
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w Zespole
Szkół nr 1 w Czerwionce-
Leszczynach
ul. Ks. Pojdy 77c
44-238, Czerwionka-
Leszczyny
Numer 17 09/17

Dzień
Nauczyciela

       Rozpoczynamy nowy rok szkolny!!!

                                "Kurier Jedynki"
                                 Dwumiesięcznik
                SP 1 w Czerwionce- Leszczynach

Zespół redakcyjny: Alicja Tokarczyk, Natalia Peikert, Jakub
Muras, Jakub Bobrek, Anna Sadowska, Martyna Mazur, Anna

Piorko oraz miś Miecio.
Opiekun: Mirela Kluczniok

   Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami.
Wszyscy bardzo się z tego powodu cieszymy:)) Jak
to na początku bywa, po dwumiesięcznej przerwie
jesteśmy pełni energii i chęci do nauki. Podczas
wakacji w szkole zaszło kilka zmian. Jak już wiecie
budynek został rozbudowany i doszło nam kilka sal.
Mamy dodatkowe piętro i windę. Ogólnie mówiąc,
nasza szkoła jest teraz naprawdę piękna. Kolejną
nowością jest dziennik elektroniczny. Naszych ocen
nie da się już niestety ukryć!  Dziennik elektroniczny
to również źródło informacji i wydarzeń szkolnych
dla nas i naszych rodziców. 
Od tego roku szkolnego naszą szkołą kieruje nowy
dyrektor - pan Krzysztof Kalinowski. Z tej okazji nasi
redaktorzy przeprowadzili wywiad z panem
dyrektorem, który będzie można przeczytać w
następnym numerze. Wicedyrektorem została pani
Beata Romaniuk. Na emeryturę odszedł nauczyciel
informatyki i techniki pan Alojzy Stawinoga. 
Wszystkim uczniom życzymy nowych sukcesów,
chęci do nauki, nie tylko w tych pierwszych
miesiącach, a naszym kochanym nauczycielom
cierpliwości i wytrwałości.                 

A.T, Redakcja "Kuriera Jedynki"

Redakcja

Zapraszamy do współpracy

 Zapraszamy do współpracy! Jeżeli
chcecie podzielić się na łamach naszej
gazety swoimi zainteresowaniami lub o
czymś poinformować całą szkolną
społeczność zapraszamy do redakcji!

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej   
       wszystkim nauczycielom               
        i pracownikom naszej szkoły       
        życzymy radości, spełnienia         
    i satysfakcji zawodowej oraz by     
      Wasza praca zawsze znajdowała
uznanie wychowanków i ich
rodziców.

U.P.
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 Kiedy ostatni raz modliłeś się
na Różańcu? 
Przyjdź na przerwę z Bogiem!
Każdy piątek, sala 101, godz.12.33

   Na pierwszym modlitewnym spotkaniu ks. Piotr
każdemu podarował piękną dziesiątkę
różańca, którą następnie poświęcił i rozpoczęliśmy
modlitwę. Przerwy z Panem Bogiem będziemy
kontynuowali do końca rok szkolnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych. To dobry czas by trochę się
wyciszyć i powierzyć Panu Bogu i Maryi swoje
troski radości.                             (red.)

   Nasza szkoła bierze udział w
ogólnopolskim konkursie organizowanym
przez Empik pt.: "Tysiąc powodów by
czytać"
Głosujcie na naszą szkołę codziennie do
22 października na stronie
www.empik.com.biblioteki 
Szkoła, która uzyska najwięcej głosów
wygra 1000 książek:)!!!

Co nowego w szkole?

Samorząd uczniowski 2017/18
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa:
Przewodniczący - Jakub Bobrek - 52 głosy
zastępca  - Jakub Muras - 47 głosów
zastępca - Natalia Pompa - 46 głosów
sekretarz - Tomasz Mazur - 36 głosów
skarbnik - Martyna Smakowska - 32 głosów
Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana Natalia
Peikert, natomiast na opiekuna samorządu został
wybrany pan Dawid Klasik.
Gimnazjum:
Członkami samorządu uczniowskiego zostali:
Wojciech Witek - 64 głosy
Joanna Klasik - 40 głosów
Patryk Sziler - 37 głosów
Emilia Ryszka - 33 głosy.
Rzecznikiem Praw Ucznia został wybrany
Sebastian Srebrowski, natomiast na opiekuna
samorządu została wybrana pani Teresa Palarz    
 (red.)

M.K.

Samorząd gimnazjum

Samorząd szkoły podstawowej

M.K.

A.T.
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        Witamy pierwszoklasistów

Kl.Ia Klasa Ib

Podczas wywiadu

Podczas wywiadu

  W tym miesiącu przeprowadziliśmy wywiad z
pierwszoklasistami. Czego się dowiedzieliśmy się o
naszych nowych kolegach i koleżankach? Otóż  na
początku nasi pierwszoklasiści  troszkę się stresowali
szkołą, ponieważ myśleli, że będzie za dużo nauki,ale
ten pierwszy stres skutecznie rozładowała wypełniona
słodyczami tyta. W niektórych tytach znalazły się też
zabawki. Wszyscy zaprzyjaźnili się, lecz do szkoły
wstawać nie lubią. Ich ulubiona lekcja to w-f i
informatyka, na w-f najlepszy jest zbijak, zaś na
informatyce podobają im się ciekawe gry edukacyjne.
Pomiędzy lekcjami są też przerwy, na których bawią
się, jedzą śniadanko i rozmawiają z kolegami i
koleżankami. Oczywiście każdy z nich posiada swoje
marzenia, np. dostać konika, być najlepszym uczniem
w klasie lub mieć jedną lekcję dziennie.  Niektórzy
chodzą na obiady i jak mówią są one bardzo dobre, a
ich ulubiona potrawa to spaghetti. Po lekcjach chodzą
również do świetlicy, w której czeka na nich wiele
ciekawych zajęć  takich jak  np. oglądanie telewizji,
lepienie z plasteliny, rysowanie, itp. Tak oto
postrzegają naszą szkołę nowi uczniowie. My życzymy
im jak najwięcej ciekawych zajęć i wytrwałości
podczas nauki liczenia i czytania!
                                                                      Jakub Muras

M.K. M.K

M.K.

M.K.
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                     Przeczytajcie! Warto!

Emi

Kajko i Kokosz to wspaniały komiks o przygodach
dwóch najlepszych przyjaciół. Kajko i Kokosz
zawsze wplątują się w jakieś kłopoty! Ten wspaniały
komiks napisał Janusz Christy, ktory w
przezabawny sposób opowiada o dwóch
najlepszych przyjaciołach Kajko i Kokoszu. Kajko
uczciwy i mądry, natomiast Kokosz jest silny,
bojowy ale ma jedną wadę jest obżartuchem. W
naszej bibliotece znajdziecie wszystkie części
nawet tę najnowszą: ,,Obłęd Hegemona''.
Zachęcam do przeczytania! Moja ulubiona część to:
,,Kajko i Kokosz na wakacjach'', a twoja?
Pamiętajcie głosujcie na stronce
www.empik.com/biblioteki możemy wygrać!!!
                                                                      M.M

       
  Musicie wiedzieć, że w bibliotece szkolnej mamy
także super książkę pt.: ” Najfutbolniejsi”. Tę
pozycję napisał Roberto Santiago. Autor opowiada o
piłkarzach i ich przygodach. Akcja książki dzieje się
w Szwecji. Dzieci bardzo cieszą się z tego, że mają
możliwość spania w zamku. Ciekawostką jest, że
właśnie w Szwecji każdy zamek ma swojego
ducha. Czy drużyna piłkarska go spotkała? A może
jesteście ciekawi jakie przygody przeżywali
Najfutbolniejsi w nawiedzonym zamku? Jeśli tak, to
koniecznie wstąpcie do naszej szkolnej biblioteki, bo
właśnie tam znajdziecie tam wszystkie tomy z tej
serii. Ania Piorko 

   

   Wśród nowości w bibliotece szkolnej znajdziecie
dużo ciekawych książek. Między innymi bardzo
ciekawą książkę pt.: „Emi” autorstwa Agnieszki
Mielech. Emi to dziewczynka taka jak Ty! Ma
zwariowanych przyjaciół: Anielę, która nie cierpi
czytać , muzykalną Faustynę, Franka, czarującego
Lucka i wielu innych. Pewnego dnia dziewczynki
zakładają tajny klub. Jego hasło brzmi NIGDY
WIĘCEJ... Czy chciałabyś dowiedzieć się w jaki
sposób Tajny Klub Superdziewczyn wpadnie na trop
profesora Kaganka? Albo jak dziewczyny spędzają
dni wolne? Jeśli tak, to zapraszamy do przeczytania
tej wesołej książki!       Ania Piorko
    

Kajko i Kokosz

Najfutbolniejsi

Ania & Martyna

Martyna & Ania

Ania & Martyna
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                               Alicja i Natalia przedstawiają...
                      Relacja naszych redakcyjnych koleżanek                       
                               z Letniej Szkoły Dziennikarstwa 

Pamiątka z Letniej Szkoły

Certyfikat Natalii

Artykuł z "Dziennika
Łódzkiego"

Zamek w Uniejowie
Certyfikat Alicji

     W tym roku przeżyłam niesamowitą wakacyjną przygodę. Wspólnie z moją przyjaciółką Alą
pojechałyśmy na obóz dziennikarski organizowany w ramach programu Junior Media. Ten wyjazd to
była nagroda dla naszej redakcji, gdyż w ogólnopolskim konkursie zajęliśmy dziewiąte miejsce. Obóz
odbywał się w Uniejowie w województwie łódzkim. Młodych dziennikarzy było w sumie 29 z 10 różnych
redakcji z całej Polski.  Mieszkaliśmy w pokojach dwu i trzyosobowych z widokiem na Wartę.
Codziennie mieliśmy zapewnione ciekawe atrakcje np. uniejowskie termy, park linowy, kręgielnia.
Organizowane były również warsztaty dziennikarskie na których nauczyliśmy się wiele przydatnych
rzeczy na temat  tworzenia  nowoczesnego dziennikarstwa, które na pewno wykorzystamy w
następnych numerach gazetek. Razem z Alą poznałyśmy tam wielu ciekawych ludzi, którzy nas
zainspirowali do dalszego tworzenia. Dla nas ten wyjazd był cudownym wydarzeniem i na pewno długo
pozostanie w naszej pamięci.                               

                                                                                                                    Natalia Peikert

A.T.
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Uwalniamy
książki!!!

                                                                                                                         
   Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza
szkolna książnica zaprasza swoich czytelników do wypożyczania
nowości bibliotecznych, udziału w akcji uwalniania książek.
Młodszych, do udziału w zajęciach "Klubu Motyli Książkowych" i
spotkań z książką na przerwach: "Czytanie na śniadanie".
Rozpoczynamy konkursy o tytuł najlepszego czytelnika i najlepiej
czytającej klasy!
W tym miesiącu wybierzemy się na wycieczki do innych bibliotek oraz
na Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa! 

                  Październik - Międzynarodowy 
                    Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Nowości Nowości

Klub Motyli Książkowych

Wypożyczalnia muzyczna Czytelnia dla dzieci

Uwalnianie książek,bookcrossing to
akcja która po raz kolejny gości w
naszej szkole. O co chodzi?
Przypominamy! Na szkolnych
korytarzach są wystawione półki z
książkami dla osób, które lubią
czytać-uczniów, rodziców,
nauczycieli. A co do nas mówią te
właśnie książki? Posłuchajcie:
Cześć, jestem wolną książką, a ty
moim nowym czytelnikiem.
Jestem książką znalezioną przez
Ciebie i jestem za darmo! Jeśli
lubisz czytać weź mnie do domu
i przeczytaj, a następnie przekaż
dalej lub odnieś na półkę z której
mnie wziąłeś!

      Wycieczki do biblioteki         w
Rybniku.

Trzeciego oraz piątego
października uczniowie klas
drugich i trzecich brali udział w
ciekawych zajęciach bibliotecznych
w MBP w Rybniku. Pani
bibliotekarka zaproponowała
naszym uczniom grę biblioteczną,
w czasie której zobaczyli wszystkie
pomieszczenia biblioteczne, rożne
rodzaje zbiorów: bardzo wiekowe
książki, zbiory muzyczne, książki
zabawki i książki dla niemowlaków.
Nasi uczniowie rozwiązywali
zagadki, a także wspólnie wymyślili
zabawną historyjkę!
To była bardzo ciekawa i
pouczająca wycieczka w czasie
której wszyscy znakomicie się
bawili!

M.K. M.K.

M.K.

M.K. M.K.
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            Światowy 
       Dzień Tabliczki  
      Mnożenia – ŚDTM,
   (WMTDay - ang.
World
     Multiplication Table 
      Day) w naszej
szkole!

Jak obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia

    ŚDTM to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w ostatni piątek
września. Tego dnia szkoły z różnych stron świata uczestniczą w wydarzeniu,
którego celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się
matematyki. Organizatorem Głównym ŚDTM jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz,
wyłączny wydawca kart Grabowskiego, pomysłodawcy tego święta. Akcja ta ma na
celu zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, którą zapomnieli
w ciągu wakacji, a dorosłym dać możliwość popisania się przed dziećmi świetną
znajomością tabliczki mnożenia. W tym dniu każdy może zdać egzamin z tabliczki
mnożenia i otrzymać certyfikat oraz tytuł Ekspert Tabliczki Mnożenia czyli MT
Expert. W tym roku również nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji, a przede
wszystkim  uczniowie klasy 4a (jako klasa pilotażowa). Czwartoklasiści codziennie
aktywnie powtarzali tabliczkę mnożenia by 29 września przystąpić do egzaminu. W
oczekiwaniu na wyniki egzaminu uczniowie zajadali się babeczkami z tabliczką
mnożenia. Większość uczniów pomyślnie go zdała za pierwszym podejściem J!
Okrzykom radości nie było końca!Każdy uczeń, który zdał egzamin otrzymał
Legitymację MT EXPERT, gratulacje i „przybił żółwika” z egzaminatorem. ŚDTM
2017 upłynął nam w radosnej atmosferze, pełnej nowych przeżyć i
satysfakcji!Dziękuję wszystkim za udział w akcji i zapraszam wszystkie klasy naszej
szkoły za rok.
Bożena Płoszyńska

B.P.
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  Światowy Dzień Tabliczki mnożenia - fotorelacja

B.P. B.P.

B.P B.P

B.P B.P
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    CZY WIECIE, ŻE?   HUMOR

WYKREŚLANKA SZKOLNA A.T.

· Jeden dzień na Ziemi trwa dłużej niż jeden rok na
Wenus. 

·Hymn Królestwa Hiszpanii nie ma słów.

· Wydry podczas snu trzymają się nawzajem za
łapki, żeby nie odpłynąć od siebie.

· Koliber waży mniej niż moneta 50 groszy.

·W Europie w XVII wieku uważano, że ziemniaki są
trujące.                                                      A.S.

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:- Mój
tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy.
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.
Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek.
Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech?
- Bo stawiała opór.
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby
się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.                        A.T.

Znajdź wyrazy związane ze szkołą
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	Natalia Peikert
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