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Jesteśmy
na

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM
Już mało kto pamięta o minionych wakacjach. Wróciliśmy
do szkoły i oddaliśmy się pracy. W dziennikach pojawiły się
oceny. Życzymy Wszystkim samych sukcesów w tym roku
szkolnym.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyła się uroczysta akademia, którą przywww.rybnik.pl/sp1
gotowali nasi uczniowie pod
kierunkiem pań: Agaty Leonarskiej, Izabeli Łapety i
Aleksandry Łuc.
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Tego dnia pan Dyrektor nagrodził wielu nauczycieli i
pracowników administracyjnych szkoły Nagrodą Dyrektora Szkoły, sam zaś zaś został
wyróżniony przez pana Prezydenta Miasta i przyjął z jego
rąk nagrodę Prezydenta Miasta.

JEDYNECZKA

14 .X.2008
„Gdyby przez cały rok trwały wesołe wakacje,
zabawa byłaby nudniejsza od nauki”
William Szekspir

Jak co roku, mieliśmy okazję spotkać się w tym jednym z najważniejszych
dni z życia szkoły, kiedy mogliśmy podziękować wszystkim pracownikom
za ich trud, serce oraz wkład włożony w nasze wychowanie i nauczanie.
Dziękujemy:
Za opiekę , nauczanie i wychowanie.
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie lata wspólnie spędzone ,
Za przekazywanie nam wiedzy,
wskazywanie perspektyw,
darzenie sympatią,
wspieranie w trudnych chwilach.
Składamy życzenia wielu sukcesów zawodowych,
Osiągnięcia obranego celu,
Oraz tego, aby podejmowany trud
Był źródłem uznania i satysfakcji.

STO LAT
ŻYCZĄ UCZNIOWIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODZIAŁAMI INTEGRACYNYMI NR 1 W RYBNIKU.
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RADA UCZNIOWSKA
... MASZ PROBLEM ...
... CIEKAWY POMYSŁ ...
... COŚ CIĘ NIEPOKOI...
....CHCESZ SIĘ CZYMŚ PODZIELIĆ...
ZAWSZE MOŻESZ PRZYJŚĆ NA NASZE ZEBRANIE.
KAŻDY WTOREK,
NA PRZERWIE O GODZINIE 11.30
W SALI 13.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy
uczniowie naszej szkoły.
Rada SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej powołanym
w celu współdziałania z Dyrektorem
Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą
Szkoły.
Zarząd i Rada SU reprezentują interesy
wszystkich uczniów.
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
PRZEWODNICZĄCA: ALEKSANDRA KORDAS VIi
ZASTĘPCA:

NATALIA JAROSZ Via

SKARBNIK:

MARTA KUŚKA IVa

POCZET SZTANDAROWY:
KAMILA FATAN
DOMINIKA KLIMM
RAFAL STYPEREK
POZOSTALI CZŁONKOWIE:
ALEKSANDRA ADAMKIEWICZ
NATALIA CIUĆKA
MARCIN KOŁODZIEJ
PATRICK KUCZERA
OPIEKUN:
AGNIESZKA KOLARCZYK
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POZNAJ NOWE PANIE NAUCZYCIELKI
Pani Agata

Pani Wioletta
Fałda

Smołka

Pani Dorota
Niebisz

Pani Magdalena
Szweda

1. Co chciałaby Pani zwiedzić?
Wszystkie kraje
anglojęzyczne.

Paryż.

Paryż i Kanadę.

Cały świat .

2. Jaka była Pani ulubiona zabawa w dzieciństwie?
Zabawa w chowanego.

Zabawa w chowanego.

Skakanie w gumę.

Skakanie w gumę i podchody.

3. Jaka była Pani ulubiona lekcja w szkole?
Język angielski,
dlatego że chciałam uczyć tego
języka.

Wychowanie
fizyczne, bo lubię sport i język
polski.

Nie miałam ulubionej .

Wychowanie
fizyczne, bo nie
trzeba pisać
sprawdzianów.

4. Czy ma Pani jakieś zwierzątko?

Nie mam.

Mam psa, czarnego kundelka,
który wabi się
Szeki..

Nie mam.

Kota i rybkę.

5. Co się Pani najbardziej podoba w naszej szkole?

Młodzież, którą
uczę.
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To, że mogę
pracować w
świetlicy z bardzo miłym personelem, który
mi pomaga.

Wszystko.

To, że mogę
pracować na
świetlicy z takimi fajnymi i mądrymi dziećmi.

wywiady przeprowadziły Kamila,
Magda P., Magda T., Żaneta z Va.

NUMER 1/2008/2009

„Spotkanie z ilustratorką Krystyną LipkaSztarbarłło”
W dniu 15 października w ramach Rybnickich Dni Literatury uczniowie naszej
szkoły mieli możliwość spotkania się z
ilustratorką książek dla dzieci KrystynąLipka-Sztarbarłło (ilustrowała m.in.
"Sen, który odszedł", "Żółta zasypiania"
Anny Onichimowskiej, "Moje - nie moje"
Liliany Bardijewskiej oraz "Nie wiem
kto" Danuty Wawiłow). Warsztaty od-

bywały się pod hasłem "Między
słowem a obrazem". Uczniowie poznali techniki wykonywania ilustracji do książki a na zakończenie sami
bawili się w ilustratorów.

„Fanaberie literackie raz jeszcze”
W ramach akcji autorzy książek dla
dzieci i młodzieży spotkali się z czytelnikami na rybnickim rynku. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Barbara
Gawryluk, Kalina Jerzykowska, Izabella
Klebańska, Barbara Kosmowska i Tomasz Trojanowski. Akcja ta jest jedną z
największych w regionie imprez promujących czytelnictwo wśród dzieci i mło-

dzieży. W trakcie imprezy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
spotkaniach autorskich i kiermaszu
książek. Chętni mogli uczestniczyć
w warsztatach bębniarskich, oglądać pokazy kuglarzy i szczudlarzy
oraz baniek mydlanych. oraz happening plastyczny.
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WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Poznaj
swoich
nowych
kolegów

Klasa
Ia
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Klasa I a

12. Koterla Dominika

wychowawca

13. Kumek Sebastian

Pani Barbara

14.

Gawliczek— Krząkała

15. Makowski Kacper

1.

Basista Aleksandra

16. Mańka Paweł

2.

Danak Bartłomiej

17. Marczak Dominika

3.

Draga Karol

18. Orczyk Barbara

4.

Fojcik Ewa

19. Piątek Mateusz

5.

Frydrychowicz Michał

20.

6.

Grolik Sandra

21. Sebastian Wiktor

7.

Hałota Natalia

22. Stalmach Igor

8.

Horęzga Kamil

23. Suska Aleksander

9.

Jakóbczak Przemysław

24. Szymura Anna

Machnik Żaneta

Przybylik Jakub

10. Karczmarek Pola

25. Zawisz Jakub

11. Kopel Maja

26. Zeug Jakub
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Klasa I b

12. Kuberek Krzysztof

wychowawca

13. Kuczera Damian

Pani Katarzyna Klimek

14. Kutrzeba Wiktor

1.

Bielak Iga

15. Leśna małgorzata

2.

Bułaty Jakub

16. Marczak Daniel

3.

Chmielarz Stanisław

17.

4.

Czyżewski Łukasz

18. Michalik Barbara

5.

Dąbek Jakub

19. Pazowski Rafał

6.

Fyda Justyna

20. Piechulek Wiktoria

7.

Glucklich Klaudia

21. Prus Jowita

8.

Godlewski Jakub

22.

9.

Konkol Paulina

23. Sobik Paulina

Poznaj
swoich
nowych
kolegów

Klasa
Ib

Mazurek Dominika

Rutkowska Anna

10. Kostrzyńska Jolanta

24. Wojciechowski Marcel

11. Krajczok Marek

25. Wójcik Bartosz
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„Fanaberie
literackie
raz jeszcze”
Całość imprezy dopełniły zabawy integracyjne, konkursy,
malowanie
twarzy
oraz happening plastyczny. Organizatorem akcji była Biblioteka Śląska a partnerami: miasto Rybnik,Powiatowa
i
Miejska
Biblioteka
Publiczna w Rybniku
oraz czasopismo o
książce dla dziecka
Guliwer.
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VORU -

ESTONIA

W
dniach
24-28
września 2008 roku nauczyciel języka angielskiego pani Marta Czech
oraz pedagog szkolny
Ewa Kopel wyjechały w
ramach programu Comenius z wizytą roboczą do
Voru w Estonii.

wawczej w estońskiej
szkole. Koleżanki miały
okazję zwiedzić szkołę
oraz uczestniczyć we
wspaniałym
koncercie
uczniów szkoły w Voru.
Zwiedziły Voru i zabytkową cerkiew znajdującą się w tym mieście. ZoUdział
w
spotkaniu baczyły również jak
wzięli również nasi part- funkcjonuje inna szkoła
nerzy z Anglii i z Rumu- specjalna w pobliskiej
miejscowości.
nii.
W czasie pobytu w Voru Okazją do zapoznania
dwukrotnie odwiedziły się z estońską kulturą
szkolę specjalną, z którą był wyjazd do Varskiej,
przedstawiono
nasza szkoła współpra- gdzie
cuje, wizyty te były połą- obyczaje i tańce tego reczone z wymianą do- gionu.
świadczeń i zapoznaniem się z metodami,
środkami i efektami pracy dydaktyczno - wycho-

Kolejną wycieczką było
wyprawa do bajkowego
świata,
stworzonych
przez estońskiego bajko-

pisarza, stworków
Pokukoda.

w

Pozytywną energią naładowały się przy największym i najstarszym dębie w Estonii.
Podczas całego pobytu
odbywały się spotkania
integracyjne
wszystkich uczestników wizyty, gdzie była okazja do
poznania estońskiego
jadła, stylu życia Estończyków oraz gier i zabaw
towarzyskich,
praktycznie bardzo podobnych do naszych,
jak np. „Tańczymy labado” czy „Rolnik sam
w dolinie”.
W drodze powrotnej do
Polski Marta i Ewa
miały okazję zobaczyć
uniwersyteckie miasto
Tartu oraz zwiedzić
piękną, pełną zabytków stolicę Estonii.
Estonia jest krajem lasów i jezior, spokojnym, pełnym serdecznych ludzi…miło będzie tam kiedyś powrócić.
STR. 9
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Co klasa czwarta „a” sądzi o naszej szkole.
Nasza szkoła sąsiaduje z
Ryfamą i Biblioteką Pedagogiczną. Przed szkołą
znajduje się mały parking
dla nauczycieli. Po drugiej stronie ulicy jest boisko liceum. Nasze boisko
jest prostokątne, a pod
murem znajdują się dwa
skalniaki. Za płotem stoją
bloki, w których mieszka
wielu naszych uczniów.

tu jest inny nauczyciel.
Zmienia się także wychowawca. Grono pedagogiczne stanowią same kobiety, jedynym mężczyzną jest pan dyrektor,
który uczy wychowania
fizycznego. Naszą wychowawczynią w klasach
1-3 była pani Barbara Gawliczek – Krząkała. Obecnie naszą wychowawczyUczniów mamy około nią jest pani Bogumiła
350. Są klasy a, b, i. Od Dudziak.
klasy pierwszej do trzeSzkoła składa się z
ciej uczy ta sama pani. Do czterech części: głównego
k la s
in te g ra cy j n y c h budynku, MDK-u, sali
uczęszczają uczniowie gimnastycznej i środkoniepełnosprawni i zdro- wego budynku. W główwi. Taka klasa może li- nym budynku jest skleczyć 20 uczniów. W szko- pik, biuro pana dyrektole obowiązują mundurki. ra, pokój nauczycielski,
Uczniowie mają bardzo sekretariat i sale lekcyjne.
ciężkie torby.
W MDK-uczą się klasy 1W naszej szkole jest 3 i klasa integracyjna.
około 35 nauczycieli. Są Szkoła ma też dużą salę
oni mili i mądrzy. W kla- gimnastyczną, małą salę
sach 1-3 nauczyciele nie gimnastyczną i scenkę, na
zmieniają się. W klasach której odbywają się wy4-6 z każdego przedmio- stępy i akademie. W
środkowym budynku
STR. 10
mieści się świetlica, gabinet pani pedagog, higienistki, logopedy oraz sale

lekcyjne. Nasza szkoła
jest wspaniała, ale sprawia nam trochę trudności przechodzenie z budynku do budynku.
Lekcje trwają 45 minut. Klasy 1-3 nie mają
podzielonych przedmiotów. Klasy 4-6 mają więcej lekcji i różne kółka
pozalekcyjne, np. kółko
plastyczne, wokalne, informatyczne, SKS.
W szkole jest świetlica, w której dzieci bawią się i czekają na rodziców. Obok świetlicy
jest jadalnia, w której
można zjeść ciepły
obiad. Jest też biblioteka, w której można poczytać książki i je wypożyczyć, są tam również
komputery. Na przerwie można iść do sklepiku i kupić sobie coś
słodkiego.
Sale lekcyjne są wyposażone w potrzebne
sprzęty i pomoce naukowe. .
Ciąg dalszy na następnej
stronie.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Sala informatyczna posiada komputery, monitory, projektor. Sala przyrodnicza posiada telewizor i dużo sprzętów do
eksperymentów. Sala z
historii połączona jest z

izba regionalną. Sala z
matematyki posiada figury geometryczne i miłą
panią Dudziak. W sali z
plastyki i techniki znajdujemy różne rysunki,
gliniane miseczki i infor-

macje o karcie rowerowej. Sala gimnastyczna
posiada sprzęty sportowe i materace. I tam najbardziej lubimy przebywać.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POETĄ
„Muchomorek”
Kochany, Muchomorze,
Ty piękny, Panie,

Rósł raz sobie grzyb czerwony,

Masz na sobie czerwone

Na czapeczce kropki miał.

W białe kropki ubranie.

Biała nóżkę i fartuszek,

Choć jesteś kwitnący,

Na niej sobie trzymał.

To bardzo trujący.

Piękny stoi w wielkim lesie,

Magda Pasek klasa Va

Wielką radość wszystkim niesie.
W słońcu błyszczy swym kolorem,
To bajkowy muchomorek.
Żaneta Folwarczny klasa Va
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„KAŻDY MOŻE JEŚLI CHCE”
Nasza szkoła otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu „Każdy
może jeśli chce” w ramach rządowego programu wyrównywania
szans
edukacyjnych
dzieci i młodzieży w
2008 roku „Aktywacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych”. Projekt
realizowany jest wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Inte-

gracyjnymi nr 34..
Wartość całkowitego dofinansowania wynosi
117240,00zł.
W ramach projektu realizowane są na terenie
szkoły liczne zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające
wiedzę i umiejętności,
zajęcia sportowe, zajęcia
o charakterze psychologiczno-pedagogicznym,
zajęcia
dydaktycznowyrównawcze, warsztaty

„Moje zadanie domowe”
możliwością
udziału rodziców na zajęciach,
przesiewowe
badanie dla przedszkolaków w grupach dzieci
sześcioletnich. Podsumowaniem
projektu
będzie konkurs integracyjny polegający na
d y d a k t y c z n o sprawnościowej rywalizacji klas integracyjnych naszej szkoły i SP
34.

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Jak co roku w Szkole
Podstawowej nr 11 odbył
się Festiwal Pieśni Patriotycznej. Uczennice reprezentujące naszą szkołę odniosły wielki sukces. Monika Reclik z klasy II a zajęła I miejsce, a Magdalena
Tyszlak—III
miejsce.

GRATULUJEMY!!!
STR. 12
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WYCIECZKA KLASY II A DO WIEJSKIEJ
CHATY W GLIWICACH—BOJKOWIE
28
października
uczniowie klasy II a wraz
z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do
Wiejskiej Chaty w Gliwicach – Bojkowie.

W pierwszej części wycieczki uczestniczyliśmy
w bardzo ciekawych zajęciach pt.: ”Na szkle malowane”, w trakcie których
poznaliśmy technikę maNa miejscu przywitał larską „prawa – lewa”. W
wszystkich kogut, który drugiej - mieliśmy okazję
swoim pianiem oznajmił, obejrzenia wielu domowych zwierząt i bawiliże jesteśmy na miejscu.
śmy się na świeżym po-

wietrzu. Bardzo wszystkim smakowały upieczone na grillu kiełbaski. To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka. Do domu przywieźliśmy nie tylko
wspomnienia, ale piękny, własnoręcznie wykonany
obrazek
na
szkle.
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HALLOWEN—To był Bal!
Wybiła godzina 16:00.
Przed wejściem na salę
balową zbiera się coraz
większa kolejka, a w kolejce Wampir, Śmierć i
dwie Czarownice. Aż
strach pomyśleć co będzie dalej!
A dalej? Oj! Działo się
wiele!
Kiedy zjawiły się
już wszystkie kościotrupy, wampiry, diabły , duchy i czarownice rozpoczął się długo oczekiwany Bal Halloweenowy.
A na Balu jak to na prawdziwym Balu być powinno, oprócz tego, iż była

STR. 14

muzyka, taniec i pyszne
ciasto z bita śmietaną, odbył się konkurs tańca dla
chętnych par na coraz to
mniejszym skrawku gazety. A gdy zabawa taneczna dotknęła zenitu
„przebierańcy” tańczyli
niczym profesjonalni tancerze znanego programu
„You can Dance”, więc
było na co popatrzeć.
Nadeszła jednak najważniejsza i długo oczekiwana chwila imprezy : wybory Króla i Królowej
Balu. „Strachy” mogły
indywidualnie zaprezentować swój strój krocząc
po „wybiegu dla mode-

lek”, co oczywiście było
oceniane gromkimi brawami przez publiczność. Mimo tego , iż
wszyscy zaprezentowali się cudownie, werdykt
jury był jednogłośny:
Królową została Julia
Krajczok, przebrana za
oryginalny strój
„Śmierci bez twarzy”,
natomiast Królem został
okrzyknięty Robert Kristof za perfekcyjnie wykonany strój i makijaż
Wampira.
Za dobrą zabawę dziękujemy i szczerze mówiąc: Więcej takich Bali
w naszej szkole chcemy!
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DZIEŃ CHŁOPCA
losować karteczkę z
„Wielkiego Kosza” na
W tym roku Dzień
Chłopca w SP1 był orga- którym widniała tajemninizowany już na kilka dni cza złota myśl skierowawcześniej i na różne spo- na konkretnie do Niego.
soby. Nasi Chłopcy otrzy- Chłopcy byli również
mali życzenia i upominki częstowani słodkościami
i serdecznymi życzeniami
od dziewczyn ze swoich
klas. Również i dziewczy- ( a w ukryciu całuskami ).
ny ze świetlicy postarały
Natomiast przedstawisię aby naszym chłopcom cielki Rady Uczniowskiej
było miło i przyjemnie.
wywiesiły szczere życzeTego dnia w świetlicy
nia: CHŁOPAKI!!!!
każdy chłopak mógł wy-

ŻYJCIE W SZCZĘŚCIU
I RADOŚCI,
NIE ZNAJCIE SMUTKÓW
I PRZYKROŚCI.
NIECHAJ WSZELKIE
ZŁO
WAS MIJA,
NIECH WAM DOBRO
W ŻYCIU SPRZYJA!!!!
WASZE DZIEWCZYNY

ŁAŃCUCH SERC
Po raz kolejny ogłaszamy konkurs w ramach
akcji „Łańcuch serc”. W
tym roku jest to konkurs na
najpiękniejszą świąteczną
choinkę. Elementy dekoracyjne – bombki na choinkę
będą do kupienia w cenie 20
groszy w świetlicy szkolnej
od 1 do 5 grudnia 2008 roku.
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji, a
klasy które zrobią najbogat-

szą choinkę (z największą
ilością zakupionych bombek)
tradycyjnie zostaną nagrodzone słodkim „co nieco”.
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KWARTALNIK RADY UCZNIOWSKIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA
KORCZAKA
W RYBNIKU

Masz pomysły, chciałbyś współpracować przy jej tworzeniu?
Zgłoś się do pani Elżbiety Dworowy, pani Marioli
Reclik lub pani Aleksandry Wojtas—Plisz .

VORU - ESTONIA

