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         Olimpiada 
   pierwszaka 2019r.

.

Wielka Wojna,
czyli pierwsza
wojna światowa,
przywróciła do
życia państwo
polskie.
W wyniku jej
rozstrzygnięć,
upadku potęg
zaborczych i
własnych działań
Polska po wielu
dziesięcioleciach
powróciła na
mapy Europy.
Wiele 

z przełomowych
momentów wojny
mogło stać się
symbolem
odzyskanej
niepodległości.
Jednak każdego
roku świętujemy 
 11 listopada.
 Data ta jest
nierozerwalnie
związana z osobą
marszałka Józefa
Piłsudskiego, 
ale warto spojrzeć
na nią w szerszym
kontekście.

Przez dziesiątki 
lat okupacji
nazistowskiej, 
a potem
komunistycznej
stała się również
symbolem walki
ze zbrodniczymi
ideologiami i ich
reżimami. 

       WAŻNA DATA
                    11 LISTOPADA

pamiętamy o tych, którzy poświęcili
swoje życie dla naszej wolności.

 „Kolorowa Olimpiada" odbyła się po raz
szósty.Zawody sportowe dla reprezentantów
wszystkich klas pierwszych szkół podstawowych 
w Lędzinach.Impreza odbyła się 6 listopada w naszej
szkole (SP   4) pod patronatem Burmistrza Miasta
Lędziny Krystyny Wróbel.Nauczyciele D. Parusel 
i K.Cetnar zadbali o to, aby było barwnie, wesoło 
i przede wszystkim na sportowo! 

.
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  Talent  show       
Lędziny 2019 

       Mikołajki
 czas prezentów 

             Szkolne Andrzejki
      Wróżby, zabawy, tajemnice. 
      Co czeka nas w przyszłości?

ŚWIĘTO
SZKOŁY
Dnia 3 grudnia miało miejsce
niepowtarzalne wydarzenie –
odbyło się uroczyste nadanie
imienia św. Barbary naszej szkole.
W czasie uroczystej mszy
poświęcono sztandar i honorowe
gwoździe.

Po raz pierwszy odśpiewano hymn
szkoły, którego autorką jest P.
Dagmara Kupczyk, a muzykę
skomponował P. Andrzej
Martinson.Odsłonięto figurkę Św.
Barbary, której fundatorem jest
dyrektor KWK Ziemowit- Piast.

Szczegółowa relacja z tej
niezwykłej uroczystości w wydaniu
specjalnym.

.

.

Szkolna grupa
taneczna 
SENIORITAS 
 na powiatowym
konkursie 
talentów 
zdobyła 463
głosy, które
zadecydowały
o wygranej 
w konkursie
publiczności
przez internet.
Filmik z
występem grupy
został nagrany

podczas finału
konkursu
"Talent show "
w Bieruniu i
opublikowany na 
stronie
internetowej
Facebook
na profilu 
'' Silesiasolar ''

S.Mateja
N.Parusel

  6 grudnia 2019r.
do dzieci z
naszej szkoły 
przyszedł
Święty Mikołaj, 
który rozdawał
prezenty
uczniom. 
Starsi
nawzajem
obdarowywali
się 
podarunkami.

W tym czasie
nasz szkolna
grupa taneczna
"SENIORITAS"
pojechała po
odbiór nagrody
publiczności. 
Wręczono ją 
w siedzibie
 e-SBL.net
 w Lędzinach.

S. Mateja
N. Parusel

Wróżby andrzejkowe
przygotowali uczniowie klasy
siódmej.
Pod opieką P. L.Patałąg.
Wszyscy uczniowie oraz
przedszkolaki brały udział
 w tym wydarzeniu.
Pamiętamy o tradycjach
 i zwyczajach na naszym
terenie.  W ramach
realizowania edukacji
regionalnej zgłębiamy
tajemnice dawnych zabaw.
Tajemniczy nastrój,
niesamowita atmosfera
towarzyszyła całej zabawie. .

.
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  WSPÓŁPRACA

W ramach współpracy z innymi
szkołami , które mają za swoją
patronkę Św. Barbarę , pani
Dyrektor M. Horst uczestniczyła w
uroczystości odbywającej się w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4 w Katowicach .
Na ścianie budynku zawisła tablica
upamiętniająca najsławniejszego
absolwenta tej szkoły.

Konkurs odbył się 9 grudnia 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w VI Edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno –
Ekonomicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w
Lędzinach. Naszą szkołę godnie reprezentował dwuosobowy zespół:
Patrycja Wołoch i Jakub Karwat. Uczestnicy wykazali się wiedzą na
temat funkcjonowania banku, wiedzą matematyczną a także
umiejętnością współpracy. Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone,
 a każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek za udział w konkursie.

VI Edycja Powiatowego Konkursu
Matematyczno –Ekonomiczny

.

.

GODOMY PO ŚLONSKU,

to konkurs powiatowy, który
zorganizowały nauczycielki 
z PZS w Lędzinach. W kolejnej
edycji uczniowie mieli
możliwość zmierzyć się 
z tekstami gwarowymi. "Chociaż
nie mówimy  w domach gwarą,
to chętnie sięgamy po teksty,
które są mową naszych
przodków".
Naszą szkołę reprezentowały :
Zosia Lamik i Oliwia
Jędrzejaszek. 

    Walczymy z
arachnofobią 

Wystawa pająków to doskonały
sposób na pozbycie się 
fobii.  Bliższe spotkanie z tymi
małymi zwierzątkami lądowymi
spowodowały, że przestaliśmy
się ich bać. "Kto się odważy i
weźmie pająka na rękę - dajemy
taką możliwość - przekona się, że
one wcale nie czyhają, by się na
nas rzucić"- mówił wystawca.
Opiekun pajęczaków położył na
dłoń pająka chętnym uczniom.
To doświadczenie pozwoliło nam
polubić te niezwykłe stworzenia. 
Wiedza jaką przekazał nam
hodowca pozwoliła nam opanować
nasz lęk. 
                       Wojtek Majer

.

.
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Redakcja gazetki:
Urszula Karwath, 
Bartosz Kowalczyk, 
Jakub Karwat, 
Wojciech Dolina,
Sandra Mateja.

J.Karwat,  N.Parusel
W.Dolina,  W.Majer,
S.Mateja,U.Karwath
Redakcja gazetki szkolnej

.

CHLEB MIŁOŚCI

A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości.
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości.
A łamiąc okruch biały,
Wśród nocy świętej ciszy,
Niechaj się serca nasze
Jak dzwony rozkołyszą.

„MALEŃKA MIŁOŚĆ”
 Jak to dobrze, że są święta w naszym życiu szarym,
 każdy przeżył i pamięta wielkie dziwy, czary i to światło tajemnicze,
  i to ludzkie szczęście, gdy ożywia gwar ulic nocą, na wsi, w mieście.
 Jak to dobrze, że są święta z ich urokiem, z wdziękiem..
 Każdy człowiek zapamiętał te kolędy piękne i choinkę ustrojoną,
 jak na bal czarowny, i Wigilię wytęsknioną, i tę noc cudowną.
 Jak to dobrze, że są święta, które godzą wszystkich, kiedy ludzie  
 i zwierzęta są nam drodzy, bliscy winy sobie przebaczają.
 Miłość ludzi łączy i łzy szczęścia napływają  wilgotnieją oczy.

.

Makówki Składniki: ok. 1 litr mleka, 250g zmielonego
maku,100g orzechów, 100g orzechów włoskich,120g
rodzynek,ok. 80g cukru, 2 łyżki masła, 2 łyżki
miodu,olejek migdałowy,bułki pszenne.

Makówki to słodka potrawa wigilijna znana głównie 
na Śląsku. Kultywujemy tradycje regionalne.
Sposób przygotowania:
-Bułki pokroić na cienkie plasterki. Odstawić na bok.
-Mak wsypać do garnka, zalać mlekiem i dodać
masło. Zagotować.
- Kolejno dodać miód, cukier, orzechy i rodzynki.
-W misce ułożyć pierwszą warstwę bułki. Na bułkę
wyłożyć gorącą masą makową. Ułożyć kolejną
warstwę bułki i na nią wyłożyć masę makową.
 Na przemian układać plasterki bułki i masę makową,
aż do wyczerpania składników.
Na górze powinna być warstwa maku.
 Z góry udekorować posiekanymi bakaliami. 
Życzymy smacznego!    

.
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