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        Żegnaj szkoło!!!

Redakcja

     To ostatnie wspólne tygodnie przed wakacjami, które razem
 spędzimy w szkole. Na pewno każdy z Was, nie może się już
doczekać tego ostatniego dzwonka! Zostało jednak jeszcze
trochę czasu. Jest to chyba najgorętszy okres w całym roku
szkolnym. To czas na ostatnie kartkówki i sprawdziany oraz
poprawianie słabszych ocen. Każdy z nas postara się
osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce. Dopiero potem czeka
nas zasłużony odpoczynek i wymarzone wakacje!  
     Mamy nadzieję, że dobrze wykorzystacie  te dwa miesiące
bez szkoły i wrócicie pełni energii i zapału do dalszej nauki.    
Dla tych, którym ciężko rozstać się z naszą szkołą również
mamy dobrą wiadomość: wakacje szybko się skończą i znów
wszyscy razem spotkamy się na szkolnych korytarzach.  

Wszystkim naszym czytelnikom dziękujemy za cały rok z
"Kurierem Jedynki" .

Redakcja           

Redakcja

Redakcja

      Wiadomości szkolne
01.06.2017r. - Dzień Sportu
15.06.2017r. Boże Ciało - dzień wolny od nauki
16.06.2017r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Pani dyrektor Anna Bober odchodzi na emeryturę.
Uroczystość pożegnania naszej pani dyrektor odbędzie się w
szkole w dniu 21 czerwca. 

Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2017r.

Jak zawsze zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
naszą stronę internetową:
www.zs1-leszczyny.szkolnastrona.pl
oraz na stronę na facebooku.

M.K.

M.K.

M.K.
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NIEZAPOMNIANE CHWILE Z PANIĄ
DYREKTOR 

M.K.

M.K. M.K.

M.K. M.K.

M.K. M.K.

M.K.
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     Polecam książkę pt.:''Akademia pana Kleksa”. Autorem tej książki
jest znany wszystkim dzieciom i ich rodzicom, a nawet dziadkom
polski pisarz Jan Brzechwa. „Akademia pana Kleksa” po raz pierwszy
została wydrukowana w 1946 roku, w trudnych powojennych
czasach.Głównym bohaterem jest Pan Kleks, który założył akademię
dla chłopców o imieniu zaczynającym się od litery „A”.  W swojej szkole
uczył np. kleksografii. Innymi bohaterami są: Adam Niezgódka (uczeń i
narrator książki, który zanim trafił do akademii był życiowym
nieudacznikiem), Szpak Mateusz (pomocnik Pana Kleksa), fryzjer Filip
(nie był zwyczajnym fryzjerem), doktor  PAJ-CHI-WO oraz koledzy
Adama : Anatol, Antonii i Artur. W szkole Ambroży Kleks wychowuje
swoich uczniów przez pracę, zabawę i przygodę.Chłopcy bardzo lubią
swojego nauczyciela, a on w nagrodę daje im piegi, które są
największym wyróżnieniem. Książka zawiera dwanaście rozdziałów.
Mnie osobiście najbardziej podobał się rozdział „ Kuchnia pana Kleksa”.
Kuchnia pana Kleksa jest wypełniona kolorowymi szkiełkami i jadalną
farbą, bo z tych właśnie elementów sporządza on posiłki...                      
                  POLECAM   A.P 

  Wywiad z Julią Wojaczek

         Lubimy czytać książki:):):)

                               Wywiad z Julią Wojaczek
R:Cześć. Chciałabym dziś porozmawiać o modelingu. Czy mogłabyś
opowiedzieć skąd u ciebie ta pasja?
J:Skąd ta pasja? Pewnie stąd, że moja siostra namówiła mnie na
pierwszą sesję zdjęciową i gdy już byłam na sesji tak mi się to
spodobało, że umówiłam się na kolejną.
R:Od jak dawna interesujesz się tym tematem?
J:Tym tematem interesuję się już dosyć długo, zarówno modą,
pokazami mody jak i sesjami zdjęciowymi.
R:Czy masz jakieś sukcesy?
J:Tak mam. Niedawno byłam na konkursie Fashion TV, na którym
dostałam się do najlepszej dwudziestki i zostałam wyróżniona oraz
zostałam zaproszona na pokaz mody.
R:Czy możesz powiedzieć jak wyglądają pokazy z punktu widzenia
modelki?
J:Nie jest to takie proste jak się wydaje i wiąże się to z dużym stresem,
próby do pokazu też zajmują dużo czasu i jest to ogrom pracy wielu
osób.
R:Masz jakieś rady dla początkujących modelek?
J:Wierzcie w siebie i nie poddawajcie się gdy inni was komentują. NP

Konkurs

Ania poleca

N.P

M.K.
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               Origami

Nasze prace

Króliczek

   Przez dwa dni 15 i 16 marca w naszym mieście królowała poezja i
proza. Wszystko to, za sprawą  eliminacji do "Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego 2017". Piszę o tym, gdyż udział w tych eliminacjach
brały dwie osoby z naszej szkoły: Jakub Bobrek i Jakub Muras.To
wyjątkowo uzdolnieni uczniowie naszej szkoły, a recytowanie wierszy
to jedna z wielu ich pasji i talentów. 

    Ogłaszając werdykt jury podkreśliło wysoki poziom przygotowania
nie tylko naszych kolegów, ale wszystkich młodych recytatorów z
naszej gminy.
I miejsce zajął Jakub Bobrek, ex aequo z Wiktorią Mikosz z SP 5 w
Czerwionce,
II miejsce Jakub Muras, ex aequo z Hanną Gocyk z SP 5 w
Czerwionce.
     W kolejnym etapie "Powiatowego Konkursu Recytatorskiego" nasze
perełki uzyskały wyróżnienie:)                                                                  
                                                                                               A.T.Kuba&Kuba

  

          SZKOLNE PEREŁKI

   
   Dzisiaj opowiem wam o bardzo uzdolnionych
uczennicach z klasy 6b, a mianowicie o Natalii Bułat i
Paulinie Panfil. Potrafią zrobić wspaniałe rzeczy z
papieru czyli origami. Zabawę ze składaniem papieru
zaczęły dwa lata temu.  Jest to dla nich super zajęcie,
gdyż można się przy nim zrelaksować i odpocząć. 

Inspiracje czerpią z YouTube, książek origami.
Wykorzystują też pomysły członków swojej rodziny.
Na zdjęciu przedstawione są ich prace.
Zainteresowania tych dziewczyn ciągle się rozwijają.
Codziennie przynoszą nowe, ciekawe prace do szkoły.
                     
                                                                   
                                                                    Jakub Muras
                                                                                             
                                               

J.Muras

.Muras

M.K.
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                   Nasi uczniowie polecają:
      Miejsca, które warto odwiedzić podczas wakacji

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

                           Madzia, kotek Michała!

  Mój kotek jest dziewczynką i ma na imię Madzia. Jest
koloru czarnego. Ma zielone oczka oraz bardzo ostre
pazurki. Ma swój ulubiony kłębek wełny, którym
uwielbia się bawić. Ma również swojego misia. Bardzo
kocham mojego kotka! Często wykonuję rysunki
mojego przyjaciela, które są ozdobą mojego pokoju. 

         Nasi milusińscy:)                   
 

Kotka Michała

                            Chomiki dżungarskie Oliwiera!
  Moimi ulubionymi zwierzątkami, które mieszkają razem ze mną w
moim domu są chomiki dżungarskie. Od kiedy ze mną zamieszkały
nazywają się Kaja i Kajtek. Są parą i bardzo się lubią. Przytulają się
i wzajemnie sobie czyszczą futerka. Bardzo lubię się nimi
opiekować, karmię je i sprzątam ich klatkę.  Lubię się nimi bawić i
miło spędzać z nimi czas. Moje chomiki to małe podróżniki,
wszędzie gdzie jadę, zabieram je ze sobą. Gdy zostawały w domu
to bardzo za nimi tęskniłem.
                                                                                      Oliwier Dyka Chomiki Oliwiera

  Moim miejscem, które polecam wszystkim obozowiczom  jest
obóz z teatrem: ,, Syrena '' w Kazimierzu Dolnym,  na którym nie
można się nudzić gdyż na każdego uczestnika czeka  dużo
ciekawych zajęć.  W teatrze dostajemy role, których trzeba  się
nauczyć aby trenować aktorstwo. Poza tym  obok obozu znajduje
się muzeum, które musicie zwiedzić. W Kazimierzu Dolnym
możemy podziwiać park  jak i samą miejscowość, która jest bardzo
 urokliwa. Kazimierz Dolny swoimi początkami sięga XII w., kiedy
istniała tu osada zwana “Wietrzną Górą”. Najstarszą budowlą
Kazimierza Dolnego jest zamek i wieża strażnicza. Dziś stanowi
trwałą ruinę, częściowo zaadaptowaną, udostępnianą turystom i
miłośnikom sztuki (koncerty plenerowe, spektakle, wystawy).
Zachęcam do wyjazdu na obóz z teatrem ,,Syrena’’ w Kazimierzu
Dolnym ! Więcej  obozów na www.almatur.pl
                                                                                               M.M

Internet

Internet

M.W

O.D



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 16 05/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKurier Jedynki

    Szkolny kącik kulinarny

 
     Kino - czyli co warto obejrzeć:)

                   Naleśniki z cynamonową nutą
Składniki; 
szklanka mąki pszennej, szklanka mleka (trochę wody gdyby ciasto
wyszło zbyt gęste), jedno jajko, szczypta soli i cukru (najlepiej
trzcinowego), jedna łyżka oleju.
Wszystkie składniki wsypujemy do miski cały czas mieszając do
uzyskania jednolitej konsystencji. Na sam koniec dodajemy do
surowego ciasta dużą szczyptę cynamonu. Naleśniki smażymy na
dobrze rozgrzanej patelni bez tłuszczu. Mi najlepiej smakują
posmarowane jednocześnie dżemem i czekoladą. Smacznego!  A.T.

J.Muras

J.Muras

                                       Suflet Martyny

Składniki; 4 jajka, 1 tabliczka czekolady, foremki, masło i kakao.
Przygotowanie: roztopić czekoladę, a następnie ją ostudzić. 
Potem należy oddzielić białko od żółtka i mieszać,  natomiast
białko ubić. Ubite białko dodać do czekolady i delikatnie zamieszać
z żółtkiem.  Foremkę posmarować masłem i posypać kakao.
Wstawić do pieca - 200 stopni na ok. 10 minut i..... gotowe!
                                  
                                                                                       M.M

M.M

  Riko prawie bocian - dołącz do stada przesympatycznych ptaszków
i podróżuj wraz z nimi. Oto zdumiewająca historia wróbla
adoptowanego przez bociany, który wbrew rozmiarom, zakazom i
naturze postanowił dolecieć do samego serca Afryki. Humor, rozrywka,
ptasie trele i świeżo upierzona ferajna w kinach od 5 maja! A w
przyszłym tygodniu premiera zwiastuna oraz pierwsze detale odnośnie
polskiej wersji językowej. Przygotujcie się na dubbing najwyższych
lotów!
Dzieciak rządzi - film animowany ze studia Dream Works Animation, w
którym powstały takie przeboje jak ”Shrek” i ”Madagaskar”. Pewnego
dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim
natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę
i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla
jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu.
                                                                                        Jakub Muras

A.T.

Riko prawie bocian

Dzieciak rządzi

Suflet
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            "Mam talent"
   27.04.2017r. w naszej szkole odbyła się coroczna
impreza  „Dzień Talentów”.To wyjątkowe
wydarzenie odbywa się już od kilku lat. Tak jak w
ubiegłych latach mogliśmy podziwiać nietuzinkowe
umiejętności i zdolności naszych szkolnych
kolegów i koleżanek. Prezentujemy kilka ciekawych
zdjęć z tej imprezy.

                         Redakcja gazetki szkolnej M.K.

M.K. M.K.

M.K. M.K.

M.K. M.K.
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Ćwiczymy ochoczo - jak na szkołę
promującą zdrowie przystało!

  Super ćwiczenia przy muzyce dla wszystkich
chętnych uczniów i nauczycieli prowadziła pani
Anna Steuer, a nam się bardzo podobało i z
niecierpliwością czekamy na następną taką
sportową akcję! Zobaczcie naszą galerię!

M.K.

M.K.
M.K.

M.K. M.K.

M.K. M.K.
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 Dzień Ziemi

Pamiątkowe zdjęcie

Wiemy, jak segregować śmieci! Super-modelki

  "Dzień Ziemi" hucznie obchodzili uczniowie
klas 1-3. Jak segregować śmieci? Jak dbać o
nasze środowisko? To pytania na które dzieci
 bez problemu potrafią odpowiedzieć. 
W czasie imprezy oprócz przedstawienia i pięknie
deklamowanych wierszy, a także wesołych
piosenek mogliśmy podziwiać pokaz strojów
ekologicznych przygotowanych przez uczniów.
Pomysłowość modelek i modeli, którzy prezentowali
przygotowane przez siebie kreacje nie znała granic.
Wielkie brawa!

M.K.

M.K. M.K.
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         Zawody sportowe
              HALOWE MISTRZOSTWA GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY W LEKKIEJ
ATLETYCE  24.03.2017r ,miejsce zawodów – hala sportowa ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERWIONCE. W
zawodach wzięło udział 19 uczniów. Rywalizacja uczniów szkół podstawowych odbywała się w trzech
kategoriach wiekowych (osobno dla roczników: 2004, 2005 oraz 2006 i młodszych).                            
   Na podium stanęli:Jarosław Cinal  w skoku w dal z miejsca  I miejsce i  w rzucie piłką lekarską 2kg  II
miejsce,  Nadia Cinal   w biegu na 200m  I miejsce,  Małgorzata Bartoszek  w biegu na 600m I miejsce  i 
skoku w dal z miejsca III miejsce,  Tomasz Nosiadek  w biegu na 40m I miejsce  i  skoku w dal z
miejsca III miejsce,  Zuzanna  Nosiadek  w biegu na  40m II miejsce,  Martyna Smakowska  w biegu na
600m II miejsce,  Tomasz Mazur  w biegu na 600m II miejsce
Opiekunowie: Lidia Kańtoch i Anna Steuer

Gotowi do rywalizacji Pamiątkowe zdjęcie

Zwyciężamy! Najlepsi!

M.K. M.K.

M.K. M.K.
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Anna Gaim

Mateusz Szwan

Oliwia Świderska

Oliwia DykaAlicja Potuszyńska

 Wyniki konkursu "Witaj Wiosno"

    Wiosna już w pełni, widać to również na zdjęciach
prac konkursowych.Oto autorzy najciekawszych z
nich:
-Oliwia Świderska
-Alicja Potuszyńska
-Anna Gaim
-Mateusz Szwan
-Oliwia Dyka
Na wszystkich laureatów konkursu czekają
upominki w bibliotece szkolnej:)

M.K.

M.K.

M.K.

M.K.M.K.
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    HUMOR

    Czy wiesz,że....?     Naj...Naj...Naj...
Wieloryby są największymi zwierzętami
zamieszkującymi naszą planetę. Dorosły płetwal
błękitny może ważyć 120 ton i mieć 30 metrów
długości!

Najdroższe auto z listy tych najdroższych zostało
 sprzedane za 8 mln dol., czyli blisko 24 mln
złotych.

Burdż Chalifa to największy budynek. Posiada 163
piętra użytkowe. Oficjalne otwarcie budynku
nastąpiło 4 stycznia 2010 roku, a koszt budowy to
1,5 miliarda dolarów.

 Najstarszy człowiek świata to Mbah Ghoto, który
naprawdę przeżył niemal 150 lat.

                                                                    J.Muras

- Gdybym kiedyś miał funkcjonować tylko dzięki
jakiejś maszynie, to proszę, odłącz mnie. 
- Nie ma sprawy. 
- Ej, co ty robisz? Zostaw ten router!

Teściowa przyjechała odwiedzić swojego zięcia i
swoją córkę. Staje w progu, naciska dzwonek-
otwiera zięć. 
- O! Mamusia! A mamusia to na długo? 
- Aż wam się znudzę. 
- To mamusia nawet nie wejdzie?

Rozmawiają dwaj psychiatrzy: 
- Wiesz co, mam rewelacyjnego pacjenta. Cierpi na
rozdwojenie jaźni. 
- A co w tym rewelacyjnego? 

- Obydwaj mi płacą.                                              J.B.

 Ludzkie oczy nie zmieniają swojej wielkości od
urodzenia.
W Chinach zakazane jest przytulanie się do
drzew
W Singapurze zabrania się żuć gumę.

Leonardo Da Vinci umiał jednocześnie malować
jedną ręką, a drugą pisać.

przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań
dziennie.

drugi września to między narodowy dzień lodów
o smaku borówek.

Radom leży w województwie mazowieckim.
Okazuje się, że to niewielkie polskie miasto ma
powierzchnię większą niż stolica Francji, mimo
że na jego terenie mieszka 10 razy mniej ludzi.

To było super!   Wspominamy...                            
"Czerwony Kapturek". Humorystyczny i z morałem
występ naszych uczniów o niebezpieczeństwach
czyhających na każdego z nas w Internecie.

M.K.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolar_ameryka%C5%84ski
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