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     Wstępniak naczelnego

           W I T A J C I E    W   N A S Z E J  S Z K O L N E J   B A J C E!

.

Wracamy po wakacjach! 
Pierwszy dzień w szkole dla
nas zapowiadał się tragedią.
Starsze klasy myślały tylko
o tym, kiedy znów będą
wakacje oraz kiedy skończy
się rok szkolny, który nawet
nie rozpoczął się na dobre:)
Natomiast klasy pierwsze
miały tylko jedno w głowie
CUKIERKI!!! Pani Dyrektor
jak co roku czytała list, który
napisała do nas Pani

Minister Edukacji
Narodowej.  Po akademii
odbyły się spotkania z
nauczycielami, a potem
mogliśmy iść do domu i
przygotować się do szkoły. 
Zapraszamy do lektury
najnowszej "Mądralli".

Nikola Niemiec (nowy
redaktor naczelny)

   NOWY ROK SZKOLNY! NOWE PLANY!    
    

         Początek roku
szkolnego zapowiadał się
naprawdę przyjemnie. 
       
       Choć wakacje się
skończyły, wszyscy z
utęsknieniem czekali na
spotkanie z kolegami i
ulubionymi nauczycielami.
1 września rozpoczął się
nowy rok szkolny
2014/2015. Najpierw
wszyscy spotkaliśmy

się na Mszy św. o g. 8.00,
a o 9.30  na sali
gimnastycznej uroczyście
powitała nas p.Dyrektor
Katarzyna Ciesielska, która
życzyła wszystkim
przyjemnej nauki.
Szczególnie ciepło powitała
pierwszoklasistów, którzy
najbliższe sześć lat spędza
razem z nami.

       A co

nowego w szkole?
Niektóre sale zostały
pomalowane i zakupiono
nowe tablice.Do
poszczególnych klas doszli
nowi uczniowie, którzy
chcą się uczyć razem z
nami. Tak jak w zeszłym
roku ruszył konkurs ,,Super
Klasa". Ten rok szkolny
będzie naprawdę ciekawy! 
(Patrycja Knura)

Pierwszy dzień w szkole
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POCZĄTEK ROKU  SZKOLNEGO ZAPOWIADAŁ SIĘ.... -
przeczytaj o tym,co czuli Wasi koledzy,kiedy skończył się czas
wakacji.

HEJ HO! HEJ HO! DO
SZKOŁY BY SIĘ SZŁO!

W I T A J   S Z K O Ł O!

Pasowanie na
pierwszoklasistów
odbyło się tradycyjnie
podczas Święta
Szkoły- 26 września.
Wszyscy złożyli

przysięgę w obecności
kolegów i koleżanek z
klas starszych.
Powodzenia!

Wrzesień dla wielu z nas okazał się
"koszmarem",szczególnie dla
pierwszoklasistów, dla których skończył
się czas beztroskiej zabawy. Nie
martwicie się jednak. Szkoła to wielka
przygoda, nowi koledzy, koleżanki,
zdobywanie wiedzy, doświadczeń...

Dla mnie początek
roku szkolnego
zapowiadał się dużą
ilością kartkówek i
powtórzeń z
poprzednich klas.
Zgodnie z
oczekiwaniami prawie
codziennie piszemy
jakiś sprawdzian.
Każdy z nas przystąpił
z nowymi siłami do
nauki.
W czasie wakacji
zostały przemalowane
niektóre sale lekcyjne.
Do niektórych sal
wstawiono nowe
tablice. Nauczyciele
pozostali ci sami,

więc wiemy, jakie mają
wymagania. 
(Magdalena Wodecka)
--------------------------
Początek roku
szkolnego zapowiadał
się tragedią! Jak to
będzie z tym porannym
wstawaniem?! Jedynie
dzieci z klas 1 cieszą
się, a w głowie jedno
słowo "TYTA!".
Zobaczymy, jak się
potoczy ten kolejny rok
szkolny. Pozdrawiam
wszystkich uczniów
(Nikola Faber :3)

Początek roku
szkolnego zapowiadał
się fajnie. Czwarta
klasa, nowi
nauczyciele,nowe
przedmioty...wszystko
nowe!Jest więcej
sprawdzianów,
kartkówek,panie więcej
wymagają, ale poza
tym jest fajnie.
Zapisałam się na wiele
zajęć pozalekcyjnych. 
(Natalia Sobik)
---------------------------
Mój pierwszy dzień w
szkole był trochę
nudny, ponieważ

moja siostra stała się
pierwszoklasistką i
musiałam na nią długo
czekać . Bardzo się
ucieszyłam, gdy
zobaczyłam koleżanki,
których nie widziałam
dwa miesiące.
Niektórzy się nie
cieszyli, bo wiedzą, że
czekają ich  kartkówki i
sprawdziany, a do tego
jeszcze sprawdzian
szóstoklasisty :(          
     (Żaneta Nitner )

Początek roku
szkolnego zapowiadał
się ciekawie. Jako
najstarsi uczniowie
możemy dawać
przykład pierwszym
klasom. Dla
szóstoklasistów to
będzie ciężki rok.
Musimy porządnie
przygotować się do
sprawdzianu po szóstej
klasie. Oprócz nauki
czeka mnie wspaniała
przygoda na zajęciach
dziennikarsko-
fotograficznych. Myślę,
że ten rok będzie przez
10 miesięcy ciekawy!

  (Natalia Antończyk)
--------------------------
Rok szkolny dla mnie
zapowiadał się
koszmarnie, ponieważ
nie chce mi się chodzić
do szkoły. Każdy z
trudem żegnał wakacje
i dni wolne od nauki.
Chociaż początek roku
szkolnego był  nudny i
niefajny, to w szkole i
tak będzie wesoło:)      
     (Julia Koźlik)

W pierwszym
tygodniu września
demokratycznie
wybieraliśmy
Samorząd
Uczniowski
Z każdej klasy
zaproponowano
dwóch
kandydatów.  Głosy
mogli oddać
uczniowie klas 4-6.

Po zaciętej walce
przewodniczącą
SU została
Weronika Rychter,
zastępcą Adrian
Legut,  skarbnikiem 
Amelia Marcol, a 
Kamil Musiolik
sekretarzem. 
Gratulujemy!
(Magdalena
Wodecka)

      KO N K U R S  
 SUPER  KLASA
4a= 50 pkt
4b= 100 pkt
4c= 25pkt
5a= 75 pkt
5b= 100 pkt
6a= 25 pkt
6b= 25 pkt
6c= 25 pkt     (ż.n)

.

.

Klasa 1d z wychowawcą

Pierwszy dzień pierwszoklasistów
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T R O P E M   
       P R Z Y R O D Y

D Z I E Ń    E U R O P E J S K I    N A  W E S O ŁO!

Ostatni rajd, w którym
wzięłam udział razem
z rodziną, odbył się
20 września. Rajd ten
organizowało
Stowarzyszenie
"Inicjatywa" z naszej
szkoły.Postanowiliśmy
przejść trasą
Przełęczy Kubalonka.
Wyruszyliśmy o 8:00
rano. Droga była
przyjemna i chwilami
śmieszna, ponieważ
przechodziliśmy
przez różne
przeszkody np. błoto,
kałuże , po pniach, a
czasem cienkich

gałązkach. Ale
daliśmy radę! Po
drodze robiliśmy
krótkie przerwy . Pod
koniec, zmęczeni
odwiedziliśmy
schronisko na
Stecówce. Okazało
się, że odpoczynek
był bardzo potrzebny .
Oprócz rodzin z
dziećmi maszerowali
także seniorzy z
kijami 
Kolejny Rajd w
Beskidy  nam się
udał! 

 (Magdalena Kuś)

.

30 września odbył się w naszej szkole Dzień Europejskich Języków.Dzień ten przygotowały
p.Anna Karpińska i p.Michalina Trybuś. W ramach tej imprezy odbył się konkurs klas 4-6, a jego
wyniki przekładały się na punkty Super Klasy. 

Wszystkie  klasy przygotowały plakat oraz krótką prezentacją danego kraju.Prezentacje wypadły
ciekawie, ale jurorzy musieli wydać werdykt. Klasa 4 b i 5 b zdobyła pierwsze miejsce, drugie miejsce 5
a, trzecie miejsce  4 a. Klasy czwarte jako najmłodsi wystąpili chyba najlepiej.  Klasa
 4a zaprezentowała francuski taniec, a klasa 4b zaśpiewała i zatańczyła. Klasa 6 b zrobiła  prezentację
multimedialna, na której znalazł się fotomontaż zdjęć szóstoklasistów w najważniejszych miejscach w
Londynie.Ten dzień był ciekawy, bo dowiedzieliśmy. Szkoda,że w ciągu roku jest tylko jeden taki dzień.
:)                  (Natalia Antończyk)

Czy nie zastanawiało
was, jakie mamy
zwierzątka w szkole?  
W sali nr 7 (pracowni
przyrodniczej) mamy : 
rybki i chomika.  
Skąd możemy czerpać
wiedzę o przyrodzie? :
- atlasy , książki
przyrodnicze itp. 
- strony edukacyjne 
- programy
przyrodnicze 
Jednak najcenniejsze
są własneobserwację. 

 (Martyna Piksa)
--------------------------
Przyrody uczy nas
pani Agnieszka Bryja.
A uczymy się wielu
ciekawych rzeczy np.:
obserwujemy świat
przez mikroskop,lupę
czy lornetki,
wskazujemy kierunki z
pomocą kompasu.
(Karolina Kuczera)

NiUSY SPORTOWE 
Od września w szkole
odbywają się zajęcia
sportowe tzw. SKS-y.
Trenujemy piłkę
siatkową z p.Magdą
Pieszko w każde
wtorki w godz. 14:30
do 16:00 Natomiast
SKS z piłki nożnej
prowadzi p. Przemek
Szpyra. Zajęcia
odbywają się w
poniedziałki od g.
14:30  do 15:55, w
środy od 14:30 do
15:00 i w piątki

od 14:30.
Zapraszamy
wszystkich, bo ruch
to
zdrowie!(Ag.Garbocz)
---------------------------
Na naszych SKS-ach
przygotowujemy się
również do zawodów
Nasi trenerzy są
bardzo wymagający i
często z nami grają.
Strasznie nas
wymęczają, ale poza
tym jest bardzo fajnie.
    (Robert Faber)
  

.

. .

Europejski Dzień Języków

Klasa 5b na wycieczce w Budapeszcie

Jury Chomik
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TO LUBIMY OGLĄDAĆ!   TO LUBIMY CZYTAĆ!   TEGO LUBIMY
SŁUCHAĆ! czyli o tym, co nas kręci.

"Mądralli"

     Gazeta "Mądralla" powstaje w ramach dodatkowych zajęć    
       dziennikarsko- fotograficznych "Przygotowani na szóstkę!".

Redaktor naczelny: Nikola Niemiec
Zastępca redaktora naczelnego : Natalia Antończyk

Dziennikarze: Patrycja Knura, Magdalena Wodecka, Nikola Faber, Hanna
Pawliczek, Julia Koźlik, Agnieszka Garbocz,Magdalena Kuś,  Żaneta Nitner,
Julia Dawidowska, Martyna Piksa, Karolina Kuczera, Robert Faber, Małgosia
Brodawka, Natalia Sobik.

Opiekun grupy: Bogumiła Szmidt-Kruk
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany, email: madralla@op.pl

              K Ą C I K    K U L I N A R N Y 
Dzisiaj podam przepis na naleśniki (10 sztuk):
Składniki:150g mąki, 2 jajka, 250ml mleka,
szczypta soli, woda mineralna, olej 
Mąkę przesiać, dodać jajka, mleko i sól.
Zmiksować, przykryć ściereczką i odstawić na 30
minut. Przed samym smażeniem dodać do ciasta
wodę w takiej ilości, aby uzyskać odpowiednią
konsystencję ciasta (około 1/2 - 3/4 szklanki).
Naleśniki smażyć z dwóch stron na średnio
rozgrzanej patelni z cienkim dnem,na małej ilości
oleju roślinnego. Smacznego!                               
(Małgosia Brodawka)

     HUMOREK
--------------------------
--
Przed egzaminem
student pyta
studenta: 
- Powtarzałeś coś? 
- Tak. 
- A co? 
- Będzie dobrze,
będzie dobrze!

  S T O P K A   R E D A K C Y J N A         S T O P K A   R E D A K C Y J N A

Baśniobór to książka
fantasy autorstwa
Brandona Mulla. Ma 5
części, które znajdują
się  liście
bestsellerów
ksiązkowych.
Głównymi bohaterami
jest  rodzeństwo: 
Kendra i Seth
Sorenson.  Mają
spędzić wakacje u
dziadka. Nie są tym
zachwyceni. Dziadek
wita ich z serią
zakazów. Okazuje
się jednak,

że ten dziwny
staruszek pełni
bardzo ważną funkcję
. Jest strażnikiem
niezwykłej krainy -
Baśnioboru. Żyją w
nim pradawne
stworzenia jak trolle,
satyrowie,
czarownice czy
wróżki. Spotka ich
tam przygoda
swojego życia. A
dokładnie wydarzy
się głównym
bohaterom?
Przeczytajcie!

Zachęcam.                 
(Hania Pawliczek)
----------------------------
---
We wrześniu na
ekrany naszych kin
weszła bajka, którą
od dawna wszyscy
pokochali. Nawet nasi
rodzice dobrze ją
poznali, a mianowicie
"Pszczółka Maja".
Film zaczyna się od
narodzin tytułowej
bohaterki, która
wyskakuje z plastra
miodu znacznie

przed czasem. Maja
–miła oraz ciekawska
pszczółka  nie robi
tego, co jej karzą .
Jest tak ciekawa
świata, że nieustannie
łamie zasady ulu.
Urocza Maja znajduje
przyjaciół-
niesfornego Gucia i
pasikonika Filipa .Z
ich pomocą próbują
zdemaskować niecne
plany ministra
Bzyczyny.
(Nikola Faber)
----------------------------

Co lub kogo lubimy
słuchać? W tym
numerze polecamy
młodziutką artystkę,
która pomimo , że
śpiewa po angielsku,
jest polską
piosenkarką.
Margaret i jej dwóch
płyt "All I need" i "Add
the Blonde" fajnie się
słucha, więc
polecamy! O niej
będzie głośno nie
tylko na polskim
rynku muzycznym,
ale  i światowym!
(red) 

. .

Jaś wraca do domu
cały zmoczony.
- Co się stało? -
pyta się matka.
- Bawiliśmy się w
psy.
- No i co?
- Ja byłem latarnią...

Redakcja

Pszczółka Maja Naleśniki


