagań, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie. W
tym roku szkolnym po raz pierwszy w historii szkoły Łukasz Kosior, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Świerklanach sięgnął po ‘tytuł laureata’.

W Jubileuszowym
XX Gminnym
Konkursie
Ortograficznym
nasza szkoła
zdobyła I miejsce
jako drużyna. Patryk
Cyrulik otrzymał
tytuł Mistrza
Ortografii,
 a Łukasz Kosior
 II miejsce.

 Gratulujemy!

Ciąg dalszy ze str. 1
W drugim dniu
przyjechał do nas 
teatr z Krakowa, który
przygotował
przedstawienie
pt."Uwierz w siebie".
Natomiast w ostatnim
dniu imprezy w
szkole pojawił się
zawsze mocno
oczekiwany 
p. Andrzej Pająk.
W tym roku przywiózł

ze sobą pająki.
Opowiadał o życiu
zwierząt, ich
pielęgnacji oraz o
zabawnych
przyzwyczajeniach.
Na zakończenie
szkolny teatr
"FIKA"zaprosił na
spektakl pt.
"Kruszynka"
 (Magda i Patrycja)

P O L U B  N A S Z  Ą  I N I C J A T Y W Ę!
Pomóż nam zmodernizować pracownię
komputerową w naszej szkole, która istnieje od
2006 r. Niestety do tej pory sprzęt nie był
modernizowany, wymieniany. Przez prawie 10
lat przez pracownię przewinęło się dwa tysiące
dzieci. W pracowni komputerowej odbywają się
spotkania klubu dziennikarskiego, Klubu
Dobrego Rodzica i Klubu Seniora. To nic nie
kosztuje, wystarczy że zagłosujesz. Można
oddać tylko jeden głos Więcej dowiesz się na
http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,255.html
My już zagłosowaliśmy, a TY?

Szkolny Teatr "Fika" w ostatnim czasie
pracował nad wesołym spektaklem o słonicy.
Kruszynka, znudzona ciągłymi występami w
cyrku ucieka od tresera do lasu. Jest
szczęśliwa, że nareszcie nikt nie każe jej
ćwiczyć sztuczek i może sobie leniuchować
do woli. Jednak życie w lesie znacznie różni
się od tego, do którego Kruszynka przywykła.
Tu nikt nie przynosi jej koszy pomarańczy i nie
piłuje jej pazurków. Spektakl ten został
pokazany w szkole podczas Szkolnych Dni
Promocji Zdrowia oraz pojawił się na trzech
festiwalach: na XII Przeglądzie Teatrów
Dziecięcych "Scenka"  w Niewiadomiu
(wyróżnienie) , na VIII  Konfrontacjach
Teatralnych „Gostyńskie Teatrałki” oraz na
Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu
Teatralnym "Przestrzeń wyobraźni" w Rybniku
(wyróżnienie). Wszystkich, którzy jeszcze nie
widzieli "Kruszynki" zapraszamy  na specjalny
pokaz 16 czerwca na g. 17.00. 
      (Karolina Kuczera)

Łukasz- laureatem konkursu

"Kruszynka"

.

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,255.html
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"Talent pracuje, 
geniusz tworzy"

         Ludzie z pasją

"Mądralli"

W szkole obchody jubileuszu rozpoczęliśmy 30 stycznia
uroczystym  apelem, na którym przypomniano historię
powstania Szkolnej Kasy Oszczędności w Polsce. Nasza
Jubilatka jest z nami od prawie dwudziestu lat, jedną
czwartą swojego istnienia gości w naszej szkole. 

Przyjechali do nas
zaproszeni na tę
okazję goście
specjalni- dyrektor
Oddziału nr 1 banku
PKO w Rybniku Pan
Władysław Sikora
oraz opiekun z
ramienia banku Pan
Patryk Łatuszyński.

Po części oficjalnej
odpalone zostały
fajerwerki na 3
ogromnych tortach
SKO. Po wystrzeleniu
confetti i odśpiewaniu
"STO LAT" każdy
uczeń i pracownik
szkoły mógł
poczęstować się
pysznym tortem, jak
na prawdziwe
urodziny przystało.

Na ten dzień zespół
SKO wraz z
opiekunkami
przygotował dla
każdej klasy zadania
związane z
przedsiębiorczością i
ekologią: łamigłówki,
krzyżówki o
EKOoszczędzaniu 
oraz spotkanie z
bankowcem.
 SKOwicze prócz
tortu otrzymali balony
i cukierki z logo PKO,
odblaski, i ulotki
związane z akcją
bezpieczeństwa
prowadzoną przez
bank PKO. 

Wyróżniliśmy i
nagrodziliśmy
najaktywniejszych

oszczędzających,
słuchaliśmy słów
skierowanych do nas
przez dyrektora
banku. W kąciku SKO
można było
prześledzić minione
dzieje SKO w naszej
szkole, zdjęcia i
kroniki, prezentacje
multimedialne i filmiki
SKO oraz zapoznać
się w ważnymi
informacjami
dotyczącymi naszego
bezpieczeństwa.  
Już nie możemy
doczekać się kolejnej
rocznicy!

(opiekunowie
Szkolnego Koła
Oszczędności)

.

.

Szkolna Kasa Oszczędności w tym roku obchodzi swoje      
                                     osiemdziesiąte urodziny. 

      Najlepsze 
     konkursowe
         życzenia      
       urodzinowe:
         Szkolna 
           Kaso
     Oszczędności
        Życzymy
    Ci szczęścia 
     i pomyślności.

       
       Aby klienci 
           Twoi
            mili
    Wiele pieniędzy 
         do Ciebie
         przynosili.

         A nasze   
    oszczędności
            Rosły 
        tak szybko
   jak nasze kości.
         Niech dziś 
          zaśpiewa 
         cała sala
   I niech bawi się
          do rana.

Zespół: Natalia Antończyk (red. naczelny),
Nikola Faber (zastępca red.), Magda Wodecka,
Pati Knura,Hanka Pawliczek, Żaneta Nitner,
Aga Garbocz, Karolina Kuczera, Robert Faber,
Nikola Niemiec

Od maja do listopada
w naszej szkole
będzie realizowany
nowy projekt pt.
"Talent pracuje,
geniusz tworzy". To
pomysł Lidera firmy
Capgemini p. Edyty
Beśka i opiekunek
SKO. W ramach 
projektu odbędą się
spotkania z ludźmi
sukcesu z
różnorodnych
dziedzin!
Już 14 maja
uczniowie klas
piątych wzięli udział

w pierwszym takim
spotkaniu.
Zaproszony gość -
pracownik banku
PKO p. Patryk
Łatuszyński przybliżył
uczniom temat jak
działają banki, jak to
jest być bankowcem,
jakie umiejętności
trzeba opanować, by
sprawdzić się w roli
bankowca. Na
podsumowanie dodał
"warto się uczyć, by
móc się realizować w
dorosłym życiu". Spotkanie z bankowcem

Redakcja

Krojenie tortu

SKOwicze w akcji

.
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RUSZ GŁOWĄ!

Po blisko pięciu latach od premiery trzeciej
części na sklepowe półki trafia gra The Sims 4.
Możesz ukształtować wygląd Sima w
najdrobniejszym szczególe i obdarzyć go
pięcioma wybranymi cechami charakteru, aby
stworzyć jedyną w swoim rodzaju postać.
Romantyk, kleptoman, złoczyńca – zaludnij
świat gry Simami o różnych, wyjątkowych
osobowościach. W grze panuje spokojna
atmosfera, ale niekiedy staje się  gorąco, gdy
na przykład cały twój dom spłonie  albo gdy
złodziej ukradnie cały twój majątek . Ogółem
gra polega  na tym, aby prowadzić Sima przez
życie . Za sprawą różnych dodatków gra staje
się bardziej interesująca. Gra na pewno
spodoba się każdemu.  (Nikola Faber) 

Przychodzi Jasiu
do lekarza:
- Co ci dolega,
chłopcze?
- Kuleję z
matematyki.
--------------
Jedzie Jasiu  z
jąkającym Bartkiem
i Szymkiem
-Szy szy-
powiedział Bartek
-Szybciej. Okej,
jedziemy szybciej-
przerwał Jasiu
-Szy szy- znowu
zawołał Bartek
-Jeszcze szybciej
no dobra. Chłopie
mamy 100 na
liczniku, a ty się nie
boisz?!
-Szy Szy Szymek
wypadł.
-------------------

.

  C Z Y T A M,   B O  L U B I Ę!
"Zniszcz ten dziennik" to bestseller Keri Smith,
który w dziwny dla nas sposób uruchomia
wyobraźnię, aby zniszczyć coś, co dla wielu
jest ważne! Można fantastycznie spędzić czas
z przyjaciółmi na wykonywaniu zadań z 
dziennika! Autorka zachęca do
eksperymentowania przez wykonywanie
ciekawych zadań  typu : Niech ta strona
popłynie, zabierz ten dziennik pod prysznic itd.
Ta ,,książka’’ jest dla osób nienawidzących
czytać. Prowokuje do jej destrukcji, przez to
jest bardzo popularna. Zachęcam do kupna
nietypowego dziennika. 
(za www.empik.com)
  (Hanna Pawliczek)

"Dom’’to komedia
animowana w
reżyserii  Tima
Johnsona.
 Przybysz z kosmosu
o imieniu Oh z
plemienia Buwy musi
uciekać ze swojej
planety i ukrywa się
na Ziemi. Tu spotyka
wyjątkowo upartą
kilkunastoletnią
dziewczynę o imieniu
Tip. Na początku
podchodzą do siebie
z dystansem, ale
potem okazuje się że
mają ze sobą wiele
wspólnego. To
właśnie Tip uczy

Ocha  poczucia
humoru, sztuki,
zanaczenia rodziny i
prawdziwej przyjaźni,
która wkroczyła w ich
życie. Po dłuższym
czasie Oh
uświadamia sobie że
nie ma nic złego w
byciu innym niż
reszta jest to nawet
fascynujące.

 Warto zobaczyć ten
film, polecam!  
  (Żaneta Nitner
i Nikola Niemiec)

.

"Zniszcz ten dziennik"

. RUSZ GŁOWĄ!

http://www.juniormedia.pl/redakcja/wyswietl-gazete/10290

