
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w
Czerwionce-Leszczynach
ul. Ks. Pojdy 77c
44-238, Czerwionka-
LeszczynyNumer 30 05/18

 Międzyszkolny konkurs            
     z języka angielskiego

     12 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się
II Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego
dla uczniów klas I – III zorganizowany przez
Annę Herok z SP nr 1 w Leszczynach  oraz
Katarzynę Kostka z SP w Przegędzy.
Konkurs składał się z 3 części. Uczniowie pod
okiem sowich opiekunów mieli za zadanie
wykonanie słowniczka obrazkowego o tematyce
„ House-dom”. W dniu konkursu uczniowie
rozwiązywali test indywidualny a następnie
zadania drużynowe. Uczestnicy wykazali się
ogromnym zaangażowaniem oraz szeroką
wiedzą, dzięki czemu prezentowany przez nich
poziom był bardzo wysoki. Cały konkurs okazał
się świetną zabawą, uczniowie  przygotowali
wyjątkowe słowniczki obrazkowe, a także
zmierzyli się z grupowymi zadaniami takimi jak
running dictation, mega krzyżówka, czy
programowanie ozobotów.
W przerwie uczestnicy konkursu obejrzeli
program artystyczny przygotowany przez
uczniów naszej szkoły. Po czym nastąpiło
wyłonienie i nagrodzenie  zwycięzców,  oraz
wszystkich uczestników dyplomami oraz
drobnymi upominkami.
Konkurs wygrała drużyna z SP nr 6 w
Czerwionce-Leszczynach. Nasi uczniowie, w
składzie Julia Płonka kl.IIIa, Juliusz Mikołajczyk
kl.III c oraz Michał Słupik kl.IIIc, zajęli III miejsce.
Serdecznie gratulujemy !!!!

                Gazetka szkolna                    
              Szkoły Podstawowej nr.1        
                     im.Jana Pawła II
                   w Leszczynach
Redakcja:Jakub Bobrek, Jakub
Muras, Natalia Peikert, Anna
Sadowska, Alicja Tokarczyk
Opiekun: Mirela Kluczniok
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   Uczniowie klasy VII a i b wybrali się  na 3 dniową wycieczkę  do
Warszawy. Pierwszy dzień dla uczniów naszej szkoły zaczął się
 wyjątkowo wcześnie. W swoją podróż do stolicy siódmoklasiści
wyruszyli już o godzinie 3.30 nad ranem. Tego samego dnia uczniowie
wraz z wychowawcami zwiedzili Budynek Polskiego Radia trasą;
„SEKRETY RADIA”, następnie odwiedzili studio telewizyjne TVP. W
godzinach popołudniowych zwiedzili wyjątkowe miejsce- Muzeum KS.
Popiełuszki, gdzie przewodnik muzeum opowiadał z pełną pasją
historię  wyjątkowego człowieka.  Ale to był dopiero początek przygody
z Warszawą. Następnego dnia po śniadaniu uczniowie klas siódmych
zwiedzili Zespół Pałacowo – Parkowy „Łazienki Królewskie”. Młodzież
wraz z przewodnikiem miała przyjemność zwiedzenia  Belwederu .
Następną  atrakcją tego dnia było „Centrum Nauki Kopernik”- to
wyjątkowe miejsce , w którym poznali  wiele naukowych faktów , przy
tym świetnie  się bawiąc. Można było wszystkiego dotknąć i zobaczyć
z bliska.  Dla miłośników piłkarskich wrażeń  klasy VII a i b odwiedziły 
 STADION NARODOWY. Trzeci ostatni dzień upłynął na zwiedzaniu
Starego Miasta- min. Kolumny Zygmunta, Starego Rynku,
Krakowskiego Przedmieścia. Przed powrotem do domu młodzież
zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas wycieczki
uczniowie poruszali się po mieście metrem, co również dostarczyło
dodatkowych atrakcji. Cała wycieczka okazała się  naprawdę
wyjątkowa i ciekawa. To były trzy dni  pełne wrażeń. Nasi podróżnicy
nie mogą już się doczekać  kolejnej takiej wycieczki!
                                                                                                     A.T.

 
   Warszawa w trzy dni- wycieczka klas siódmych
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          Recenzje - nasi uczniowie polecają

 Ostatnio zacząłem grać w całkiem fajną grę pt. ,,Minecraft”.  Wybrałem
ją, ponieważ lubię budować oraz walczyć o przetrwanie w grach.Gra
ma kilka trybów: creative i survival. W trybie creative mamy wszystkie
materiały, które w tej grze można zdobyć, dzięki temu możemy
budować wszystko to co chcemy. Budowanie ułatwia nam możliwość
latania, której nie ma w drugim trybie.  W trybie survival fabuła opiera
się na przetrwaniu w  świecie, w którym żyją potwory próbujące nas
zabić. Podobnie jak w creative są różne surowce, które w survivalu
musimy zdobywać sami. W grze żyją również zwierzęta, które
możemy hodować oraz występują rośliny, które można uprawiać. Raz
na jakiś czas możemy znaleźć wioskę, w której żyją przyjaźni nam
osadnicy. Podczas podróżowania możemy napotkać kilka tzw.
biomów,  czyli różnych trenów, np. dżungla, biom grzybowy, tundra,
tajga, ocean i kilka innych.Mnie  podoba się ta gra, ponieważ rozwija
wyobraźnię poprzez budowanie ciekawych budowli oraz pozwala
zagrać w świecie, w którym trzeba walczyć o przetrwanie. Polecam tą
grę każdemu kto chce poczuć się jak survivalista. POLECAM!!!!

       ,,War Thunder” to gra, która zachwyciła mnie od samego początku
grania.Pierwsze co trzeba było zrobić to wybrać państwo, w którym
będzie się miało samoloty i czołgi, oczywiście później można rozwijać
nasze pojazdy w różnych państwach i odblokowywać nowe.
Rozgrywka samolotami dzieli się na kilka rodzajów: bitwy zwykłe gdzie
trzeba niszczyć samoloty wrogów oraz pojazdy i wieżyczki znajdujące
się na ziemi, bitwy lotniskowe , w których trzeba zajmować lotniska
znajdujące się w różnych miejscach, bitwa strefowa, w której trzeba
utrzymać przewagę powietrzną w danym miejscu. W bitwach czołgami
jest tylko jeden rodzaj gry, a mianowicie przejmowanie strefy czyli ta
drużyna, która przejmie strefę i ją utrzyma wygra. Moim zdaniem gra
jest całkiem fajnie rozbudowana. Jest w niej mnóstwo ciekawych
możliwości oraz wiele wspaniałych pojazdów,  które sami możecie
sprawdzić grając w tą grę.                            POLECAM!!!

„Slime Rancher" to  gra opowiadająca o dziewczynie, która trafiła na
dziwną planetę, na której głównie żyją miłe i przyjazne slajmy , lecz nie
tylko takie ponieważ są również agresywne.  Nasza główna bohaterka
postanawia stworzyć farmę slajmów. Zaczyna od zbierania
podstawowych slajmów, a później zbiera rzadsze, które są w różnych
środowiskach, do których trzeba znaleźć klucze. Klucze zdobywamy
poprzez karmienie ogromnych slajmów ukrytych gdzieś na mapie. Na
farmie mamy możliwość budowania ogródków oraz kurników,
ponieważ musimy karmić slajmy aby dawały nam kryształki, które
następnie można sprzedać w sklepie. Naszą  unikalną farmę możemy
ulepszać, np. zmieniać wygląd schodów lub domu.  Gra jest fajną
przygodówką ponieważ da się w niej naprawdę fajnie pozwiedzać nowo
odkrytą planetę zapełnioną  slajmami. 

Warthunder

SlimeRancher

Minecraft
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Zabawne opaski

Wianki

Kwiaty we włosach

                Kwiaty we włosach i nie tylko...

         HUMOR

  
   Wraz z nadejściem
wiosny nastała nowa moda
w naszej szkole. to wianki i
kwiatki we włosach. Modne
stały się również nietypowe
i zabawne opaski do
włosów z różnymi
motywami. Mogą to być
kocie uszy, zabawne
kokardy, serduszka. Modne
jest również wszystko co
się błyszczy! Jak widać na
zdjęciach nasze modelki
prezentują się rewelacyjnie
w nowej wiosennej
odsłonie!                           
                                       
 A.T. 

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i
krzyczy:
- Panie dyrektorze wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na
dwór i umyła samochód...

Na lekcji plastyki pani każe przedstawić wiosnę...... 
Podchodzi pani do Jasia i mówi: 
- Czemu nic nie narysowałeś. 
- Ale ja naprawdę narysowałem. 
- Ale co?  - Osła i łąkę 
- A gdzie jest ta łąka? - Osioł zjadł 
- A gdzie jest osioł? - A najadł się i poszedł.

M.K.

M.K.

M.K.
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