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Świerklanach
Boryńska 6
44-266, Świerklany
Numer 19 05/17

   M A J Ó W K A   T E A T R A L N A
Dwa dni świętowania 15 lat teatru za nami!
Dziękujemy za obecność, choć pogoda
nas nie rozpieszczała: trochę wiało i było
zimno. W sobotę na boisku przy szkole, na
specjalnie ustawionej scenie odbył się
pokaz niezwykłych umiejętności dzieci,
czyli Gminny Konkurs Muzyczny "Ale
talent!". Potem wystąpił zespól
Candycaine. To był świetny koncert!
Można było poskakać i rozgrzać się, co
część widowni uczyniła (Więcej na str.3)

Szkolna drużyna dziewcząt wzięła  udział
 w zawodach sportowych piłki nożnej. Cała
przygoda zaczęła się podczas zawodów
gminnych ,gdzie dziewczyny zwyciężyły, a
zakończyła się na półfinałach
wojewódzkich w Piotrowicach Wielkich.
Zawodniczki przeszły przez trzy etapy, a
czwartym ich przygoda zakończyła się z III
m. Dziewczyny z około  1000 szkół
znalazły się w najlepszej16. Gratulujemy!

Drużyna dziewcząt z trenerem

       DZIEWCZYNY W PÓŁFINALE    
  WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW PIŁKI
       NOŻNEJ ZNALAZŁY SIĘ 
                   NA III MIEJSCU!

 Przy ogromnym zaangażowaniu dyrekcji szkoły,  rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły, a także Gminy Świerklany,
udało nam się zorganizować wspaniałą imprezę. W tym roku
wydarzenie to było jeszcze bardziej niezwykłe, ponieważ byli z
nami uczniowie z partnerskiej gminy- Vetrkovice.  W czasie
imprezy dzieci mogły skakać i zjeżdżać na dmuchanych
zamkach. Na boisku odbywały się także gry i zabawy
zręcznościowe.  O godz. 16:30 odbył się rekordowy bieg,
ponieważ aż 500 biegaczy wzięło w nim udział. Po biegu
zmęczeni, ale dumni uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród i
konkursie z wiedzy o Świerklanach. Atmosfera była wspaniała,
pogoda cudowna, a to wszystko sprawiło, że ten dzień będzie dla
nas niezapomniany.Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i
trud włożony w przygotowanie imprezy.

                      SĄSIEDZKI BIEG NA DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca po raz kolejny w naszej szkole odbył się Festyn
Rodzinny i III bieg integracyjny „ Biegaj z nami sąsiadami”.
Dla wszystkich przygotowano wiele atrakcji...
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Dnia 12 maja 2017 r. odbył się
XXII Gminny Konkurs
Ortograficzny, podczas którego
uczniowie gminy walczyli o tytuł
Mistrza Ortografii. Nasze
uczennice zajęły w nim III miejce
(Martyna Piksa z 6 c) oraz
wyróżnienie (Natalia Sobik z
6C).

.

.

Sukcesy naszej uczennicy!!! 
Emilia Tomiczek pod kierunkiem
p. Mireli Ulbrych - Łodziana i p.
Małgorzaty Bernat - odnosi
sukcesy recytatorskie! II m. w
Wojewódzkim Konkursie Poezji
Sakralnej: OTO MATKA TWOJA
i III m. w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim w Czerwionce-
Leszczynach! Gratulujemy!

Klasa 3c jako jedyna z trzecich
klas wybrała się na zieloną
szkołę. Pod opieką p.
Magdaleny Pieszko i p. Anny
Oleksy dwa tygodnie w Łebie
minęły za szybko. Nikt nie
tęsknił, bo atrakcji było
mnóstwo. Oprócz rejsu statkiem
czy plażowania, dzieci
zobaczyły wydmy ruchome i
zwiedziły poligon żołnierski.

Utrzymaliśmy poziom sukcesów z
ostatnich lat – nagroda II stopnia,
czyli SP nr 1 im. Ludwika Holesza
w Świerklanach znów w pierwszej
trzydziestce najlepszych szkół w
Polsce prowadzących Szkolne
Kasy Oszczędności oraz opiekunki
SKO znów srebrne – wyróżnione
srebrną odznaką za realizację
założeń SKO w roku szkolnym
2015/16.Ogromnym sukcesem jest
wygrana Patrycji Pendziałek –
uczennicy klasy 4 w
Ogólnopolskim Konkursie – Grafika
na T-shirt, organizowanym przez
czasopismo PKO "Brawo Bank
Patrycja zdobyła 2 miejsce w
Polsce wśród uczniów klas 4-6.
Wygrała T-shirt z zaprojektowanym
przez siebie logo oraz aparat
fotograficzny. Zajmując 2 miejsce,
po raz pierwszy od kilku lat,
zaznaczyła na arenie". krajowej
indywidualną obecność naszych
szkolnych SKOwiczów. Warto
zatem brać udział w konkursach i
oszczędzać nie tylko na
deSKOrolkę.

KĄCIK
LITERACKI
czyli
UCZNIOWIE
WIERSZE
PISZĄ...
Szkolne Koło
PCK ogłosiło
konkurs na
wiersz na
temat
wolontariatu.
Spośród
kilkunastu
jury wyłoniło
zwycięzców

„Warto
pomagać”
Lubię
pomagać i to
potrafię.
Czasami
siostrze
posprzątam w
szafie.
Czasami
nawet bratu
pomogę,
bo umyję za
niego
podłogę.
Pomagam

zanosić
zakupy
sąsiadce,
jeżeli widzę,
że ma za
ciężko w
siatce.
Ustępuję pani
miejsca w
autobusie,
przecież ja
zawsze
siedzieć nie
muszę.
Noszę plecak
mojej
koleżance,

która złamała
nogę na
skakance.
Obronie
słabszego
przed
kolegami,
choć też sama
boję się
czasami.
Przeprowadzam
przez
przejście
niewidomego,
I za to nic
wcale

nie chce od
niego.
Robię to
wszystko w
wielkiej
pokorze,
Bo może mi
też ktoś
kiedyś
pomoże
Pomaganie to
fajna sprawa,
Może być
przy tym
dobra
zabawa.

Bo kto
drugiemu
pomagać nie
lubi,
To nikt mu nie
pomoże gdy
w lesie się
zgubi.
(Wiktoria
Juraszek, SP
nr 2 w
Świerklanach
I MIEJSCE w
Gminnym
Konkursie

Literackim
"Pomaganie

OSZCZĘDZAM NA
deSKOrolkę! 
Rok szkolny 2016/2017 daje
Holeszakom dużo powodów do
radości. 

MG

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 19 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL MĄDRALLA

"A niech to gęś kopnie!" W kurniku

Spotkanie gęsi Przyjaźń ponad podziałami

. .

. .

. .

Na herbatce u niedźwiedzia Szukamy winnych
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             A może Podwórko Talentów NIVEA?
 Zachęcamy do głosowania na filmik stworzony przez
uczniów z naszej szkoły! 20 filmików z największą
ilością kliknięć będzie miało ten wspaniały plac zabaw.
Logujemy się i GŁOSUJEMY! Oddając codziennie
głos, aż do 31 lipca, możemy przyczynić się do
powstania cudownego placu zabaw na terenie naszej
miejscowości.
Regulamin pozwala na głosy osób powyżej 16 roku
życia, dlatego cała nadzieja w nas- dorosłych!
https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/479-swierklany
Razem damy radę!

      SUKCESY NASZEGO CHÓRU GAUDEO
Na początku maja chórzyści Gaudeo wzięli udział w
warsztatach artystycznych dla nagrodzonych w III
edycji Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk,
Kilar –Hadyna”. Konkurs przeznaczony był dla
uzdolnionych wokalnie i muzycznie dzieci, młodzieży  i
dorosłych. Skupia kontynuatorów i wykonawców
śląskiej tradycji folkloru muzycznego oraz twórczości
Stanisława Hadyny. 
Ważnym osiągnięciem był udział Chóru Gaudeo na
koncercie laureatów Młodzieżowego Festiwalu
Muzycznego. Zdobyli tam nagrodę specjalną.

.

.

DZIECI POZYTYWNIE ZAKRĘCONE
Zosia i Tadeusz to rodzeństwo. Oboje chodzą do
4b. Niewielu wie, że są świetnymi sportowcami i
mają mnóstwo sukcesów w kolarstwie górskim.
Mądralla: Co daje Wam jazda na rowerze?
Zosia: Wiele frajdy, bo spędzamy czas na dworze.
M: Kto namówił Was do jazdy na rowerze?
Tadzio: Dziadek.
M: W jakim klubie trenujecie?
Z: Klub Kolarski Victoria Rybnik.
M: Czy wyścigi Was męczą?
T: Zależy od trasy. Najbardziej mnie męczą trasy na
10 czy 15 km. Najtrudniejsze trasy to szlaki w górach,
na stokach, gdzie jedziemy po kamieniach.

.

M: Jak długo trenujecie i jakie są Wasze największe
osiągnięcia? 
T: Trenuję od 6 lat, a Zosia od 4 lat. Treningi odbywają
się 4 razy w tygodniu po 1 godzinie
Z: Największy sukces Tadeusza to I m. w
mistrzostwach Śląska, a moje I m. w Bike Atelier
2015r. oraz I m. w mistrzostwach Śląska.Jednak
ostatnio najbardziej ucieszyłam się z II miejsca na
Ogólnopolskim Szlaku Solnym.
M: Czy chcecie tą pasję związać ze swoją
przyszłością?
Z: Tak, bo najbardziej to lubimy robić.
M: Jak można się dostać do Waszego klubu?
T: Po prostu zapisać się u trenera.

.

.

.

Zosia i Tadeusz Bluszcz

Antoni Bluszcz
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Zabawa na trampolinach .

Akrobacje w wykonaniu naszego zespołu fitness Dmuchane zamki

Quiz polsko-czeski Nagrody dla zwycięzców

. Uczestnicy biegu a mecie
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PRZEPIS NA DOMOWE LODY
ŚMIETANKOWE - idealny
deser na wakacje

.

.

Gru wraz z rodziną
muszą znowu uratować
świat. Zapraszamy do
kina na "GRU, DRU i
MINIONKI"!

Stopka redakcyjna: Maja
Gromotka, Karolina Kuczera,
Marlena Rduch, Szymon Kotula,
Nikola Szulik, Weronika i
Dominika Nikiel, Marta Herman,
Tymoteusz Szulik, Szymon
Kotula, Zuzanna Towarek.
Korekta: Bogumiła Szmidt-Kruk
-------------------------------------------
--
Od września dołącz do
szkolnych dziennikarzy!

- Jasiu, dlaczego wnosisz na
paluszkach to wiadro z wodą do
sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po
cichu obudzić...
--------------------------------------------
- Jasiu czy to prawda, że Twój
dziadek stracił język podczas
wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o
tym nie opowiadał.
--------------------------------------------
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

    H U M O R   J A S I A           
czyli najśmieszniejsze żarty 
pod słońcem

"POMAGANIE JEST FAJNE" - Konkurs na temat
wolontariatu odbył się w maju. Jury musiało wybrać
najlepszych - 2 uczniów z naszej szkoły zostało
wyróżnionych - Mikołaj Paździor i Jakub Kruk

Mikołaj Paździor kl 6b - wyróżnienie 

Pomaganie jest fajne 

Gdy widzisz, że kto w potrzebie
O pomoc zwraca się do ciebie,
Wyciągnij do niego swoją dłoń
I z troską w oczach zwróć się doń:
Nie martw się, nie jesteś sam.
Ja ci za darmo swą pomoc dam.
Jedyne czego od ciebie chcę,
To abyś już nigdy nie smucił się
I pomógł też kiedyś innej osobie.
Wierz mi, ta pomoc zwróci się tobie.
Bo gdy drugiemu swą dobroć okazujesz,
Tą dobroć od  niego i od Boga otrzymujesz. 

Szczęśliwy jesteś i wierzysz, że
Dzięki tobie świat lepszy staje się.

Składniki: 500 ml mleka 8 żółtek,
150g-200g cukru, 250 ml śmietanki
36%
-------------------------------------------
Sposób przygotowania: Żółtka
ucieramy z cukrem. Mleko
zagotowujemy i wlewamy je
stopniowo do naczynia z żółtkami
wstawionego do garnka z
wrzątkiem, aż do wystygnięcia.
Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy
z ognia i dalej mieszamy, aż do
wystygnięcia. Śmietankę ubijamy i
łączymy z masą mleczno-jajeczną.
Całość przekładamy do maszynki
do kręcenia lodów i wkładamy do
zamrażalnika. A potem jemy i jemy
i jemy....Smacznego!

.

.
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