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?KONKURS !!!

?Masz pomysł         na 
nowy oryginalny      i 

ciekawy tytuł      gazetki 
szkolnej?      Weź udział          

w konkursie! Jak 
??Wystarczy podać 

swoją propozycję     w 
bibliotece szkolnej do 

25 listopada !!!

Szkoła 

2011/2012

To MY ! Zespół redakcyjny gazetki szkolnej !!! 

Na zdjęciu niestety brakuje Patrycji Niedziela



Do szkoły chodzimy zaledwie 

2 miesiące a już możemy op-

isać co ciekawego wydarzyło 

się. I tak klasa 5 a pod opieką 

pani Marioli Reclik brała ud-

ział w III Festiwalu Nauki. Na 

uczniów czekało wiele atrakc-

ji: pokazy tresury psów, po-

ścigu za przestępcą czy akcja 

ratownicza z udziałem sp-

rzętu ciężkiego. Ponadto 

uczniowie brali udział w 

różnych konkurencjach spor-

towych. Mimo, iż 

nie zdobyli żadnego 

miejsca wszystkim 

uczniom klasy 5 a 

Gratulujemy ! 

!!!

?Witamy pierwszoklasistów w murach naszej ukochanej szkoły!

?W tym roku szkolnym mamy aż trzy klasy pierwsze. Klasa 1 a, której wychowawczynią 

jest pani Barbara Gawliczek-Krząkała, klasa 1 b nad którą czuwa pani Aleksandra Rojczyk 

oraz klasa 1 c, którą opiekują się aż dwie panie: Kasia Klimek i Agnieszka Waliczek.

? Wiemy już, że zostaliście pasowani na uczniów. Przed wami teraz wielkie zadania.         

Nauka pisania, czytania i liczenia.

Pasowan

Z życia szkoły

„Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa,

całe życie potem jest kalekie”                Korczak
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Z okazji Dnia Chłopaka, dziew-

czyny z Samorządu Uczniows-

kiego postanowiły zorganizować 

wybory szkolnego Mistera.

Każda klasa wraz z wychowawcą 

wytypowała swojego kandydata. 

Spośród 15 kandydatów wszyst-

kie małe i duże kobietki, które 

wyraziły taką chęć wybrały 

trzech najsympatyczniejszych 

panów… W kategorii Mini Mister 

zwyciężył Miłosz z klasy 1b. W ka-

tegorii Mister wygrał Damian z 

klasy 6a. Trzecia kategoria – Maxi 

Mister nie przyniosła ani zwyci-

ęzcy ani przegranego. Obydwaj 

kandydaci – pan Adam i pan Michał 

zdobyli bardzo podobną ilość gł-

osów, więc okrzyknęliśmy ich obu 

naszymi szkolnymi Maxi Mister-

ami.
?

?

Wybory Mistera szkoły

W 

przeddzień Święta Edukacji Narodowej w 

naszej szkole odbyła się Licytacja Przed-

miotów Nauczycieli zorganizowana przez 

Samorząd w porozumieniu i pod nadzorem 

Rady Rodziców.

Wielu nauczycieli wsparło naszą akcję 

podarowując lubiane przez siebie przed-

mioty takie jak książki, kubki, ozdoby, 

biżuterię, maskotki czy wykonane własn-

oręcznie obrazki. Przedmioty zostały wy-

stawione w szkolnej bibliotece, gdzie mo-

gliście je oglądać przez dwa dni zanim ro-

zpoczęliśmy licytację. Każdy przedmiot 

został opatrzony metką z sugerowaną na-

jniższą ceną, którą można zapłacić by ten 

przedmiot zdobyć… O niektóre rzeczy to-

czył się zawzięty bój!

Niezwykle interesujący okazał się zegar 

pani Oli Rojczyk czy zaproszenia do ka-

wiarni Muffin Cafe sprezentowane przez 

panią Agnieszkę Kolarczyk. Wielkie zaint-

eresowanie wzbudziły również kubki ofiar-

owane przez panie Agnieszkę Bujoczek, 

Martę Czech, Małgosię Jędrejek, Martynę 

Lubojańską i Agatę Smołka. Również misie 

pani Eli Dworowy szybko znalazły właścici-

elki ;) Doskonałym prezentem okazały się 

być również ofiarowane przez panią Gabry-

się Szweda kolczyki z wisiorkiem czy zakup-

ione na prezent dla mamy  wisiorki pani Jo-

asi Pinoczek. Nie zabrakło również ga-

dżetów elektronicznych takich jak myszka 

komputowa pani Bujoczek czy jednorazowy 

aparat fotograficzny ofiarowany przez 

pana Dyrektora!

Zebrane podczas licytacji pieniążki tr-

afiły na konto Rady Rodziców i będą służyły 

całej społeczności uczniowskiej naszej sz-

koły, a udało się zebrać naprawdę pokaźną 

sumkę :)))

Wszystkim nauczycielom, którzy podar-

owali coś swojego bardzo serdecznie dzięk-

ujemy! Wszystkim uczniom, którzy chętnie 

kupowali te przedmioty również! Mamy na-

dzieję, że w naszej szkole będziecie równie 

chętnie uczestniczyć w wielu podobnych 

akcjach.

Licytacja przedmiotów nauczycielskich
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Modnie i wygodnie !!!

Halloween 

JEDYNECZKAStr. #

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą 

i odnoszący się do święta zmarłych, ob-

chodzony w wielu krajach nocą 31 paździ-

ernika, czyli przed dniem Wszystkich Św-

iętych. Halloween najhuczniej jest ob-

chodzony w Stanach Zjednoczone, Ka-

ndzie, Indii  i Wielkiej Brytanii. Mimo, że 

dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy 

się po święcie Bożego Narodzenia najwię-

kszą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.

Nasze propozycje na HALLOWEEN



Bierzemy ugotowaną parówkę 

i przekrajamy ją na połowę. 

Kupujemy małą tortillę i ro-

bimy z niej tak zwany „wac-

hlarzyk”. Na paznokcie wykor-

zystamy ke-

tchup.

Nasze 

upiorne pa-

luszki są go-

towe do zj-

edzenia!

Straszliwe potrawy
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Zł-

oż-

one razem tosty wkładamy 

do tostera. Po upieczeniu 

ozdabiamy papryką, serem i 

ketchupem.

Wkładamy kawałki czekolady do 

miseczki i rozpuszczamy w mi-

krofalówce. Gdy czekolada jest 

płynną masą wyjmujemy banana 

z zamrażalnika, nabijamy na 

patyczek i polewamy czekoladą. 

Ozdabiamy płatkami migdał-

owymi i wk-

ładamy z po-

wrotem do za-

mrażalnika na 3-

4 minuty.

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/15:zabawy-dla-dzieci-halloween-dla-dzieci/5337:straszna-potrawa-na-halloween
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/15:zabawy-dla-dzieci-halloween-dla-dzieci/5343:straszne-tosty
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/15:zabawy-dla-dzieci-halloween-dla-dzieci/5549:bananowy-duch


Zawód siatkarza, 
jak każdego in-
nego sportowca, 

to ciężka praca 
nad swoim ciałem i dł-

ugie treningi. Gracze upraw-
iający ten sport muszą się dodatk-

owo wyróżniać specyficznymi ce-
chami. Siatkarz, nie licząc pozycji 
libero, powinien być wysoki i bar-
dzo skoczny. Tę drugą cechę wyć-
wiczyć oczywiście można, jed-
nakże z odpowiednim wzrostem 
trzeba się urodzić. Myśląc o za-
wodzie siatkarza należy wziąć pod 

uwagę również fakt, że najlepsi za-
wodnicy ćwiczą od młodości. Na-
jczęściej przygoda z tym sportem 
zaczyna się właśnie w szkole na 
lekcjach wf, co lepsze drużyny gr-
ają w zawodach. Nieliczni próbują 
dostać się do szkół siatkarskich lub 
klubów. Po pierwsze treningi nie są 
łatwe, a po drugie nie każdy ma sz-
ansę na przyjęcie do drużyny. 
Droga do zostania siatkarzem jest 
więc sumą treningów oraz odpow-
iedniego pokierowania swoją karie-
rą. 

Masz tu parę faktów:

1. Czytasz gazetkę.

3. Czytasz...

4. Nie zauważyłeś , że nie ma punktu  2

5. Właśnie to sprawdzasz.

6. Śmiejesz się. 

Pię ć prawd o Twoim życiu:

1. Językiem nie mo- żesz dotknąć każdego 

Twojego zęba.

2. Jesteś głupi, bo właśnie to sprawdziłeś.

4.Jesteś ślepy – nie zauważyłeś, że brak punktu 3.

5. Teraz się śmiejesz, bo jesteś głupi. 

6. Uśmiechasz się, bo cieszysz się, że następni będą tak samo głupi jak 

Ty.

Psychotesty

Jak zostać siatkarzem?

Przeczytaj to !!!
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Ciekawi uczniowie
?1. Co lubisz jeść na śniadanie?

?

?

?2. Jakie lubisz dziewczyny / chłopców?

?

?

?3. Jak się lubisz ubierać?

?

?

?4. Jak sobie radzisz w nauce?

?

?

?          

?  5. Czy boisz  się dentysty?

?

?

?6. Kto jest twoim najlepszym ku-
mplem?

?

?

?7. Kto jest twoim ulubionym nauczy-
cielem?

?

?

?      

Ola: jogurt Jogobella

Ola: mądrych 

Ola: na skeata 

Ola: na 4 +

Ola: Nie 

Ola: Ania Sz.

Ola: p. Agata Smołka

Damian: różne rzeczy (dobre)

Damian: wszystkie XD

Damian: jakoś fajnie

Damian: na 4 

Damian: Nie

Damian: Kamil K.

Damian: p. Lucyna Tkocz i  p. Agata 
Smołka
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Szkolny Klub 

Bezpieczeństwa 

„STOPEK”                                      

Z A P R A S Z 

A

Masz ciekawy pomysł jak dbać           
o bezpieczeństwo swoje i innych 

na drodze?

Przyjdź i podziej się nim z nami!

Spotykamy się w środy w bibliotece.

Szkoła Podstawowa                           
z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. 
Janusza Korczaka

Ul. B. Chrobrego 29

44-200 Rybnik

tel. 32 4222587

Aktualne informacje z 

życia szkoły szukaj na 

stronie 

www.rybnik.pl/sp1 

KONKURSY!!! szczegóły w bibliotece 

„Twój pomysł, twoja inicjatywa”Konkurs o bezpiecze-
ństwie w ruchu dro-gowym !

„Klasa ze sn-ów” Konkurs plastyczny!

„Bezpieczeństw
o  w

 

pojeździe, pasy bezpie-

czeństw
a”

Konkurs n
a hasło

 re-

klamowe !

„Comiesięczne 

Konkursy Czytelnicze”

Książka na listopad „Księga 

strachów”

„Mali i duzi, 

rzecz o przyjaźni”

Konkurs literacki !

Czekają nagrody!!!


