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R O Z K Ł A D  
              J A Z D YPiątek, 28

września 2018
roku, zapisze się
w sportowej historii
naszej szkoły w
sposób
szczególny. Po
raz kolejny
zorganizowaliśmy 
bieg mający na
celu uczczenie
100-lecia
odzyskania
niepodległości
przez Polskę. Bieg
został
zorganizowany na
dystansie 3 km.
 Biegli nie tylko

uczniowie, ale
rodzice,
rodzeństwo,
dziadkowie,
mieszkańcy
okolicznych
miejscowości. W
sumie prawie 400
osób.
Do uczczenia 100-
lecia odzyskania
niepodległości
przez Poskę
przyłączyły się
przedszkolaki z
zaprzyjaźnionego
Przedszkola nr 1
w Świerklanach.
Każdy uczestnik

został
uhonorowany
oryginalnym
medalem. 
Wylosowano 10
biegaczy, którzy
aby otrzymać
nagrodę musieli
odpowiedzieć na
jedno pytanie
związane z historią
Polski.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom biegu
osiągnięcia
upragnionej mety!

            B I E G A L I Ś M Y   
 D L A   N I E P O D L E G Ł E J

DRODZY CZYTELNICY!
Przed Wami najnowszy numer
"Mądralli". Długo nas nie było, ale
postaramy się nadrobić zaległości.
Chcemy Wam zaproponować gazetę, w
której będzie sporo informacji, rozrywki i
powtórek (szczególnie przed
egzaminem ósmoklasisty)! Czekamy
na Wasze opinie. Znajdziecie nas na
www.juniormedia.pl

.
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MATA CAŁE ŻYCIE FIGLA
NAM PŁATA i NA TROPIE
MATEMATYCZNYCH
PRZYGÓD
- nowe projekty w szkole

WYBRALIŚMY SAMORZĄD
UCZNIOWSKI - nie było łatwo,
bo propozycje kandydatów na
przewodniczącego były nawet z
kosmosu!

Rękodzieło na co dzień- 
pomagamy przez zabawę.

.

#Wszystkie kolory świata" -projekt globalny
UNICEF
Do akcji zaproszeni są uczniowie, których
zadaniem jest przygotowanie charytatywnych
laleczek. W ramach projektu  uczniowie z
całej Polski mogą własnoręcznie zaprojektować i
uszyć szmaciane laleczki. Włączając się do akcji,
pomagają ratować życie swoich rówieśników w
Sierra Leone. Każdego roku ponad 1,5 mln dzieci
umiera tam z powodu chorób, którym można
zapobiec stosując szczepionki. UNICEF planuje
objąć programem szczepień wszystkie dzieci w
Sierra Leone tak, by zmniejszyć wskaźnik
śmiertelności dzieci w tym kraju. Każda szkoła,
która dołączy do kampanii, będzie mogła wziąć
udział w konkursie na najbardziej oryginalną
laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej,
który zorganizowany zostanie w zwycięskiej szkole.
                                # Maja Gromotka

Dwa projekty z naszej szkoły
zostały dofinansowane przez
program MPotęga. 
V edycja tego programu
skierowana jest dla różnych
szkół i organizacji z całej Polski.
Dofinansowanie otrzymało 185
projektów spośród 598
zgłoszonych, w tym dwa z
naszej szkoły "Mata całe życie
figle nam płata" i "Na tropie
matematycznych przygód, one
są wszędzie".

Pomysłodawcami projektów są
nauczycielki matematyki pani
Katarzyna Ciesielska i pani
Beata Pielczyk. 
-Jesteśmy dumni, że projekt dla
uczniów klas 7-8 okazał się
jednym z najwyżej ocenianych 
spośród wszystkich
nadesłanych w tej edycji
mPotęgi. – mówi p. Beta
Pielczyk. 
28 września odbyły się pierwsze
warsztaty kulinarne pt. "W słoiku
skryte", podczas których dzieci
z rodzicami pod okiem pań z
koła gospodyń wiejskich
wyrabiali przetwory. Wcześniej
tworzyli przepisy kulinarne
wykorzystując
 i poszerzając wiedzę mat. 

   C O  W  S Z K O L E   P I S Z C Z Y ?
-Zapraszamy do zbiorki kasztanów i żołędzi .
Chcemy, jak co roku pomóc leśnym zwierzakom
przetrwać zimę.
-Czy pamiętacie, że zużyte, uszkodzone telefony
komórkowe zawierają metale ciężkie i są 
zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego,
szczególnie wody i gleby. ... do 9 listopada przynieś
do szkoły zużyty stary telefon komórkowy bez
baterii Przystąp do ogólnopolskiej akcji ekologicznej
ODDAJ ZUŻYTY TELEFON

.

Wybory do samorządu
uczniowskiego odbyły się 24
września. Poprzedzała je gorąca
kampania wyborcza. W
programach kandydatów na
przewodniczących królował
wieczór filmowy i konkursy z
nagrodami do Super klasy. A jak
zadecydowali uczniowie? 
Największą liczbę zebranych 
głosów otrzymał Kamil Winiarski
z klasy 8b. 
Następnie zostali wybrani:
Małgosia Brodawka z klasy 8c-
zastępca, Nikola Szulik z klasy
7b-skarbnik, Aleksandra Herok z
klasy 8a-sekretarz
Gratulujemy!      #Ola Herok

.

.
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B I E G   D L A   N I E P O D L E G Ł E J
---------------------------------------------------------------
Ponad 400 osób w biało-czerwonych strojach
zmierzyło się z trasą, aby móc dostać piękne,
 ręcznie robione, ceramiczne medale i tym samym
zamanifestować swoją miłość do ojczyzny. 

Festyn był doskonałą okazją do integracji
mieszkańców Świerklan, a słoneczna pogoda 
wlała w serca uczestników wiele radości i energii,
której z pewnością wystarczy do kolejnego festynu,
już za rok.

Na mecie

Kącik czytelniczy

Kabaret SPOKO

.Na starcie



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 21 10/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMĄDRALLA

K.P.: Przyjmuję zasadę, że im więcej obowiązków,
tym więcej czasu i  jakoś to się u mnie sprawdza.
Mam męża, który mi dużo pomaga i dzieli ze mną
pasje. We dwoje zawsze łatwiej się zorganizować.
Mądralla: To wspaniale mieć tak duże wsparcie.
 A skąd narodził się pomysł wymiany listownej? To
bardzo spodobało się naszym uczniom.
K.P.: Kiedy chodziłam do szkoły, mój nauczyciel
francuskiego zorganizował wymianę listowną z
innymi uczniami z Francji. Każdy z nas uwielbiał ten
czas, kiedy list w końcu dotarł. Niestety ręczne
pisanie listów jest czymś, czego się już nie
praktykuje... wielka szkoda.

To piękne uczucie, kiedy ktoś poświecił swój czas,
aby napisać dla ciebie parę miłych słów. 
Mądralla: To cudownie, że wraca Pani do starych
obyczajów. Każdy uczeń naszej szkoły jest 
ciekawy, jak zaczęła się Pani historia z językiem
niemieckim. 
K.P: Moja historia z niemieckim zaczęła się w
Niemczech, gdzie spędziłam dzieciństwo. Język
niemiecki jest moim ojczystym językiem. Po
przeprowadzce do Polski, niemiecki ciągle mi
towarzyszył. Grałam w niemieckojęzycznym
teatrze w Polsce, na studiach pracowałam w
niemieckojęzycznej redakcji. Uwielbiam uczyć
niemieckiego! 

Mądralla: Co Pani najbardziej ceni w pracy
nauczyciela? 
K.P: Praca z dziećmi i młodzieżą. Kocham to
uczucie, kiedy widzę, że czegoś was mogłam
nauczyć. I nie zawsze chodzi tylko o język
niemiecki. 
Mądralla: Ma Pani swój autorytet?
K.P:  Ludzie z pasją mnie fascynują i są dla mnie
wielką inspiracją. Motywuję się sukcesami innych,
 a w szczególności ludźmi z mojego najbliższego
otoczenia. 
Mądralla: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.           
              #Martyna Fidosiej

.

.

.

.

Uwielbiam uczyć niemieckiego
             czyli wywiad z p. Klaudią Puchajdą
----------------------------------------------------------------
Mądralla: Czy ma Pani jakieś zainteresowania,
pasje? Lubi Pani podróżować? 
Klaudia Puchajda: Kocham podróże, a przede
wszystkim góry, latem i jesienią.Uwielbiam spokój   
  i ciszę, jaka panuje w górach. Oprócz tego lubię
muzykę. Przy każdej możliwej okazji chodzę na
koncerty.
Mądralla: W takim razie jak udaje się Pani to
wszystko pogodzić? Tu obowiązki domowe,
rodzina, praca oraz projekty. 

,

.

.
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POĆWICZ PRZED
EGZAMINEM

ARTKÓWKA Z LEKTURY -  BIBLIA I
MITOLOGIA
Zadanie 1. Wskaż, które opowieści znajdują się
w Starym Testamencie
#opowieść o wieży Babel  #przypowieść o synu
marnotrawnym  #wygnanie z raju  # przypowieść o
pannach roztropnych i nierozsądnych
 #przypowieść o siewcy  #przypowieść o talentach
Zadanie 2. Przypomnij sobie , co to jest
przypowieść, a następnie podkreśl prawdziwe
informacje
# występuje między innymi w Biblii
#koncentruje się na ukazaniu przeżyć
wewnętrznych bohaterów
#najczęściej pisana wierszem
#krótki utwór epicki
#wydarzenia są pretekstem do ukazania jakiejś
prawdy moralnej, itp.
# ma znaczenie dosłowne i metaforyczne
#ma charakter moralizatorski
Zadanie 3.Kogo lub czego pierwowzorem są
wymienione postaci? Dopasuj odpowiednie
sformułowania.
  DEMETER  IKAR  ORFEUSZ  ODYSEUSZ 
PROMETEUSZ  SYZYF
*buntownik  * poeta  *tułacz  *marzyciel  * daremny
wysiłek  *obrońca ludzkości  *miłość macierzyńska 
* poświęcenie  *bezgraniczna miłość do innych 
*wędrowiec
Zadanie 4.Połącz imiona bogów z dziedziną, z
którą są związani.
Afrodyta                                bóg miłości
Apollo                                   bóg słońca
Ares                               bogini miłości i piękna
Atena                                   opiekun muz
Eros                             bogini mądrości i wojny
Hades                              najwyższy władca
Hera                                      pan podziemi
Hermes                                  władca mórz
Persefona                              żona Zeusa
Posejdon                               żona Hadesa, 
Zeus                                      posłaniec bogów
Zadanie 5. Objaśnij współczesne znaczenie
następujących frazeologizmów
nić Ariadny-                      syzyfowa praca-
stajnia Augiasza-              pięta Achillesa-
puszka Pandory -               paniczny lęk-  

koń trojański -                    męki Tantala-
strzała Amora -         być między Scyllą i Charybdą

10 sposobów na lepszy
wynik egzaminu!
1.Rozpocznij powtórki już we wrześniu i ucz się
regularnie. Wystarczy kilkanaście minut dziennie.
----------------------------------------------------------------
2.Przygotuj sobie dobry materiał do powtórek- 
jakieś repetytorium, podręczniki, notatki.
----------------------------------------------------------------
3.Rób przerwy na odpoczynek od nauki.
--------------------------------------------------------------
4.Wysypiaj się!W czasie snu mózg ma szansę
odpocząć i się zregenerować. Nauka pójdzie Ci
zdecydowanie szybciej.
---------------------------------------------------------------
5.Zadbaj o właściwe odżywianie.Przerzuć się na
zdrowe przekąski (orzechy, suszone owoce, 
surowe warzywa, pestki słonecznika), regularnie
spożywaj produkty pełnoziarniste,  świeże warzywa
i owoce; pij dużo wody
---------------------------------------------------------------
6.Bądź aktywny fizycznie. Regularnie spaceruj,
biegaj, uprawiaj sport. Wystarczy 30 minut dziennie,
by dotlenić mózg i się odstresować. To ułatwi
przyswajanie wiedzy.
7.Oswój się z egzaminem.Dowiedz się, jak on
będzie przebiegał, jak wygląda arkusz
egzaminacyjny, ile masz czasu na jego
rozwiązanie. To pozwoli Ci pozbyć się stresu w dniu
egzaminu 
 i szybciej skupisz się na zadaniach.
-----------------------------------------------------------------
8.Rozwiązuj przykładowe arkusze egzaminacyjne
ze stoperem. Pamiętaj, że na egzaminie masz
ograniczony czas na wykonanie wszystkich zadań.
Przećwicz w domu, jak ten czas rozplanować.
----------------------------------------------------------------
9.Bądź gotowy dzień przed egzaminem. Dzień
przed samym egzaminem przygotuj wszystkie
niezbędne rzeczy (ubranie, legitymację, linijkę) i
połóż się wcześniej spać. Nie wkuwaj nowych
wiadomości. Zajmij myśli czymś przyjemnym, nie
panikuj i uwierz w siebie!
-----------------------------------------------------------------
10. W dniu egzaminu wstań dużo wcześniej. 
Nie pędź na egzamin na ostatnią chwilę.
Wygospodaruj czas na zjedzenie porządnego
śniadania, a w szkole bądź nawet pół godziny przed
czasem.                 za www.operon.pl
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BYLIŚMY NA KONCERCIE ... KORTEZA
Kortez, właściwie Łukasz Federkiewicz,  choć
debiutuje na polskiej scenie muzycznej, na jego
koncerty trudno się dostać. Dzięki
znajomościom i losowi udaje nam się kupić bilet
na koncert w Rydułtowach.
Mała, kameralna sala jest wypełniona po brzegi.   A
na scenie zauważamy samotnego chłopaka z
gitarą. Na drugą część koncertu dołącza do niego
pianista. W pewnym momencie wymieniają się
instrumentami. Kameralny, skromny, raczej cichy
występ, a ile w nim było emocji. Nic dziwnego, że
nie tylko publiczność zachwyca się jego muzyką,
ale
 i krytyka.

Albumy Korteza "Bumerang" i "Mój dom" to zbiory
doskonałych piosenek, które na dodatek świetnie
się śpiewa. Dodatkowo przeżyliśmy szok, kiedy
jego piosenki śpiewała cała sala, 300 osób.
To był fantastyczny koncert! Cudowna muzyka,
piękne teksty, dodatkowo gra świateł. Dawno nie
byliśmy na takim koncercie!
Jeśli więc zobaczycie plakat na jego koncert w
mieście, spieszcie się z kupnem wejściówek, bo
później na Facebooku będziecie musieli pisać
żartobliwie "Za wszelką cenę kupię bilet". 
                                            #koncertowy maniak

.

.

POZNAJ PIERWSZY POLSKI BOYSBAND 
Od pewnego czasu najpopularniejszym
zespołem wśród nastolatków jest 4Dreamers.
Zespół składa się z czterech chłopaków: Tomka,
Kuby, Maksa i Mateusza. 
O stworzeniu zespołu zadecydowali podczas
uczestnictwa w programie The voice kids. Choć
chłopcy znajdowali się w różnych drużynach potrafili
razem stworzyć jedność. Zespół na swoim koncie
ma debiutancką płytę. Znajdują się tam ich
najpopularniejsze hity, takie jak: "Sekret'', ''Też tak
masz" oraz ''Drugi raz". Nastolatkowie koncertują po
całej Polsce z tymi utworami. . 

Chłopcy są bardzo energicznymi nastolatkami.
Przekazują w swoich utworach dużo pozytywnej
energii. Ich utwory głównie są pisane o nastoletnich
miłościach. Prowadzą  również razem Instagrama, 
na którym umieszczają dużo wspólnych zdjęć z
koncertów, a także ze spęczonego ze sobą czasu.
Mimo różnicy wieku chłopcy się świetnie ze sobą
dogadują. Gdy rozpoczną następną trasę
koncertową na pewno się na niej zjawię, ponieważ
uwielbiam, ich energię. Zapraszam was wszystkich
do wysłuchania chociaz jednej ich piosenki, a na
pewno ich polubicie tak jak ja!
                                                 #Karolina Kuczera.

.

.

.

4Dremers

.
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Dywizjon 303

.

,,Pozłacana rybka"

       KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO CZYTAĆ!
-------------------------------------------------------------
"Pozłacana rybka" to jeden z najpopu-
larniejszych bestsellerów polskiej pisarki -
Barbary Kosmowskiej. Autorka w swoich
powieściach opisuje problemy dotyczące
każdego z nas. 
Poznajemy tu 14-letnią Alicję, która przeżywa
rozwód rodziców, chorobę młodszego brata,
pierwszą miłość oraz rozpad przyjaźni.
Dziewczyna musi sama stawić czoła
przeciwnościom losu, jednak może liczyć na
pomoc ze strony zaufanych jej osób.Od
początku do końca przeżywamy z bohaterką jej
troski i zmartwienia. Książka pełna 
prawdziwych emocji, chwytająca za serce i
niezwykle wciągająca. Jedna z tych, które długo
się pamięta po odłożeniu na półkę. W tym roku
znajduje się na liście lektur szkolnych dla
ósmych klas, jednak polecam ją wszystkim
nastoletnim uczniom. 
To jedna z tych książek, o których pamięta się
długo po odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania
do refleksji, stawia ważne pytania, wymaga
dopowiedzenia własnym życiem.
              # Marlena Rduch

   S T O P    K L A T  K A -   DYWIZJON 303    
-------------------------------------------------------------
        We wrześniu miałam okazję pójść do kina
na film pt. ,,Dywizjon 303". Jest to film wojenny,
który powstał na podstawie książki Arkadego
Fiedlera o tym samym tytule. Akcja rozgrywa
się w Wielkiej Brytanii i opowiada o jednostce
polskich pilotów walczących przeciwko
Niemcom w bitwie o Anglię. Dywizjon 303 nie
miał sobie równych. Nikt nie latał tak, jak polscy
piloci. Ich odwaga i patriotyzm może dać
przykład dla dalszych pokoleń Polaków.
Jednakże historia opowiada nie tylko o
przebiegu starć pilotów z Luftwaffe (siłami
powietrznymi III Rzeszy), ale także o ich życiu
prywatnym. Kogo kochali, kogo stracili i za kim
tęsknili.  Na film warto się wybrać, chociażby dla
edukacji historycznej, znakomitych i bardzo
realistycznych efektów specjalnych czy ciekawej
i dynamicznej akcji. 
          Polecam wszystkim ósmoklasistom, którzy
na lekcji historii będą omawiać II wojnę
światową i zdobyta wiedza może się przydać na
kartkówce lub sprawdzianie. #Marlena RduchM.R.

.

Barbara Kosmowska
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H U M O R 
         J A S I A

.

W tej edycji programu nasza grupa projektowa
zainspirowała się 100-leciem odzyskania
niepodległości, m.in. zagłębimy się w życiorysy
lokalnych bohaterów i bohaterek oraz spróbujemy
wesprzeć żyjących, ale często osamotnionych
świadków historii. Zastanowimy się także, czym jest
dla nas niepodległość dzisiaj i w jaki sposób
możemy działać w imię tej wartości w naszym
codziennym życiu. 2018 to wyjątkowy rok i warto w
wyjątkowy sposób go przeżyć. 100-lecie
niepodległości stwarza niepowtarzalną szansę
rozmowy o tym, jak dbać o niepodległość i co to
naprawdę oznacza dla młodych obywatelek 
i obywateli. 
 ----------------------------------------------------------------
Leopold Smyczek 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 

         Młodzi w Akcji! Wiwat Niepodległość 
     to ogólnopolski program, którego celem jest
inspirowanie młodzieży do podejmowania  działań
na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców.

Organizacji Wojskowej, którą rozbudował  i stanął
na jej czele. Pierwszy dzień września 1939 r.
 Smyczek rozpoczął jako  uczestnik obrony
narodowej. Pożegnał swoją żonę i dziewięcioro
dzieci  a po tym stanął ze swoją grupą powstańczą,
by rozpocząć swoją wojenną epopeję. Nie wiedział,
że wybierając żołnierską powinność wobec swojej
ojczyzny, uniknął  śmierci.
                                              #Ola Więcek

     PRZYDATNE ROZMÓWKI 
                W PODRÓŻY 
   czyli podstawowe, proste     
       zwroty w różnych
językach
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Hiszpański:Si-tak    No-nie
Gracias-dziękuje
Buenos dias- dzień dobry
Adiós- do widzenia
Francuski: Oui- tak  Non- nie
Merci- dziękuję 
Bonjur- dzień dobry
Au revoir- do widzenia
Angielski:
Yes- tak          No- nie
Thank you- dziękuję 
Good morning (rano)- dzień
dobry
Goodbye- do widzenia
Niemiecki:
Ja- tak                 Nein- nie
Danke- dziękuję
Guten Abend!- Dobry wieczór
Gute Nacht- dobranoc
               # Maja Gromotka

Nauczyciel pyta się Jasia: 
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki 
------------------------------------
Mały Jasio pyta mamy: 
- Mamo, po co się malujesz? 
- Żeby ładnie wyglądać. 
- A kiedy to zacznie działać?
-------------------------------------
- Mamo, z mego listu do św.
Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co Jasiu, nie chcesz już
pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem
 w Waszej szafie.

.
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