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       Taniec to radość Turnieje taneczne :)

            Moją pasją  jest taniec towarzyski!

Nazywam się Adrian Sajdak, mam
13 lat. Jestem uczniem klasy 7b w
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Wacława Górskiego w Stalowej
Woli. Interesuję się tańcem
towarzyskim, którego uczę się od
siedmiu lat. Taniec sprawia mi
dużo radości
i jest dla mnie wszystkim.Z moją
partnerką Zofią M. zdobywamy
nagrody na turniejach
ogólnopolskich. Pomaga nam w
tym pani Beata Główka, która jest
naszym trenerem. 

Adrian Sajdak 8b

Treningi nasze
wyglądają tak, 
że ćwiczymy
układy
kilkakrotnie, aż
do perfekcji.
Tańce te
nazywają się: 
Merengue,
Bachata i
Salsa.Do
każdego z tych
układów
dobieramy
odpowiedni
strój.
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:)

:)

MIędzynarodowy Dzień Praw Dziecka

:)
:)

         KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
To bardzo ważny dokument, w którym zapisano
Prawa Dzieci. Wszystkie są ważne, ale najważniejsze
to według mnie Prawo do życia; Prawo do miłości w
rodzinie; Prawo do życia bez przemocy i Prawo do
Nauki (…) Ewa Karlikowska

                             MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

HAPPENING, DRAMA, SCENKI TEATRALNE,
DYSKUSJE , KONKURS PLASTYCZNY, PIOSENKI
- To był kolejny radosny i ważny dzień w szkole.
Mieliśmy okazję porozmawiać o naszych sprawach,
dowiedzieć się ,jakie dokumenty i jakie instytucje
chronią Prawa dzieci w Polsce. Poznaliśmy trudną
sytuację dzieci zagrożonych, wojną, głodem i
chorobami Postanowiliśmy pomóc i włączyliśmy się 
w akcję Unesco pomocy dzieciom.

MJ

MJ

MJ

MJ
MJ
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:)

:) Zawsze cieszymy się, kiedy możemy być razem.Takie
świąteczne dni w szkole nas cieszą i zbliżają do
siebie. Cieszymy się,że tak wielu uczniów wzięło
udział w kiermaszu.Dziękujemy Rodzicom i
Nauczycielom. Bawiliśmy się świetnie i jeszcze
zebraliśmy środki na pomoc dzieciom, którymi
opiekujemy się wraz z Unesco :) SU 

:)

                                     GRUDNIOWY CZAS ...KILKA CIEPŁYCH WSPOMNIEŃ

MR

MJ

MJ
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                                     ZWYCIĘZCY KONKURSU NA ŚWIĄTECZNY LOOK  :)

Wszyscy wyglądaliście pięknie podczas
mikołajkowych i świątecznych przerw.
W tym numerze umieściliśmy co najmniej kilkanaście
świątecznych stylizacji. Podobały nam się Wasze
kolorowe swetry ze świątecznymi symbolami.
U dziewczyn opaski-renifery, u chłopaków czapki
,,Mikołajki" Trudno nam było zdecydować o wygranej
w tym konkursie, nominowaliśmy wielu z Was.
Ostatecznie głosem ,,Redakcji " i ,,Samorządu
Uczniowskiego" zwyciężyli :
I Miejsce Bartosz Świeca z Va jako Najweselszy,
Najpiękniejszy Zielony Świąteczny Elf:)
Wyróżnienia przyznano : Pani Justynie Zalot
(nauczycielce języka angielskiego) ,która wyglądała
przepięknie w opasce pełnej prezentów i w swetrze-
choince:); Norbertowi Blicharzowi (IVa) z a  kreację
uśmiechem i w swetrze w renifery oraz Victorii 
i Nikoli za oryginalne świąteczne gadżety:)
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:) Warsztaty z panią Anetą Mencfel

Gościliśmy panie dyrektor

:)

:)

 KOLEJNA UDANA INICJATYWA SAMORZĄDU
                 ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Kilka dni przed Świętami BOŻEGO NARODZENIA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI zorganizował Świąteczny
Kiermasz i przerwy kreatywne. Mi najbardziej
podobały się warsztaty przygotowywania ozdób na
choinkę, które poprowadziła Mama mojej koleżanki z
klasy, pani Aneta Mencfel :) Poza tym słodkimi
atrakcjami okazały się stoiska ze świątecznymi
pierniczkami:) Wspólnie ozdabialiśmy ,,żywą''
choinkę, którą dostaliśmy w prezencie od
nadleśnictwa Stalowa Wola. W tle rozbrzmiewała
świąteczna muzyka .A na jednej z przerw Kuba i
Adrian zagrali na puzonach kolędę(...) M.Zalot

MJ MJ

MJ

MJ

MJ
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 WSPÓLNE DEKOROWANIE CHOINKI :)
 OZDOBY WYKONALIŚMY WŁASNORĘCZNIE
 PIĘKNA BYŁA NASZA EKOLOGICZNA CHOINKA

:)Jasełka

:)

Akcję Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
przeprowadził w naszej szkole Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem i koordynatorem akcji M.Janusz;
Nauczycielem wspierającym był bibliotekarz
J.Puskarczyk. Do współpracy zaproszono
wychowawców klas, Radę Rodziców .O Akcji
powiadomiono Samorząd Miejski.;Szkolne i
Miejscowe Media.
Inicjatywę poprzedziły przygotowania materiałów
informacyjnych na temat Międzynarodowego dnia
Praw Dziecka; Unicef i celów działania Organizacji.
Wyselekcjonowane materiały dopasowano do
adresatów Akcji -uczniów klas młodszych -materiały
ilustracyjne; klas starszych materiały pisane, plakaty ,
fotografie, książki o tematyce Praw Dziecka. 
W wyniku tych działań powstała Tablica informacyjna i
propagująca działania w ramach Akcji.

W ramach inicjatywy zorganizowano :
Flash Mob, w którym grupa uczniów zgromadziła
społeczność szkolną wokół tematu Praw dziecka,
wykonując gromko przy akompaniamencie Piosenkę o
Prawach Dziecka ;
Happening , w którym uczniowie losowali pytania-
wyzwania dotyczące Praw Dziecka , Konwencji Praw
Dziecka i poznali najważniejsze problemy dzieci,
cierpiące z powodu wojny, głodu , braku dostępu do
edukacji  na świecie
Debatę na temat poszanowania Praw dziecka w
naszych Rodzinach ,w szkole, w Polsce ,na świeci
Świąteczny Kiermasz Ozdób Choinkowych i
słodkości, podczas którego zebrano darowiznę na
rzecz dzieci, potrzebujących pomocy - włączenie się
do pomocy   w organizacji Akcji Unicef

Świąteczny Kiermasz wyzyskano dodatkowo na
propagowanie wśród uczniów róznorakich
aktywności.Na saneczkach obok choinki
wyeksponowano przygotowane przez uczniów
własnoręcznie bałwanki , skrzaty, ozdoby świąteczne.
Specjalne podarunki pod choinkę przygotował
Szkolny Klub Literacki. W czerwonych i złotych
kokardach pięknie prezentowały się książkowe
prezenty pod choinkę.

ZDOBYLIŚMY ŚRODKI
NA POMOC DZIECIOM
CIERPIĄCYM Z POWODU WOJEN,GŁODU
I CHORÓB ...
:) DZIĘKUJEMY WAM ZA UDZIAŁ W KIERMASZU

 
                                                      ŚWIĄTECZNY  KIERMASZ
                                                            MAGICZNY GRUDZIEŃ W SZKOLE

JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW NASZEJ
SZKOŁY :)
GOŚCILIŚMY W MIEJSKIM DOMU KULTURY
WYSTĘP BARDZO SPODOBAŁ SIĘ WIDZOM.
PRZEŻYLIŚMY RAZEM KOLEJNĄ MAGICZNĄ
CHWILĘ

JASEŁKOWE PRZEDSTAWIENIE

GRUPA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
WYKREOWAŁA NA ZAJĘCIACH LEGO
ŚWIĄTECZNĄ KRAINĘ :) BYŁA PIĘKNA.
PODZIWIAMY WASZE UMIEJĘTNOŚCI.BRAWO

MIKOŁAJKOWA PRZERWA :)

GRUPA AKTORÓW I TWÓRCÓW JASEŁKOWEGO
WYSTĘPU W REŻYSERII KSIĘDZA STANISŁAWA
MATYJASZKA

MJMJ

MJ
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ZIMOWE SPORTY.SPRÓBUJESZ SWOICH SIŁ?

.:)
:)

:)

.

.

Łyżwiarstwo
szybkie
Łyżwiarstwo
szybkie to fajny,
a zarazem
bardzo trudny
do nauczenia
się sport.
  Gdy ktoś chce
się tego sportu
nauczyć, to
musi w niego
włożyć dużo
pracy, na
nauczenie się
takiego
trudnego sportu
potrzeba wiele
lat praktyki.
Łyżwiarstwo
szybkie to
bardzo
emocjonujący
sport. Bardzo
lubię go co roku
oglądać. Polska
ma świetnych
reprezentantów
w tym sporcie

takich jak:
Konrad
Niedźwiecki,
Natalia
Czerwonka,
Piotr Michalski,
Kaja Ziomek,
Artur Waś, Jan
Szymański,
Zbigniew
Bródka i
Katarzyna
Bachleda –
Curuś.
Wymieniłem
polskich
najlepszych
łyżwiarzy, jest
ich  oczywiście
o wiele więcej.
Warto uprawiać
ten sport,
chociaż
wszystkie sporty
są fajne to ten
jest szczególny i
bardzo
wymagający.
Oprac.Karol
Merkiel

Winter Sport                        Der Winter                   
Skiing                              das Skifahren
Ski jumping                     das Skispringen
Snowboarding                 das Snowboarden
Athletic                            sportlich
Ski pole                           der Skistock
Ski                                   der Ski 
Ice jockey                        das Eishockey

.

.

.

.

.Mj
Rozpoznajecie to miejsce?

G

.

.

.

.

.

.
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         SUPERMOCE BABCI I DZIADKA :)

 KARTKA Z KALENDARZA : 21 i 22 stycznia 
Nie zapomnijcie swoim Dziadkom powiedzieć, jak ich
kochacie...

 POPROSILIŚMY UCZNIÓW CZWARTEJ ,,A", 

by opowiedzieli nam 
o swoich Dziadkach...
 Wiemy za co ich cenią... Dowiedzieliśmy się, 
 jak bardzo ich kochają.
 A WY, JAKĄ NIESPODZIANKĘ
PRZYGOTOWALIŚCIE DLA SWOICH DZIADKÓW?
  

,

 Mój Dziadziuś ma na imię Marek.Jest zegarmistrzem. Dziadzio pokazuje mi ,jak się naprawia zegary.
Dziadziuś jest miły i uczynny "

,,Mój Dziadek ma wąsy i nazywa się Zbigniew. Uwielbia Dżekiego. Pięknie wygląda w berecie, który nosi w
chłodne dni. Mój Dziadzio ma trzech synów.Tylko jeden z nich mieszka w Stalowej Woli :) Dziadzio Zbigniew
nie lubi nigdzie wyjeżdzać.Mimo ,że sam ma kilka problemów ,zawsze stara się nam pomóc(...) "

,,Moja Babcia ma na imię Gosia. Ma 61 lat. Włosy Babci Gosi są czarne. Uwagę zwracaja jej piękne ,zielone
oczy.Babcia Gosia jest kochana.Miła, pomocna,wesoła. Gotuje pyszne obiady:) Najważniejsze jest jednak to,ze
lubi sie ze mną bawić. Uwielbiam z nia chodzić na spacery.Razem jeździmy na rowerach.Bardzo kocham moją
Babcię Gosię"

,,Mój Dziadek nazywa się Maniek. Ma brązowe włosy. Z radością patrzy na mnie swoimi niebieskimi oczami :)
Dziadek Maniek pracuje z Babcia Lusią.Razem pysznie gotują.Bardzo lubie ich odwiedzać"
,,Moja Babcia jest trosklliwa i kochana.Ma na imię Zofia. Jest ładna. Jej włosy sa srebrne. Najczęściej ubiera 
piękny ciemnoniebieski sweter. Kocham moją Babcię. Moja Babcia tez pysznie gotuje.

Yagoda, Gabrysia, Asia, Norbert
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                NA STOKU

A WY JAKIE MACIE MIŁE WSPOMNIENIA Z FERII?

  
                                                 FERIE JUŻ ZA NAMI...

KIlka dni przed feriami Szkolny Klub Górski
,,Jedyneczka" spędził kilka dni w Gorcach.
Pełni zachwytu oglądaliśmy ich fotorelacje z wyprawy
na szkolnej stronie. Najbardziej zazdrościliśmy im
zabawy w śniegu...Tu niestety go nie było.
Wyprawy Klubu Górskiego to wspaniała przygoda dla
uczniów. Oprócz wyrabiania dobrej kondycji wynoszą
z tych wypraw sporą dawkę nowej wiedzy o
zwiedzanych okolicach. A ile ciepłych koleżeńskich
wspomnień... Gratulujemy inicjatywy :) Redakcja

:)

BIała szkoła w Gorcach

BIała szkoła w

          MIŁE CHWILE
  
 

 Spędziliście ferie w domu... i też było miło..

,,Pewnie,że tak. Bez pośpiechu, bez terroru budzika"

,, Wreszcie czas na różne przyjemności. Granie w gry
planszowe z ,,Rodzinką" i przyjaciółmi. Będziemy
wypróbowywać nowe fryzury. Będzie dużo czasu na
zabawy ze swoim zwierzątkiem. Z Mamą zrobimy
koktajl borówkowy.." Marysia IVa

,,Miła chwila na feriach ? Było ich wiele, ale najmilej
wspominam nasze harcerskie spotkania:) " Milena Vc

,, Od dziewczyny mojego brata dostałem wspaniały
prezent-bez okazji :) Uczyłem się jeździć na łyżwach"
Karol Vc

AG

PSP 1

AG
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Mikołajki to święto/dzień obchodzone 6 grudnia. Są one świętowane ku czci św. Mikołaja (biskupa z Miry).
Dawanie prezentów w Mikołajki wywodzi się z legend o św. Mikołaju. Jedna z nich głosi, że Mikołaj zanim stał
się biskupem miał bardzo bogatego i chciwego sąsiada, który naśmiewał się z pobożności Mikołaja. Sąsiad
został ukarany przez Boga. Stracił on cały swój majątek. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny postanowił,
że sprzeda swoje trzy córki, bo nich nie chciał ich poślubić bez otrzymania odpowiedniego majątku. Święty
Mikołaj po długiej modlitwie postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzy razy w nocy wrzucał przez okno
pieniądze przeznaczone na majątek dla każdej z córek swojego bliźniego. Kiedy sąsiad wydał już dwie córki za
mąż postanowił sprawdzić skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i zobaczył, że pogardzany
przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci monety przez okno. Podziękował  mu z zawstydzeniem   i obiecał
zmienić swoje życie na takie, które spodoba się Bogu. 
Jak obchodzone są mikołajki w innych krajach?
Holenderskim odpowiednikiem św. Mikołaja jest Sinterklaas. Przybywa on od pierwszej soboty od dnia św.
Marcina do 5 grudnia. Przypływa on z Hiszpanii na statku, a następnie wyrusza na białym koniu przemierzając
wszystkie miasta i miasteczka. Witany on jest bardzo uroczyście. Pomocnicy Zwarte Piet – paziowie rozrzucają
różne słodkości.
Dama Abonde to żeńska wersja św. Mikołaja z Francji. Jest ona dobrą wróżką. Podczas sylwestrowej nocy
przynosi grzecznym dzieciom prezenty. Upominki przynosi też père Noël. On także jest francuskim św.
Mikołajem, lecz on przynosi prezenty 6 grudnia. Pomaga mu Pre Fouettard, który wie, które dziecko było
grzeczne, a które nie.
La Befana to złośliwa wróżka o wyglądzie wiedźmy. Lata ona na miotle We Włoszech zastępuje św. Mikołaja.
W nocy z 5 na 6 stycznia przynosi dzieciom prezenty. Niegrzeczne dzieci boją się Befany, ponieważ może im
ona dać popiół, czosnek, cebulę albo węgiel. Grzeczne dzieci mogą nie martwić się o to co dostaną. Legenda
głosi, że o narodzinach Chrystusa dowiedziała się od Trzech Króli, ale zabłądziła podczas drogi i nie zdążyła
powitać Dzieciątka Jezus.
Natalia Pamuła

Odwiedziny Św.Mikołaja w naszej szkole

Rozpoznajecie to miejsce?

 
Styczniowy numer pisma przygotowali:
                                            NATALIA PAMUŁA
                                            VICTOR CZULIŃSKI
                                            MIKOŁAJ ZALOT
                                            KAROL MERKIIEL  
                                            EWA  KARLIKOWSKA
                                            ADRIAN SAJDAK
                                            MILENA PIOTROWSKA                                         
                                            MARTYNA ROJOWICZ
                                            OLIWIA SIEMBIDA
                                            OLIWIA SZEWCZYK

                                   OPIEKUNOWIE PROJEKTU

                                           MARZENA JANUSZ 
                                          JOANNA PUSKARCZYK 
                                          MARTA RADWAŃSKA
                                          DOROTA ZAGULSKA

 
              

    CZY ULEPIMY W TYM ROKU BAŁWANA?  PRAWDZIWEJ ZIMY NIE WIDAĆ...

.

MJ

.
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