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                  ŚWIĄTECZNIE W SZKOLE!

Dnia 20 grudnia 2013r. w
naszej szkole odbył się
Kiermasz Świąteczny. 

Na straganach znalazły się
ciasteczka , dekoracje
świąteczne, a nawet
biżuteria. Każdy miał
szansę zabawić się w
sprzedawcę i  na klasowym
straganie sprzedać jakąś
rzecz. Pomimo lekcji, klasy
okazałe się bardzo
przedsiębiorcze. Dochód
zebrany ze sprzedaży

zostanie przeznaczony na
bieżące wydatki każdej z
klas m.in. na
dofinansowanie wycieczek.
W międzyczasie w szkole
odbyły się klasowe wigilijki.
Wszyscy byli bardzo
zadowoleni z prezentów ,
które znaleźli pod klasową
choinką. Podzieliliśmy się
opłatkiem , złożyliśmy
świąteczne życzenia oraz
śpiewaliśmy kolędy. Na
zakończenie dnia
zaproszono

nas do obejrzenia 
przedstawienia w
wykonaniu młodych
aktorów, którzy pracowali
pod czujnym okiem Pani
Magdaleny Pieszko  i Pani
Ilony Stępniewskiej-
Towarek.
Bożonarodzeniowa historia
wszystkich wzruszyła.
Życzenia świąteczne Pani
Dyrektor zakończyły część
artystyczną. Wszyscy
spędzili mile  ten dzień. 
( Patrycja Knura) 

Półkolonie zimowe
zorganizowało
Stowarzyszenie "Inicjatywa".
W programie znalazły się
warsztaty  teatralne,
plastyczne, warsztaty
kulinarne oraz wycieczki. W
czwartek, 23 stycznia grupa
dzieci  pojechała do Cinema
City w Rybniku, aby
obejrzeć film "Robaczki z
zaginionej doliny", a później
bawiła się w Figloraju.  W 
piątek wszyscy zobaczyli
spektakl "Dziadek do
orzechów" w Teatrze
Ateneum w Katowicach. To
były naprawdę fajne ferie!  

                                  FERIE, FERIE I PO FERIACH!
Grupa uczniów z klas 1-4  w  pierwszym tygodniu ferii brała udział w
półkoloniach zimowych. Był to naprawdę udany tydzień ferii!

27 grudnia świerklańskie
dzieci wyruszyły głosić
wśród mieszkańców Dobrą
Nowinę. Choć było zimno, z
uśmiechami pukali od drzwi
do drzwi. Oprócz pieniędzy
na misje, zebrali mnóstwo
słodyczy, które wysłali 
dzieciom z Kongo. Ogromna
radość  wypełnia serducha
tych, którzy  przyczyniają
się do pomocy biednym
dzieci. 
     (Natalia Antończyk)

       Czy kolędowanie może  
                być frajdą? 

.

         Klasy IV-VI
I m.- klasa 5 b 602,5 kg  
II m.- klasa 4b- 376,5 kg  
III m.- klasa 5a 267,5 kg  
        Indywidualnie:
I m.- Weronika Rychter 
             kl. 5b – 400 kg
II m.- Marcin Wilk 
              kl.1a -305 kg
III m.- Ksawery Kosarski 
             kl. 5a  - 153,5 kg

Wyniki zbiórki makulatury
             Klasy 1-3
      I m. - kl. 1a - 324kg
   II m. - kl. 2a - 262,5 kg
   III m.- kl. 2b - 208,5 kg
         DZIĘKUJEMY:)
   Samorząd Uczniowski

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 8 02/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMĄDRALLA

Święta, ferie i po
odpoczynku.
Zawiadamiam, że czas
leniuchowania,
balowania i objadania
już się skończył. Mam
nadzieję, że ten wolny
czas spędziliście
udanie. No ale teraz do
roboty, zaczęło się II
półrocze! Pamiętajcie,
że macie dług u
niektórych nauczycieli,
którzy podciągnęli
Wam stopnie na ciut
wyższe. Wiecie, że to
był prezent świąteczny!
Bierzcie się do roboty

od razu, bo
obiecaliście. 
A w tym wydaniu
naszej „Mądralli”
fotorelacja z
kiermaszu 
świątecznego (str.3)
Korzystając z okazji,
życzę w Nowym Roku,
dużo zdrowia i siły
potrzebnej do
wypełnienia naszych
postanowień. Niech
2014 Rok będzie
wyjątkowy i owocny
             Patryk Cyrulik 
           (red. naczelny)

SKŁADNIKI:
100 ton śniegu,100 l bałwanów, 10 kg
bezpieczeństwa,100 ml szybkich sanek, 200 kg
zabawy na nartach,50 dag wspaniałych łyżw, 800
g odpoczynku, 900 dag śnieżek .
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA :
Do miski wrzucić śnieg i bałwany .W rondelku
wymieszać szybkie sanki, zabawy na nartach i
wspaniałe łyżwy . Masy razem zamieszać .
Dodać śnieżki,bezpieczeństwo i odpoczynek.
Naszą masę piec w -20 *C . I gotowe , można
wracać do szkoły. :D           (Patrycja Wala )
           

Okazało się, że Pani Ania musiała pomóc kilku
gagatkom w zabraniu potrzebnych strojów
gimnastycznych. Gdy już przyszła, wszyscy
poszli do szatni  przebrać się. Pierwsze , co
dziwne, przebrały się dziewczyny  i postanowiły
zająć czas rozmową z wychowawczynią. Potem
dołączyło paru chłopców . W końcu dotarli
wszyscy. Ostatni wyszedł z szatni Szymon. Na
widok którego  Wiktoria zaczęła się ogromnie
śmiać.  Potem wszyscy już wiedzieli,  o co
chodzi. Popatrzyliśmy na Szymona  i
zauważyliśmy, że nie ma spodenek. Szymon
nawet tego nie zauważył. Już chciał wejść na salę
gimnastyczną, ale Mikołaj mu powiedział, że nie
ma spodenek. Szymon szybko zawrócił do
szatni, a my śmialiśmy się dalej. Okazało się, że
jego spodenki zostały w torbie. Był pewien, że je
ubierał. Sam był zaskoczony. (Julia Koźlik)

W pierwszej klasie 5C przytrafiła się  niezwykła
historia. Jak co dzień uczniowie przyszli do
szkoły na 8 rano. Minęły dwie pierwsze lekcje ,
a po nich wychowanie fizyczne. Gdy
zadzwonił dzwonek, wszyscy się ustawili i
czekali na wychowawczynię - panią
Anię.Czekali, i czekali, i czekali.

...

                       STOPKA REDAKCYJNA
              Redaktor naczelny: Patryk Cyrulik
                        Z-ca: Patrycja Wala
Dziennikarze: Patrycja Knura,Natalia Antończyk,
Joanna Białecka, Julia Koźlik, Krzysztof Fudala
             Opiekun:Bogumiła Szmidt-Kruk

     Drodzy Czytelnicy   
             "Mądralli"!

               PRZEPIS 
     NA UDANE FERIE!

      Zapraszamy 
     na blog SKO
http://www.szkolne
    blogi.pl/blog
       /holeszko
       swierklany
 To blog stworzony
przez grupę
uczniów  naszej
szkoły. 
   Zobacz i polub:)

   GÓRA GROSZA
        Zebraliśmy 
      579 zł 10 gr.
I m.- 85, 13 zł kl 2a
II m. -83,06 zł kl. 5b
III m.- 65,47 zł kl. 3a
IV m.- 56,75 zł kl. 2b
V m.- 46,39 zł kl. 6a
   DZIĘKUJEMY:)
Samorząd
Uczniowski

Wyniki Super Klasy
         4a-550
         4b-900
         5a-825
         5b-800
         5c-725
         6a-875
         6b-700

  GRATULUJEMY!

                                    ZAGINIONE SPODENKI
                      czyli najśmieszniejsza historia w klasie 5c

Red.
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„Skubani” to  śmieszna, animowana  komedia, która  opowiada o przygodach indyków. Jest
przeznaczona dla całej rodziny. Grupa indyków cofa się w czasie do dnia  pierwszego Święta
Dziękczynienia. Chce ocalić przyszłe pokolenia ich gatunku i sprawić, aby nie były głównym daniem na
świątecznym obiedzie. 
„Robaczki z Zaginionej Doliny” jest to film animowany i przygodowy.Między czarnymi a czerwonymi
mrówkami wybucha wojna o pudełko z kostkami cukru pozostawione przez ludzi po niedzielnym
pikniku, W ich rywalizacje wplątuje się zagubiona biedronka, która przyłącza się do czarnych.
To zapoczątkowuje niezwykle przygody malej biedronki i jej nowych przyjaciół w kolorowej Zaginionej
Dolinie                       
Asia Białecka (za Cinema City, Wprost)

.

       STOP KLATKA POLECA "SKUBANYCH" 
         I "ROBACZKI  Z ZAGINIONEJ DOLINY"!

Czy znasz swoich
nauczycieli? 

Jeśli tak, to
zapraszamy do
konkursu
fotograficznego.
Zastanów się nad
zdjęciami
umieszczonymi obok!
Może zauważasz
jakieś podobieństwo do
nauczyciela, którego
spotykasz w szkole.
Podpowiedź:

To nauczyciele 
przedmiotów, które
pojawiają się
najczęściej  w planie
lekcyjnym. 
Swoją odpowiedź
zapisz na kartce 
i przekaż naszemu
redaktorowi
naczelnemu -
Patrykowi Cyrulikowi z
5b. Na zwycięzców
czekają ciekawe
nagrody! (Redakcja)

.

.

..

HUMOR JASIA
- Jasiu!Czy wierzysz w
życie pozagrobowe?
- Nie. Dlaczego?
- Bo przed szkołą stoi
twój dziadek, na
którego pogrzeb
zwolniłeś się wczoraj z
lekcji.
---------------------------
- Proszę pani! Jest już
połowa semestru, a my
mamy tylko jedną
ocenę w dzienniku.
- Siadaj! Jedynka! Już
masz dwie.

---------------------------
Ciocia mówi do Jasia:
- Ale Ty jesteś do mnie
podobny...
- Mamo... Ciocia mnie
straszy!
---------------------------
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..."

         KONKURS!!!
        KTO TO TAKI?

Czy wiesz, że...

*
Rekord prędkości na
nartach wynosi
248,105 km/h.
Pozazdrościłby
niejeden samochód.
*
Najszybszy człowiek(
Tim Montgomery,
USA) pokonał 100 m w
9,78 s. Jego prędkość
wynosiła  zatem.....
36,8 km/h.
*
Proporcjonalnie do
wielkości
najsilniejszymi
owadami

są chrząszcze. Są w
stanie utrzymać 850-
krotnie większy ciężar
niż ich ciało.
*
Kury chodzą wcześnie
spać, ponieważ widzą
świat w kolorach. Gdy
zapada zmierzch, gdy
robi się szaro, ptaki te
przestają widzieć.
*
Słonie zjadają do pół
tony pokarmu
roślinnego dziennie, a
ich zęby ważą 4 kg
każdy.
                     (red)
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