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

Numer 17 12/16

PASOWANIE NA    
          CZYTELNIKA W 1A!

WSTĘPNIAK NACZELNEGO

Bale, dyskoteki, zabawy w karnawale...

Karnawał to czas zabawy.
Nie inaczej jest też w
naszej szkole! Nadszedł
czas na dyskotekę
karnawałową dla klas IV -
VI. Jak zwykle były tańce,
konkursy, dobra muzyka i
zabawa. Niektórzy nawet
przyszli w ciekawych
strojach! Samorząd
Uczniowski zadbał o
sklepik i wesołą muzykę!
Każdy kto przyszedł

mógł wylosować dla siebie
nagrodę i dodatkowo
otrzymać punkty do Super
klasy! Już nie możemy
doczekać się kolejnej
dyskoteki, która odbędzie
się Walentynki! Natomiast
w środę,4
stycznia, zorganizowano
bal karnawałowy dla
uczniów klas I -
III.Wszyscy bawili się
świetnie, a stroje dzieci

jak zwykle wzbudzały
ogromny podziw.W
chwilach odpoczynku
uczestnicy karnawałowych
szaleństw udali się do
swoich sal, aby
poczęstować się
smakołykami.Ten dzień
pozostanie na długo w 
pamięci!

W poniedziałek 13 lutego w
bibliotece odbyła się
uroczystość pasowania
uczniów klas pierwszych
na czytelników biblioteki
szkolnej. W tym dniu
uczniowie klasy 1a
obejrzeli teatrzyk, który
specjalnie dla nich
przygotowali uczniowie z
aktywu bibliotecznego.

Złożyli także uroczyste
ślubowanie, zapoznali się
z zasadami panującymi w
bibliotece, poznali
najważniejsze informacje o
bibliotece i książce-stali się
czytelnikami biblioteki
szkolnej. Na pamiątkę
spotkania otrzymali
dyplomy i upominki.
(szkołaholesza)

C Z A S    K A R N A W A Ł O W Y C H  
                      S Z A L E Ń S T W !

Witamy na łamach
pierwszego numeru!
Postanowiliśmy
reaktywować zespół
redakcji "Mądralli". Nowe
pomysły, plany na aktywne
działanie ! Oddajemy w
Wasze ręce pierwszy numer
naszej szkolnej gazety!
Miłego czytania!

Pamiętacie konkursy
SKO? Jeszcze w grudniu
zostały podsumowane, a
najbardziej aktywni
"SKOwicze" nagrodzeni.
Zachęcamy do
odwiedzenia szkolnego
bloga SKO i przeczytania
relacji z  działań Szkolnej
Kasy Oszczędności! .

                D Z I E Ń 
PLUSZOWEGO  SKOwicza

Redakcja

fot.

SKO

Mądralli
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Coś dla miłośników
książek, czyli TOP 10 

Wywiad z Jakubem -
nowym uczniem

Mądralla:Jak czujesz
się w nowej szkole?
Jakub: Jest ok! 6b to
fajna klasa,
szczególnie
dziewczyny. Moja
nowa wychowawczyni
to nauczycielka
matematyki, a
matematykę lubię
najbardziej! 
M:Jakie są twoje
relacje z kolegami,
koleżankami?
J: Znamy się od
przedszkola, więc nie
miałem problemu, żeby
się z nimi na

nowo zaprzyjaźnić. Na
przerwach dużo
gadamy.
M:Jakich nauczycieli
najbardziej lubisz?
Moimi ulubionymi
nauczycielami są pan
Przemysław Szpyra,
oraz pani Bogumiła
Szmidt-Kruk(pani
Bogusia jest moją
mamą, pozdrawiam J)
M:Jakie książki lubisz
czytać?
J: Czytam książki
fantastyczne.

Dzień Babci i Dziadka w 2a

Niedawno
obchodziliśmy Dzień
Babci i Dziadka. W
związku z tym
radosnym świętem,
uczniowie szczególnie
klas I-III zaprosili do
szkoły swoich
dziadków i babcie.
Niesamowity spektakl
przygotowali koledzy i
koleżanki z 2a.
"Czerwonego Kapturka
po śląsku" zobaczyli
nie tylko dziadkowie,
ale zaproszeni goście. 
Było dużo śmiechu,
radości i wzruszeń...
Rodzice wraz z
wychowawczynią

p. Beatą Masłowską
zadbali o każdy
szczegół. Piękne stroje
i scenografia
były wisienką na torcie!
Nie możemy doczekać
się kolejnej
uroczystości. Tym
razem przygotujemy
teatrzyk dla mamy i
taty! Po spektaklu
dziadkowie razem z
wnukami udali się na
poczęstunek
przygotowany przez
rodziców. Co jak co,
ale MY kochamy
nasze Babcie i
Dziadków!  (red.)

Pędzą wnuki ulicami  z ogromnymi
laurkami. Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami już
czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak
na bal.

10.02 odbył się
Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej-
eliminacje gminne, w
którym wzięło udział 3
uczniów naszej
szkoły:Adam Karwot i
Karol Dudek (II m.),
Karol Salamon(III m).
Gratulujemy!

Miło mi poinformować, 
że uczennica klasy 2a
Zuzanna Wita 
zajęła III miejsce w
Gminnym Konkursie
Plastycznym dla
świetlic pt; ,,Mój
Aniołek\" 
w kategorii klas I-III.

W  Y S T Ę P U J E M Y     D L  A    B A B C I   I   D Z I A D K A 
czyli nasi najbliżsi w szkole

.

Książki są bramą do
innego świata, w
którym można
poznać
nieskończenie wielu
bohaterów.
Wszystkim
nałogowym
czytelnikom
proponujemy książki,
które z pewnością się
spodobają:
1.„O Grzesiu,
chłopczyku, który nie
przestawał zadawać
pytań”.
2.

Która to Malala?” R.
Piątkowska. 3.
„Pięciu Nieudanych”
Beatrice Alemagna
4. „Niedoparki"P.Šrut
5. „Benek i Spółka”
Patrycja Zarawska
6.„Jaśki” J.P Arrou-
Vignod
7. „Różowe środy
albo podróż z ciotką
Huldą” S.Heinlein
8. „Jaga Czekolada”
A.U. Mielech
9. „Kret sam na
scenie” Nilsson Ulf
10.

„Co by było,
gdyby…” P.

        WYNIKI    
SUPERKLASY!
4a -425pkt
4b- 325 pkt
5a - 475pkt
5b-  500 pkt
6a - 275 pkt
6b  - 325 pkt
6c- 650 pkt

                              Przekaż 1 %
                    naszemu Stowarzyszeniu
              Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr           
    im. Ludwika Holesza w Świerklanach  
                             "Inicjatywa"!

Fot.

.

http://selkar.pl/ktora-to-malala?aff=tfwb
http://selkar.pl/pieciu-nieudanych?aff=tfwb
http://selkar.pl/niedoparki?aff=tfwb
http://selkar.pl/benek-i-spolka?aff=tfwb
http://selkar.pl/jaski?aff=tfwb
http://selkar.pl/rozowe-srody?aff=tfwb
http://selkar.pl/jaga-czekolada-i-baszta-czarownic?aff=tfwb
http://selkar.pl/kret-sam-na-scenie?aff=tfwb
http://selkar.pl/co-by-bylo-gdyby-tom-2?aff=tfwb
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MR MR Marlena Rduch

MR MR MR

arch. szkoły

DZIEWCZYNY KOCHAJĄ PIŁKĘ!
Piłka nożna jest fajniejsza, więcej się dzieje, można pobiegać - mówią
dziewczyny z naszej szkolnej drużyny piłki nożnej, które trenują pod
okiem wuefisty Przemysława Szpyry. W piłkę dziewczynki grają na SKS-
ach dwa razy w tygodniu, po lekcjach. Wkrótce młode piłkarki wezmą
udział w gminnych zawodach, a potem czekają je powiatowe,
wojewódzkie i być może ogólnopolskie.W grudniu zeszłego roku w naszej
szkole odbył się Finałowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar
Starosty Powiatu Rybnickiego. Sportowe zmagania dziewcząt
dostarczyły wszystkim wiele emocji, tym bardziej, że to reprezentacja
naszej szkoły zdobyła I miejsce. 
W okrojonym składzie, za to przy super pogodzie odbyła się pierwsza
edycja ligi szkół podstawowych "Piłka jest dziewczyną" Ligi, ponieważ
odbędzie się 5 turniejów, w których szkoły zbierają punkty do klasyfikacji
końcowej. Zwycięzca całej ligi otrzyma komplet strojów, a wszyscy
uczestnicy otrzymają 5 piłek dla szkoły.
Turniej wygrała szkoła ze Świerklan SP 1. Za nimi uplasowały się szkoły
z Niedobczyc, a trzecia była SP3 z Centrum. Gratulujemy i do
zobaczenia ka  kolejnym turnieju!
                                                                                                         Zozol

. . Marlena Rduch

. . .

fot.
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Pani do Jasia: 
- Jasiu znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i
Makuszyńskiego? 
- A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka? 
- Nie... 
- To co mnie pani straszy swoją bandą?!
-------------------------------------------------------------
-
Przychodzi Jasiu do sklepu i mówi: 
-Poproszę fafkulce 
-Przepraszamy, ale nie mamy czegoś takiego. 
Jasiu przychodzi po kilku dniach i mówi: 
-No poproszę fafkulce! 
-Proszę wyjść! Nie mamy takiego czegoś. 
-No to poproszę fa w spreju.

Kuba

                 Z HOLESZAKAMI O SPORCIE!  
Real Madryt to jeden z najbardziej znanych
klubów piłkarskich. Powstał on w roku 1902, a
pełna nazwa brzmi: Real Madrid Club de
Futbol.  Trzydzieści dwa razy zdobył
mistrzostwo Hiszpanii, jedenaście razy Puchar
Europy, a także wiele innych trofeów, w tym
przyznany w 2000 roku przez FIFA tytuł
najlepszego klubu w XX wieku. Real Madryt od
zawsze rywalizuje z FC Barceloną oraz
Ateletico Madryt. Co roku te trzy światowej
sławy kluby piłki nożnej rozgrywają ze sobą
jedne z najważniejszych meczy sezonu. Klub
ten czeka jeszcze wiele sukcesów, bo w
swojej drużynie ma same gwiazdy piłkarskie:
Cristiano Ronaldo, Pepe, Benzema czy Bale.
(Zozol)

CC

szk

szk
.

Niezwykle wzruszająca i zabawna opowieść o tym, że każdy pies ma na tym świecie do
wypełnienia swoją misję, a czasem nawet kilka... Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to
fakt. A kto jest najlepszym przyjacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma
wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są
szczeniakami, wszystko sprowadza się do zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania
się za dziewczynami, czasem wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije
szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies
chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się
rozchodzą, a życie Ethana przestaje rozpieszczać. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by
odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną łapę. Zapraszamy do kina!

CO NOWEGO W KINIE?
                                            "BYŁ SOBIE PIES"

W kolejnym numerze "Mądralli" same nowości
m.in: ploteczki ze szkolnej półeczki,
Ekowalentynki i fotorelacja z dyskoteki,
wywiady  i zagadki oraz konkurs z nagrodami!

       S T O P K A   R E D A K C Y J N A
Zuzanna Towarek, Karlina Kuczera, Marlena
Rduch, Szymon Kotula, Julia Dawidowska,
Jakub Kruk
-----------------------------------------------------------
Jeśli chcesz zostać dziennikarzem szkolnej
gazety "Mądralla", zapraszamy w każdą środę 
o g. 14.30 na warsztaty dziennikarskie. Stwórz
razem z nami ciekawą gazetę!
----------------------------------------------------------
Gazeta powstaje na specjalnej platformie
internetowej JUNIOR MEDIA.
Zobacz internetowe wydanie na
www.juniormedia.pl/redakcje
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