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25 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury im. A.
Mickiewicza w Zawierciu odbyła się „Sceniczna
Wywiadówka” zorganizowana i przeprowadzona
przez naszą szkołę. Była ona wyjątkowa,
ponieważ oprócz gimnazjalistów na dużej scenie
występowali uczniowie klas: pierwszej, czwartej i
siódmych szkoły podstawowej. Widownia była
zapełniona po brzegi. Oprócz rodzin uczniów i
nauczycieli tłumnie przybyli zaproszeni goście.
Publiczność miała okazję podziwiać występy
naszego chóru szkolnego, zespołów tanecznych i
solistów. Prowadzący całą uroczystość
zaprezentowali publiczności osiągnięcia i sukcesy
naszych kolegów i koleżanek oraz omawiali
prezentowane wydarzenia szkolne. Wspaniałe
popisy moich koleżanek i kolegów, piękna
dekoracja i różnorodne stroje występujących
przyczyniły się niewątpliwie do tego, że nasza
SCENICZNA WYWIADOWKA stała się
niewątpliwym wydarzeniem artystycznym. Mam
nadzieję, iż w przyszłości uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Zawierciu, będą mieli okazję do równie
efektownych pokazów swych talentów i
umiejętności.

Mikołaj Matyszczyk

Najmłodsi artyści

Dnia 21 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Zawierciu wzięli udział w Powiatowych
Zawodach Łyżwiarstwa Szybkiego w kategorii
dziewcząt i chłopców. Organizatorem zawodów
był OSiR w Zawierciu. Obie drużyny spisały się
na medal zajmując czołowe miejsca.
W skład drużyny dziewcząt weszły: Nikola
Rogoń, Daria Toborowicz, Klaudia Sikorska.
Chłopców reprezentowali: Sebastian Pucek,
Wiktor Skutnik, Mikołaj Lewandowski i Jakub
Kowalski.
Reprezentanci z naszej szkoły wezmą udział w
zawodach wojewódzkich w Jastrzębie Zdroju.

Mikołaj Matyszczyk

Występy solistów

Prezentacja osiągnięć szkolnych

Występy gimnazjalistów

ZAWODY
DRUŻYNOWE A.S.

A.S.

A.S.

A.S.
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Kinga Baran jest jedną z najlepszych uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawierciu.
Uczęszcza do klasy 3c gimnazjum W tym roku dostała się do finału olimpiady z języka

polskiego. Jej hobby to czytanie książek, udziela się w „Klubie Recenzenta” w bibliotece
szkolnej.

B.P. -Jaką książkę czytałaś ostatnio?

K.B. -Przeczytałam książkę, którą polecił mi pan
M. Zbierańsko. Jest to dzieło Daniela Kahnemana
,,Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i
wolnym”. Autor przedstawia różne aspekty życia,
w których  mózg odgrywa ważną rolę. W
szczególności sposób w jaki podejmujemy
decyzje, na jakiej podstawie oceniamy ludzi oraz
jakie zasady panują we wzajemnie zależnym od
siebie społeczeństwie. Wszystkim wymienionym
sytuacjom bardzo czujnym i spostrzegawczym
okiem przygląda się autor, który posiada ogromną
wiedzę z dziedziny psychologii i ekonomii, i stara
się wyjaśnić nam sposób w jaki rozumujemy,
często bardzo nieświadomy i automatyczny.

K.B.- Wielu pisarzy i poetów stara się rozgryźć
sens ludzkiego istnienia, przystrajając w barwne
piórka wszystko, co dotykać może egzystencji
człowieka, Zazwyczaj wiele przypisują oni
uczuciom, a nie naszemu myśleniu. Właśnie
dlatego naukowe spojrzenie naprawdę zachwyca.
Nie często spotykamy się z tak obszerną i
dokładną analizą naszego życia. Ponadto mimo
swojego informacyjnego i naukowego tonu, w
sposób bardzo przystępny, można powiedzieć
zwyczajnie ludzki daje nam pewne wskazówki.
Czasami nawet bardzo obrazowo. Temat nie jest
prosty, dlatego odpowiedzi nie są jednoznaczne.

B.P. - Czy poleciłabyś tę książkę swoim
znajomym?

K.B.- Tak, zdecydowanie polecam wszystkim,
którzy chcą zgłębić tajniki swojego umysłu.
Bardzo podoba mi się przywiązanie do detali,
erudycja, a przede wszystkim spostrzegawczość
Daniela Kahnemana. Naprawdę ciekawie
zwiedzało mi się cząstkę genialnego umysłu, tego
uhonorowanego Nagrodą Nobla człowieka.

B.P.- Dziękuję za udzielenie wywiadu, życzę Ci
powodzenia na zbliżającym się finale konkursu
przedmiotowego oraz abyś miała więcej czasu na
czytanie ksiązek i rozwijanie swoich
zainteresowań.

Bartosz Pałęga

Kinga Baran L.K.
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Turniej Trójmagiczny w SP 1

Jak co roku, w naszej bibliotece zorganizowano konkurs z serii książek o
Harrym Potterze. W tym roku odbył się 15 lutego po lekcjach.

Turniej dzielił się na dwa etapy – pierwszy z wszystkimi uczestnikami
konkursu oraz finałowy, z trzema szczęśliwcami, których wiedza powiodła
aż na podium. Zawodnicy dostali po trzy „szanse”, każda o wartości 30
punktów. Jeżeli uczestnik stracił wszystkie „szanse” przechodził na stronę
publiczności.

Tradycją konkursów o Harrym Potterze jest  ocenianie kostiumów wraz z
charakteryzacją  (tzw. cosplayów) oraz zadania dodatkowe, obejmujące
pracę pisemną lub plastyczną. Oczywiście obydwa zwyczaje miały miejsce i
w tym roku. 
Za najlepsze przebranie nagrodę otrzymała Sylwia Kostrz z klasy VIIa.
Zadaniem dodatkowym było naszkicowanie symbolu „Insygniów Śmierci”.

W konkursie zwyciężyła Julia Pacia z klasy VIIb, drugie miejsce zajęła Zosia
Kalińska z IIIe, a  trzecie miejsce przypadło Marcie Kawałek również z klasy
IIIe.

Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, a wszyscy
uczestnicy otrzymali na osłodę krówki z „Miodowego Królestwa”.
Każdy z uczestników bawił się wyśmienicie, mogąc porozmawiać z innymi
fanami Harrego Pottera o interesujących teoriach oraz ulubieńcach.
Atmosfera była doprawdy magiczna.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Turnieju w przyszłym roku szkolnym!

Agnieszka Klimek

Zwycięzcy Turnieju Trójmagicznego

Agnieszka -Gryfonka Uczestniczki Turnieju i ich magiczne akcesoria

L.K.

L.K. L.K.
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