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     Wiadomości    
           szkolne

        Mikołaj... Boże Narodzenie...
                  Święta tuż tuż!

      Wszyscy znamy nasze tradycje świąteczne. A jak ten
wyjątkowy czas spędzają nasi sąsiedzi? W Austrii znakiem
do rozpoczęcia Świąt jest mały dzwoneczek, którego dźwięk
rozbrzmiewa w oknie około godziny siedemnastej. W
zależności od rejonu kultywowane są różne tradycje. W
Wiedniu na stole króluje karp, w Karyntii natomiast pieczona
kaczka. Do świątecznych przysmaków należą także pierniki,
wino z korzeniami, pieczone migdały oraz gorące kasztany.
Niemcy przywiązują bardzo dużą wagę do dekoracji drzwi i
okien adwentowymi wieńcami. Według tradycji na
świątecznym stole powinno być 9 posiłków. Tradycje
bożonarodzeniowe w Niemczech różnią się w zależności od
regionu. W Meklemburgii podstawową potrawą jest sałatka
kartoflana z kiełbaskami, w innych regionach jada się ryby.
Najpopularniejszym daniem jest gęś.
Głównym symbolem Bożego Narodzenia w Czechach są
słodkie dania, takie jak: słodki chleb z rodzynkami, ciasteczka
obtaczane w cukrze waniliowym oraz kawałki piernika w
różnych kształtach. Na tradycyjnej wieczerzy nie może
zabraknąć zupy rybnej lub grzybowej oraz chałwy wigilijnej z
bakaliami. Po uroczystej kolacji rodzina zbiera się wokół
choinki i wręcza sobie prezenty.    J.B.

               Ważne wydarzenia :
19. 12. 2016r. odbędą się szkolne
jasełka, kiermasz mikołajkowy oraz
podsumowanie projektu czytelniczego:
"Fotoakcja czyli książka w obiektywie." 
W dniach 1-7 grudnia biblioteka
zaprasza na mikołajkowy kiermasz
książek.
7 grudnia przychodzimy do szkoły
ubrani na czerwono.
Najlepiej czytające klasy w
październiku: kl. lllb oraz kl. lVb 

Europejski Dzień Języków Obcych
odbędzie się 2 grudnia. W czasie
imprezy nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego na
"Najładniejszy zabytek w Europie",
zaś uczniowie klas 4-6 będą brali
udział w konkursie piosenki
angielskiej.

16 listopada braliśmy udział w
uroczystej akademii z okazji Święta
Niepodległości, w czasie której pięknie
zaprezentowali się uczniowie
recytujący wiersze oraz
czwartoklasiści ( na zdjęciu poniżej)
prezentujący polskie tańce narodowe. 

         Drugi        
    leszczyński  
    bieg leśny:
"Biegniemy dla
        Kubusia    
        i Filipka"
W tej imprezie
wzięło udział
13 uczniów
naszej szkoły.
Długość trasy
1,5 km.
Wszystkim
gratulujemy
ukończenia
biegu.      

Przed startem

Z pamiątkowymi medalami

Występ czwartoklasistów

L. K.

L.K.

M.K.
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               MNIAM...          
            MNIAM... 
 MNIAM...

       SZKOLNY KĄCIK    
             KULINARNY

Przygotowanie
Smacznego!Składniki

        Murzynek

Składniki:

200g gorzkiej czekolady
200g masła
6 jajek
300g cukru
100g mąki

Czekoladę rozpuszczamy w
kąpieli wodnej. Jajka z cukrem
ubijamy. Masło rozpuszczamy i
studzimy. Wszystkie składniki
łączymy i pieczemy przez 30
minut. Ciasto możesz piec w
180 stopniach.

                             Smacznego!
                            Natalia Peikert

Składniki Przygotowanie

Murzynek Smacznego

Ciasto bez pieczenia.

Składniki 1 (spód):
-360g sucharków zblędować,
-400g nutelli,
-nutellę wymieszać z sucharkami i ubić na blaszce
Składniki 2 (środek) :
-szklanka cukru,
-1 cukier waniliowy, 
-wiaderko twarogu i wyłożyć na masie z nutelli,
Składniki 3 (góra) :
-2 galaretki, brzoskwiniowa i agrestowa lub inne smaki, 3 szkl. wody,
-na samą górę dać galaretkę,

                                                                                       Smacznego! 
                                                                                        Kuba Muras

J.M.
J.M.J.M.

N.P N.P

N.P N.P
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Redakcja

                                NASI MILUSIŃSCY

                           "Kurier Jedynki"
                         Dwumiesięcznik 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 miś Miecio.

Opiekun: Mirela Kluczniok

                   Rysiek, pupil Kamila.

      To jest mój szynszyl o imieniu Rysiek. 
 
Uwielbiamy się razem bawić. Naszą ulubioną
zabawą jest gonitwa. Rysiek ma bardzo miłe w
dotyku futerko w kolorach szaro-białych. Mój pupil
jest bardzo mądry. Lubi wszystko gryźć. Często
bawimy się w taką zabawę, że on wchodzi na
miotłę, a ja go ciągnę. Rysiek jest bardzo kochany!
To mój mały przyjaciel!
                                                   

Kamil Malich
                                   

                                         Oprac. Anna Sadowska

Kamil ze swoim pupilem

                        Antara - kot Natalii            
    

      Na zdjęciu obok znajduje się mój
kot- Antara. Ma 3,5 lat. Jest rasy

egzotycznej krótkowłosej. Moja kotka
jest szara w ciemne paski. Uwielbia

leżeć w swoim transporterze. Lubi też
bawić się swoimi zabawkami. Ma

bardzo duże oczy i bardzo mięciutką
sierść. Lubię się z nią bawić. Bardzo ją

kocham.                     Natalia Peikert

Antara

M.K.

A.S.

N.P
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7 listopada
uczniowie
klas 4-6
uczestniczyli
w "żywej
lekcji historii
pt.: "Od
upadku
państwa
polskiego do
powstań
śląskich".

   Żywa lekcja  
        historii

       Szkolne perełki

Napoleon

Emilia Kordyś

      W dniu 07.11.2016 r. w naszej
szkole odbyła się żywa lekcja
historii, podczas której w zabawny i
humorystyczny sposób zostały
przedstawione ważne dla naszego
narodu wydarzenia z minionych
wieków. Dominował temat
Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Aktorzy zaprosili do udziału
w przedstawieniu uczniów, dzięki
czemu lekcja zyskała na
atrakcyjności. Nasz kolega
uzbrojony w bagnet, zaatakował
główkę kapusty, co wywołało
śmiech na sali, inny natomiast
"doskonale" poradził sobie z
naśladowaniem dźwięku
strzelającego karabinu. Żywą lekcję
historii uważam za udaną.
                                         E.K.

 
             24 i 25 listopada w naszej szkole odbyły się
pierwsze etapy wojewódzkich konkursów
przedmiotowych z języka polskiego i matematyki,
w których brali udział następujący uczniowie: z
języka polskiego - Jarosław Cinal, Alicja
Tokarczyk, Natalia Bułat, Łukasz Nowak, Emilia
Sarna, Emilia Kordyś, Martyna Smakowska.
Z matematyki: Emila Kordyś, Martyna Smakowska,
Jakub Muras, Emilia Sarna.
 
Do drugiego etapu zakwalifikowały się: z języka
polskiego Emilia Sarna i Emilia Kordyś.
Opiekun: Agnieszka Szymala. Z matematyki:
Emilia Sarna. Opiekun: Ewa Burzińska.

Naszym utalentowanym Emilkom gratulujemy  i
życzymy sukcesów w kolejnych etapach.
 (red.)

Emilia Sarna

K.M.

N.P.

M.K. M.K

M.K.

N.P.
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        Czy wiesz, że...      Naj... Naj... Naj...

W Emirates Palace w Hotelu w Abu Dhabi
przystrojono najdroższą choinkę świata. Jej wartość
ocenia się na 11 milionów dolarów
za sprawą ozdób świątecznych, które się na niej
znajdują.Samo świąteczne drzewko o wielkości
około 13 metrów warte jest 10 tysięcy dolarów. 

Rodzina Parker posiada drzewko choinkowe, które
kupili w 1886 roku.
W komplecie oryginalne bombki. Ich 35
centymetrowe drzewko ma już 124 lata i zostało
uznane jako najstarsza na świecie sztuczna
choinka.

Rekord Guinessa na największą sztuczną choinkę
na świecie należy do Meksyku, któremu pomimo
kryzysu gospodarczego, problemów finansowych
i protestów niektórych mieszkańców, udało się
w listopadzie 2009 roku stworzyć drzewko mierzące
110,35 m wysokości i 35 m średnicy oraz ważące
330 ton!
                                                              J.Bobrek

Zagdadka dla klas I-III

Zagadka dla klas IV-VI

          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.
Zwycięzcami poprzedniego numeru są
Małgosia Bartoszek i Milena Chrześcijańska 

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR NAGRODY DO
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 
                                   KAROLINA STEUER           
                                                               
                                    

… można jeździć na deskorolce do ok. 170
kilometrów na godzinę. Udowodnił to Joel King
z Anglii.

… przeciętna długość życia rzeźbiarzy to 67,4 roku,
a natomiast malarzy to 63,6 roku.

... W ciągu roku każdy człowiek traci przeciętnie
4 kg martwego naskórka i 30 000 włosów.

... połowie licealistów cierpi na depresje.

... 15,8 polskich uczniów cierpi na otyłość.

... metro w Moskwie przewozi dziennie około 9 mln pasażerów.

... koliber jest jedynym ptakiem, który umie latać do tyłu.

... do keczupu zaczęto dodawać pomidory  1790 r.

                                                                                          Źródło: Andrzej

Sieradzki: Co? Jak? Dlaczego?

                                               Oprac.: Weronika
Pośpieszny

K.S.

K.S.
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  Szkoła dawniej i dziś

              Jak zdrowo się odżywiać?                        
 
1. Nie zapomnij o śniadaniu! Śniadanie to
najważniejszy posiłek ze wszystkich jakie
jadamy w ciągu dnia. Śniadanie powinno być
obfite.
2. Owoce i warzywa. Jedzcie jabłka! Jabłko ma
aż 6 różnych witamin!
3. Spożywaj 4-5 posiłków dziennie. Ważne są
też regularne pory spożywania posiłków.
Organizm funkcjonuje najlepiej, gdy otrzymuje
regularne posiłki.
4. Spożywaj minimum 1,5 litra wody dziennie.
Jeśli pijemy wodę to powinna być to woda
mineralna, a najlepiej źródlana, niegazowana,
ponieważ napoje gazowane pobudzają apetyt.
5.Masło i Margaryna. Masło (extra) składa się w
ok. 82% z tłuszczu. Margaryna jest emulsją
jadalnych tłuszczów roślinnych, tłuszczów
zwierzęcych. Najzdrowsze jest masło białe.
6. Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem -
słodycze. Nasze ulubione słodycze.
Pomarańcze, gruszki czy brzoskwinie również
są słodkie, a w dodatku zawierają wiele witamin.
 
                                        Oprac. Anna Sadowska Bal szkolny dziś. Rok 2014

Balik dawniej. Rok 1962

 Z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała
legenda sięgająca 1902 roku. Wtedy prezydent Stanów
Zjednoczonych - Theodore Roosevelt podczas
polowania nie zgodził się na odstrzelenie małego
niedźwiadka. Sprawę opisał dziennik "Washington
Post" i powstała karykatura prezydenta, który broni
misia. Popularność misia z rysunku postanowił
wykorzystać właściciel sklepu z zabawkami. Na cześć
prezydenta, pluszaka nazwał "Teddy's Bear". W naszej
szkole obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
uczciliśmy głośnym czytaniem opowiadania o misiu,
wierszami, tańcami i piosenkami zaprezentowanymi
przez uczniów klas 1-3. Bardzo ciekawe było również
przedstawienie: "O misiu, który odważył się być
mądrym" w wykonaniu klas IIb i IIc. Na koniec
uczestnicy "misiowego" święta obejrzeli prezentację
multimedialną o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach.
Wszyscy znakomicie się bawili. (red.) 

                       25 listopada
      Dzień  pluszowego  misia

Nasze pluszaki!

'Misiowy" taniec

M.K.

Kronika szk.

M.K.

M.K.
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                   Humor          
        Zagadki

Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa
komplety kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości,
to jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć
swojemu panu, co o nim myślę!

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 
na zakończenie ferii świątecznych!

Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester wypada 
w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!

J.Bobrek

Lubisz gotować? To dział dla ciebie! Jeśli chcesz, by
każdy, kto czyta gazetkę szkolną znał twoje przepisy
przyjdź do biblioteki szkolnej i daj nam swój przepis, a
my go opublikujemy! Tematem pierwszego wydania
będą... ŚWIĘTA i KARNAWAŁ!  Zapraszamy do
kulinarnej zabawy!
Karolina Steuer i Natalia Peikert

Rogaliki Ani
50 dag mąki, 1 kostka masła,1 szklanka kwaśnej
śmietany, 8 dag drożdży, 2 łyżki cukru, marmolada, 
białko do smarowania, cukier puder i cytryna.
Sposób wykonania
Wszystkie składniki połączyć. Wyrobić ciasto i włożyć
do woreczka. Przechowywać w lodówce 12 godzin.
Stolnicę podsypać mąką i wałkować ciasto. Kroić
trójkąty, nakładać na nie marmoladę i zawijać rogale.
Końcówki smarować białkiem, żeby się skleiły.
Układać na wysmarowanej blaszce i piec około 15
minut w temperaturze 180 stopni. Zrobić lukier i ciepłe
rogaliki posmarować lukrem. Smacznego!                    
                                          

Składniki Smacznego! Przygotowanie

Zabawa w wróżenie

Wróżki i wróżbici...

           Andrzejki
W ostatnich dniach listopada w naszej szkole,
w  świetlicy, gdzie było ciemno i paliły się
świeczki odbyły się "Andrzejki". Podczas
wróżenia była świetna zabawa. Wszyscy się
śmiali. Najlepszą z wróżb była chyba magiczna
kula, która "przepowiadała" przyszłość, lecz i
tak każdemu podobały się wszystkie wróżby:
mowa kwiatów, magiczne spodki, wróżenie z
kart, szczęśliwy numerek i wiele, wiele innych
zabawnych wróżb. Każda klasa wybrała 2
osoby - wróżki. Gdy przyszły dzieci z klas 1-3
był po prostu szał! Każdy chciał dotknąć
naszej "magicznej" kuli, którą była kolorowa
lampka!
Na szkolnych Andrzejkach wszyscy znakomicie
się bawili, bo to przecież zabawa i każdy
nasze wróżby traktował z przymrużeniem oka,
zaś tradycji stało się zadość! Kuba Muras          
            

A.P

K.M.

K.M.
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Czytanie na
śniadanie

     Czytanie    
    na dywanie

Czytamy ...i słuchamy

Czytamy

  
Dzieci wysłuchały już sporo
ciekawych bajek i baśni, między
innymi takich jak: "Trzy świnki",
"O rybaku i złotej rybce", "Kot w
butach".  Na następnych
spotkaniach kolejne ciekawe
bajki. Na pewno sporym
zainteresowaniem będą się
cieszyły opowiadania o
"Królowej pszczół" czy "Diable i
jego trzech złotych włosach".
Zapraszamy!(red.)

Na zajęciach

Czytamy Nasze logo

Uczniów z klas 1-3 szkoły
podstawowej zapraszamy w
każdą środę na spotkania z
książką: "Czytanie na
śniadanie". W czasie zajęć
oprócz książek wykorzystujemy
również karty do teatru
narracyjnego KAMISHIBAI, czyli
wywodzącej się z Japonii sztuki
głośnego czytania i opowiadania
dla dzieci. Technika ta
wykorzystuje plansze
z ilustracjami prezentowanymi w
drewnianym okienku-teatrzku.
Ilustracje opowiadają historie,
a każda plansza przedstawia
kolejny fragment opowieści. Dla
najmłodszych czytają
gimnazjalistki Alicja i Weronika
oraz nauczycielki p. E.
Burzińska i p. M. Kluczniok.

  Klub przyjaciół książek serii:
          "Zaopiekuj się mną"
 
W każdą środę na 6 lekcji
zapraszamy chętne dzieci do
biblioteki na zajęcia z książką, w
czasie których czytamy książki
Holly Webb z serii: "Zaopiekuj
się mną".  Z uczestnikami zajęć
o "Klubie przyjaciół książek Holly
Webb" rozmawiała nasza
redaktorka Ania. Oto jej relacja:
- Na zajęciach najpierw czytamy
książki, a potem rozwiązujemy
różne zagadki. Bawimy się w
zabawę „złe pieski i dobre
pieski”. Te pieski i kotki mają
super przygody!
 

Zrobiliśmy dużego kota,  który
jest symbolem naszych zajęć.
Każdy ma swoją ulubioną
książkę: "Mgiełka", "Wąsik, Figa,
Alfik, Psotka . Pierwszą
przeczytaną przez nas książką
był Wąsik. Wąsik zaginął w
śniegu i poznawał nowych
przyjaciół.
Na zajęciach bardzo nam się
podoba, jest wesoło i miło
spędzamy czas. Nie możemy
się doczekać kolejnych zajęć.    
                                    Ania
Piorko

M.K. M.K.

M.K.

M.K.

M.K. M.K.
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