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WITAJCIE PIERWSZAKI!

SZKOLNE WIADOMOŚCI

Nasi nowi koledzy

Kalendarz roku szkolnego:
23.12.2016 r. - 31.12.2016 r. - zimowa przerwa świąteczna
16.01.2017 r. - -29.01.2017 r. - ferie zimowe
13.04.2017 r. 18.04.2017 r. - wiosenna przerwa świąteczna
23.06.2017 r. - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od nauki:
31.10.2016 r. (poniedziałek)
2.05.2017 r. (wtorek)
16.06.2017 r. (piątek)

Terminy zebrań ogólnych, wywiadówek:
12.09.2016 r.
6.02.2017 r.
22.05.2017 r.
                                                                      Emilia Kordyś

    
    W naszej szkole mamy nowych
kolegów. W klasie pierwszej uczy się
piętnastu uczniów, wychowawczynią
jest pani Beata Fojcik. Najbardziej
podobają im się nowi przyjaciele, mają
,,magiczną" tablicę, lubią w-f, angielski i
zajęcia komputerowe. O swojej pani
mówią, że jest miła i uczy ich
ciekawych rzeczy. Poznali już literkę
,,A" i potrafią trochę czytać. Chodzą na
szkolne obiady, a najbardziej smakują
im kluski i mięso!

     Z pierwszoklasistami rozmawiali
Jakub Muras i Alicja Tokarczyk.

Samorząd szkolny

 We wrześniu  wybraliśmy nowy
samorząd szkolny. Opiekunem została
pani Ewa Burzińska. Funkcję
przewodniczącego pełni Igor Lip
zastępcą została Karolina Steuer.
Skarbnikiem został Tomasz Mazur. Na
rzecznika wybrano Igę Brudny, 
a sekretarzami zostały Oliwia Lipka
oraz Oliwia Dyka.
                                 Informacje zebrała  
                                   Karolina Steuer

M.K.

K.S
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Otwarcie  nowego
boiska szkolnego

Mecz chłopców z klas trzecich

Życzenia

Szermierka

Występ mażoretek

    23 września w naszej szkole odbyło się
uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego
boiska. Pani dyrektor Anna Bober powitała
zaproszonych gości, a następnie mogliśmy oglądać
pokaz szermierki w wykonaniu Kingi i Alicji.
Uczennice klasy V Karolina i Alicja zaprezentowały
układ mażoretek. Wysłuchaliśmy również utworu
muzycznego zaprezentowanego przez Kamilę
Sobczak. Ksiądz proboszcz Krzysztof Fulek
poświęcił nasze boisko, a zaproszeni goście
przecięli wstęgę. Po oficjalnym otwarciu boiska
rozpoczęły się grupowe występy taneczne. Jako
pierwsze zaprezentowały się mażoretki zespołu
,,Zygzak". Zaraz po nich wystąpiły dziewczęta z
klas IV - VI oraz I-II gimnazjum. Po układach
choreograficznych chłopcy z klasy III zagrali 10-cio
minutowy mecz piłki nożnej. Nasze boisko służy
nie tylko uczniom podczas lekcji. Mogą z niego
korzystać wszyscy mieszkańcy Leszczyn w
godzinach popołudniowych. O zasadach
korzystania z boiska informuje regulamin
znajdujący się przed wejściem na ten obiekt. Zatem
zapraszamy wszystkich na boisko!                          
                                                          Karolina Steuer

K.S

M.K.

M.K.

M.K.
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NASI MILUSIŃSCY

Pupil Mateusza

Pupil Martyny

Ulubienica Ani.

 Tosia, piesek Ani.
     Na zdjęciu obok znajduje się moja ulubienica -
Tosia, która ma dopiero 9 miesięcy.

     Tosia to miniaturka berneńskiego psa
pasterskiego. Uwielbia się ze mną bawić.
Codziennie czeka na mój powrót ze szkoły.
Ma mnóstwo szalonych pomysłów. Uwielbia gryźć
buty i wynosić wycieraczki. Nie ma drugiej takiej
samej.  Uwielbiam moją Tosię!  

Ania Piorko

                         KERA - pupil Martyny

To jest Kera. Ma 6 lat. Jest to suczka rasy shih tzu
koloru czarnego - to bardzo rzadki kolor dla tej rasy.
Mój piesek jest psem z rodowodem, więc mogłaby
występować na wystawach psów. To mądry piesek,
który doskonale wykonuje takie polecenia jak "siad",
"zostań" czy też "leżeć". Bardzo lubi bawić się jej
zabawką. Ja jej rzucam a ona ją aportuje. Uwielbia
nasze wspólne spacery min. 3 razy na dzień.
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, ale mimo
to bardzo kocham mojego psa i cieszę się, że ją
mam.

        
         Mateusz chodzi do trzeciej
klasy i bardzo lubi swojego psa.
Jego ulubieniec jest jamnikiem i nazywa się Filip. 

Piesek ma zawsze ma jakieś śmieszne pomysły. 
Lubi figlować i szczekać na wszystkich dookoła. To
jego najlepszy przyjaciel. Po szkole Mateusz
spędza z nim dużo czasu, goniąc się i bawiąc w
chowanego.

                                                Oprac.Oliwia Staroń
M. C.

M.R.

A.P.
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                          POMAGAMY INNYM 
                         "ŻÓŁTE POLA NADZIEI"

Sprzedajemy cebulki

Chętnie pomagamy

Tratwy na Xochimilco

Bazylika w Guadalupe

                         Chcemy i potrafimy pomagać :-) !

      W ramach współpracy z Hospicjum im. Jana Pawła ll w Żorach, nasza
szkoła po raz kolejny włączyła się do Międzynarodowego programu  "Pola
Nadziei". Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w dniu 21 września
2016r., rozprowadzili wśród uczniów, nauczycieli i pracowników naszej
szkoły cebulki żonkili. Dochód zebrany ze sprzedaży został przekazany
na rzecz Hspicjum im. Jana Pawła ll w Żorach.
      Miło nam jest również poinformować, że odbędzie się kolejna akcja
charytatywna w naszej szkole. Już w październiku na rzecz Hospicjum
odbędzie się akcja pod nazwą "Zapalmy Płomyk Nadziei".

                                                          Szkolne Koło Wolontariatu.

Meksyk- tam chcę wrócić!
Jarek Cinal z VI A spędził wakacje w egzotycznym Meksyku, wyjechał
tam razem z kolegami i koleżankami z ZTL „Przygoda”. Nasz kolega
spędził w samolocie aż 31 godzin! Jego najciekawszą przygodą była
wizyta w Operze Narodowej. W Meksyku Jarek jadł różne
niecodzienne przysmaki, min. robaki, casadias, tacos oraz liczi. Spędził
tam wiele niezwykłych chwil. Mówi, że mu się podobało i zamierza tam
w przyszłości wrócić.
        Garść ciekawostek o tym niezwykłym miejscu na ziemi...
Meksyk to bardzo ciekawy niecodzienny kraj, w którym żyje
aż 121 milionów ludzi. W Meksyku artysta może zapłacić
swoje podatki w formie dzieł sztuki. Tam też znajduje się
największa piramida na świecie.  Meksyk to kraj, w którym
mieszka najwięcej otyłych osób na świecie. W Meksyku jest
tylko jeden sklep z bronią, a 90% nielegalnej broni pochodzi z
USA. Każdego roku odbywa się mecz między mieszkańcami
Naco w USA a mieszkańcami meksykańskiej strony miasta.
Za siatkę służy płot oddzielający USA od Meksyku. 75%
wszystkich ziaren sezamu rosnących w Meksyku trafia na
bułeczki sieci McDonald's.  W 1943 roku na farmie kukurydzy
meksykańskiego farmera wyrósł wulkan. W ciągu zaledwie
tygodnia wyrósł na wysokość pięciu pięter, a po roku miał już
355 metrów.

Źródło: joemonster.com, wspomnienia Jarka
                                                                                          Emilia Kordyś    
     

A.T.

A.T.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 11 10/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kurier Jedynki

W CZASIE WOLNYM WARTO....

PRZECZYTAĆ CIEKAWĄ

KSIĄŻKĘ! 
Autor: Jeff Kinney, tytuł:
"Dziennik Cwaniaczka. Przykra
prawda". Czytając tę książkę
śledzimy losy gimnazjalisty
Grega. Bohater mieszka z
niezwykle zabawną rodzinką i
ma same problemy, m.in. jest
pokłócony z przyjacielem,
otrzymuje złe oceny, narzeka na
niepowodzenie u dziewczyn.
Zwykle, kiedy stara się wybrnąć
z kłopotów, wpada w
jeszcze. Jakie jeszcze czekają
go przygody? Polecam tę
książkę wszystkim, którzy lubią
humor, przygodę i szybką akcję.

                     Alicja Potuszyńska 

ZAGRAĆ W SUPER GRĘ!
Jestem miłośniczką
najróżniejszych gier. W tym roku
odkryłam grę „5 Sekund”
wydawnictwa Trefl. Jest to gra
„w której szybko myślisz i
szybko mówisz”. Przeznaczona
dla minimum trzech
osób, zawiera 372 karty z
pytaniami. Kolejny gracz bierze
kartę zawierającą pytanie i w
ciągu 5 sekund, odmierzanych
przez specjalny czasomierz,
musi wymienić 3 rzeczy, np. 3
wysokie budowle, 3 słynnych
Adamów, itd.  Nie znam osoby,
która nudziłaby się odpowiadając
na te pytania. To  niezły pomysł
na urozmaicenie urodzinowego
przyjęcia lub spotkania ze
znajomymi. Gorąco polecam!!! :)
                         Emilia Kordyś      
                     

Zagrajcie!

Przeczytajcie!

Co, jak, gdzie, dlaczego???

Po co mam dwoje

oczu?

 Pola widzenia oka

nakładają się na

siebie, co daje

możliwość widzenia

dwuocznego.

Widzenie dwuoczne

umożliwia widzenie

bryłowe,

przestrzenne,

plastyczne i

perspektywicznie

oraz umożliwia

oszacowanie

wielkości i odległości

przedmiotów.

Skąd się wzięły

nazwy tygodnia?

Niedziela

Nazwa
nawiązuje do
ne dělatĭ
oznaczającego
nie pracować,
nie działać.
Poniedziałek:
Jak można
łatwo
zauważyć
nazwa
poniedziałek
oznacza dzień

po niedzieli.
Wtorek:
Nazwę
zawdzięcza
słowu wtórny.
Środa:
Pochodzi od
słowa środek,
oznacza
środkowy
dzień tygodnia.
Czwartek:
Sama nazwa
mówi jest to
czwarty dzień
tygodnia

Piątek: Jak
sama nazwa
skazuje piąty
dzień tygodnia.
Sobota: Swoją
nazwę wzięła
od szabatu,
dnia
świątecznego
dla
wyznawców
judaizmu.
Po co mam
brwi? Brwi,
rosnące nad
naszymi

oczami, mają
wbrew
pozorom
funkcję
ochronną.
Chronią nasze
oczy przed
kurzem i
promieniowaniem
ultrafioletowym.
Krople potu,
które
zatrzymują się
na brwiach i
parują są
chłodnicą

pomagającą w
chłodzeniu
głowy. Związki
włosów na
łukach
brwiowych są
pierwszymi
włosami
pojawiającymi
się na naszym
ciele. 

Oprac. Weronika

Pośpieszny.

K.B.

K.B.
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KĄCIK MIŁYCH SŁÓWEK

SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

    NAJ... NAJ...
         NAJ...

Natalia Pompa pozdrawia kl. IB  gimnazjum, a w szczególności
Wiktora Harężę; Hanna Romaniuk pozdrawia wszystkich
nauczycieli, a  szczególnie p. Burzińską  i całą klasę V. Łukasz 
Nowak VI B pozdrawia szkolną gazetkę. Paulina Panfil  z
VIB pozdrawia Bartka Wołowca z klasy VIB. Magdalena Szewczyk
VIB pozdrawia swoje kochane siostrzyczki:Kasię z klasy III B
gimnazjum, Iwonę z klasy IIIA podstawówki, Dominikę z klasy IV
technikum i 2-letnią Olę. Oliwia Dyka  VIB pozdrawia Anię Gaim,
Filipinę Jarzynę, Natalię Bułat, Patrycję Herok, Dorotę
Jędrzejewską i Alicję Furgoł.
Klasa VIB przesyła bardzo gorące pozdrowienia od kl.VIB dla pani
dyrektor, dla naszej najlepszej pani wychowawczyni p. Anny
Steuer, dla naszej ukochanej pani bibliotekarki Mireli Kluczniok,
dla wszystkich nauczycieli w naszej szkole i dla wszystkich
pracowników szkoły.               
Pani Joanna Patyrowska pozdrawia klasę 4b i klasę 2c.
Dominika  Migocz z klasy 4b pozdrawia Maję Woźniak z klasy 4b.
Kuba Kaczmarczyk z klasy 1 pozdrawia Justynę Kaczmarczyk i
Dawida Kaczmarczyk z klasy 4b. 
Filip Skoczykłoda z klasy 2a pozdrawia Mateusza Kurnytę z klasy
2c.  Marta Plaza-Kiersztyn z klasy 2a pozdrawia Martę Snopek z
klasy 2c. Wiktoria Trela z klasy 2a pozdrawia Martynę Snopek z
klasy 2c. Piotr Muras z klasy 2a pozdrawia Kubę Murasa z klasy 5a.
Życzenia zebrały: Anna Sadowska, Anna Piorko, Alicja Furgoł.
 

NAJGRUBSZA KSIĄŻKA
ŚWIATA
Najgrubszą książką dostępną w
regularnej sprzedaży był
opublikowany przez Harper
Collins w maju 2009 roku zbiór
wszystkich historii o Pannie
Marple autorstwa Agaty Christie.
W grubym na 32,2 cm tomie
zmieściło się 12 powieści i 20
opowiadań – razem 4032 strony
o wadze 8,04 kilograma.
NAJMNIEJSZA KSIĄŻKA
ŚWIATA
Kosztująca ogromną sumę 15
tysięcy dolarów najmniejsza
wykonana dotąd książka to
mikrochip wyryty na
krystalicznej silikonowej stronie,
która mierzy 70 na 100
mikrometrów. Wydrapana za
pomocą wiązki promieni
jonowych na Uniwersytecie w
Kanadzie                                
 Kuba Bobrek

                                                                                                                                                                                         
                  Każdy uczeń naszej szkoły, który chce rozwijać swoje zainteresowania, może po lekcjach
uczestniczyć w kołach zainteresowań.  W tym roku szkolnym organizujemy następujące koła :Biblia na
scenie - opiekun Ewa Skorupa; koło muzyczne, kolo plastyczne-opiekun Jolanta Sprus; koło
informatyczne - opiekun Alojzy Stawinoga; koło redakcyjne, koło biblioteczne - opiekun Mirela Kluczniok;
SKS - opiekun Lidia Kańtoch; koło matematyczne - opiekun Ewa Burzińska; koło przyrodnicze - opiekun
Anna Steuer; koło polonistyczne - opiekun Agnieszka Szymala; koło ekologiczne - opiekun Edyta Płonka,
Ewelina Paulus, kolo języka angielskiego - opiekun Magdalena Jakubczyk, Anna Herok. 

Oprócz kół zainteresowań dla wszystkich uczniów organizowane są zajęcia wspierające.

Oprac. Alicja Furgoł



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 11 10/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kurier Jedynki

Redakcja

             "Kurier Jedynki"
              Miesięcznik SP 1 
    w Czerwionce - Leszczynach

Zespół redakcyjny: 
Alicja Tokarczyk, Emilia

Kordyś, Natalia Peikert, Jakub
Bobrek, Jakub

Muras, Karolina
Steuer, Oliwia Staroń,

Weronika Pośpieszny, Anna
Sadowska, Anna Piorko,

 Alicja Furgoł, miś Miecio.
Opiekun: Mirela Kluczniok

 
       Konkurs polega na podaniu imion i
nazwisk osób, które znajdują się na
pokazanych obok zdjęciach. Jeżeli nie
znacie nazwiska i imienia osoby ze
zdjęcia, to najprościej do niej podejść  i
po prostu ją zapytać. Przy tej okazji
poznamy się bliżej, a może nawiążą się
nowe przyjaźnie?

Uwaga! Po rozpoznaniu wszystkich osób
na zdjęciach, należy się udać do biblioteki
szkolnej i wrzucić odpowiedzi do skrzynki
konkursowej. Spośród prawidłowych
rozwiązań wylosujemy zwycięzców,
którzy otrzymają nagrody.
                                                

                                          Karolina Steuer  

   "ZNAMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA"
                 SZKOLNY KONKURS

Zagadka dla klas 4-6

Zagadka dla klas 1-3

HUMOR

1. Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki: "Bardzo
prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! Bo to słabe, dobre,
biedne dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. Chyba, że w
obronie własnej..."

2. Nauczycielka zwraca się do ucznia:
- Wymień 5 zwierząt afrykańskich.
- Lew, słoń i trzy żyrafy

3. Spięcie na drodze. Wkurzony facet: 
- Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?! 
- Więcej razy od Ciebie!

4. Zoo. Jeden z opiekunów zagląda w rozdziawioną paszczę
krokodyla. Drugi podchodzi i pyta: 
- Co z nim? 
- Nie wiem, weterynarz już pół godziny nie wraca.                     

Jakub Bobrek M. K.

K.S

K.S
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    Niedawno miałam przyjemność poznać 12 letnią Oliwię Dyka z kl.
VIb. Oliwia ma rozległe zainteresowania. Lubi tańczyć, grać w piłkę ,
czytać wiersze. Lecz największą  radość sprawia jej śpiew.                    
             Jej przygoda ze śpiewem zaczęła się na lekcji muzyki, gdy w
piątej klasie pani nauczycielka zwróciła uwagę na jej ciekawy głos.
Początkowo Oliwia nie wierzyła w swoje umiejętności , jednak chciała
się sprawdzić. Zapisała się wiec do chóru szkolnego.  Na początku
śpiewała jako alt, z czasem śpiewała coraz wyżej.  Obecnie  jest to
sopran- jak mówi, jej wymarzony głos.
  Niestety śpiew i udzielanie się w zajęciach chóru, uniemożliwiły jej
udział w innych kółkach zainteresowań. Jednak  ma nadzieję , że w
tym roku szkolnym się to zmieni.
  Oliwia jest zadowolona ze swojego talentu, chociaż długo zajęło jej
odkrycie go. Nie zniechęciło ją to jednak do zrezygnowania z  tego, co
kocha. Dlatego już  teraz  zachęca Was do odkrycia swoich własnych
wyjątkowych umiejętności.  Przesyła również pozdrowienia dla
wszystkich, a w szczególności dla chórzystów!           

      Cześć, jestem Alicja, a „ Szkolne Perełki” to mój projekt
w naszej gazetce szkolnej. Będę prezentowała w nim sylwetki
ciekawych i utalentowanych uczniów naszej szkoły. :)            
                                                                                             
    

                               Szkolne Perełki

Oliwia

Patrycja

   Pasją Patrycji Herok z klasy VIb jest Qvilling. Wielu z Was zapyta, co
to takiego? Qvilling to technika z rodzaju papieroplastyki. Służy do
tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt
sprężyny i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie
zewnętrznych warstw papieru.

                               Jak to się robi??
   Do wykonania pracy potrzebne są paski papieru, które można
zakupić w księgarni lub sklepie papierniczym, klej, wykałaczka,
nożyczki. Na wykałaczkę nawlekamy jeden pasek papieru, ściągamy z
wykałaczki i sklejamy koniec. Teraz pozostaje już tylko uformowanie
kształtu.:)
   Całkiem fajna zabawa wymagająca precyzji i odrobiny cierpliwości.
Efekty pracy Patrycji są imponujące! Widać to na zdjęciach:):):)
 Polecam tą zabawę wszystkim, lubiącym prace plastyczne!
                                                                                      Alicja Tokarczyk

A.T

A.T.

M.K.

www. mojebambino.pl

Alicja Tokarczyk
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                 Sałatka z fetą
Składniki:
  Pół opakowania sera feta
  1 pomidor
  Jedno opakowanie oliwek
  Oliwa z oliwek
  Główka sałaty
  Cebula
  Pół papryki
Umytą sałatę kroimy i
wrzucamy do miski.
Opakowanie oliwek
odsączamy z zalewy i
dodajemy do sałaty. Cebulę,
pomidor i paprykę pokroić w
kostkę. Pół opakowania fety
dzielimy na małe części.
Całość wrzucamy do miski.
Dodajemy kilka łyżek oliwy z
oliwy i doprawiamy solą i
pieprzem.

Życzę smacznego
Natalia Peikert

Sałatka

Składniki

Smacznego!
     Szkolny kącik kulinarny   
   Mniam... mniam... mniam...

 

Przygotowanie Smacznego!

Chałwa

Składniki: 
1 kostka margaryny
6 łyżek wody
1 szklanka cukru
1 paczka cukru waniliowego
2 łyżki kakao

Całość zagotować na wolnym ogniu. Po ostudzeniu
dodajemy 200 g mleka w proszku oraz 10 paczuszek
pokruszonych herbatników. Wymieszać, włożyć do
formy i odstawić do lodówki.

SMACZNEGO!!!

Oliwia Staroń

              
               Pyszna chałwa

N.P.

O.S.

O.S. O.S.
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Budynek szkoły. Rok 1965

Sekretariat

Biblioteka szkolna

Odnowiony budynek

Sekretariat dziś

Biblioteka dziś

M.K.

M.K.

M.K.

M.K.

M.K.

M.K.
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