
Samorząd uczniowski 

(SU) tworzą wszyscy 

uczniowie szkoły                

i wszyscy oni posiadają 

prawo do działania                 

w szkole i w środowisku 

lokalnym. Ty, twoje koleżanki i koledzy – wszyscy 

jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne 

życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani                    

do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu 

macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień 

powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.                                             

źródło:  

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-

files/samorzad_uczniowski-przewodnik_dla_ucznia_0.pdf 

Jeśli 

tylko masz ochotę 

zapraszamy 

na spotkania 

i wspólne 

wdrażanie 

nowych pomysłów. 

Samorząd Uczniowski           

w naszej szkole 

spotyka się: 

co tydzień 

we wtorki 

na 8 lekcji 

w sali 62 
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Możesz również skorzystać z drogi mailowej: 

sp1samorzad@gmail.com 

Wszelkie działania oraz planowane wydarzenia 

będziemy opisywać na stronach tej gazetki. 

 

C Z A R N A    W D O W A 
Bartłomiej Ciepliński klasa 1c 

  

Już od środy, aż do piątku 

ktoś mi grzebie w moim dzwonku. 

Idę, idę, patrzę sobie 

przyglądam się czarnej wdowie. 

Już kolacja jest gotowa 

lecz na ścianie czarna wdowa! 

Jestem wściekły, bo to ona 

siedzi wciąż zadowolona 

koło dzwonka na mej ścianie  

i mnie złości niesłychanie! 

Mój pająku, idź już sobie 

Bo ja nie wiem, co ci zrobię! 

Czarna wdowa pomyślała .. 

I do dzwonka się schowała. 

 

 

MASZ TALENT?     
Tworzysz komiksy? Piszesz opowiadania? 

Wykonujesz genialne zdjęcia? Fantastycznie rysujesz? 

.. albo humor trzyma się Ciebie  

i potrafisz rozśmieszyć nawet najpoważniejszego?? 

Twoje dzieła mogą zostać opublikowane już dziś!  

Prześlij swoje dzieło (podpisane) na maila lub wrzuć do skrzynki 

kontaktowej (koło świetlicy 1ków)!! 

 

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna „1 – Wielkie wieści 

różnej treści”; przy SP z Oddz. Integracyjnymi nr 1 w 

Gliwicach. Zespół redakcyjny w składzie: wymienieni 

nauczyciele oraz chętni uczniowie. Tytuł autorstwa: 

Dominiki Królewicz 4c, Jagody Bazarnickiej 4c, Mai 

Garyelewicz 4c. 

e-mail: naszepisemko@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu kolejnego 

kwietniowego numeru „1 - Szkolne wieści różnej treści” 

 
 
 
 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach 

Nr 1 (17) marzec 2015 r. 

Cena 1 zł  
 

W tym numerze: 
Na dobry początek, ten pierwszy wątek 

trafi do każdego – zainteresowanego: 

sportowca, przyrodnika, Ślązoka, szefa kuchni, poety, 

pisarza, fotografa, artysty … … 

Z gazetkowym apelem się do Was zwracamy  

i do współtworzenia szkolnej gazetki zapraszamy! 

W następnym numerze: 

N a d c h o d z ą    w i e l k i e    z m i a n y  

Szkoła Podstawowa nr 1 czy nr SP nr 5?  

Czyli słów kilka na temat zmian nadchodzących                        

w przyszłym roku szkolnym. 

J u ż    w k r ó t c e:  

 BOHATER miesiąca - wywiad z najważniejszą 

osobą w szkole .. 

 AUTYZM – co to takiego? Trudna przyjaźń? 

 Godomy po naszymu – w naszy szkole .. 

 Konkursy, łamigłówki i krzyżówki, komiksy 

 Mnóstwo ciekawych tematów .. 

                                              

 

Dzień z życia klasy sportowej 

Fotorelacje i reportaże z dnia z życia klasy sportowej 

już wkrótce!!! 

Wszystkie informacje dotyczące życia klas sportowych 

i nie tylko, dostępne są na stronie:  

http://kolejarz-sp1.futbolowo.pl/ 

 

Z A P R A S Z A M  !!!  

pan Wojtek 

 

 

ODBYŁY SIĘ: 

 Dzień kobiet 

 Wielkopostne rekolekcje szkolne 9,10,11.03 

 Dni otwarte SP1 10.03 pod hasłem „Bliżej siebie” 

 13.03 Dzień Damy i Dżentelmena 

 Dni niezapominajki w klasach „0” i „I” 

Wydanie specjalne !!! 

Fotorelacje w numerze 

kwietniowym 

mailto:sp1samorzad@gmail.com
mailto:naszepisemko@gmail.com
http://kolejarz-sp1.futbolowo.pl/


           

Na Ligę Mistrzów 

zaprasza pani ROMA 

 

Liga szkolna WUEFA rozgrywana jest w naszej  

szkole juz 10 rok !!! W tym sezonie w lidze walczy 10 

drużyn, ich skład to uczniowie klas 1-6 zarówno chłopcy     

i dziewczyny. Faworytem tegorocznych rozgrywek jest 

drużyna MIĘSNYCH JEŻY z klasy 6c....  

   

ALE JAK TO 

W SPORCIE  

ZWYKLE BYWA.. 

.. W Y G R A Ć  

 K A Ż D Y  

   M O Ż E !!! 

 
 

W tym sezonie należy 

również wspomnieć            

o najmłodszej drużynie     

w historii ligi szkolnej, 

która w tym roku wygrała 

2 mecze !!! 

 

  

Jest to drużyna PIAST BIEDRONKI W finale spotkają 

się najlepsi, a to już niedługo!!! Od przyszłego tygodnia 

reprezentacja naszej szkoły będzie brać udział w wielu 

zawodach sportowych.  Mamy szanse na medale!!! Mamy 

nadzieje, że pochwalimy się sukcesami w następnym 

numerze!!!  

Trzymajcie kciuki !   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Krok po kroku .. 

Przepis  

na Wielkanocnego  

Baranka ! 
 

 

 
  

 

 

Pani Sówka serdecznie zaprasza   

do zabaw z różnymi łamigłówkami, 

krzyżówkami, rebusami, zagadkami oraz zdobywania  

 

SUPER NAGRÓD !!! 

 

W każdym numerze znajdziecie zadanie dla uczniów 

młodszych (klasy I-III) i trochę starszych (klasy IV-

VI).  

Po rozwiązaniu łamigłówki wystarczy: 

1. Wypełnić kupon konkursowy  

2. Wrzucić go w odpowiednim terminie                   

do skrzynki kontaktowej naszej gazetki 

(znajduje się koło świetlicy klas I). 

 

Spośród prawidłowych odpowiedzi pani Sówka wylosuję 

SUPER NAGRODY, a informację o wygranej przekaże w 

kolejnych numerach.  

Pani Ala  

 
JUŻ WKRÓTCE 

 

Do - 5.04 – 
N A R Y S U J 

(tradycyjnie ręcznie/lub w programie komputerowym)   
KARYKATURĘ PANI WIOSNY ! 

 

Do wygrania: 
 

 
 
 

 

 

KONKURS 

S  p  o  r  t  
Telegram 

 

Dwie muchy grają w piłkę w filiżance kawy 

Jedna mówi do drugiej: Trenuj, trenuj!!!  

Za tydzień gramy w pucharze!!!              

 

KUPON 

WAGAROWICZA  

zwalnia z zadania domowego                     

w wybranym dniu kwietnia!! 

 

Czekamy na 

Twoje 

pomysły!!! 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mudrhamplova.cz/Dulezita-upozorneni.html&ei=cKQAVZ6WLsP7UsXLg8gK&psig=AFQjCNGxUpp9cbPBMoV9V3Lb4GrV2VB0Kw&ust=1426191832548996


Tropiciele    
-kącik  

przyrodniczy 

 
 

     P i ę k n o     p r z y r o d y 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pięknie jest na naszej ziemi, tyle drzew, ptaków zieleni, 

spójrz, tylko na łąkę, jej barwy w oczach się mienią. 
Wysoko, pod błękitem nieba skowronki śpiewają, 

rolników przy pracy w polu życie umilają. 
Gdzie znajdziesz piękniejsze pejzaże,  

jak są w naszym kraju, ci,  
którzy je pokochali zawsze tu wracają. 

 autor: Władysława Dorszewska  
                (http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/piekno-przyrody-255709) 

W kolumnie tej opisywać będziemy aktualności, 

ciekawostki i różne wiadomości przyrodnicze.  

 

 

 

A w najbliższym numerze artykuł autorstwa  

Jarka Augustyniak z klasy II B - WIOSNA! 

 

 

 

 

                           PO ŚLONSKU 

                 strona dla Hanysów i Goroli 
 

 

Posłuchajcie dzieciaki - Hanysy i Gorole  

w tej gazetce  

będzie strona o naszym regionie!!!  

To my, to my, to właśnie my gryfie frelki               

od Śląskich Dni. Pani Jola, Pani Kasia na slonskom 

kolumnę Wos zaprasza  

 

Prziszło nom na gibko napisoć ło slonskich łobyczajach 

na oestern. Kwiecień, zwany po Śląsku –kwiyciyń, to 

wyjątkowy piękny miesiąc ,w połowie którego już 

nadobne nastaje prawdziwa wiosna i zazwyczaj 

przypada Wielkanoc.          

 

Z Wielkanocą związane są różne śląskie zwyczaje: 

 porządki u śląskich gospodyń są tak wielkie, że 

chociaż by się waliło będzie myła okna, prała i 

sprzątała; drugie przyzwyczajenie to iść po towar,  

czyli zrobić świąteczne zakupy 

 w Wielki Piątek przed świtem należało iść nad wodę 

i umyć nogi, czekać aż wyschną. 

 w trakcie Drogi Krzyżowej na Anabergu (Góra Św. 

Anny) są  GRADUSY – czyli wchodzenie po 

schodach (28 stopni) sześć razy, 

 pieczenie ciasta zwanego świyncelnikiem, czyli 

ciasto drożdżowe z zapieczoną w środku kiełbasą 

lub szynką. 

 w Wielki Czwartek używa się drewnianych kołatek, 

na Śląsku nazwanych klekotkami, 

 w pierwszy lub drugi dzień świąt wtykano na polu 

krzyżyki zrobione z palmy. Było to formą modlitwy 

o urodzaj,  

 w Poniedziałek Wielkanocny w Ostropie o godz. 

13.00 przed kościołem rozpoczyna się procesja 

konna. 

 

 

 

 

Roczniki Kulinarne Długosza  
 

Zawodowo nauczycielka historii, która na co dzień 
przemierza minione czasy w cyklach 45 minutowych.            
A prywatnie mama uroczego łobuziaka, który uwielbia 

spędzać czas w kuchni, jako podkuchenny.  
Zawsze chciałam prowadzić kącik kulinarny  

i proszę nadarzyła się okazja  
  Katarzyna Długosz 

 

W comiesięcznym wydaniu naszej gazetki znajdziecie 

kolumnę poświęconą tematyce kulinarnej. Zapraszam     

na ciekawe przepisy na zdrowe i proste dania dla 

każdego.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W tajnym głosowaniu będzie można oddać 

głos na najlepszy przepis. Zwycięzcą zostanie Mistrz, 

którego przepis otrzyma największą liczbę głosów. Na 

zwycięzcę będzie czekała nagroda. 

 

 

W następnym numerze 

pierwszy pojedynek Mistrzów: 

DŁUGOSZ 

kontra 

MIKOŁAJ 

MOCHNACKI 

                                                         

S M A C Z N E G O !!! 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany, masz jakieś ciekawe 

propozycje, zdjęcia, informacje koniecznie zagłoś się!!  

pani Iza 

 

POKAŻ NAM WIOSNĘ!! 

Wykonaj, prześlij na @  

lub wrzuć do skrzynki 

wiosenne zdjęcie. Najpiękniejsze 

zdjęcia zostaną opublikowane,       

a jedno z nich zostanie nawet 

okładką następnego numeru!! 

Znasz inne tradycje i zwyczaje? 

NAPISZ!! 

Będziecie mogli również wziąć udział w głosowaniu na 

najlepszy przepis w  

Jedynkowym Pojedynku Mistrzów Kuchni. 
 

       DŁUGOSZ kontra JFK                                                         

(Jedynkowy Fanatyk Gotowania) 

 
 

Co miesiąc przepisy na pyszne dania.                        

Przeglądaj, głosuj i wybieraj najlepsze! 

 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/piekno-przyrody-255709


Z 

I N T E G R A C J Ą 

ZA PAN BRAT 
 

 

 

 

 

 

 

Nasz szkoła jest placówką integracyjną jedną     

z wielu na Śląsku, w Polsce, Europie i na świecie. 

Integrować oznacza tyle, co włączać, scalać, dopełniać, 

jednoczyć w jedną całość.                 

W aspekcie społecznym oznacza to 

respektowanie praw osób niepełnosprawnych, włączanie 

ich do ogółu społeczeństwa jako pełnoprawne                    

i wartościowe  jednostki, stwarzając im jednocześnie 

takie same warunki do maksymalnego wszechstronnego 

rozwoju.    

 

 

 

 

 

 

 
Uczniowie niepełnosprawni pokazują nam, że można 

czerpać radość z życia mimo wielu trudności 

niezależnych od nas samych. Uczą nas wrażliwości na 

potrzeby innych, uczą postawy tolerancji i akceptacji 

dla ludzi wyglądających inaczej. W naszej szkole 

czynnie i aktywnie uczestniczą oni w życiu społeczności 

szkolnej. Są obecni i widoczni we wszystkich imprezach 

organizowanych na terenie naszej szkoły, jak również 

poza nią.  

Co możemy zrobić my- zdrowi i pełnosprawni?  

Przede wszystkim odnosić się do nich z szacunkiem i 

z całej swoje mocy pomagać im poznawać świat. 

Pani Asia i pani Hania 

 

B l i ż e j    s i e b i e  

Integracja to postrzeganie dzieci 

niepełnosprawnych, przez pryzmat podobieństwa                     

ze zdrowymi, na zasadzie tego, co je łączy,  

a nie tego, co dzieli…,, (A.Hulek) 

Najbliższe wydarzenia: 

21 marca- Światowy Dzień Zespołu Downa 

2 kwietnia obchodzimy   Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu, którego symbolem jest Niebieska 

Żarówka/Niebieskie Światło  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Zespo%C5%82u_Downa
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_kwietnia

