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Mikołąjki 2018!

       IDĄ ŚWIĘTA! JUŻ KOLĘDY NADSZEDŁ CZAS!     
                            ŚWIĘTUJEMY WIĘC RAZEM!

Przed nami kolejne  święta! Choć śniegu nie widać, św. Mikołaj ze swoją ekipą
zawitał   i do naszej szkoły.  6 grudnia na sali gimnastycznej wręczył wszystkim
grzecznym dzieciom upominki! Załoga św. Mikołaja szukała też najpilniejszego
ucznia. Miłą niespodziankę przygotowała 8b, która pod opieką 
p. Beaty Pielczyk i p. Iwony Barchańskiej pokazała krótkie przedstawienie o
aniołach - pomocnikach św. Mikołaja. To był niesamowity dzień! 

.
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 GRAMY 
 JESZCZE RAZ!

ROZKŁAD
          JAZDY

Szlachetna paczka działa od 2001 roku i wsparła
od tej pory wiele tysięcy rodzin. Wolontariusze
jeżdżą odwiedzać rodziny, poznawać ich historie
i marzenia. Następnie zastanawiają się wspólnie,
jak mogą im pomóc oraz szukają rozwiązań na
wyjście z biedy. Jest to jeden z najbardziej
znanych projektów w Polsce.
Magda Dąbrowska to jedna z wolontariuszek akcji.
Od trzech lat uczęszcza na kółko pomocy
potrzebujących.
-Jestem osobą, która bardzo chce pomagać, a ta
akcja daje możliwość pomocy potrzebującym
ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.-
uśmiecha się.
Od momentu przystąpienia do akcji Magda zaczęła
zwracać większą uwagę na krzywdę i potrzeby
innych ludzi. Stała się bardziej wrażliwą, otwarta
bezinteresowna.Warto wspomnieć, że wiele portali
społeczn. oraz celebrytów również bierze udział w
akcji.

W tym roku jednym z partnerów został znany napój
gazowany Coca-Cola. Po raz kolejny udział w akcji
wzięły siostry Radwańskie.
- Dla nas udział w Szlachetnej Paczce to już
tradycja. Tak szczerze, to nie wyobrażam sobie bez
tego świąt.- mówi siostra znanej tenisistki.
Coraz więcej społeczeństwa pomaga ludziom w
ciężkiej sytuacji. Pokazuje to wielki gest Polaków
oraz uświadamia, że warto pomagać.
                        #Martyna Fidosiej i Magdalena Kuś

                       W A R T O   P O M A G A Ć 
Przez 18 lat w działania Szlachetnej Paczki
włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość
pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys.
rodzin przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

.

29 listopada odbyła się GALA 
IV Wojewódzkiego Konkursu
Dziennikarsko-Fotograficznego
"Jestem w Gazecie!". Wśród 80
osób, które wzięło udział  w
konkursie jury wybrało najlepsze
prace dziennikarskie. Miło nam
poinformować,że Jakub Kruk za
artykuł pt. "Ja Ślązak, ja Polak"
otrzymał II miejsce.Nagroda
ważna, bo był oceniany w
kategorii razem z gimnazjum i
liceum! .

.Koordynatorki "Szlachetnej paczki"

Warto pomagać str. 2
Co w szkole piszczy? str.3
Mikołajki 2018! str.4
Zagrajmy w muzykę -
wywiad z Marią Skrobol
str.5
Ludzie z pasją czyli o
ludziach pozytywnie
zakręconych str.6
Krzyżówka str.7
Jak nie zwariować przed
świętami? str.7
Komiks str.8
Książki. które warto czytać
str.9
Zapowiedzi kinowe w
2019r. str.9

.
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#ANIOŁEK GO
Przed świętami chcieliśmy otoczyć opieką dzieci
i osoby niepełnosprawne ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wych. SP nr 7 z Rybnika przez
obdarowanie ich prezentem.
W naszej szkole pojawiła się choinka, na której
zawisły aniołki, które każdy z nas mógł ,,upolować''.
Na aniołku napisane było imię, wiek i prezent, o
którym marzy wybrana osoba. Prezenty należało
złożyć pod choinką na górnym korytarzu, stamtąd
zostały one przekazane podopiecznym akcji.Aniołki
z choinki szybko zniknęły, a zakupione prezenty
powędrowały do wybranych osób.

.

.

             C O  W  S Z K O L E  P I S Z C Z Y ?
"Chytomy za rogi tyn smog srogi"
Nasze koleżanki z młodszych klas brały udział w
Powiatowym Konkursie Ekologicznym, którego
finał odbył się w dworku w Łukowie Śląskim.
Marta Chwałka zdobyła I m. w konkurencji
fotograficznej, Zofia Wilk zdobyła I m. w konkurencji
poetyckiej. W konkursie brała również udział Hanna
Setlak w konkurencji plastycznej i Marta Pytlik w
konkurencji na poster. Dzięki pracy uczennic oraz
ich opiekunów zdobyliśmy jako szkoła I MIEJSCE,
a tym samym  główną nagrodę - klimatyzację do
jednego pomieszczenia. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!!!                        #Ola

.

   NA TROPIE MATEMATYCZNYCH FIGLI
Od września Szkoła Podstawowa nr 1
w Świerklanach wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Inicjatywa” realizowała dwa projekty
matematyczne. 
Do tej pory uczniowie wzięli udział w zajęciach
programowania, warsztatach kulinarnych
oraz zbudowali karmniki dla ptaków.W projekcie „Na
tropie matematycznych przygód - one są wszędzie”
brali udział uczniowie klas 4-6. Natomiast
w przedsięwzięcie „Mata całe życie figla nam płata”
byli zaangażowani uczniowie klas 7-8. Autorkami
obu projektów są Katarzyna Ciesielska i Beata
Pielczyk, które pozyskały na ich realizację 13 tys.
zł.

W trakcie kolejnych spotkań uczestnicy poznali
innowacyjną grę do nauki programowania - Scottie
Go! Jest ona połączeniem kartonowych klocków za
pomocą, których gracze układają komendy
programistyczne oraz aplikacji z zadaniami, skanuje
ona ułożone rozwiązania i przekształca je w ruch
i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze
innych bohaterów. Scottie wykonywał program
linijka po linijce, a uczestnicy mogli przekonać się,
czy zadanie zostało rozwiązane prawidłowo. 
Podsumowanie projektu odbyło się 14 grudnia (o
tym szerzej w następnym numerze "Mądralli")

.

.

.
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Mądrala:Wydaje mi się, że muzyka towarzyszy
Pani przez całe życie. Pamięta Pani, kiedy stała
się prawdziwą pasją? 
Maria Skrobol: Muzyka towarzyszyła mi od zawsze.
Mój tata posiadał wrodzoną miłość do muzyki i tą
miłością zarażał mnie i moje rodzeństwo. Potrafił
zagrać proste melodie na każdym instrumencie.
Słuchał też swoich ulubionych audycji muzycznych.
Moja mama natomiast zadbała o to, aby mnie i
mojemu starszemu rodzeństwu zapewnić edukację
muzyczną. Siostra grała na wiolonczeli, bracia na
akordeonie i gitarze. A ja, w wieku sześciu lat
rozpoczęłam edukację w szkole muzycznej.
Uwielbiałam czas świąt Bożego Narodzenia, kiedy
tworzyliśmy rodzinny zespół i wspólnie graliśmy
kolędy. Mam nawet takie piękne pamiątkowe
zdjęcie. Pamiętam też, jak wracałam z wakacji i
pierwszą rzeczą, która musiałam zrobić, to dotknąć
klawiatury pianina. Uwielbiałam też egzaminy i
popisy w szkole muzycznej. Odświętny strój,
widownia…no i fortepian. Bardzo miło wspominam
również czas, kiedy z moja szkolną koleżanką
grałyśmy utwór na dwa fortepiany. W czasach
szkolnych „obstawiałam” wszystkie akademie. Po
maturze wybrałam studia muzyczne na wydz.
pedagogiczno- artystycznym, ponieważ od dziecka
marzyłam o zawodzie nauczyciela. 
M:Skąd się wziął pomysł, aby chór miał nazwę
"Gaudeo"? 
M.S: W wybór nazwy dla chóru zaangażowanych
było wiele osób. I chórzyści, i nauczyciele, i uczący
wtedy w naszej szkole ksiądz proboszcz Jan
Klyczka. Szukaliśmy nazwy niebanalnej To właśnie
ks. Jan jest autorem nazwy Gaudeo, ojcem
chrzestnym naszego chóru. Gaudeo znaczy
radować się, cieszyć się. 
M:Co jest najtrudniejsze w pracy z młodymi
chórzystami?
M.S: W chórze dziecięcym trzeba zacząć od
podstaw czyli od ustawienia głosu, nauczenia dzieci
posługiwania się głosem. Potem dochodzi problem
intonacji i współbrzmienia.

M:Jakie wspomnienia najbardziej pozostały pani
w pamięci? 
M.S: Niewątpliwym przeżyciem był udział w
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Mundus
Cantat” w Sopocie. Jury przyznało nam Złoty
Dyplom, a koncert laureatów odbywał się w Operze
Leśnej. Cudownie było stanąć na scenie, na której
odbywają się festiwale sopockie. Bardzo gorąco
przyjęła nas również publiczność. 
M:W ostatnie wakacje nagraliście płytę. Może
coś Pani o niej opowiedzieć? 
M.S: Płyta „Zagrajmy w muzykę” z pięknymi
utworami Janka Krutula do wierszy Macieja
Papieskiego, przeplatana poezją Dorotę Kamińską i
Tomasza Stockingera, wprowadza słuchacza w
magiczną krainę bajek i muzyki. Praca z
muzycznymi osobistościami utwierdziła mnie w
przekonaniu, że warto i że to, co robimy z Gaudeo
jest wysoko oceniane. Cztery lata przygody z
Akademią Chóralną, cztery koncerty finałowe:
Filharmonia Szczecińska- Piosenki Walta Disneya-
2015, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu-
„Moniuszko śpiewany inaczej” -2017, Filharmonia
Wrocławska- „Zagrajmy w muzykę”- 2018 i
Filharmonia Łódzka- „Narodowe Śpiewanie w
Łodzi”- 2018. No i zaproszenie do udziału w
nagraniach płyty. W dwudniowych nagraniach w
Filharmonii Wrocławskiej, brało udział pięć chórów
ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna
Śpiewająca Polska. Zachęcam wszystkich do
nabycia tej płyty "Zagrajmy w muzykę". Słuchając,
naprawdę można się zrelaksować. 
                                                        #Karolina

6 grudnia chór "Gaudeo" działający
przy naszej szkole, brał udział w
koncercie finałowym w Filharmonii
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w
ramach programu Narodowe
Śpiewanie. Z tej okazji postanowiliśmy
przeprowadzić wywiad  z dyrygentem -
p.Marią Skrobol 

Chór POPP "Gaudeo" .
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MOJA PRACA.. TO MOJA PASJA! 
Już od najmłodszych lat wiedzieli, co jest ich
powołaniem i do czego są stworzeni. 
Przemysław Herok z zawodu elektromechanik,
jednak na co dzień prowadzi własna firmę, gdzie
zajmuje się naprawą i serwisowaniem motocykli
marki Harley Davidson.
- Wielu myśli, że całe dnie pracuję w smarze,
przykręcam i odkręcam śrubki. To prawda, ale to
rzeczy, które lubię robić. To moja pasja.
Przemek od dziecka interesował się motoryzacją.
Jako sześcioletni chłopiec rysował motocykle i ich
projekty. W wieku 10 lat  wujek pokazał mu małego,
czerwonego Rometa, na którym uczył się jeździć, a
mając 14 lat zszedł do piwnicy ojca, zabrał
narzędzia i urządził swój pierwszy warsztat. Gdy był
już trochę starszy, zaraził swoich przyjaciół  i razem
całymi dniami potrafili jeździć bez celu .
-Rodzice jak to rodzice, nie byli zadowoleni z mojej
pasji. Jednak ja miałem swoje spojrzenie na świat.
Później jako 18 latek zdałem prawo jazdy, dostałem
pierwszy motocykl i rodzice pogodzili się, że nie
będę taki, jak moi koledzy.
Pracował w głównym serwisie Harleya na Śląsku,
gdzie zdobył doświadczenie i dyplomy. Teraz ma
własny serwis, który zdobywa uznanie wśród ludzi.
Jak mówi najważniejsza jest wytrwałość i
determinacja w swoich przekonaniach. Jeśli
postawisz sobie cel, nie czekaj ,a rób coś, co
przybliży Cię do osiągnięcia tego celu.  #Ola

CANDYCAINE -UZALEŻNIENIE OD CUKRU
Zarabiają na swoje życie wymyślając piosenki i
grając koncerty rockowe. Czy można połączyć
zarabianie pieniędzy ze swoją pasją ? Otóż
można. Przykładem tego jest zespół rockowy
„Candycaine” ze Świerklan. 
Pierwszy na pomysł założenia zespołu wpadł
gitarzysta Piotrek Orlik, kiedy jeszcze chodził do
podstawówki. Gracjan Brzózka razem z Piotrem są
absolwentami naszej szkoły. Gracjan oprócz
zainteresowania muzyką, często pojawiał się na
scenie teatralnej grając w szkolnym teatrze
„AKuKu”. Piotr natomiast pasjonował się od zawsze
muzyką rockową. Dopiero w gimnazjum postanowili
założyć kapelę. Dodatkową inspiracją był ich
ulubiony film „The school of Rock”. Pomysł na
nazwę zespołu wziął się od zamiłowania do cukru.
,,Candycaine'' to w wolnym tłumaczeniu
,,uzależnienie od cukru''. 
- Każdy z nas na swój sposób rozpoczynał
spotkanie od spożycia cukru – mówi Gracjan- Była
to w niektórych przypadkach tylko kostka do kawy.
„Candycaine” czyli Anita Sadowska (wokal),
Gracjan Brzózka (gitara basowa) , 
Piotr Orlik (gitara elektryczna) ,Paweł Radosz
(perkusja) koncertują głównie w klubach, a także
biorą udział w różnych festiwalach muzycznych. Dla
muzyków najlepsza publiczność to taka, która żyje
koncertem i daje im siłę w wymyślaniu piosenek.  .  
#Mikołaj i Kuba
PS.Dziękujemy Gwidonowi za pomoc przy
przeprowadzeniu wywiadu.

.

.
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Zazwyczaj
mamy
problem z
kupnem
prezentów
dla bliskich
nam osób.
Nie wiemy
czy dana
rzecz będzie
się podobała.
Dlatego dziś
przychodzimy
z pomocą
oraz

przedstawiamy
kilka
uniwersalnych
prezentów
dla rodziny!
Mama: Bardzo
praktyczną
rzeczą są
kosmetyki.
Każda kobieta
dba o urodę,
więc zakup
kilku
kosmetyków
lub ulubionego
zapachu

na pewno
sprawi jej
radość. Lubi
czytać? W
takim razie
możemy
postawić na
nową powieść
z ulubionego
gatunku lub
też czytnik e-
booków, który
pozwoli na
noszeniu przy
sobie niemal
całej biblioteki.

Tata: Podobnie
jak w
przypadku
mamy
możemy
zakupić
kosmetyki.
Pianka do
golenia czy też
perfum na
pewno się
przydadzą!
Dobrym
rozwiązaniem
jest również
krawat

Elegancki
krawat
zawsze będzie
na miejscu.
Babcie i
dziadkowie:
Miłym
prezentem dla
dziadków,
mogą być
zdjęcia
zaprojektowane
w oryginalny
sposób. Na
pewno będą
zadowoleni!

. Nawet te
najmniejsze
rzeczy mogą
sprawić
radość
bliskim! 

#Martyna

JAK NIE ZWARIOWAĆ PRZED ŚWIĘTAMI  
           czyli POMYSŁY NA PREZENT DLA BLISKICH

. .
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 ZAPOWIEDZI
KINOWE 2019r.!

  H U M O R
          J A S I A 

,,Stowarzyszenie umarłych poetów" autorstwa
Nancy H. Kleinbaum jest książką napisaną na
podstawie scenariusza filmu Petera Weira o tym
samym tytule. Akcja toczy się w elitarnej szkole
wyższej o surowych zasadach - Akademii Weltona.
Na początku jesieni 1959 roku, kiedy to rozpoczyna
się nowy rok szkolny, poznajemy nowego
nauczyciela j. angielskiego. John Keating, mimo że
zna szkołę i jej zasady, postanawia przedstawić
nowy, indywidualny sposób nauczania młodzieży.
Pragnie wnieść w akademickie mury ducha poezji,
miłość do życia oraz umiejętność samodzielnego
myślenia. Swoją niecodziennością profesorowi
udaje się zainspirować grupkę uczniów do
odnowienia dawnego tytułowego stowarzyszenia. 
Książka momentami bardzo wzruszająca i
emocjonująca. 
Polecam każdym molom książkowym i nie tylko:)
#MR

K S I Ą Ż K I, K T Ó R E   W A R T O   C Z YTAĆ!
"Stowarzyszenie umarłych poetów" to nie tylko
lektura, to  książka o nadziei i o tym, jak młodzi
ludzie powinni żyć!

Dziennikarze "Mądralli"

Jasiu przychodzi do domu po
rozdaniu świadectw i mówi : 
- Tato dobra wiadomość, szkoła
przedłużyła ze mną kontrakt na
6 klasę.
--------------------------------------
Przychodzi mama z zebrania
- Jasiu, Twoja wychowawczyni
powiedziała mi, że ani razu od
wakacji nie byłeś w szkole. 
- To już się wakacje skończyły?
------------------------------------------
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w
trybie oznajmującym? 
- Koń ciągnie wóz. 
- Brawo! A teraz przekształć to
na zdanie rozkazujące. 
- Wio!

     STOPKA REDAKCYJNA
               Dziennikarze: 
Maja Gromotka, Jakub Kruk,   
  Karolina Kuczera, Marlena
Rduch, Ola Więcek, Martyna
Fidosiej, Ola Herok  
Opiekun: 
     Bogumiła Szmidt-Kruk
  Szkoła Podstawowa nr 1
       im. Ludwika Holesza
            w Świerklanach
      email: madralla@op.pl

Ralph Demolka w Internecie -
Data premiery: 11 stycznia 
Hellboy
Data premiery:10 stycznia
Lego Movie 2
Data premiery: 8 lutego
Jak wytresować smoka 3
Data premiery: 1 marca
Dumbo
Data premiery: 29 marca
Toy Story 4
Data premiery: 21 czerwca
Spider- Man: Far From Home
Data premiery: 5 lipca
Angry Birds 2
Data premiery: 20 września
Kraina lodu 2
Data premiery: 27 listopada

.


