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 Komputery są wszędzie, programowanie jest wszędzie....

Steve Jobs powiedział: "Każda osoba powinna uczyć się
programowania...ponieważ to uczy w jaki sposób myśleć".
              
           Uczmy Dzieci Programować to ogólnopolski program
edukacyjny, w którym uczymy podstaw programowania i robotyki
przez doświadczenie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami
z różnych edukacji. 
                Na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez
panią Alinę Siedlecką najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczą się
podstaw programowania, z wielkim zaangażowaniem wykonują
wszystkie zadania w ramach programu i osiągają sukcesy! 
           Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy
edukacyjnej "Ucz z Code Studio".

Małgosia prezentuje swój certyfikat

Programujemy, kodujemy

                  Programujemy i kodujemy!

 Małgorzta Słowik z klasy Ia
ukończyła kurs on line
Międzynarodowe Podstawy
Informatyki. Kurs 1. Nasza uczennica
na zajęciach pozalekcyjnych z
programowania poprawnie rozwiązała
wszystkie zadania z podstaw
informatyki i otrzymała
Międzynarodowy Certyfikat CODE. 
Naszej przyszłej programistce
życzymy ukończenia kolejnych etapów
nauki programowania i nowych
sukcesów! M.K.

A.S.

A.S. A.S.
A.S.

http://www.sp1leszczyny.pl/biblioteka/?attachment_id=1513
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  II Halowe
Mistrzostwa
Czerwionki -
Leszczyn
Dzieci i
Młodzieży 
w lekkiej
atletyce  6-7.
03. 2018r.

 Moja przygoda ze sportem

Na sportowo

Nasi medaliści

W zawodach wzięło udział
ponad 60 uczniów naszej
szkoły, którzy rywalizowali w
kilku kategoriach wiekowych.
Zmierzyli się ze swoimi
rywalami sportowymi z innych
szkół w następujących
konkurencjach: skok w dal z
miejsca; bieg; rzut oszczepem
piankowym; rzut piłką lekarską.

    Na podium stanęli:                                               
 Zuzanna Nosiadek – I miejsce w skoku w dal z
miejsca, II miejsce w biegu na 60m, Mateusz
Klimczak – I miejsce w biegu na 40m,II miejsce w
skoku w dal z miejsca,Nadia Cinal – I miejsce w
skoku w dal z miejsca, III miejsce w biegu na 200m,
Aleksandra Bednarek I miejsce w biegu na
60m,Joanna Klasik – I miejsce w biegu na 200m,
Kinga Wąsiewska – I miejsce w biegu na 300m,
Małgorzata Bartoszek – II miejsce w biegu na 600m,
Martyna Smakowska – II miejsce w biegu na
600m,Mateusz Tomik – II miejsce w skoku w dal z
miejsca, Tomasz Nosiadek – II miejsce w biegu na
60m, Hanna Długoszewska – II miejsce w skoku w
dal z miejsca, Alicja Przybyłek – II miejsce w rzucie
oszczepem piankowym,Alicja Tokarczyk – III
miejsce w rzucie piłką lekarską 2kg, Julia Płonka –
III miejsce w biegu na 100m, Julia Srebrowska – III
miejsce w skoku w dal z miejsca, Eryk Maj – II
miejsce w biegu na 600m, Miłosz Cygan – III
miejsce w biegu na 200m,Kevin Gnacy  - III miejsce
w biegu na 60m,Bartosz Szczęśniak – III miejsce w
biegu na 100m,Alex Adamczyk – III miejsce w biegu
na 300m 

Miłosz

 

           Mam na imię Miłosz. Mam 7 lat. Moją pasją jest motocross,
oraz narciarstwo. Pierwsze kroki na torze krosowym jak i na stoku
stawiałem mając 3 latka. W wieku 4 lat byłem najmłodszym
zawodnikiem w zawodach Mistrzostw Polski Strefy Południowej. W
2018 roku brałem udział w Młodzieżowych Zawodach Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w narciarstwie alpejskim, w konkurencji
slalom gigant. Zająłem 5 miejsce. Naukę jazdy na motocyklu
krosowym trenowałem pod czujnym okiem mojego taty. Jazdę na
nartach zaczynałem od opanowania techniki zjazdu pługiem razem z
instruktorem jazdy. Później szlifowałem swoje umiejętności każdej
zimy z mamą i tatą.

Z Miłoszem z kl.Ia rozmawiała Ania Sadowska

M.K.

A.S
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             Każdy, kto przyjeżdża do Czerwionki-Leszczyn prędzej czy
później spotka się z legendą o żyjącym tu w dawnych
czasach, niezwykłym rozbójniku Ramży. Postanowiliśmy przybliżyć
Wam dzieje tego tajemniczego, pochodzącego z rycerskiego rodu
rozbójnika! W tym też celu udaliśmy się do Czerwionki „na
familoki”. W jednym z takich familoków znajduje się Centrum
Informacji Turystycznej, w którego gościnnych progach powitał nas
pan Czesław Żemła, autor tekstów, muzyki, rzeźbiarz, malarz,
wspaniały gawędziarz, który od wielu lat zgłębia tajniki regionalizmu i
dzięki temu posiada ogromną wiedzę na temat naszej lokalnej kultury
i zwyczajów. To właśnie dzięki jego pięknej opowieści poznaliśmy
dzieje rozbójnika Mikołaja „Ramży”.

       Jak wyglądał rozbójnik Ramża? Na to pytanie trudno
odpowiedzieć, ale można go sobie wyobrazić, słuchając
opowiadanych o nim historii i legend. My prezentujemy kilka rożnych
wizerunków tego tajemniczego rozbójnika – tych znalezionych w
Internecie i tych, które zostały narysowane przez uczniów naszej
szkoły! Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie legendę o sprytnym
rozbójniku, który niegdyś mieszkał w jaskini na górze Ramży.

R. O.StarońR. J.
Radyszuk

Rzeźba Cz.
Żemly

Internet

W poszukiwaniu Ramży

Słuchamy legendy o
rozbójniku

Przed wiekami tutejszych lasów i żyjącej w nich zwierzyny bronił
sprytny rozbójnik. Kochał leśne zwierzęta i nigdy nie rozstawał się ze
swoim kotkiem i pieskiem. Łupił kupców, bogatych panów, natomiast
biednym pomagał. W swojej jaskini trzymał skarby niezmierzone. By
uniknąć pościgu konia podkuł na odwrót, żeby ślady wskazywały
kierunek przeciwny jeździe - kiedy Ramża uciekał na północ, pościg
ruszał na południe. Podobno rozbójnik miał też stopy wykręcone tak,
że pięty znajdowały się z przodu. Nie wiadomo, czy  miał jakieś
konszachty ze złymi mocami, dość powiedzieć, że żadne ostrza  i
kule się go nie imały. Dożył sędziwego wieku, ale i tak został
uśmiercony przez swoją chciwą służącą, która chciała przywłaszczyć
sobie jego skarby. Ta służąca wynajęła wiejskiego chłopa i gdy
Ramża spał przed swoja jaskinią, chłop uderzył go w głowę
drewnianą lagą. Ramża w chwili śmierci krzyknął: "kotku, piesku,
ratujcie" i wtedy wszystkie skarby zapadły się pod ziemię. Niejeden
próbował odnaleźć skarb Ramży, ale po dziś dzień nikomu się to nie
udało. Istnieje jednak dostęp do skarbu- w Niedzielę Palmową, gdy w
kościołach rozbrzmiewa Misterium Męki Pańskiej skarby okazują się
na powierzchni ziemi. Wtedy trzeba to miejsce skropić święconą
wodą i obrysować poświęconą kredą. Kiedy uda się to zrobić skarby
będą należały do znalazcy! Niedługo Wielkanoc - próbujcie!

 Szkolna redakcja na tropach rozbójnika Ramży   
                         i ukrytych skarbów
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    Sprawdź swoją wiedzę ze
znajomości Biblii.
 Odpowiedz na pytania, a potem
porównaj z  odpowiedziami. 

PYTANIA:
1. Co to jest Biblia?
2. Kto napisał Biblię?
3. Jaka jest różnica między
Pismem Świętym, a Biblią?
4. Ile osób weszło do arki Noego?
5. Wymień kilku uczniów Jezusa.
6. Ile testamentów ma Biblia?
7. Ile synów miał Abraham?
8. Czy Adam i Ewa mieli dzieci?
9. Ile osób nakarmił Jezus 2 rybami
i 5 chlebami?
10. Jaki uczeń zdradził Jezusa?
11.Kto przeszedł przez Morze
Czarne?
12.Dlaczego Mojżesz wyprowadził
Izraela z Egiptu?

Odpowiedzi: 
1. Zbiór ksiąg uznawanych przez
judaistów i chrześcijan za
natchnione przez Boga. Na
chrześcijańską Biblię składają
się Stary Testament i Nowy
Testament.
2. Człowiek natchniony przez Boga.
3. Nie ma różnicy, to pojęcia
równorzędne.
4. Ośmioro.
5. np.: Filip, Szymon Piotr, Andrzej,
Jan Ewangelista, Jakub, Judasz,
Bartlomiej, Mateusz, Szymon,
Maciej, Juda
6. Dwa.
7. Jednego.
8. Tak, dwóch synów.
9. Pięć tysięcy.
10. Judasz Iskariota.
11. Mojżesz z ludem izraelskim.
12. Bóg objawił się Mojżeszowi w
postaci krzewu gorejącego.
Nakazał uwolnić lud izraelski z
niewoli egipskiej i wyprowadzić z
Egiptu do Ziemi Obecanej.

https://www.google.pl/search

         Bestseller wszechczasów - Biblia jest najchętniej kupowaną
księgą, ale jednocześnie niezwykle często nie rozumianą.  Nie da się
zliczyć, ile egzemplarzy Biblii sprzedaje się na świecie.Za czytanie tej
niezwykłej księgi umierali chrześcijańscy męczennicy. Na przestrzeni
wieków bywała ukrywana, próbowano się jej pozbyć albo ją
wychwalano. Jej autorów dzieliły od siebie setki lat, byli wśród nich
królowie i pasterze, prorocy, prości rybacy i doskonale wykształceni
nauczyciele.Biblia daje nam dostęp do najsłynniejszej postaci na
świecie - Jezusa Chrystusa. Mówi nam także, skąd przyszliśmy i jakie
jest nasze ostateczne przeznaczenie. Po co czytamy tę Księgę? By
poznać Boga. By spotkać Go, aby się z Nim zjednoczyć. Po drodze
odkrywamy zdumiewające proroctwa, inspirujące historie, ale również
naprawdę okropne wydarzenia, które na zawsze zmieniły historię
świata. Na podstawie: http://portal.tezeusz.pl

         Chyba w każdym domu znajduje się Biblia. Czy ją czytamy? A
jeżeli tak, to jak często i ile z niej pamiętamy? Na lekcjach religii
swoją znajomość Biblii sprawdzali uczniowie naszej szkoły.
Ogólnie "test" wyszedł dobrze, chociaż niektórym z nas pewne
pojęcia się myliły...
"Kwiatki", które znaleźliśmy w waszych odpowiedziach :)
Co to jest Biblia?  Wasze "Kwiatki": życiorys Jezusa; zbiór ksiąg z
dziejami ludności, zbiór opowiadań o świętych, spis wszystkich ksiąg
katolickich...
Ilu  synów miał Abraham? Wasze "kwiatki": Bóg powiedział, że tyle ile
gwiazd na niebie...
Jaki uczeń zdradził Jezusa? Wasze "kwiatki" : Piłat
Jaka jest różnica między Pismem Świętym, a Biblią? Wasze
'kwiatki": Pismo Święte jest w kościele, a Biblia jest obrazkowa dla
dzieci, Pismo Święte czyta się w kościele, a Biblię w domu, Biblia jest z
obrazkami a Pismo Święte bez...
Dlaczego Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu? Wasze "kwiatki":
ponieważ były tam plagi egipskie, bo tam zabijali chrześcijan, bo Jezus
zesłał plagi na Egipt, bo warunki do życia nietypowe, bo panowała tam
wojna...
             Zbliża się Wielkanoc, to doskonały czas by podczas
rodzinnych spotkań zrobić właśnie taki rodzinny quiz biblijny, a
przy okazji poczytać Biblię, by tam znaleźć prawidłowe
odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

red.

https://www.google.pl/search

Biblia - jak dobrze znamy 
tę najpopularniejszą księgę świata?
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