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Tuż przed świętami teatry działające na terenie naszej szkoły
przygotowały niezwykłe przedstawienia. "Opowieść wigilijna" w
wykonaniu Teatru "Fika" nawiązywała do książki o tym samym
tytule Karola Dickensa. W rolę Scrooge wcielił się niesamowity
Mateusz Paszenda z 8 a, który swoje zdolnośi ukrywał przez
wiele lat podstawówki. Świetnie odnajduje się nie tylko w rolach
kabaretowych, ale i dramatycznych. Warto zwrócić uwagę na
świetną grę Zuzanny Sęp, która wcieliła się w Boba Cratchita-
pracownika Scrooge'a.  Natomiast muzyka z motywem kolędy
"Świeć gwiazdeczko świeć" oddawałą klimat świątecznego
czasu. Przesłanie spektaklu,że "Pieniądze to nie wszystko"
pomaga nam zrozumieć na czym polega prawdziwe
szczęście- drugi człowiek z jego wadami, błędami, grzechami.
Czekamy na kolejne spektakle!

20 grudnia w Szkole Podstawowej na 1
im. Ludwika Holesza odbyło się
podsumowanie projektu „Ku wolności”
realizowanego w ramach programu
Grantowego Fundacji BGK im. J .K.
Steczkowskiego „Na 100 Niepodległa”.
Udział w uroczystości wzięły osoby
biorące udział w projekcie, jak również
przedstawiciele władz gminy 
i zaproszeni goście. ”.

Zebrani wysłuchali wykładu dr Jana
Krajczoka na temat znaczenia historii
Górnego Śląska i historii lokalnej w
perspektywie historii Polski i Europy.
Wszelkie działania projektowe
podejmowane przez uczniów i seniorów
zostały przedstawione w formie
prezentacji, a zebrani goście otrzymali
pamiątkowe foldery przygotowane
specjalnie na tę okazję. Wręczone
zostały również nagrody w Powiatowym
Konkursie „Programowanie w Scratchu 
- Drogi do Niepodległości

Podsumowanie projektu

. .

                            ŚWIĘTA Z TEATREM W TLE
Teatr Fika i AKuKu zaskoczył wszystkich świątecznym
repertuarem. Najmłodsi aktorzy przygotowali dla
wszystkich klas premierowy spektakl "Na choince".

               KU WOLNOŚCI 
PROJEKT ZWIĄZANY Z
OBCHODAMI         100- LECIA
ODZYSKANIA    NIEPODLEGŁOŚCI
ZAKOŃCZONY
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  ROZKŁAD
            JAZDY

Napisz wiersz o tematyce
nawiązującej do nauczania
misyjnego Jana Pawła II oraz
jego podróży do krajów
misyjnych Azji, Afryki i Ameryki
Łacińskiej i  zgłoś swoim
katechetom lub nauczycielowi
muzyki.Spośród zgłoszonych
prac wyłoniona zostanie jedna w
kategorii I-III, jedna w kategorii
IV- VI i jedna w kategorii VII-VIII,
do której ułożona zostanie
melodia, a następnie nagrana na
płytę CD i przesłana do etapu
centralnego, do Warszawy. Na
zwycięzców czekają nagrody.
Serdecznie zapraszamy 
do udziału w konkursie

UWAGA!!! KONURS !!! 
MÓJ SZKOLNY 
KOLEGA!

Z radością informujemy o
zakończeniu akcji "Wszystkie
Kolory Świata".  Na cele Unicef
zebraliśmy 1080 zł.Dziękujemy
jeszcze raz wszystkim za
zaangażowanie w akcję. 
Punkty w konkursie na Super
Klasę otrzymują:
I miejsce- klasa 5d- 100 pkt
II miejsce- klasa 6a- 75 pkt
III miejsce- klasa 1a,5a, 5b-50
pkt
reszta klas otrzymuje 25 pkt.

Wyniki z eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019- Największą 
ilość punktów z testu wiedzy pożarniczej  zdobyli 
1 miejsce w kategorii klas 4-6  Wiktoria Simko 
i 1 miejsce w kategorii klas 7-8  Jakub Kruk. Będą
reprezentować naszą szkołę w etapie gminnym.
-----------------------------------------------------------------
Biblioteka zaprasza uczniów do udziału w
eliminacjach szkolnych Regionalnego Konkursu
„Czego nie lubi książka”. Forma pracy: plastyczna
lub graficzno- plastyczna takie, jak rysunek, notatka
graficzna, mapa myśli, plakat, collage itp. (format
A3, wykonane odręcznie, technika dowolna). Prace
należy składać w bibliotece do dnia – 15 marca 
-----------------------------------------------------------------
Najmłodsza grupa teatralna "AKuKu" za spektakl 
"Na choince" otrzymała wyróżnienie podczas XXI
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych
" R A D L I Ń S K I E B E T L E J K I"

Dnia 18 stycznia do grona SKOwiczów przyłączyli
uczniowie klas 1 i uczeń klasy 7. Z tej okazji
przyjechał do naszej placówki opiekun SKO z
ramienia Banku PKO Oddziału I w Rybniku, p.
Radosław Witkowski. Uczniowie oficjalnie zostali
włączeni do grona SKOwiczów, otrzymali
dokumenty i powitalną maskotkę SKO,
sfinansowaną z nagrody w Konkursie dla SKO za
miniony rok szkolny.Zachęcamy do tworzenia
nowych kart historii SKO i włącznia się w akcje
SKO!  

.
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Spotkanie Aliny i Balladyny Sąd nad Balladyną

Przybycie Kirkora Ach te maliny...

Filon skarży się kanclerzowi W chacie starej wdowy
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      FLAYBAG czyli  EMOCJE W POWIETRZU
Wielu ludzi interesuje się sportami
ekstremalnymi. Jednak w Polsce nie ma zbyt
wielu organizacji zajmujących się tego rodzaju
sportem. 
FlyBag to organizacja, która funduje różne imprezy
oraz atrakcje dla  kolarstwa ekstremalnego. Jej
założycielem jest Mateusz Sawicki. Grupa
zajmująca się ogranizowaniem imprez nie ma stałej
siedziby. Ma za to miejsce, gdzie  są skocznie,
kikery  oraz  poduszki napompowane ogromną
ilością powietrza, żeby uczestnicy mogli
bezpiecznie lądować.  

-Największym osiągnięciem FlyBaga jest
zaprojektowanie i skonstruowanie największego
mobilnego, pneumatycznego lądowania w Europie,
w całości pokrytego polietylenem czyli specjalnym
materiałem wykorzystywanym do produkcji tarcz
obronnych  - mówi Mateusz - Lądowanie jest w
stanie wytrzymać uderzenia ciężkich maszyn,
takich jak motory, quady lub skutery śnieżne.
Pomysł na złożenie firmy pojawił się podczas
jednego z wyjazdów w Alpy,do Val Thorens.Tam 
można było wypróbować pneumatyczną poduchę
do ćwiczeń extremalnych ewolucji. Funkcjonalność
tego urządzenia zaskoczyła założycieli FlayBaga. 

Zainteresowanie pierwszymi zawodami FlayBaga
przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów
Ciekawym rozwiązaniem było połączenie części
sportowej z koncertem muzycznym. Sprzedano 700
biletów. To był ich cel, aby coś zmienić, dać szansę
tym, którzy nigdy nie odważyli się na karkołomne
ewolucje na twardo.
Na zawody w Świerklanach zapraszają wszystkich,
amatorów i zawodowców.Zapewniają, że zbudują
jeszcze większy kicker, z jeszcze większym 
przelotem...cokolwiek to znaczy.
 #Michał i Konrad(za www.flybag,
www.swierklany.pl)

.

.

www.swierklany.pl

.

Pomyśleli,że to świetny sposób nie tylko na
zabawę, ale i na trening dla ludzi, którzy nigdy
wcześniej nie skakali. Postanowili to wprowadzić na
polski rynek.
- Zawsze staramy się realizować własne pomysły 
i w zasadzie tylko pierwsza poducha jest
standardowym bagiem produkowanym przez wiele
firm.- podkreśla założyciel FlayBaga.
Podczas organizowania imprez nie tylko muszą
uważać na kontuzje związane z lądowaniem, 
ale i na warunki pogody, bo z powodu  zbyt 
długiego przebywania na słońcu można 
nabawić się udaru.

.

.

.

.
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  4. Do twojej mamy przychodzi koleżanka z
córką, której wcześniej nie znałaś.
a) Zabierasz ją do swojego pokoju i gracie na
komputerze.
b) Przysłuchujesz się rozmowie.
c) Zabierasz ją do swojego pokoju i gadacie o
starszych.
d) Przysłuchujesz się rozmowie i wypytujesz, o co
tylko możesz.

5. Siedzisz w necie bo
a) Z netem się nie nudzisz.
b) Ciekawi cię, co inni piszą.
c) Są tam wszystkie potrzebne informacje.
d) Możesz pogadać z ludźmi. 

6. Od czego zaczynasz lekturę ulubionej gazety?
a) Od przejrzenia całości.
b) Od krzyżówki.
c) Od jakiejś strony z informacjami naukowymi.
d) Od plotek z życia gwiazd.

               SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK!
Najwięcej literek:
a) Nie lubisz plotkować.
b) Kombinujesz, ale nie plotkujesz.
c) Zawsze jesteś dobrze poinformowany.
d) Plotki to twoje życie!
                                                          #Maja.

                         Test plotkarski
Lubisz plotki? Zawsze chciałbyś wszystko
wiedzieć pierwszy?  Zrób nasz test i przekonaj
się czy jesteś plotkarzem!
1. Koleżanka koniecznie chce się dowiedzieć, o
czym rozmawiałaś z kimś przed chwilą.
a) Odpowiadasz, odważnie, ze to nie jej sprawa.
b) Odpowiadasz, ale bardzo niechętnie.
c) Próbujesz się dowiedzieć, dlaczego to ją
interesuje.
d) Zmyślasz coś ciekawego i nieprawdopodobnego.

2.Słyszysz, jak ktoś opowiada o twoim
przyjacielu jakąś nieprawdopodobną historię.
a) Natychmiast zwracasz mu uwagę, że to nieładnie
zmyślać.
b) Uważnie się przysłuchujesz, ale nic nie mówisz.
c) Pytasz, skąd ma takie wiadomości.
d) Włączasz się do rozmowy i dodajesz jeszcze
coś od siebie.

3. Wieczorem dostajesz SMS-a, że twoje dwie
najlepsze przyjaciółki pokłóciły się.
a) Martwisz się, ale nic nie robisz, to w końcu ich
spraw.
b) Zastanawiasz się całą noc, dlaczego to zrobiły.
c) Dzwonisz do jednej i drugiej, mówiąc, że to bez
sensu i koniecznie musicie we trzy porozmawiać.
d) SMS-ujesz do innych znajomych, chcąc się
dowiedzieć czegoś więcej.

Maja

.
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GADAĆ ? TYLKO Z KIM?

Plotki to coś przez co
najczęściej rodzi się
konflikt i kłótnia. Ale czy
istnieją sposoby  by ich
uniknąć?

Nikomu, a może
pamiętnikowi?
Pierwszym pomysłem jest
to by wszystkie pogłoski
zapisywać w pamiętniku.
Unikniemy w ten sposób
niepotrzebnych zamieszań
i niedomówień.
Przyjaciel to ratunek
Posiadanie przyjaciela
który jest w stosunku do
nas lojalny, również może
być dla nas pomocą gdy
dzieje się coś złego.
Trzeba być dla kogoś
najważniejszym
Z pewnością każdy z nas
jest dla kogoś ważny.
Warto tylko poszukać tą
osobę, może być ona
bliżej niż nam się wydaje. 

.

Czujesz się samotna, samotny? Na co czekasz! Wyjdź
z domu i spotkaj się z ludźmi. Każde miejsce, w
którym przebywają ludzie, może być miejscem
nawiązywania przyjaźni. 

Codziennie
przeglądamy
Internet –
poszukujemy
tam
informacji lub
po prostu
kontaktujemy
się z
przyjaciółmi
przez media
społecz. Czy
jesteśmy
jednak
świadomi,
jakie
zagrożenia 

mogą się wiązać z

korzystaniem 

z sieci?
Jednym z nich są

fake newsy. 

Fake news to

nieprawdziwa

informacja, która ma

na celu wprowa-

dzenie odbiorcy w

błąd oraz wywołanie 

w nim
określonego

nastawienia do
danej sprawy. 

Fake newsy 
nie opierają
 się na
faktach, lecz
na emocjach.
Oznacza to, 
że odnoszą
się zwykle do
przekonań
religijnych,
poglądów,
wartości,
stereotypów, 

uprzedzeń 

Większość
 fake newsów
pojawia się
właśnie w
Internecie! 

Pamiętajmy, 
że musimy
podchodzić do
informacji
krytycznie,

czyli patrzeć
podejrzliwie
również na te
sensacyjne
wiadomości,
które zgadzają
się z naszymi
własnymi
poglądami.Dużo
chętniej
uwierzymy w
coś, co
zgadza się z
naszym
własnym
zdaniem na
jakiś temat.    

za
.juniormedia

ola
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                S T O P K L A T K A 
,,Nienawiść,którą dajesz"-różne spojrzenia na film
-----------------------------------------------------------------
Film jest ekranizacją popularnej powieści
młodzieżowej autorstwa Angie Thomas. Zarówno
film jak i książka są oparte na wstrząsającym
wydarzeniu w Ameryce z 2014 roku, kiedy to
czarnoskóry nastolatek zostaje zabity przez
nowojorskich policjantów. Historia jest 
współczesna, jednak według mnie trochę
przereklamowana. Wydarzenie, w którym dokonane
jest zabójstwo bezbronnego czarnoskórego
nastolatka przez białego policjanta, pojawia się w
większości książkach czy filmach o rasiźmie.
Niezależnie od tego, uważam że film zdobył wiele
pozytywnych opinii, ponieważ historia  dziewczyny-
Starr Carter (świadku zabójstwa nastolatka) jest
ciekawa. Zabrakło mi jednak w filmie większej
swobody i naturalności. Z tego powodu postacie
zachowują się sztucznie, a ich wypowiedzi, może
są w pewnym stopniu wzruszające, ale nie brzmią
realistycznie. Kwestie  przypominają oficjalne
przemówienia.  Osobiście preferuję kino
młodzieżowe, jednak nie przekonały mnie środki
stylistyczne użyte w filmie i zbyt duża ilość patosu.
Gra aktorska była na wysokim poziomie i ich
emocje były dla mnie przekonujące, np. Lamara
Johnsona czy Anthonego Mackiego. Film 
nie był zły, ale miejscami wydawał się monotonny 
i zabrakło w nim realizmu.#Marlena

W ostatnim czasie miałam okazję wybrać do kina
na film pt.''Nienawiść, którą dajesz''. Film porusza
temat wszystkim znany, lecz nie do końca dla
wszystkich rozumiany. Czarnoskóra Starr Carter
żyje w dwóch różnych światach. Wraz z
rodzeństwem i rodzicami mieszka w niebezpiecznej
dzielnicy, ale ma szczęście,że może chodzić do
lepszej szkoły. Starr wydaje się zwykłą, prostą
dziewczyną, ale kiedy dochodzi do zabójstwa jej
przyjaciela przez policjanta, postanawia walczyć o
sprawiedliwość dla czarnoskórych. Jest to film dla
nastolatków w którym nie brakuje mocnych i
przejmujących scen. Ten film udowadnia, że choć
wiele razy już poruszano temat zabójstwa
bezbronnego czarnoskórego nastolatka przez
białego policjanta, można z tego wyciągnąć więcej,
niż ktokolwiek mógł oczekiwać.Ból głównej
bohaterki jest wręcz namacalny, a niepokój o jej los
buduje wielkie napięcie.

"Zobaczyć człowieka złamanego,
zrozpaczonego, to jak ujrzeć go nago. Już nic
potem nie jest takie samo. Już zawsze patrzy się
na niego inaczej."

Film sprawił, że wielu nastolatków stanie się silnym
głosem przeciw nietolerancji, uprzedzeniom i
nienawiści, a nie tylko biernym widzem.

   #Karolina

...

.

Amanda Stenberg

.
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Dziennikarze "Mądralli"

  HUMOR JASIAZAPISANE 
 W ZESZYTACH

.

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

Zdenerwowana matka pisze do
nauczycielki: 
- "Bardzo prosimy już nigdy
więcej nie bić Jasia! Bo to słabe,
dobre, biedne dziecko. My sami
nigdy go nie bijemy. Chyba, że w
obronie własnej..."
-------------------------------------------
Pani na polskim każe dzieciom
opisać, jak wygląda praca
dyrektora. Po chwili pyta Jasia: 
- A ty czemu nic nie piszesz?  
- Czekam na sekretarkę.
-------------------------------------------
Mama pyta się swego synka: -
Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle
mnie wypytują, a ja o niczym nie
wiem

"Chłop wolał iść gdzieś pod
drzewo, byle nie robić u pana."
"Zamożni chłopi nigdy nie
wychodzili za mąż za biednych,
tylko za siebie"
"Jeżeli człowieka porazi prąd
elektryczny, należy go
wyciągnąć z kontaktu i zakopać
w ziemi"
"Dziedziczność pozwala
wyjaśnić, dlaczego skoro
dziadek i ojciec nie mieli dzieci,
to i my będziemy bezdzietni"
"Człowiek jest ssakiem, bo nie
znosi jajek, a jeśli, to je zjada"
"Słowacki był wątły, bo
odziedziczył płuca po ojcu"
"Soplica chwycił szablę i wypalił"

.

.
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