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Z PZU PO LEKCJACH czyli AKADEMIA MŁODEGO   
                              EKOLOGA W NASZEJ SZKOLE 

A U NAS PO
LEKCJACH...
------------------

Od września na
terenie szkoły
odbywają się
zajęcia Akademii
Młodego Ekologa
czyli warsztaty
ekologiczne.
Projekt finansuje
Fundacja PZU 
razem ze
Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1
im. Ludwika
Holesza w
Świerklanach
„Inicjatywa”.

Najpierw 
warsztaty
ekologiczne
rozpoczęli
uczniowie klas
starszych.Tematyka
była różnorodna
np. jak redukować
ilość śmieci wokół
nas, jak je dobrze
segregować oraz
jak ponownie
wykorzystać coś,
co zbyt pochopnie
wyrzucamy do
kosza;
odpowiedzialne
kupowanie; 
ekoznaki czyli

jak wybierać
produkty przyjazne
środowisku. Grupa
piątoklasistów
założyła w
pracowni
przyrodniczej
hodowlę rzeżuchy.
Natomiast
siódmoklasiści
zajęli się
problemem
smogu.
Projekt zakończy
się w czerwcu
EKOJARMARKIEM
i rajdem
rowerowym (red.)

.

.

.
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W październiku po lekcjach  w
ramach międzynarodowego
programu „Pola Nadziei”
uczniowie Szkolnego Koła
Wolontariatu wspólnie z
przedstawicielami Samorządu
Uczniowskiego zorganizowali
sadzenie żonkili na terenie
szkoły. Pola Nadziei to
kampania, w którą corocznie
włącza się nasza szkoła. W
ramach akcji sadzimy żonkile,
które są międzynarodowym
symbolem nadziei.
Przypominają nam o ludziach
cierpiących, oczekujących
naszej pomocy i opieki w
trudnym okresie odchodzenia. 

ŻYJ  EKOLOGICZNIE !!!
W dniach 13- 17 listopada w szkole odbyła się
zbiórka makulatury i aluminium. W zbiórce
makulatury można było oddać stare gazety,
zeszyty  i książki, których nie używamy. W zbiórce
aluminium oddawaliśmy puszki np. po napojach. W
tym roku padł rekord! Zebraliśmy 7 ton makulatury.
Uzyskane pieniądze będą przeznaczone na
nagrody i karmy dla szkolnych zwierzątek.
                                              DZIĘKUJEMY !!!

 Nowy samorząd szkolny
W tym roku szkolnym
przewodniczącym naszej szkoły
została Zuzanna Sęp, zastępcą
Jakub Kruk, skarbnikiem Karol
Dudek, a sekretarzem Małgosia
Brodawka.Opiekunem
Natomiast została Agnieszka
Witala i Edyta Salamon
----------------------------------------
Dzień tabliczki mnożenia
W październiku odbył się dzień
tabliczki mnożenia. Uczniowie
mogli pójść do sali nr 4 i zagrać
w grę na temat tabliczki
mnożenia oraz rozwiązać
zadania na kartkach.
 

W listopadowe czwartki podczas długiej przerwy na
sali gimnastycznej każdy mógł poćwiczyć:) Fitness z
p. Madzią to wykonywanie ćwiczeń w rytmie muzyki.
Ruch cieszył się zainteresowaniem zarówno ze strony
uczniów jak i nauczycieli - reprezentowanych przez p.
Agnieszkę.  
---------------------------------------------------------------------
Opatrunek na ratunek...
Nasza szkoła dzięki SKO przyłączyła się do VII edycji
Akcji „Opatrunek na ratunek”. Przyda się każdy
bandaż (czy to dziany, czy elastyczny) gazy (jałowe i
niejałowe), kompresy (jałowe i niejałowe),  plastry
opatrunkowe, rękawiczki gumowe, wata i środki do
dezynfekcji ran (ale tylko w proszku). W naszej
placówce tak jak w zeszłym roku zbiórkę
przeprowadzimy w kąciku SKO. Opisane imieniem i
nazwiskiem dary prosimy składać w przygotowanym
kartonie do dnia 15.12.2017 r.

             
          P L O T E C Z K I 
       Z E   S Z K O L N E J 
           P Ó Ł E C Z K I 

SZKOLNE SKO informuje...
We współpracy z Kołem Łowieckim kolejny raz
zorganizowano zbiórkę kasztanów i żołędzi z
myślą o zbliżającej się zimie i pokarmie dla leśnych
zwierząt - zebrano ponad 500 kg żołędzi.

  WSTĘPNIAK NACZELNEGO
Cześć! Masz w ręku najnowszy
numer "Mądralli". To gazetka,
która powstaje w naszej szkole
od kilkunastu lat. Cieszę się, że
nadal możemy brać udział w jej
tworzeniu. Na łamach gazety
umieściliśmy najważniejsze
informacje związane z
działaniami naszej szkoły.
Zerknij na stronę ostatnią. Tam
znajdziesz coś wesołego.
                 Karolina Kuczera

.

AKCJA SADZENIA ŻONKILI W
NASZEJ SZKOLE czyli
uwrażliwienie dzieci i młodzieży
na potrzeby osób chorych.  

.
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W pokoju nauczycielskim Na lekcji

Akademię umilił koncert "Ich Troje" Czy to Michał Wiśniewski?

Goście świetnie się bawili. .
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K O S Z M A R Y
Myślicie, że to zwykłe opowiadanie dla małych dzieci?
Jeśli tak, to jesteście w błędzie. Całe życie byłam
zwykłą dziewczyną, żyjącą zwykłym życiem, ze
zwykłą rodziną w zwykłym domku, ze zwykłymi
ocenami i zwykłymi przyjaciółmi. Jednak w przeciągu
tych paru dni wszystko się skończyło.
  To była środa. Jak zawsze wstałam z łóżka, nie
narzekając na chłód panujący w moim pokoju. Nie
lubię, kiedy w moim pokoju jest ciepło. Mam wstręt do
ciepła. Chłód w pokoju mi nie przeszkadza, za to mój 

bałagan tak. Na  biurku były książki, papiery, a 
długopisy zostały rozrzucane w każdy kąt. Ubrania na
krześle zsunęły się na podłogę.
  Ubrana w czarne jeansy, musztardową koszulkę z
napisem "Nie jestem wredna z natury… to moje hobby"
i w czarne glany ze złotym zamkiem z boku,
plecakiem zarzuconym na ramię zeszłam na
śniadanie. Na dole spotkałam mamę i tatę szykujących
się do wyjścia.
  - Idziecie do pracy?- zapytałam bez przywitania, z
obojętną twarzą i tonem.
  - Tak. Na stole masz przygotowane kanapki do
szkoły. Pamiętaj, żeby się znowu nie spóźnić. Weź
leki.-powiedziała mama i wyszła.
  To tego jestem przyzwyczajona, że rodzice
wychodzą do pracy dość wcześnie. Nigdy jednak mi
nie przypominali o lekach, których nawiasem mówiąc
nie biorę. Rodzice twierdzą, że mam coś nie tak z
wyobraźnią, bo powoduje, że widzę rzeczy, których nie
ma. Parę razy próbowałam im wytłumaczyć, że ONI
naprawdę żyją. Przecież ciocia Jagna też ich widzi, tak
jak ja i moja nieżyjąca już babcia Lukrecja. To ona mi
tłumaczyła, że ONI nie są źli tylko ludzie ich takich
postrzegają.
                                   cdn.(Julia Dawidowska)

.

           M  Ł O D Z I     W    A K C J I  
Od października grupa kilku siódmoklasistów
rozpoczęła projekt "Na tropie plebiscytu".
Założyli oni blog,  na którym umieszczają
informacje związane z lokalnymi bohaterami
powstań śląskich. Na jednym z ostatnich
spotkań jedna z uczestniczek - Julka pojawiła się
ze stosem zdjęć i artykułów o Leopoldzie
Smyczku. To bohater nie tylko powstań śląskich,
ale i żołnierz II wojny światowej. 
W lutym 1919r. jako jeden z pierwszych złożył
przysięgę wojskową i stał się żołnierzem Polskiej
Organizacji Wojskowej, którą następnie w swoich
rodzinnych Świerklanach rozbudował i stanął na jej
czele. Natomiast pierwszy dzień września 1939 r.
Leopold Smyczek rozpoczął jako zorganizowany
uczestnik obrony narodowej. Pożegnał swoją żonę  
i dziewięcioro dzieci - tak wielkim wyrzeczeniem
wychowywanych, stanął ze swoją grupą
powstańczą, że swoim sztandarem, by rozpocząć
swoją wojenną epopeję. Nie wiedział, że wybierając
żołnierską powinność wobec swojej ojczyzny,
uniknął wówczas śmierci. 
Więcej na http://mlodziwakcji.blox.pl/html

.

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na
Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–
1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły
się one w okresie formowania się Państwa
Polskiego po zakończeniu I wojny światowej:
I powstanie śląskie –sierpień 1919r.
II powstanie śląskie -sierpień 1920r.
III powstanie śląskie – maj/lipiec 1921r.

.

.
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Spektakl nawiązuje do opowiadania "Opowieść wigilijna" Karola Dickensa.
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H U M O R  J A S I A
-Jasiu jak się czujesz w szkole?- pyta mama
-Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja nic
nie wiem.xxxxx Katechetka do Jasia na lekcji religii:
-Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi,
wszystko słyszy i wszystko wie?
-Nasza sąsiadka! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ksiądz na lekcji religii do Jasia:
-Jasiu gdzie mieszka pan Bóg?
-W łazience,bo mama zawsze rano podchodzi do
drzwi łazienki, wali w nie mówiąc: Boże dalej tam
jesteś?.

.

mS

   S T O P    K L A T K A   S T O P   K L A T K A
Bohaterem filmu "CoCo" jest Miguel. W jego rodzinie
od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel
marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego
muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce
udowodnić światu swój talent, a to – za sprawą serii
przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle
kolorowej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka
uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbują
rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny Miguela...To
wspaniała opowieść o tym, że nawet w drodze na
szczyt warto czasem przystanąć i spojrzeć za siebie.
Może się okazać, że pamięć o minionych pokoleniach
wcale nie jest ciężarem.  (za filmweb) Ile kosztują piłkarze? Sprawdziliśmy to. Każdy na

"wagę" złota:
1. Neymar Da Silva Santos Junior (PSG) 250€ mln
2. Lionel Messi (FC Barcelona) 190€ mln
3. Antoine Griezmann (Atletco Madryt) 135€ mln
4. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) 130€ mln
5. Paul Pogba (Manchester United) 125€ mln
6. Gareth Bale (Real Madryt) 110€ mln
7. Luis Suarez (FC Barcelona) 95€ mln
8. Sergio Aguero (Manchester City) 88€ mln
9. Gonzalo Higuain (Juventus Turun) 85€ mln
10. Thomas Muller (Bayern Monachium) 82€ mln
11. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 80€
mln                        (Tymek)
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