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Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Ludwika Holesza w
Świerklanach
Boryńska 6
44-266, Świerklany
Numer 1 03/17

    Zapraszamy do przeczytania najnowszej gazety 
tworzonej przez dzieci i ich najbliższych KNEFLIK !

Witom wos wszystkich bardzo
piknie! Porozprawiomy wom o
naszij gazecie!Na poczontek
obejrzycie se każdo kartka!

fot. Patrycja Cyrulik

ROZKŁAD
JAZDY:
- O naszych
lekcjach edukacji
regionalnej str.2
- O moim starzyku
str. 3
-Jak my się downi
oblykali str. 4

-Lonty, oblyczki,
łachy str. 5 -
Ślązacy nie gęsi
swój język mają!
str. 6 
-Jak uwarzyć
brołtzupa? str. 6 
- Ślub naszych
dziadków str.7

- Nasze
roztomańte
kwiotki, str.8

fot. Marcin Chwałka

    MOJA   MAŁA  
         OJCZYZNA
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Lekcje regionalizmu w gminnych szkołach
odbywają się od września 2016. To
inicjatywa wójta gminy Świerklany
p.Tomasza Pieczki.

Klasa 4a na lekcji ed. regionalnej

.

Od września zeszłego roku w czwartych
klasach prowadzona była edukacja regionalna. Lekcje
odbywały się w ramach innowacji pedagogicznej "Moja
mała Ojczyzna - Świerklany" i choć były obowiązkowe,

to dzieci z radością wzięły w nich udział. Wielu
uczniów przyznaje, że śląskie tradycje pielęgnuje się w

domu. Uczniowie poznawali gwarę śląską, tworzyli
rodzinne informatory turystyczne, tłumaczyli teksty, a
nawet zajęli się bukieciarstwem, bo próbowali zrobić
"kwiotki" z bibuły do wianka panny młodej. Ostatnie
zajęcia były sprawdzeniem wiedzy o regionie czyli

każdy mógł spróbować sił rozwiązując Quiz
(zapraszamy na str.8)

Poprzez takie właśnie zajęcia, szkoła pomaga
dzieciom i dorosłym odnaleźć aktywną postawę
pielęgnowania tradycji śląskiej.  Od nowego roku

szkolnego lekcje edukacji regionalnej
będą prowadzone w czwartych klasach. 

Bogumiła Szmidt-Kruk

Kiero dziołcha jest najszfarniejszo?

Klasa 4b na lekcjach ed. regionalnej .
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N: Czy ta praca jest trudna ?
L.K : Jest bardzo trudna i
odpowiedzialna , ponieważ czasami
zagraża życiu ludzi i zwierząt.
Strażacy bezinteresownie
poświęcają swój czas i życie.
Pomoc niesiemy wszystkim, którzy
jej potrzebują.
N: Dziękuję za rozmowę.

PASJA MOJEGO DZIADKA
4 maja obchodzony jest Dzień Strażaka, więc postanowiłam zapytać
dziadka, dlaczego został strażakiem.
Nikola: Kiedy zostałeś strażakiem ?
Leon Karwot: Strażakiem jestem od 24 lat.
N:Dlaczego akurat chciałeś zostać strażakiem?
L.K : Interesowałem się tym od dziecka i kiedy potrzebni byli kierowcy z
uprawnieniami do kierowania samochodami uprzywilejowanymi,
zapisałem się.
N: Czy uczestniczyłeś w jakimś ważnym pożarze ?
L.K : Uczestniczyłem w wielu pożarach, nie tylko na terenie naszej gminy.
Strażacy biorą udział w powodziach, wypadkach drogowych, usuwaniu
powalonych drzew podczas wichury.

Marta z dziadkiem

Przerwa w szkole

biegaliśmy boso lub w trampkach, a do kościoła w
eleganckich butach. M:Jakie mieliście stroje na w-f ?
Dz: Podobne do takich, jak teraz mają dzieci czyli białe
podkoszulki i czarne lub granatowe spodenki.
M: W jakich ubraniach najchętniej lubiliście chodz
DZ: Różnie. To, co mama uszyła, ponieważ nie było
takich wyborów. chłopcy nosili spodenki lub długie
spodnie i jakąś podkoszulkę, a dziewczynki jaką
spódniczkę i podkoszulkę lub sukienkę.

W CO UBIERAŁ SIE MÓJ STARZIK?
Marta: Dziadku masz 65 lat. Chciałabym, żebyś
opowiedział mi o tym, jak chodziliście ubrani do szkoły,
gdy byłeś w moim wieku. W jakich ubraniach
najchętniej lubiliście chodzić ?
Dziadek Marty: Tak, oczywiście chłopcy nosili
niebieskie spodenki i koszule z białym kołnierzykiem.
M:Jak mieliście zazwyczaj ułożone włosy ?
DZ: Chłopcy mieli fryzury takie, jak dzisiaj.  Zazwyczaj
włosy noszą na krótko obcięte i zaczesane na bok, a
dziewczynki zazwyczaj warkocze i kucyki. 
M: Jakie nosiliście buty?
DZ: Po szkole chodziliśmy w papuciach, po dworze .

.
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. Jak ubierali się nasi dziadkowie?

Lata 40 XX w.

Lata 30 XX w.

. .
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Pokoloruj!
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Brołtzupa

Wodzionka (brołtzupa)
Uwarzić 1 liter wody. 3 suche sznity chlyba pokroć na
myńsze konski, Potym 2 ząbki czosnku zesiyc i
razym z chlybym wrazić do gorka. Dociepać soli,
korzyni i tustego ze szpyrkami, zaloć warym, wyfyrlać,
przykryć deklym i łostawić na kwila, a potym naloć do
talyrza i se pojeść. Szmacznego!
Parzybroda
Żeberka (pół kila)uwarzyć z grincojgiym we zimnyj
wodzie. Głomb wyciepać, pół srogij białej kapusty abo
welszkrautu pokroć na rube konski. Kartofle (pół kila)
łoszkrobać i pokroć. Cybula  (1 szt) pokroć. Kapusta,
kartofle i cybula dociepać do żeberek i uwarzyć do
miyntkości z korzyniami, mo być gynsto zupa. Monka
(2 łeżki) rozfyrlać z wodom, wloć do zupy i uwarzyć
monka. Wloć do zupy. Jeść z chlebym na łobiod na
beztydzień.-
Szałot
Kartofle (1 kilo) uwarzyć w szkorupach, ochłodzić,
ostrugać, pokroć na konski. Jajca (4 szt) uwarzyć na
twardo, szkorupy wyciepać, jajca pokroć, 1 cybula tyż
pokroć. Wszystko wyfyrlać do kupy, dosuć soli i
korzyni. Na koniyc szpek (25 deka) pokroć i
zeskwarzić, szpyrka z tustym wloć do szałotu,
wyfyrlać akuratnie i fertig

.

ŚLĄZACY NIE
GĘSI SWÓJ
JĘZYK MAJĄ!
ancug
antryj
anfachowy
asićsie
bakpulwer
bajdurzyć
beblać
bebok
blyndować
błozna
bonkawa
briftasza
bronczeć
chachnyćsie
chachor
chichrać sie
chned
chyc
ciopraćsie
ciornyć
cufal
curig
ćmi sie
ćwok

diosek
dudlik
duldać

.

Parzybroda
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