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              Wrzesień? To do szkoły!!! :)

      Wracamy po prawie półrocznej przerwie!!!      Reaktywacja "Jedynki"!!!

   Po prawie półrocznej
przerwie nareszcie
wróciliśmy do szkoły!!! 
W końcu możemy się
zobaczyć "na żywo", a nie
tylko na monitorach
naszych komputerów.
Chyba nie ma nikogo, kto by
się z tego nie cieszył.
Życzymy wszystkim
POWODZENIA w nowym
roku szkolnym.

Z uwagi na pandemię nie możemy zapominać 
o przestrzeganiu procedur dotyczących zasad
bezpieczeństwa. Pamiętaj więc o tym, by:
* Zdezynfekować dłonie przed wejściem do szkoły
i założyć maseczkę, którą zdejmujemy w klasie.
*Zachować odstęp, gdy siedzimy w ławkach.
*Nie wchodzić do nie swojej klasy, by  porozmawiać 
z kolegą\koleżanką.
*Nie pożyczać sobie przyborów lub podręczników, nie
dzielić się piciem czy jedzeniem.
*Podczas objawów choroby nie przychodzić do szkoły.
                                                      #VanessaS

Po kilku latach przerwy,
nasza szkolna gazetka
"Jedynka" znowu działa.
Tak jak kilka lat temu, tak
i teraz  znajdziecie w naszej
gazetce wiadomości na
temat tego, co się dzieje 
w naszej szkole. A teraz
czas na przedstawienie
naszych dziennikarek 
z klasy 8c:
- Jagoda Bugla
- Karolina Gajewska
- Wiktoria Mazur

- Vanessa Sołowska
- Nadia Wałach
- Vanessa Wojciechowska
- Natalia Zalenga

A może Ty chciałbyś
dołączyć do zespołu
redakcyjnego? Zapraszamy
:)
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                              DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

                  
Jeśli myślicie, że będziemy chodzić do szkoły całe 10 miesięcy, to grubo się mylicie!!! Oczywiście w święta, ferie zimowe mamy
wolne, ale czy tylko wtedy? Otóż nie! Poniżej przedstawiamy kalendarium dni wolnych w naszej szkole.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12-6.01.2021
Ferie zimowe 1.02-14.02.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04
Egzamin Ósmoklasisty 25.05-27.05 (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII) ·  
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021
Dodatkowe dni wolne
·  04 i 05.01.2021. dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
·  01.06.2021r. – Dzień Dziecka i Dzień Sportu - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
   04.06.2021r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                             #Jagoda

     RADA UCZNIOWSKA 2020/21

W tym roku wybory do Rady
Uczniowskiej odbyły się w inny sposób
niż zawsze. Dotychczas głosowaliśmy w
czerwcu, zaś 
w tym roku we wrześniu. Głosowanie
również miało inną formę. Zamiast
przedstawiania się kandydatów na forum
szkoły, głosowanie odbyło się 
w klasach. Członkowie nowej Radu
Uczniowskiej naszej szkoły to: 
Marta Pietrwalska - przewodnicząca
Jagoda Bugla- zastępca
przewodniczącej
Członkowie:
- Karolina Gajewska
- Dawid Witoszek
- Hania Ryfczak
- Zosia Stacha
- Kinga Pająk
- Patryk Budzyński
- Nikodem Kotala
- Wiktoria Sobala
- Kasia Koźlik
- Alicja Biernacka

Opiekunem Rady Uczniowskiej,
wybranym przez wszystkich uczniów
została Pani Katarzyna
Gruszkowska.            
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          Najważniejsze daty 
                   i postacie
4 listopada 1908 roku- Pierwsze zajęcia w dwupiętrowej szkole.
11 maja 1907 roku- Rozpoczęcie budowy szkoły, którą prowadził mistrz
budowlany- Herzer.
19 października 1907 roku- Ówczesny proboszcz dokonał poświęcenia
placówki.
Ignacy Żydek- Był pierwszym kierownikiem szkoły. Pełnił on tę funkcję do
1912 roku. Rydułtowianin był jednocześnie nauczycielem i organistą. 

          #dzienszpilki     
                                                       Dzień Szpilki w Jedynce

#dzienszpilki

                 Historia szkoły
                  w odcinkach 
Jako redaktorzy "Jedynki" nie mogliśmy przeoczyć w
naszej gazetce bogatej  historii naszej szkoły. 4 listopada
będziemy świętować 112 rocznicę rozpoczęcia pierwszych
zajęć szkolnych. Dzięki przodkom, którzy ją  zbudowali
dane nam jest uczęszczać do tej placówki. 
Najwcześniejsze wzmianki o istnieniu szkoły na terenie
Rydułtów pochodzą z XVII wieku, jednak budowę  naszej
szkoły rozpoczęto 11 maja 1907r.  Całkowity koszt jej
powstawania wyniósł wówczas 91 tysięcy marek (ok. 207
tysięcy złoty). Proboszcz Paweł Bernert dokonał
uroczystego poświęcenia nowego obiektu. 
Uczniowie rozpoczęli lekcje w dwupiętrowej szkole
liczącej 12 sal lekcyjnych. Pierwszym nauczycielem i
kierownikiem "Jedynki" został Ignacy Żydek. 
     Od tego czasu budynek naszej szkoły ulegał licznym
transformacjom: dobudowywano kolejne skrzydła szkoły,
salę gimnastyczną, boiska, aż wreszcie halę sportową.
Dziś możemy uczyć się w nowoczesnym, kolorowym
budynku.
                                                                                     #VanessaS.

25 września obchodziliśmy Dzień Szpilek. 

Wszyscy wiedzą jak kobiety kochają szpilki. Dlatego po raz
drugi 25 września warszawski salon mody znajdujący się przy
ulicy Moliera 2 wraz z fundacją Alivia zainicjował wyjątkową
akcję w mediach społecznościowych – Dzień Szpilek. Tego
dnia wystarczyło wrzucić zdjęcie w szpilkach na Instagram
lub Facebooka z hasztagiem #DzienSzpilek – za każde zdjęcie
Moliera 2 przekazało 2 PLN na rzecz fundacji Alivia działającej
na pomoc osobom z chorobą nowotworową. Ponieważ
Moliera 2 jest dobrze znane jako #KrolestwoSzpilek w akcję
zaangażowały się nie tylko Klientki i Obserwatorki, ale także
największe polskie gwiazdy - między innymi Kasia
Sokołowska, Magda Gessler, Beata Kozidrak, Małgorzata
Rozenek-Majdan, Hanna Lis, Paulina Sykut-Jeżyna, Ewelina
Lisowska, Edyta Zając.

Dzień Szpilek odbył się również w naszej szkole. W ostatni
wrześniowy piątek dziewczyny z klas 7 i 8, a także panie nauczycielki
założyły buty na szpilkach, by wziąć udział w tej fantastycznej akcji.
                                                                            #Wiktoria

.

Wiktoria
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Co warto zobaczyć? Co warto przeczytać? - Polecamy filmy 
i książki :).

“Cudowny
chłopak” to

znakomity lek  na
nieudany,

najgorszy z
możliwych, dzień.

“Cudowny
chłopak”
opowiada o tym,
jak Auggie radzi
sobie ze światem
i jak świat radzi
sobie z
Auggie’em.

“Cudowny
chłopak” to film
przede wszystkim
opowiadający o
tym, że z natury
jesteśmy dobrzy.

                PANNAWAGA

Sympatyczna i towarzyska, mądra i zdolna,
łatwo osiąga w szkole sukcesy, ma wielu
kolegów, lubią ją nauczyciele.

Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i
wrażliwe.  Łatwo się uczą, ulubione
przedmioty stają się ich pasją. Łatwo
nawiązują kontakty, mają dużo szkolnych
kolegów, świetnie nadają się do pracy
grupowej. Bywają uparte, mają poczucie
humoru. Trudno je przekonać do zmiany
zdania. Umieją przekonywać do swoich
argumentów, chociaż same zwykle nie dają
się przekonać do czyichś racji. Wszystkie
sprawdziany nie sprawiają im większej
trudności. Nie lubią wf-u, wolą rozrywki dla
umysłu, np. szachy.

Ulubione przedmioty: języki obce, literatura,
historia, matematyka

Rozpoczynamy cykl "Co warto...", 
w którym chcielibyśmy rekomendować
Wam warte polecenia książki lub filmy.
Dzisiaj jeden z naszych ulubionych
filmów: "Cudowny chłopak".

Horoskop na cały rok szkolny 2020-2021!!!. To tu
możesz przeczytać, co Cię czeka w kolejnych
miesiącach :). Już dziś dwa pierwsze znaki
zodiaku: Waga i Panna

Głównym bohaterem filmu jest Auggie. To
niezwykle inteligentny, zabawny i przepełniony
marzeniami dzieciak. Los jednak nie był dla niego
zbyt łaskawy dając mu niezwykle rzadką mutację
genów, która zdeformowała jego twarz.  Dopiero
po 27 operacjach choć trochę zaczęła ona
przypominać ludzką. Jednak nadal dla wielu ludzi
jest odrażający.
Jego marzeniem jest zostać kosmonautą .
Próbuje ukryć się pod hełmem, który kiedyś
dostał pod choinkę. Po latach zdalnego
nauczania z mamą ,jego rodzice decydują się na
wysłanie go do szkoły publicznej. Co z tego
wyniknie, dowiesz się oglądając niezwykle
wzruszający film, którego przesłaniem może być
stwierdzenie, że nawet jeśli błądzimy i
zachowujemy się źle, raniąc przy tym ludzi, to
jest w nas potencjał na zmianę na lepsze.
                                                 #Nadia

Horoskop

 Panny są bardzo poukładane i rozsądne.
Dlatego uchodzą za wzorowych uczniów,
równocześnie ciesząc się popularnością wśród
rówieśników. Sytuacja idealna! Uważaj, bo w tym
roku ktoś będzie próbował to wykorzystać, bo z
zazdrością patrzy na Twoją pozycję w szkole.
Możliwe, że całkowicie zmieni się Twoje
postrzeganie swojej ścieżki zawodowej. Jeśli nie
jesteś zdecydowana/y, co chcesz robić dalej,
jeśli chodzi o edukację, może warto udać się do
szkolnego pedagoga i z nim to przedyskutować?
Tak, wiemy, wszystko najlepiej robisz sam, ale
czasem warto zaryzykować i skonsultować coś z
innymi, zwłaszcza na tym etapie zdecydowanie
życiowo mądrzejszymi od Ciebie.
                                           #Karolina

Karolina
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