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Opiekun: Mirela Kluczniok

    Ferie niestety już za nami :( Pozostały jednak
wspomnienia w postaci ciekawych zdjęć.
Korzystając z okazji Redakcja gazetki szkolnej
ogłasza konkurs na najciekawsze zdjęcie
wykonane podczas ferii.   
Na wasze prace w postaci
elektronicznej(zapisane na karcie SD lub
pendrive)czekamy w bibliotece szkolnej do dnia
28.02.2017 r. 

Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają
nagrody!

                                                Redakcja "Kurier Jedynki"
Redakcja

   Ciekawe zdjęcia i informacje z życia
naszej szkoły znajdziecie na
stronie  http://www.zs1-
leszczyny.szkolnastrona.pl  
oraz na szkolnym facebooku.  
Na korytarzu szkolnym wystawione
są walentynkowe skrzynki, do
których możecie wrzucać liściki z
miłymi słówkami do waszych
sympatii.
  14 lutego odbędzie się szkolny mini
playback show, zaś biblioteka
szkolna zaprasza na randkę w
ciemno z... książką!                               
     
Najlepiej czytające klasy w I półroczu
to: IIIb i IV b - gratulujemy!!! 

             
    19 grudnia, jak co roku w naszej
szkole grupa teatralna 
               "Biblia na scenie" 
pod przewodnictwem pani Ewy
Skorupy zaprezentowała nam
Jasełka. Przedstawienie zostało
wykonane w gwarze śląskiej. W
Jasełkach nie zabrakło takich postaci
jak Śmierć czy Herod. Aktorzy spisali
się świetnie. Przedstawienie
dostarczyło nam wielu wzruszeń.
Wszystkim się bardzo podobało.
Dziękujemy pani Ewie za
przygotowanie takich pięknych
Jasełek.                                                    
                                     N.P.

M.K.

M.K.

M.K.
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            Kino

      W naszej szkole od września do listopada
2016 r. realizowaliśmy edukacyjny projekt
czytelniczy "Fotoakcja czyli książka w
obiektywie". W tym czasie uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum czytali na lekcjach
wybrane przez siebie książki, by w dalszym
etapie projektu przedstawić najciekawsze
fragmenty fabuły na wykonanych przez siebie
zdjęciach. Celem projektu było upowszechnianie
czytelnictwa, a także rozwijanie kompetencji
czytelniczych i informatycznych wśród dzieci i
młodzieży. Prezentowane obok zdjęcia to efekt
wspólnej pracy i zabawy uczniów, nauczycieli, a
także rodziców. Wszystkie zdjęcia z projektu
możecie zobaczyć w wydaniu specjalnym naszej
gazety w całości poświęconej projektowi:
http://www.juniormedia.pl/wp-
content/newspaper/15795/kurier-jedynki-19.pdf    
      Wszystkim biorącym udział w projekcie
dziękujemy za ogromne zaangażowanie,
wspaniale przygotowane stroje i wspólną
zabawę.   Organizatorzy: Mirela Kluczniok,
Edyta Płonka, Agnieszka Szymala

                                 Wystawa zdjęć                                
                  "Fotoakcja czyli książka w obiektywie"     

Wystawa

Dom Tajemnic (VIa)

   Chciałabym wam przedstawić parę ciekawych, moim zdaniem
 filmów animowanych, które niedawno miały lub niedługo będą mieć
swoją premierę. Na początku chciałam zwrócić uwagę na…"Sing",
który miał premierę 6 stycznia i jest filmem twórców hitu"Minionki".
Myślę, że film będzie odpowiedni dla dziewczynek jak i chłopców.
Następna propozycja spodoba się na pewno dziewczynkom.
Film"Balerina"oglądałam osobiście. Mnie oraz mojej siostrze, która ma
5 lat, bardzo się spodobał. Zapowiadany jest już kolejny świetny film dla
dziewczęcej widowni, a mianowicie"Barbie w świecie gier". Niestety na
premierę trzeba poczekać do 24.02. 2017 r., ale czas szybko zleci.  
Teraz coś dla chłopców czyli"Ostatni smok świata". Na razie film
zapowiada się świetnie. Fani lego i Batmana doczekali się filmu  "LEGO
BATMAN:FILM", którego premiera odbędzie się  9.02.2017.      W
kolejnych numerach gazetki nowe filmowe ciekawostki. Zapraszam do
oglądania.Karolina Steuer. Źródło: multikino.pl

K.S.

K.S.

M.K.

M.K.
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    Szkoła dawniej. Szkolny bal przebierańców.

Szkolny bal. Rok 1964

Szkolny bal. Rok 1964 Szkolny bal przebierańców. Rok 1962

        Szkolne bale to wieloletnia tradycja w naszej
"Jedynce". Pierwsze zdjęcia z kroniki szkolnej
pokazujące jak dzieci bawiły się na balach
przebierańców pochodzą z 1962 r. Kronikarz
szkolny tak opisuje balik w roku 1977: "Coroczny
balik noworoczny zorganizowana z wielką
"pompą".Był to prawdziwy bal w wymyślnych
strojach na sali baru "Nad strumykiem" z prawdziwą
orkiestrą p. Kuca. WSS zafundował uczniom po 2
pączki i gorącą herbatę, zaś Komitet Rodzicielski
zafundował nagrody dla zwycięzców konkursów.

Sukces naszych koleżanek 

Gratulacje!

      10 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Czerwionce
odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Życiu i
Twórczości Wilhelma Szewczyka. Konkurs składał się
z 5 etapów. Uczestnicy odpowiadali  m.in. na
wylosowane przez siebie pytania dotyczące
twórczości poety i jego życia. Innym zadaniem było
wykonanie rysunków, które miały przywoływać
wspomnienia autora. Po wielu zmaganiach
konkursowych nasze koleżanki z gimnazjum zajęły
zaszczytne I miejsce! Gratulujemy Emili Ryszce,
Kamili Hluchnik i Sandrze Węgrzyk. Drugie miejsce
zajęła również drużyna z naszego gimnazjum w
składzie: Zuzanna Bednarczyk, Joanna Rak i
Weronika Sklorz. 
Opiekunem zwycięskich  drużyn jest pani Beata
Muszyńska. /red./

M.K.
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Karnawał

Karnawał

  Karnawał –to okres
zimowych balów, który
rozpoczyna się z Nowym
Rokiem, a kończyły w
ostatkowy wtorek. Dawniej
był to jedyny czas w roku
na tańce, hulanki i swawole.
Panny na wydaniu
wkraczały wtedy „na
salony”, aby znaleźć
mężów. Od dworu do dworu
pędziły kuligi, a na wsi
panowały „szalone dni”.
Huczne zabawy ustają na
chwilę w święto Trzech
Króli oraz Matki Boskiej
Gromnicznej.          J. M.         
                                                    

    Emilia Kordyś z klasy VIa to nasza kolejna szkolna perełka.
Emilka jest wzorową uczennicą i ze wszystkich przedmiotów ma
prawie same szóstki. Nie dziwi więc fakt, że Emilka wzięła udział w
finale Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego
                               „O!BŁĘDNE DYKTANDO”,                              
który odbył się w Warszawie, 7 stycznia 2017r. 
   Wszyscy uczestnicy zmagali się z dyktandem oraz pytaniami
testowymi dotyczącymi zasad ortografii. W tej części konkursu
wzięło udział 15 tysięcy uczniów!
Spośród nich wyłoniono 300 najlepszych. Emilka również znalazła
się wśród wyróżnionych. Ostatecznie zajęła wysokie 4 miejsce!!!
Emilka w trakcie oczekiwania na ogłoszenie wyników miała okazję
wziąć udział w atrakcyjnych konkursach, eksperymentach i
zajęciach plastycznych. Gratulujemy sukcesów Naszej koleżance i
czekamy na kolejne wygrane!!!:)                                                A.T.

Emilia Kordyś

                   Scenariusz zabawy karnawałowej czyli jak
zorganizować udaną zabawę karnawałową w

swojej szkole

1. Muzyka na balu karnawałowym to podstawa udanej
zabawy;                                                             2.
Podczas balu karnawałowego nie może zabraknąć
konkursów i zabaw;
3. W taki dzień mile widziane są ciekawe i wyjątkowe
kostiumy;
4. Najważniejszy jest dobry humor i chęć do dobrej,
wesołej zabawy!

Zdjęcia ze szkolnych balów karnawałowych już w
następnym numerze!

J.M

J.M
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                     Życzenia walentynkowe

     Walentynki  – to święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego
dnia. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej
Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia
dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Pomimo
katolickiego patrona tego święta, czasem mylone z innym
świętem  przypadającym również tego dnia, które pochodzi z
 Cesarstwa Rzymskiego i polega głównie na poszukiwaniu
wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
 Podczas Walentynek wszystkim bliskim naszemu sercu dajemy
liściki z miłosnymi wierszykami.                                            J.M.

Piotruś Słupik z klasy 2c składa życzenia walentynkowe Julce
Pańczyk.
Kinga Rybka z klasy 2c  składa życzenia walentynkowe  swojej
siostrzyczce Nikoli Rybce.
Cała klasa 4b składa życzenia walentynkowe Pani Joannie
Patyrowskiej.
Martyna Mazur z 4b składa życzenia walentynkowe Ani
Sadowskiej, Ani Piorko i Oliwii  Staroń.
Bartek Sujewicz z klasy 4b  składa życzenia walentynkowe swojej
kochanej mamie.
Alicja Tokarczyk z klasy 6a życzy udanych walentynek całej
redakcji gazetki szkolnej.                                                       A.S., O.S.
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                                     CIASTECZKA OWSIANE

Składniki:
25 dag płatków owsianych (2,5 szklanki)
1/2 szklanki cukru
10 dag masła
2 jajka
 pokrojona drobno tabliczka
czekolady, bakalie (orzechy, rodzynki,
migdały)

Przygotowanie:
Płatki wsypać na suchą patelnię  i zrumienić na złoty kolor, mieszając
cały czas. Piekarnik nagrzać do 180 stopni.
Przestudzone płatki wymieszać z cukrem, żółtkami, masłem i pianą
ubitą z białek, dodać pokrojoną czekoladę i bakalie.
Uformować kształt ciasteczek na blasze wyłożonej
papierem. Sami możecie wybrać kształt. Należy jednak pamiętać, aby
ciasteczka nie były zbyt grube. Piec ok. 10 min, aż ciasteczka się
zarumienią. Pyszna i zdrowa przekąska gotowa!
Bezpośrednio po upieczeniu są zbyt miękkie i gorące, żeby je zdjąć.
Pozwól im przez chwilę ostygnąć.
                                          Smacznego!!!                                      A.T.

Oliwier ze swoją sałatką

Zdrowa i pyszna sałatka
Oliwiera

Oliwier z klasy IIc uwielbia kolorowe,
zdrowe sałatki, które sam przygotowuje!

Przepis na sałatkę Oliwiera
Składniki:
zielony ogórek
czerwona papryka
pomidor
kukurydza
kapusta pekińska

Przygotowanie:
Paprykę, ogórek, pomidor pokroić w kostkę, dodać pokrojoną
kapustę oraz kukurydzę z puszki.
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, polać oliwą z oliwek i
doprawić do smaku. 
Na tak pyszną i zdrową sałatkę należy koniecznie zaprosić
przyjaciół!
                                                         Oliwier życzy smacznego!
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Usii

    Mój ukochany zwierzak to królik
miniaturka rasy Rex. Nazywa się Usii.
Mam go od około pół roku. Lubię
trzymać go na kolanach i głaskać. W
porównaniu do innych ras królików jest
dość mały. Jego futerko jest krótkie,
ale wyjątkowo puszyste. Najbardziej
lubi biegać swobodnie po całym moim
pokoju, a gdy się zmęczy leży pod
moją sofą i obgryza papierowe kartony.
                                                                   
                                   A.T.

Rybuńka

      Rybki akwariowe Dominiki Migocz

    Mam piękne akwarium, a w nim
rybki. Najbardziej lubię rybkę
''Błyszczyk parański ''. Ma on na imię
Rybuńka, ale inne też są bardzo fajne.
Bardzo lubię pomagać mojemu tacie
przy wymienianiu wody. Razem
czyścimy akwarium. Lubię karmić moje
rybki. Zawsze w nocy oglądam jak
sobie pływają i bardzo je kocham.        
                                        A.P

Przymilas - tak ma na imię mój kot. Cofając się o
dziewięć lat pewnego razu razem z rodzicami
wybraliśmy się do koleżanki od taty pod
pretekstem odwiedzin. Jednak czułem, że coś
się dzieje ale, to że przygarniemy tego
sympatycznego kota zrozumiałem dopiero po
tym, jak zobaczyłem tą włochatą, słodką kulkę.
Przymilas obecnie ma osiem i pół roku i ma się
doskonale! Nie licząc trzech upadków z
trzeciego piętra, ale jak to mówią, kot zawsze
spada na cztery łapy.  :)                                          
                                                                        J.B.Przymilas

A.T

A.P

J.B.
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Kącik miłych
słówek...

  Naj...Naj...Naj... 
         Czy wiesz, że..?

            Krzyżówka   HUMOR       Krzyżówka

...w Chinach zakazane jest przytulanie
się do drzew.

...przeciętny czterolatek zadaje ponad
400 pytań dziennie.

...drugi września to międzynarodowy
dzień lodów o smaku borówki.

...wieża Eiffla została w 1977r. czasowo
przeniesiona do Kanady.

                                        Oprac. M.M i A.S

- Czy zostaniesz moją żoną? -
pyta chłopak swoją dziewczynę
- Nie wyjdę za ciebie. Mój
przyszły mąż musi umieć
dobrze gotować, prać,
sprzątać, robić zakupy, patrzeć
we mnie jak w tęczę, wypełniać
wszystkie moje życzenia...
- Rozumiem. Cofam moją
propozycję. Pozwól jednak, że
przez chwilę pozostanę
jeszcze na klęczkach i pomodlę
się za tego biedaka...

Jaś pisze list do Małgosi:
Nie jem śniadania, bo myślę o
tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o
tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM
GŁODNY!!                        J.B.    
              

NAJSTARSZY LIST MIŁOSNY

Archeologowie określili, że najstarszy list
miłosny pochodzi z 3500 r. p.n.e. Został napisany
na glinianej tabliczce.

NAJDŁUŻSZY POCAŁUNEK

Para z Tajlandii nie ma sobie równych! Pocałunek
tej pary wynosił: 58 godzin, 35 minut i 58 sekund.

NAJDROŻSZA RANDKA

Kolacja zakochanej pary w restauracji w Nowym
Jorku kosztowała 2,1 miliony dolarów.
                                                                             J.B.

A.T.
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  Zimowa zabawa - wyniki konkursu

   W grudniu ogłosiliśmy konkurs pt.:    
                        "Zimowa zabawa"

Nadesłaliście sporo ciekawych zdjęć.
Widać, że uwielbiacie zabawy na
śniegu! 
Mieliśmy spory kłopot z wyborem tego
najlepszego zdjęcia, dlatego
zdecydowaliśmy, że...

  autorzy wszystkich prezentowanych w
naszej  gazetce zdjęć, otrzymują nagrody!

Zwycięzców zapraszamy do biblioteki
szkolnej po odbiór nagród.
Dziękujemy wszystkim za udział w
konkursie i zapraszamy do udziału w
kolejnych! 

Ania Piorko, Ania Sadowska, Oliwia Staroń,
Martyna Mazur

Milena Paliszewska Karol Usarek

Marta Dobczyńska

Olek Foik
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           Zimowa zabawa

Lena Szaboń

Ania Lanuszny Antoni Wiśniewski

Filip Machulec Filipina Jarzyna

Wiktoria Olborska Oliwia Dyka
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	Oliwier z klasy IIc uwielbia kolorowe, zdrowe sałatki, które sam przygotowuje!
	Mój ukochany zwierzak to królik miniaturka rasy Rex. Nazywa się Usii. Mam go od około pół roku. Lubię trzymać go na kolanach i głaskać. W porównaniu do innych ras królików jest dość mały. Jego futerko jest krótkie, ale wyjątkowo puszyste. Najbardziej lubi biegać swobodnie po całym moim pokoju, a gdy się zmęczy leży pod moją sofą i obgryza papierowe kartony.                                                                                                        A.T.
	Rybki akwariowe Dominiki Migocz
	Mam piękne akwarium, a w nim rybki. Najbardziej lubię rybkę ''Błyszczyk parański ''. Ma on na imię Rybuńka, ale inne też są bardzo fajne. Bardzo lubię pomagać mojemu tacie przy wymienianiu wody. Razem czyścimy akwarium. Lubię karmić moje rybki. Zawsze w nocy oglądam jak sobie pływają i bardzo je kocham.                                                 A.P

	Naj...Naj...Naj...
	...w Chinach zakazane jest przytulanie się do drzew.
	...przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie.
	...drugi września to międzynarodowy dzień lodów o smaku borówki.
	...wieża Eiffla została w 1977r. czasowo przeniesiona do Kanady.
	Oprac. M.M i A.S
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	Zimowa zabawa - wyniki konkursu
	Nadesłaliście sporo ciekawych zdjęć. Widać, że uwielbiacie zabawy na śniegu!  Mieliśmy spory kłopot z wyborem tego najlepszego zdjęcia, dlatego zdecydowaliśmy, że...
	autorzy wszystkich prezentowanych w naszej  gazetce zdjęć, otrzymują nagrody!
	Zwycięzców zapraszamy do biblioteki szkolnej po odbiór nagród. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych!
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