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Pierwszoklasiści z wychowawcą

Od września 2017r, nasza szkoła jest Szkołą Podstawową nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu. 

Po raz pierwszy od 18 lat witamy na rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018 siedmiolatków -
uczniów klasy pierwszej a.
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ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY
2017/2018

 Dnia czwartego września, o godzinie 10.00 w
Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu odbyło się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2017/2018. Uczestniczyły w nim klasy I, IV i VII
szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne.
Na wstępie Pani Dyrektor poinformowała nas, że
do szkoły przyszły dzieci, które po raz pierwszy
będą uczestniczyć w tej uroczystości. Chwilę
później został wprowadzony sztandar szkoły i
odśpiewaliśmy hymn państwowy. 

Następnie odbyły się krótkie występy artystyczne.
Po części artystycznej głos zabrała Pani poseł na
sejm Anna Nemś, która życzyła nam
pomyślności w nowym roku szkolnym.
Po jej wystąpieniu rozeszliśmy się do klas, w
których nauczyciele poinformowali nas o
organizacji roku szkolnego 2017/2018.

Mikołaj Matyszczyk

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Część artystyczna

Drodzy Uczniowie SP 1
Październik jest bardzo specyficznym
miesiącem, bowiem jest to Miesiąc Bibliotek
Szkolnych.
W związku z tym przygotowałyśmy dla Was moc
atrakcji.
Przedstawiamy Wam nasze propozycje i
zapraszamy do udziału w akcjach i konkursach.

Akcje:
1. WYMIEŃMY SIĘ KSIĄŻKAMI (2-6

październik) na dużych przerwach w
bibliotece i czytelni można się wymieniać
książeczkami.

2. KSIĄŻKA NA IMIENINY BIBLIOTEKI (2-31
października)

3. KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI
Konkursy:

1. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Stwórz
zdanie z tytułów książek” – klasy II, III, i VII

2. KONKURS PLASTYCZNY „Stwórz
oryginalną zakładkę do książki” - klasa IV

3. KONKURS PLASTYCZNY „”Mój ulubiony
bohater z książki” - klasa I

4. TURNIEJ GIER LOGICZNYCH – dla
zainteresowanych – (02. -31.10)

Czekają na Was nagrody rzeczowe,
zaproszenia na szkolne seanse filmowe i

immunitety.
Powodzenia!!!

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC 
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Biblioteka SP 1

BIBLIOTEKA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W ZAWIERCIU

UL.11 LISTOPADA 22

library1gim@gmail.com

GAZETKĘ REDAGOWAŁ ZESPÓŁ
W SKŁADZIE:

AGNIESZKA KLIMEK
BARTOSZ PAŁEGA
MIKOŁAJ MATYSZCZYK

SKŁAD:

LILIANA KUSZAK

KOREKTA:

MARTA PARDYLA-WÓJCIK

W GAZETCE WYKORZYSTANO ZDJĘCIA
Z ARCHIWUM SZKOŁY

SPIS TREŚCI
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2. Rozpoczęcie roku szkolnego            
      
    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek  
      Szkolnych

3. Akcja podręcznik                                
              
    Prawie wszystko o "anime"

4. Wydarzyło się

A.S.

A.S.

L.K.
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AKCJA PODRĘCZNIK

PRAWIE WSZYSTKO O "ANIME"

Dobrze spędzone dwa miesiące wakacji minęły bardzo szybko. Uczniowie w czasie ferii omijają tematy szkolne i

pogłębiają swoje zainteresowania. W ostatnim czasie modne stało się oglądanie „anime”. Postanowiłam dowiedzieć się

więcej o niejj.  Do rozmowy zaprosiłam znawcę tego tematu.

Agnieszka Klimek: Od jak dawna interesujesz się anime?
Otaku: Myślę, że w świat anime „wkręciłam” się jakieś trzy, cztery lata
temu, choć wcześniej, jeszcze jako dziecko zdarzyło mi się jakieś obejrzeć,
ale raczej nie byłam wtedy świadoma tego, co oglądam.
A.K.: Mogłabyś przybliżyć nam, czym jest „anime”?
O.: Anime to po prostu film animowany. W Japonii jako anime określa się
wszystkie filmy i seriale animowane, nieważne z jakiego kraju pochodzą.
A.K.: Czy w anime, podobnie jak w filmach, są jakieś gatunki?
O.: Anime to zwyczajny film animowany, więc tak, posiada różne gatunki.
Jednym z nich jest na przykład „shoujo” co znaczy po prostu „dziewczyna”.
Anime z tego gatunki opowiada o romantycznej miłości. Historia zazwyczaj
kończy się happy end'em. Innym rodzajem anime jest „shounen”, co z kolei
oznacza „chłopak”. W tym wypadku zakończenie nie zawsze jest
szczęśliwe. Głównym tematem są walki, roboty i tym podobne.
A.K.: Słyszałam, że istnieją „anime” zwane „tasiemcami”. Opowiesz  o nich?
O.: Tasiemcem określa się „anime”, które ma bardzo dużo odcinków i
ciągnie się w nieskończoność. Jest to na przykład „Naruto, „Bleach” albo „Fairy Tail”.

Przez pierwszy miesiąc nauki do naszej szkoły przysłano wiele
podręczników, ćwiczeniówek i zbiorów zadań, które ,,zawaliły” czytelnię.
Z dnia na dzień pracy było coraz więcej, więc jak co roku z chęcią
pomagaliśmy paniom bibliotekarkom. Mnóstwo czasu zajmowało nam samo
przeglądanie podręczników, mające na celu znalezienie ewentualnych
błędów drukarskich, a do tego trzeba jeszcze dodać stemplowanie (każdego
egzemplarza po trzy razy) oraz katalogowanie i opisywanie numerami
inwentarzowymi książek przez panie bibliotekarki. Wielu uczniów przed
lekcjami, po lekcjach i w czasie przerw przychodziło do czytelni pomagać
naszym paniom w tej żmudnej i czasochłonnej pracy. Zależało nam na tym,
aby podręczniki jak najszybciej trafiły w nasze tj. uczniów ręce. Jedynie
pierwszoklasistom udało się rozpocząć rok szkolny z podręcznikami. Gdy
nasi milusińscy po raz pierwszy weszli do swojej klasy, na ławeczce
każdego ucznia czekał stos nowych książek i ćwiczeniówek.
Ja sam wiele razy przychodziłem pomagać przy stemplowaniu i
przeglądaniu książek. Niestety nie wszystkie zamówione pozycje dotarły do
naszej szkoły i nie wszyscy mamy komplety podręczników. Mam nadzieję,
że na początku października te braki zostaną uzupełnione i zamówione
podręczniki zostaną przysłane.

Bartosz Pałęga
A.K.: Jakie są twoje ulubione „anime” i czym one się charakteryzują?
O.: Tak naprawdę to nie jestem w stanie określić swojego ulubionego
„anime”. Bardzo jednak lubię „Kuroko no Basuke” czy „Shingeki no Kyojin”.
Są to moi zdecydowani ulubieńcy. KnB opowiada o koszykówce, przyjaźni.
Pokazuje historię chłopca, który nie poddaje się i cały czas dąży do
sukcesu. Historia SnK rozgrywa się w alternatywnym świecie, gdzie ludzie
żyją za trzema Murami: Maria, Rose i Sina, które chronią przed
ludożerczymi gigantami, zwanymi Tytanami. Anime opowiada o historii
Erena Jaegera, chłopaka nazywanego „Ostatnią Nadzieją Ludzkości”, który
dołącza do Korpusu Zwiadowców, chcąc zlikwidować wszystkich Tytanów.
A.K.: Czy jest jakieś ogólne określenie dla fanów japońskich bajek?
O.: Fani anime oraz mang są nazywani „otaku”. Choć określenie to ma
negatywny wydźwięk, bowiem tak zwano mordercę, który zabijał dzieci w
sposób ukazany w swoim ulubiony anime. I to o nim ludzie myśleli, słysząc
to słowo. Teraz otaku oznacza po prostu wielkiego fana anime.
A.K.: Czy każde anime jest wyłącznie po japońsku? Czy są w nich jakieś
nawiązania do innych języków i kultur?
O.: Raczej nie spotkałam się z anime, w których postacie przez cały serial
mówią w innym języku niż japoński, chociaż w niektórych jest przynajmniej
kilka zdań po angielsku. Jeżeli chodzi o inne kultury to anime „Hetalia Axis
Powers”, gdzie każde państwo przedstawione jest jako o charakterze
typowym dla danego kraju. Opowiada o wydarzeniach historycznych, takich
jak II Wojna Światowa.
A.K.: Zapewne „anime” charakteryzują się co najmniej jedną cechą, dzięki
której nie są takie same jak seriale. Powiedz mi, czy anime bardzo się różnią
od seriali? Czy zawierają wstęp i zakończenie podobnie jak seriale?
O.: Przede wszystkim „anime” w odróżnieniu od zwykłych seriali jest
animowane. Od naszych, czy amerykańskich kreskówek także się różnią,
chociażby kreską i choć jest naprawdę wiele sposobów rysowania, to widać
w „anime” japońską rękę. Same w sobie nie różnią się tak bardzo, choć
moim zdaniem anime ma wiele ciekawszą fabułę. Wstęp i zakończenie
ogólnie określa się, jako opening i ending, z dokładnie wyszukaną muzyką,
by pasowała do historii.
A.K.: Dziękuję bardzo za dokładne wyjaśnienie tematu i za przyjemną
rozmowę.

Agnieszka Klimek  

Stemplowanie i przeglądanie podręczników A.S.
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W Y D A R Z Y Ł O    S I Ę

Rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie z pisarzem

Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu Narodowe Czytanie

A.S. A. Klimek

A.S. A.S.
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