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Śmierć nie jest wrogiem
życia.

   
Dzięki śmierci człowiek żyje. 

Gdyby wszyscy powołani do
życia żyli - podusilibyśmy się 
na świecie z braku miejsca. 

Ten, kto umiera, 
odchodzi przez grzeczność 
i ustępuje miejsca drugim.

ks. Jan Twardowski

1 listopada
ludzie
przychodzą na
cmentarze,
aby zapalić
znicze 
i pomodlić się
za zmarłych -
najbliższych 
i przyjaciół. 
W Polsce
jeszcze na
początku XX
wieku podczas
uroczystości
Wszystkich
Świętych
szczególną
czcią otaczano

żebraków i
tzw.
proszalnych
dziadów,
siedzących
zazwyczaj
przed
wejściem do
kościołów i na
cmentarzach.
Na tę okazję
gospodynie
wypiekały
specjalne małe
chlebki, zwane
powałkami lub
heretyczkami.
Pieczono je
dzień lub dwa

wcześniej,
gdyż 1
listopada, gdy
dusze
przodków
wracały do
swoich
domów, nie
wolno było
rozpalać
ognia. Piec
miał być
bowiem
ulubionym
miejscem
przebywania
duchów. 
Zgodnie 
z tradycją

wypiekano tyle
chlebków, ilu
było zmarłych 
w rodzinie.
Wręczając
chlebki
żebrakom,
uważanym za
osoby
utrzymujące
kontakt 
z zaświatami,
proszono ich,
aby modlili się
za dusze
zmarłych. 
Wieczorem 1
listopada
rodzina

gromadziła się
w domu na
modlitwę 
w intencji
zmarłych.
Gospodynie
na stole
przykrytym
białym
obrusem
pozostawiały
chlebki, aby
zmarli
"odwiedzający"
dom nie
odeszli głodni.
Innym
akcentem
święta było

palenie ognisk.
Początkowo
płonęły one na
rozstajach
dróg,
wskazując
kierunek
wędrującym
duszom, które
przy ogniu
mogły się
ogrzać. 
Na przełomie
XVI 
i XVII wieku
zaczęto palić
ogień na
grobach. 

1 LISTOPADA
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W ramach projektu "Czytam
z klasą - lekturki spod
chmurki", klasa 2d wybrała
pierwszą lekturę do
przeczytania... tj. „Niesamowite
przygody 10 skarpetek”
Justyny Bednarek. 

Uczniowie otrzymali lekturniki, 
w których zapisali ważne
informacje. 

Stworzyli również piękne zakładki
do książki.

Kolorowo,
  
skarpetkowo!

Macie ochotę na
biologiczne co nieco? 

Jeśli tak, to drzwi sali 301
stoją dla Was otworem!

Łapcie pierwszy autobus
na Przystanku BIOLOGIA 
i ruszajcie w trasę!
Otrzymacie bilet do:

witamin_landii,
eco-spa,
mikro świata!

I NIE TYLKO...

.

.

.
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OD PRZEDSZKOLAKA 

DO PIERWSZOKLASISTY!

.

Grupa zadowolonych
"pierwszaków" z naszej szkoły,
składając uroczyste ślubowanie
dołączyła do grona
pełnoprawnych uczniów. 

W tym najważniejszym dniu
na początku szkolnej edukacji,
towarzyszyli im rodzice,
dziadkowie i bliscy. 

             PASOWANIE
 NA UCZNIA

  odbyło się   
we wtorek 

29 PAŹDZIERNIKA

Dzieci świetnie prezentowały się
w stroju galowym oraz
uczniowskich biretach. 
Wzorowo zdały swój pierwszy
egzamin udowadniając, że
zasłużyły na miano ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 1!

Chodźcie
śmiało 

do szkoły
pierwszacy, 
do zabawy
wspólnej, 
do pracy!

.
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ŚWIĘTO BIBLIOTEKI

W tym roku po raz kolejny świętowaliśmy
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 

Nasze spotkania poświęcone były Wandzie
Chotomskiej. Odwiedzający szkolną bibliotekę
uczniowie oglądali prezentacje o życiu i twórczości
ulubionej poetki, pisarki, autorki bajek i piosenek.
Wspólnie odśpiewaliśmy "Kundel bury",
wysłuchaliśmy wierszy - pięknie przeczytanych
przez panią Malwinę: "Dlaczego ciele ogonem
miele", "Trzydziestego lutego", "Kurczę blade",
"Dziura w moście", "Kornik i mól", "Po co krowie
rogi na głowie". Uczniowie wykonali ilustracje do
wybranego utworu - prace można zobaczyć na
wystawie w czytelni. Przez cały tydzień trwała też
tzw. Przerwa z wierszem - okazja do wysłuchania
poezji Wandy Chotomskiej.

Święto biblioteki zakończyło podsumowanie akcji:
Co czytali nasi rodzice i dziadkowie, gdy byli mali? 
Z zapisanych tytułów powstała wystawa książek
popularnych autorów, ale także i tych dzisiaj już
mało znanych.

A klasa 2d pod opieką Pani
Pauliny Kuliś oraz Magdaleny
Etryk odwiedziła bibliotekę
przy Liceum Ogólnokształcącym
(z którym sąsiadujemy, a dzieli
nas park:)), gdzie o pracy
bibliotekarza opowiedziała im
szczegółowo Pani Beata.

. .
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150. ROCZNICA POWSTANIA 
UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW

O Tablicy Mendelejewa słyszał chyba każdy, kto nawet niezbyt pilnie uczęszczał na lekcje chemii.
Jej pierwowzór został opracowany 150 lat temu. Z tej okazji Organizacja Narodów Zjednoczonych
ogłosiła rok 2019 Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków (IYPT2019).

Za twórcę Układu uważa się rosyjskiego chemika Dimitrija Mendelejewa (1834 – 1907). Był on synem
zesłańca – uczestnika antycarskiego powstania tzw. dekabrystów, nauczyciela literatury. Najmłodszy
spośród siedemnaściorga (!) dzieci w rodzinie, wcześnie osierocony przez ojca, wielkim staraniem
matki ukończył studia matematyczno-fizyczne w Głównym Instytucie Pedagogicznym w Petersburgu. 
Ze względu na swoje zasługi w dziedzinie chemii szybko zdobył sławę w kraju i na świecie. 

Był wysokiej klasy naukowcem, wyprzedzającym swoje czasy, a jednocześnie ekscentrykiem, który nie
dbał o etykietę ani o wygląd, klął jak szewc, wstawał późno i kładł się nad ranem, palił jak smok i nie
wylewał za kołnierz. Był jednocześnie wrażliwym i emocjonalnym mężczyzną, który nieustępliwie
podążał za szalonymi porywami serca…

Społeczność SP1 uczciła dorobek Dymitrija Iwanowicza w ramach szkolnego konkursu chemicznego
"PODZIĘKUJ MENDELEJEWOWI". Powstał też uczniowski Układ Okresowy Pierwiastków (UOP) dla
upamiętnienia wyjątkowego dla chemii, ale kończącego się już roku 2019.                               ➡️➡️➡️

. .
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BOSKI... UOP UCZNIOWSKI!
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Za nami XIX Dolnośląskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast 
i Dolnośląski Finał Warcabów Stupolowych. 
W sobotę, 27 października 121 zawodniczek i zawodników z całego
Dolnego Śląska – finalistów eliminacji strefowych pojawiło się na świetlicy
w Grodziszczu. 
Uczniowie z naszej szkoły wywalczyli aż 3 brązowe medale!!!
Są nimi: Zosia Sawicka, Ania Bagniuk i Igor Skoczylas.
GRATULACJE!

WARCABY?

TAK!
TAK!
TAK!

.

WIELKIE BRAWA!

W dniu 16.10.2019 r. w Lubawce rozegrany został
finał strefy jeleniogórskiej chłopców w unihokeju 
w ramach Igrzysk Dzieci. 
W turnieju rywalizowało pięć szkół: SP Lubawka, SP
Mysłakowice, SP Łomnica, SP Krzeszów i SP-1
Kamienna Góra. 
Po bardzo zaciętej rywalizacji i podsumowaniu turnieju
okazało się, że zwycięzcą - zdobywając 7 pkt. -
została SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w
KAMIENNEJ GÓRZE, czyli nasza drużyna!
Rozpoczęliśmy zawody od porażki z SP Mysłakowice
0:2. Ta przegrana bardzo zmobilizowała naszych
zawodników i w kolejnych meczach chłopcy
prezentowali się już wyśmienicie!

Skład: Oliwier Jarczewski, Wojtek Korejwo,
Szymon Żuk, Marcel Zgłobicki, Dawid Nowak,
Michał Górka, Łukasz Lech, Dawid Lipiński, Jakub
Ząbek.

MISTRZOWIE
STREFY JELENIOGÓRSKIEJ

.

.

.
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