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Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w
Czerwionce-Leszczynach
ul. Ks. Pojdy 77c
44-238, Czerwionka-
LeszczynyNumer 28 05/18

Nasza szkoła rozkwitła na wiosnę!

    W  numerze:
Obchody "Dnia
Patrona"
Wyjeżdżając na
wakacje warto
wiedzieć, że...
Śląskie graczki
Sukcesy naszych
uczniów w
zawodach
sportowych
Łał...ale tu pięknie!
Szkolna biblioteka
w nowym
pomieszczeniu już
otwarta dla swoich
czytelników!

                    "Kurier Jedynki"
             Gazeta szkolna Szkoły
     Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
            w Czerwionce-Leszczynach
Redakcja: Jakub Bobrek, Jakub Muras,
Natalia Peikert, Anna Sadowska, Alicja
Tokarczyk. Opiekun: Mirela Kluczniok

          Za oknami piękna, majowa pogoda. Coraz częściej wolimy
spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu. W czasie zajęć z
utęsknieniem spoglądamy za okno, w nadziei, że jakąś lekcję uda
się przeprowadzić na szkolnym podwórku...Ach ten maj... Wszystko
pięknie kwitnie i nie trzeba daleko szukać. Wystarczy rozejrzeć
się wokół naszej szkoły, która za sprawą  krzewów i kwiatów
dosłownie zakwitła setkami kolorów. Może zatem uda się
zorganizować lekcję np. przyrody na szkolnym podwórku, chociażby
po to, by wspólnie z nauczycielem rozpoznać i nazwać otaczające
szkołę rośliny?
          
   Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. W tym numerze
przygotowaliśmy więc specjalnie dla Was extra zagadki związane z
wakacyjnymi wyprawami i podpowiadamy jak świetnie spędzić
wakacyjny czas na wspólnych zabawach. Prezentujemy dwie gry,
które niegdyś na Śląsku były bardzo popularne. Dziś trochę 
zapomniane na nowo mogą cieszyć i umilić wolny czas. Z tymi grami
i zabawami nuda Wam nie grozi! Spróbujcie! (red.)
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  27.04.2018 r. odbyły się MISTRZOSTWA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA – LESZCZYNY W PŁYWANIU

W zawodach wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły.
Miejsca na podium zajęli:

I miejsce – Damian Chyła (klasa Va)
I miejsce – Wiktoria Benisz (klasa IIb gimnazjum)
II miejsce – Oliwia Lipka (klasa VI)
II miejsce – Alicja Furgoł (klasa VIIb)
III miejsce – Kinga Wąsiewska (klasa IVa)
III miejsce – Oliwia Szeweluk (klasa VI)
III miejsce – Martyna Smakowska (klasa VIIb)
III miejsce – Jakub Niziołek (klasa VIIa)
III miejsce – Bartosz Korzeniowski (klasa III b gimnazjum)
  

Opiekunowie: Lidia Kańtoch, Anna Steuer

Sport.        Sukcesy naszych uczniów na  MISTRZOSTWACH
GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY W PŁYWANIU

Łał..., ale tu fajnie!
    Od niespełna miesiąca nasza szkolna biblioteka znajduje się w
nowym pomieszczeniu na drugim pietrze. Co nasi czytelnicy sądzą o
nowym miejscu i nowym wyglądzie szkolnej książnicy? Na ten właśnie
temat przeprowadziliśmy krótką sondę. Pytania, które zadaliśmy
brzmiały: Jakie były twoje pierwsze słowa lub co sobie pomyślałeś
wchodząc do nowej biblioteki. Co ci się  najbardziej podoba w nowej
bibliotece? 
Na nasze pytania odpowiadały m.in. Julka Płonka, Zuzia Koncewicz,
Julia Pańczyk, Oliwia Wojewódka.
Poniżej wasze opinie: 
- Łał... niemożliwe... jak tu fajnie!!!
-Tu jest fajnie, tak kolorowo i tyle nowych książek!
-Książki można szybko znaleźć nie trzeba szukać jak w labiryncie i
wszędzie na półkach są napisy, a na ścianach nasze zdjęcia!
- Tu jest dużo miejsca, mi się najbardziej podoba pomarańczowa
podłoga i dywan- taki mięciutki!
- ... i tu jest kultura-  bo jest w nowej bibliotece taki plakat, na którym
pisze że w bibliotece obowiązuje kulturka.
-... i jest bardzo cicho i kolorowo
-... i jasno bo jest dużo okien!
                                                                                                             
...zresztą, zobaczcie sami- zapraszamy do nowo otwartej biblioteki
na drugim piętrze!
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Święto Patrona

                                              "Szukałem Was,
                                     teraz przybyliście do mnie
                                          za to Wam dziękuję."

            18 maja nasza szkoła obchodziła święto
patronalne.  To ważny dzień dla całej społeczności. W
tym szczególnym czasie warto udać się krótki spacer
wokół szkoły i zobaczyć obelisk, upamiętniający
beatyfikację Papieża (1 maja 2011 r.) oraz rosnący tuż
obok Wadowicki Dąb Pamięci Ojca Świętego Jana
Pawła II. Warto zajrzeć do kronik, by przypomnieć
sobie wszystkie, wspólnie przeżyte w szkole
wydarzenia, związane z naszym patronem. 
Wspomnienie o Janie Pawle II napisał uczeń klasy 3c
Kacper Szczekała:
     16 października rozpoczyna pontyfikat. Przemawia
nie po polsku, lecz po włosku, bo to papież poliglota.
Tak rozpoczęła się wspaniała przygoda.
    13 maja zadziała się rzecz straszliwa. Turek
wtargnął na plac i mierzy do papieża, niczym żmija
kąśliwa. Papież wyszedł z tego cało, a po tygodniu
szczęście już na jego usta zawitało.
 Karolowi zawsze było wesoło, kajakami pływał po
rzece i bramki strzelał masowo. Wiedział, że uśmiech
to nasza wizytówka,  a poczucie humoru to magnes
na ludzi. Z nim nie można było się nudzić…
     Pod koniec przyszło mu się trudzić. Papieża
choroba dopadła,  Parkinson- los nieszczęśliwy, 
jednak on nie załamał się chociażby na moment.
Wiedział, że mądrość i uśmiech to zrekompensuje.
    Odszedł pewnego kwietniowego dnia na niebiosa i
teraz uśmiecha się do nas spod nosa. On zawsze
będzie ładował nasze baterie uśmiechem i
szczęściem. Spogląda na nas wesoły, niczym przez
lustro weneckie. Takie już jest papieskie
przeznaczenie nawracać do wiary i uśmiechu. Kiedyś
na ziemi, a teraz już w niebie.

Dąb papieski przed szkołą

Obelisk M.K.
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Wyjeżdżając na wakacje warto wiedzieć, że waluta
euro używana jest także w sześciu krajach
znajdujących się poza Unia Europejską. Aby
dowiedzieć się jakie to kraje rozwiąż poniższe
rebusy.

Wyjeżdżając na wakacje, warto znać oficjalne
symbole miast. Spróbujcie dopasować nazwę

miasta do rysunku z jego symbolem...

Śląskie graczki, czyli jak dawniej dzieci spędzały swój
wolny czas.

                                                                                                       
Świetne zabawy, w które również dzisiaj z powodzeniem możecie
"grać". Spróbujcie, satysfakcja gwarantowana!

Grzyb.                                                                                                       
        Na początku trzeba na chodniku kredą narysować grzyba (
rysunek obok). Grę rozpoczynamy od rzucenia kamyka na pierwsze
pole, potem gracz skacze na jednej nodze na pola 1 i 2, obunóż na 3 i
4, następnie na jednej nodze 5,6 i obunóż na 7,8. Na szczycie grzyba
obraca się w podskoku i wraca skacząc na start, podnosząc po drodze
kamyk. Następnie rzuca kamyk na kolejne pole. Gdy gracz rzuci
kamyk na linie pola lub poza nią to wtedy ruch ma kolejny gracz.
Wygrywa ten, kto pierwszy rzuci kamyk po kolei aż na pole 8.
Kulanie felgi
       W zabawie może wziąć udział każdy kto tylko chce. Warto
zaprosić rodziców, ciocie i dziadków! Potrzebny jest kij i felga po
starym rowerze oraz namalowany na chodniku kredą tor. Każdy
zawodnik ma za zadanie przy pomocy specjalnego patyka toczyć
felgę na czas po wyznaczonym torze. Wygrywa ta osoba, która zrobi
to najszybciej, a felga nie wypadnie poza linie toru. 

źródło:Gwiezdny Express.W-wa.2016źródło: Gwiezdny Express. W-wa.2016.
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