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Jasełka dla wyjątkowych gości

Nasza koleżanka w kolejnym etapie konkursu
przedmiotowego

Jagoda Głogowska, uczennica klasy VIa, zakwalifikowała
się do drugiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego. Jest on organizowany przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach. Uczniowie biorący udział w tym konkursie
muszą wykazać się dużą wiedzą z zakresu literatury i
języka oraz znajomością wskazanych lektur. Trudność
zadań konkursowych i niewielka liczba uczniów, którzy
przechodzą do kolejnych etapów i otrzymują tytuł laureata,
powoduje, że konkurs ten jest bardzo prestiżowy.
Jagodzie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie
rejonowym, który odbędzie się 6 lutego 2017 r.

W dniu 15 grudnia gościliśmy w naszej szkole Burmistrza
Miasta Radzionków, dr Gabriela Tobora, skarbnik miasta
panią Aleksandrę Gryboś, dyrektora Zakładu Placówek
Oświatowych, panią Joannę Kwiecińską oraz dyrektorów
wszystkich placówek oświatowych w Radzionkowie. Nasi
gośc ie obejrzeli jasełka w wykonaniu klasy III b pod
kierunkiem pani Iwony Łepkowskiej. Całość uświetnił chór
szkolny pod kierunkiem pani Anny Kotulskiej. 
Zdjęcia i film z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie:
sp1radzionkow.pl
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O pracy w bibliotece opowiadają
panie Małgorzata Kozioł i Ewa

Wiśniowska

Warto marzyć! Wywiad z dziadkiem górnikiem

Każdy ma jakieś marzenia. Marzenia to
najpiękniejsza myśl w mózgu człowieka (tak
przynajmniej myślę). Naprawdę warto je
realizować. Gdy dążymy do realizacji naszych
marzeń, spełniamy samych siebie. Nie znam
osoby, która nie chciałaby ich urzeczywistnić.
Dzięki marzeniom jesteśmy szczęśliwi, bo
mamy jakiś cel w życiu. Wiem, że niektóre są
nierealne, ale uważam, że podążanie za
marzeniami to może być najlepsza przygoda
życia, bo idziemy drogą, którą nie idzie nikt inny.
Mamy też możliwość spotkania ludzi, którzy
pomogą nam je realizować. Pamiętajcie, że nie
ważne jest, czy dojdziemy do celu, lecz ważne,
że chcemy go realizować. Ja też mam wiele
marzeń, do których dążę i jestem szczęśliwa, bo
za każdym razem stawiam krok do przodu w
celu ich realizacji. Myślę, że choć trochę
pomogłam i już wiecie, że marzenia to coś, o
czym warto pamiętać.

Patrycja Faszynka
     
PS Ale w marzeniach najlepsze jest też to, że w
każdym momencie możemy je zmienić =^.^=

Ile miałeś lat, gdy zaczynałeś i kończyłeś
pracę na kopalni?
Miałem 18 lat gdy zaczynałem, po 25 latach
pracy przeszedłem na emeryturę.

Czym zajmowałeś się na kopalni?
Byłem górnikiem-elektrykiem.

Czy Barbórka jest twoim ulubionym
świętem?
Bardzo lubię to święto.

Czy pod ziemią jest gorąco?
Zależy od poziomu, im głębiej pod ziemią, tym
jest cieplej.

Czy w kopalni jest woda?
Jest dużo wody, wypływa ze ścian, jest
gromadzona w zbiornikach i wypompowywana
na powierzchnię.

Na jakiej głębokości pracowałeś?
650 metrów pod ziemią.

Czy ta praca była ciężka?
Ta praca jest niebezpieczna i męcząca.

Jaką wysokość mają chodniki podziemne?
Od 1 do 3 metrów wysokości.

Czy spotkałeś jakieś zwierzęta pod ziemią?
Tylko myszy i szczury, w dawnych czasach
przynoszono kanarki, gdy kanarek padł,
znaczyło, że jest tam gaz lub brakuje tlenu.

Czy zdarzały się tąpnięcia?
Zdarzały się często, ziemia drżała i czasami
podskoczyliśmy aż do sufitu podczas lekkiego
wstrząsu, a podczas silniejszego zawalały się
chodniki.

Czy pod ziemią jest ciemno?
Tylko przy szybach jest oświetlenie elektryczne,
nie wszystkie chodniki są oświetlone, więc
każdy górnik musi mieć lampkę na kasku.

Czy spotkałeś skarbnika?
Nie, nie spotkałem:-).            

Rozmawiała Nikola P.

27 października uczniowie klasy 6c odwiedzili
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach. Bibliotekarki,
pani Małgorzata Kozioł i pani Ewa
Wiśniowska, które na co dzień pracują w
dziale dziecięco-młodzieżowym, zgodziły się
odpowiedzieć na kilka naszych pytań. 

Ile w bibliotece jest książek? 
Około 70 tys.

Ile biblioteka ma lat?
W tym roku obchodzi 70-lecie.

Czy biblioteka zawsze stała w tym miejscu?
W zasadzie tak. Na początku swojego istnienia
biblioteka mieściła się tutaj na ulicy Zamkowej, a
jakaś jej część mieściła się przy ulicy Legionów,
lecz generalnie trzon biblioteki zawsze mieścił się
tutaj.

Czy biblioteka ma dużo czytelników?
Tak. Bardzo dużo. Prawie 9000.

Jakie są działy z książkami?
Tutaj znajdują się: dział dla dzieci i młodzieży,
wypożyczalnia językową razem z wypożyczalnią
tak zwanej książki mówionej, potem mamy
wypożyczalnię dla dorosłych. Na pierwszym
piętrze jest wypożyczalnia czasopism i dział
naukowy. 

Ile jest książek w dziale dziecięcym?
Ok. 18 tys.

Czy panie lubią swoją pracę?
Bardzo lubię swoją pracę. Bardzo lubię książki.
Bardzo lubię pracę z młodzieżą, szczególnie taką,
która lubi książki. 

Rozmawiała: Zuzanna Hajda
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Więcej ciekawych informacji z życia szkoły na www.sp1radzionkow.pl !!!

Recenzja książki
"Arka czasu"

Recenzja filmu
"Za niebieskimi drzwiami"

Wywiad z Patrycją Faszynką,
przewodniczącą samorządu

uczniowskiego

     Jedną z książek Marcina Szczygielskiego jest
wydana w 2013 roku "Arka Czasu".
     Akcja książki dzieje się w czasie II wojny
światowej. Głównym bohaterem jest
dziewięcioletni Rafał. Mieszka w Dzielnicy, czyli
"więzieniu" dla żydów. Ma tylko dziadka, a
jedynym miejscem, do którego może chodzić
sam, jest biblioteka. Pewnego dnia wypożycza
książkę H. G. Wellsa pt. "Wehikuł Czasu"  i jego
życie zmienia się o 180 stopni.
  Książka jest bardzo realistyczna i przejmująca.
Opowiada w ciekawy sposób  o temacie trudnym
do zrozumienia dzieciom. Naprawdę nie można
się od niej oderwać. Polecam ją wszystkim
czytelnikom, nie tylko młodym.

Zuzanna Hajda

3 sposoby na...

    Jest to film, który powstał na podstawie
książki Marcina Szczygielskiego o tym samym
tytule. Opowiada historię jedenastoletniego
Łukasza, który wybiera się z mamą na wakacje
nad jeziorem, lecz w wyniku nieszczęśliwego
wypadku jego plany się krzyżują . Jego mama
zapada w śpiączkę, a on  trafia do nieznanej
dotąd ciotki, której dom skrywa wiele tajemnic…
    Głównych bohaterów odgrywają: Dominik
Kowalczyk-Łukasz, Ewa Błaszczyk-ciotka
Agata, Michał Żebrowski-Krwawiec.
  Ciekawe jest również to, że w filmie
przedstawiona została fundacja „A kogo!’’ Ewy
Błaszczyk. A twórcy obrali sobie bardzo
edukacyjny cel  przedstawienia dzieciom losu
osób, które są na pograniczu snu i jawy.
  Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy,
emocjonujący film, przeznaczony dla starszych
dzieci. Jest naprawdę godny uwagi. Gra
aktorska jest na dość wysokim poziomie, lecz
film raczej nie może konkurować z
amerykańskimi produkcjami.

                Dominika Banduch

Jak się poczułaś, gdy dowiedziałaś się, że
zostałaś przewodniczącą szkoły ?
Na początku byłam zdziwiona, ale już się
przyzwyczaiłam do tego faktu.

Co na to powiedziała twoja rodzina ?
Od początku moja mama mnie wspierała, od
razu powiedziała mi, że jest to ciężkie, ale
rodzice zawsze mnie wspierają w tym co robię i
cieszą się.

Przypomnij, co chciałaś zmienić w naszej
szkole ?
Chciałam zrobić konkursy i już rozmawiałam z
nauczycielem, czy możemy je zrobić. Chciałam
też zrobić takie miejsce, gdzie dzieci mogłyby
robić  kanapki. I chciałam kontynuować to, co
robiły przewodniczące w poprzednich latach, bo
wiem, że to było fajne i chciałabym dodać też
trochę od siebie. 

Czy od dawna chciałaś być przewodniczącą
szkoły ?
Nie, na początku w ogóle nie chciałam być
przewodniczącą, ale dzięki mojej klasie
poczułam taką chęć i od tego momentu
chciałam być przewodniczącą. 

Z kim podzieliłaś się tą nowiną ?
Oczywiście z dziewczynami z klasy, z rodziną i
osobami, które mi pomagały.

Który plan chcesz zrealizować jako pierwszy
?
Na początek chciałabym zrobić kilka takich
małych konkursów, np. sudoku, różne
krzyżówki matematyczne albo krzyżówki z
języka polskiego. Takie małe konkursy, żeby
dzieci się cieszyły.

Rozmawiały:
Karolina Śliwińska
Alicja Wieczorek

1.  Aby być lubianym wśród swoich rówieśników,
pamiętaj, aby zawsze być sobą i nie udawaj
kogoś, kim nie jesteś.
2.  Jeśli chcesz skutecznie się nauczyć jakiegoś
materiału na kartkówkę lub sprawdzian, nie ucz
się całego działu dzień przed, tylko na przykład
zacznij sobie 6 dni przed i ucz się jednego tematu
dziennie.
3.  Jeżeli nie umiesz zapamiętać ważnych
informacji, użyj dyktafonu  umieszczonego w
twoim telefonie! Nagraj się podczas czytania
ważnego tematu, a następnie odtwórz je kilka
razy przed pisaniem testu. Wtedy na pewno
zapamiętasz ważne informacje.

Roksana Żydek
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Święta w innych krajach Świąteczny styl, czyli jak można ubrać się w
święta (i nie tylko)

Czy zastanawialiście się, jak święta
Bożego Narodzenia są obchodzone w
innych krajach?

Święta w Australii.
W Australii podczas świąt Bożego Narodzenia jest
bardzo ciepło, ok. 30 stopni Celsjusza. Tam
święta nie kojarzą się ze śniegiem. Ludzie często
ten czas spędzają na plaży.Św. Mikołaj odwiedza
dzieci 25 grudnia. Wtedy też dzieci rozpoczynają
letnie wakacje. Choinkę zastępuje roślina
nazywana „australijskim krzaczkiem”, która też
jest przyozdabiana różnymi dekoracjami. Postać
Świętego Mikołaja jest często przedstawiana w
letnim ubraniu, w towarzystwie np. misiów koala,
kangurów.

Święta w Niemczech.
Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia
rozpoczynają się w Niemczech już na cztery
tygodnie przed Wigilią - w pierwszą niedzielę
adwentu. Dzieci dostają adwentowe kalendarze.
Każdy dzień związany jest z niespodzianką np.
czekoladką, drobną zabawką.

Święta w Czechach
Szóstego grudnia w kalendarzu przypada dzień
św. Mikołaja, ale w Czechach obchodzimy go w
wigilię tego dnia, czyli 5 grudnia. Do małych dzieci
przychodzi wtedy Mikołaj z długą brodą i w białym
ubraniu, nie przypomina tego z reklam Coca-Coli.
Towarzyszą mu Anioł i Diabeł, który straszy
dzieci, że jeśli nie będą grzeczne, to pójdą do
piekła. Z kolei Anioł ma za zadanie powstrzymać
go, gdyby za bardzo się rozbrykał. Dzieci, żeby
dostać prezent, muszą powiedzieć, czy były
grzeczne, czasem zaśpiewać piosenkę lub
wyrecytować wierszyk.  W worku lub koszyku,
który wręcza im Mikołaj, są słodycze,
pomarańcze, orzechy, a na dnie… węgiel albo
ziemniak dla przypomnienia, że jednak zdarzało
im się coś przeskrobać. Starsze dzieci tego dnia
wystawiają za okno skarpetę, a rodzice ją
napełniają łakociami. 

Oliwia Starzak

Jak poczuć magię Świąt?

Żeby poczuć magię Świąt, trzeba je przede
wszystkim spędzać w gronie rodzinnym. Można
zrobić sobie w pokoju nastrój świąteczny,  np.
zapalić świece, a wtedy robi się o wiele
przyjemniej. Można sobie nawzajem podarować
prezent. Najlepiej dać komuś taki upominek, jaki
chciałby dostać, a wtedy na pewno będzie
wesoło. Prezent ten można wykonać
własnoręcznie i nie musi on być wcale drogi. Nie
zapomnijcie o śpiewaniu kolęd, szczególnie tych
tradycyjnych, takich jak „Dzisiaj w Betlejem”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” , „Bóg się rodzi”,
„Cicha noc, święta noc”, „Mizerna, cicha, stajenka
licha”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

Karolina Śliwińska

Nie ma dnia, w którym nie spędzasz choć 5
minut przed szafą z ubraniami, zastanawiając
się, co na siebie włożyć?  Idziesz do szkoły i nie
masz się w co  ubrać, a na dworze mróz
zamraża nawet krasnale ogrodowe? Znam na to
sposób!
Ubierz getry białe lub czarne, najlepiej bez
wzoru. Następnie na to ubierz spodnie dresowe
dopasowane do getrów.Na górę załóż długi
rękaw lub krótki, ale pod niego ubierz
podkoszulek  i sweter z puchem.Na sweter
ubierz kurtkę, najlepiej  do kolan.Na głowie
najlepiej będzie wyglądać czapka z białym
pomponem, a na koniec białe buty, a jak nie
masz całkiem białych,  to chociaż z odrobiną
białego. To oczywiście propozycja na wyjście. A
co ubrać w domu?
Ubierz rajstopy dopasowane do twojego stylu.
Na to sukienkę lub spódnicę, na górę ubierz
koszulę, a jak sukienkę to nic. Na to można
ubrać bolerko lub odświętny sweter. Włosy
można mieć rozpuszczone lub po prostu ładnie
uczesane. A jeśli chodzi o buty, to warto
pomyśleć o czerwonych lub czarnych
lakierkach.

Alicja Wieczorek
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Świąteczny słowniczek języka
angielskiego

KĄCIK GŁODOMORA
NALEŚNIKI Z MOZZARELLĄ

Angel– Anioł
Candle – Świeczka
Christmas Carol - Kolęda
Christmas Crib - Szopka
Christmas Eve– Wigilia
Christmas Greetings Card – Kartka z życzeniami
Christmas  Greetings – Życzenia Świąteczne
Christmas Midnight Mass - Pasterka
Christmas Tree - Choinka
Bell - dzwoneczek
Candy- cukierek
Chain - łańcuch
Glass Ball - bombka
Lights – światełka na choinkę
Christmas Wre – Stroik Świąteczny
Elf - Elf
The first star – Pierwsza Gwiazdka
Gift/ Present - Prezent
Mistletoe- Jemioła
Reindeer- Renifer
Santa Claus/ Father Christmas– Święty Mikołaj
Shepherd - Pasterz
Snowman – Bałwan
Stocking - Skarpeta na prezenty
Wafer – Opłatek

Roksana Żydek

Dzień Herbaty

Szkolny Konkurs
Recytatorski

Przepis na domowego hamburgera

SKŁADNIKI:
- 2 całe jajka

- 3 łyżki mąki pszennej
- szklanka mleka

- szczypta soli i pieprzu
- plasterki sera żółtego

- plasterki sera mozzarella
- ząbek czosnku

WYKONANIE:
Upiec na wolnym ogniu  2 naleśniki, do środka
włożyć po 3 plasterki serów, zawinąć naleśniki
i na  górę położyć plasterki mozzarelli i potarty
czosnek. Pozostawić na patelni z dodatkiem
wody pod przykryciem na kilka minut i gotowe.

Smacznego
Nikola P.

Redakcja

Gazetka "Po Lekcjach"
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie

ul. Knosały 16, 41-922 Radzionków
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Mateusz Ganzera
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Krzysztof Nocoń
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gazetkapolekcjach@gmail.com

19 grudnia odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski dla klas IV-VI. Uczniowie musieli
p r z y g o t o w a ć recytację dwóch dowolnie
wybranych utworów: poetyckiego i fragmentu
prozy. Jury oceniało dobór repertuaru,
interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny
wyraz artystyczny. Pierwsze miejsce zdobyła
Patrycja Faszynka z kl. VIa, drugie – Teresa
Bisaga, również z klasy VIa, natomiast miejsce
trzecie – Hanna Gaś z klasy Vb. Jury przyznało
również dwa wyróżnienia. Otrzymali je Emilia
Fornal z kl. Va oraz Patryk Tomczyk z kl. IVb. 

Składniki:
-klops

-keczup
-musztarda

-sałata
-ser

-ogórek
-bułka

Na początku trzeba przekroić bułkę na pół.
Później na jedną cześć dać  ogórek i na to klops
przedzielony na dwa kawałki. Potem posmarować
ser z jednej strony keczupem, a z drugiej
musztardą. Na to dać sałatę. Na to wszystko
położyć drugą połówką bułki i gotowe. 

Smacznego!!!
Mateusz Ganzera.

16 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Herbaty. Na dwóch długich przerwach uczniowie
mogli odpocząć z kubkiem gorącego napoju w
ręku. Do wyboru były różne herbaty, również z
owocowymi dodatkami. Akcja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Samorząd uczniowski,
który ją organizował, zapowiedział już, że na
pewno będzie jeszcze powtórzona.

mailto:gazetkapolekcjach@gmail.com
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