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70-lecie PSP 24 w Opolu 

29 maja 2015 rok 
 

W dniu 29 maja 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość Jubileszu z  okazji 70-
lecia PSP 24. Uroczystość rozpoczęła  Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich gości i 
przedstawiła krótko dzieje szkolnictwa w Groszowicach. Potem nastąpiło uroczyste przekaza-
nie sztandaru. Rodzice  jako poczet honorowy przekazali go  uczniom , którzy utworzyli w ten 
sposób szkolny poczet sztandarowy. Zaproszeni gości zostali poproszeni o uroczyste wbicie  
gwoździ w drzewiec sztandaru. Była to bardzo podniosła chwila dla nas wszystkich. Sztandar 
został przekazany Pani Dyrektor, która złożyła uroczyste ślubowanie. Następnie szkolny po-
czet sztandarowy uczynił to samo.  
 

Słowami: 
,,Przyjmujemy sztandar szkoły, obiecujemy, że będziemy go czcić, szanować  

i nie splamimy jego honoru”  
 
zobowiązaliśmy się do tego, by od dziś sztandar szkoły stał się naszą szkolną tradycją. Sztan-
dar  stał się symbolem naszej szkoły . Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć. 
Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest go-
dło państwowe – biały orzeł w koronie z głową zwróconą w prawo. Dziób i szpony mają złotą 
barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów, gotowość  do poko-
nywania przeszkód i trudności. 
Awers jest w kolorze jasnozielonym. W środkowej części znajduje się logo naszej szkoły – 
kula ziemska z różnobarwnymi kontynentami symbolizująca imię szkoły. Kształt jabłka pod-
kreśla promocję zdrowia. Numer naszej szkoły widnieje na ciemnozielonym listku. Wokół 
znajduje się napis: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu  imienia Przyjaźni Narodów 
Świata. 
Następnie goście obejrzeli część artystyczną, której scenariusz przygotował absolwent naszej 
szkoły – Patryk Kuc. Wszyscy przenieśliśmy się wehikułem czasu do dawnych lat. 
Goście honorowi podziękowali nam za tak piękny program artystyczny  oraz przygotowane 
wystawki. 
 

Media o nas 
 

http://www.radio.opole.pl/2015/maj/wiadomosci/psp-24-w-opolu-obchodzi-70-lat-
istnienia.html 
 
http://opole.tvp.pl/20260973/29-maja-2015 
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Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 
Czerwiec stały, grudzień doskonały. 
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 
Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, czę-
sto naśladuje. 
Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy 
mak, to już nie tak. 
Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 
Pełnia czerwcowa - burza gotowa. 
W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają. 
W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. 
Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszko-
dzie. (24 czerwca) 
Gdy się święty Jan rozczuli, to go dopiero Najświętsza Panna utu-
li. (2 lipca - Marii) 
Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 czerwca) 
Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze na przeszkodzie.
(24 czerwca) 
Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik jest panem.(24 czerw-
ca) 
Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.(24 
czerwca) 
Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi jeszcze.(24 
czerwca) 

CZERWIEC- etymologia (czyli pochodzenie nazwy) 
tego miesiąca nie jest do końca jasna. Jedna z hipotez 
wywodzi ją od lęgnących się w tym miesiącu czerwi, 
czyli larw pszczół. Inna hipoteza mówi, iż nazwa po-
chodzi od rośliny, która nazywa się czerwiec trwały. 

Polskie przysłowia ludowe na czerwiec 

Skąd się wzięła nazwa czerwiec? Ciekawe dni w czerwcu  
 

Czerwiec 
 
1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka, Dzień bez  
Alkoholu  
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez 
Krawata  
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny  
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji  
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska  
6 czerwca – Dzień bez samochodu, Światowy dzień  
pocałunku  
7 czerwca – Dzień Chemika  
8 czerwca – Dzień Informatyka, Święto Uwalniania  
Książek  
9 czerwca – Dzień Agugaga  
10 czerwca – Dzień Straży Granicznej  
11 czerwca – Dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca  
12 czerwca – Święto Biura Ochrony Rządu  
13 czerwca – Święto Dobrych Rad  
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa  
15 czerwca – Dzień Wiatru  
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom 
Afrykańskim  
17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami  
18 czerwca – Dzień Ewakuacji  
19 czerwca – Teksański Dzień Emancypacji  
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy  
21 czerwca – Światowy Dzień Deskorolki  
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury 
Fizycznej  
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, 
Dzień Przytulania  
25 czerwca – Dzień Stoczniowca  
26 czerwca – Dzień Zapobiegania Narkomanii  
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa  
28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego 
Czerwca 1956  
29 czerwca – Dzień Marynarki Wojennej  
i Ratownika WOPR  
30 czerwca – Dzień Kapustnika i Dzień Rozwalania    
Zabawek 
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      Apel z okazji 3 Maja 
 
Dnia 30.04.2015 w naszej szkole odbył się apel z okazji 3 
maja. Cała szkoła zebrała się na sali gier i zabaw, by tam 
uczcić ten dzień. Na samym początku prowadzący zaprosił 
nas do obejrzenia montażu słowno-muzycznego.. Zaśpie-
waliśmy hymn, a następnie obejrzeliśmy slajdy na temat 
historycznych wydarzeń związanych z Konstytucją 3 Maja. 
Potem młodsze klasy pięknie zaprezentowały wiersze i  
piosenki. Na końcu Pani .Dyrektor podziękowała wszyst-
kim za uczestniczenie w apelu. Udaliśmy się na lekcje.   

Ogólnopolski Konkurs Literacko-plastyczny  

,,Spod znaku orła wszyscy jesteśmy” 

Uczeń klasy 4b- Konrad Chojecki reprezentował naszą szkołę w 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Spod znaku Orła wszyscy 
jesteśmy”. Na konkurs wpłynęło 135 prac spełniających kryteria 
podane w regulaminie konkursu. Jury przyznało wyróżnienie 
właśnie Konradowi  z PSP 24  w Opolu. Gratulujemy i Życzyny 
dalszych sukcesów !! 

Małgorzata Zaraś 

 
,,Szpital w szkole” 

  
Dnia 27 maja w naszej szkole, został przeprowadzony kurs pierw-

szej pomocy przedmedycznej. Już wiele razy mieliśmy okazję 
zobaczyć jak się to robi poprawnie, ale nigdy za dużo takich fa-

chowych informacji. Pani Sylwia - pedagog naszej szkoły, na 
manekinie poprawnie pokazała i uczyła nas jak udzielić pierwszej 
pomocy. Potem uczniowie mieli okazję się sprawdzić. Na koniec 

dostaliśmy książeczki, aby w naszej pamięci zostało więcej infor-
macji. Niektórzy przekonali się, że to wcale nie jest takie proste. 

Nasze wrażenia są widoczne na zdjęciu.  
 

koło redakcyjne 

Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 

nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  

Nasze sprawy ... 

,,Szkoła drugim domem'' 
 
Szkoła jest jak dom- 
Ciepły, miły, pełen zaufania. 
Szczęścia i radości nigdy nie zabrakło.  
Każdy uśmiechnięty w jest w tej szkole. 
 
 
I choć czasem smutno się robi, 
Nikt nie zapomina o chwilach wspólnych. 
Kiedy razem się bawiliśmy, tańczyliśmy, śpiewaliśmy.  
To jest szczęście - razem z klasą brnąć przez życie. 
 
 
Nasza klasa nie była najlepsza. 
Ale każdy z nas będzie tęsknić za nią. 
Pamiętam chwilę kiedy pierwszy raz przyszłam do niej, 
kiedy poznałam przyjaciół.  
To miejsce na zawsze zostanie w moim sercu. 
 
 
I kiedy odchodzę widzę, jakie to trudne- 
odejść jak od rodziny, 
którą była szkoła. 
Zostawić ją i nigdy nie wrócić. 
 

                                                    
Katarzyna Dallak 6a 

 



 

 

 Bardzo dawno temu, gdy Polską rządził Mieszko I, kraj zaata-
kowali Niemcy. Wszyscy pogrążeni w żałobie po ataku chcieli się 
zemścić. Mieszko myślał aż w końcu postanowił zapytać mędrca o 
radę. Ten wyciągnął ogromną księgę, w której znalazł zapiski o or-
łach mających za zadanie pomóc temu, który przejdzie próbę. 
     Mieszko postanowił pójść  po pomoc. Miał zacząć od jaskini, któ-
ra była pięćdziesiąt kilometrów od grodu. Grota była obszerna, ciem-
na i miała bardzo mroczny nastój. Książę zauważył orła leżącego na 
ziemi, a po drugiej stronie była skrzynia pełna złota. Mieszko chciał 
już podejść do złota, ale szybko zorientował się, że to próba i pod-
szedł do orła, obok którego leżały bandaże. Zaczął zawijać orłowi 
skrzydło, które było złamane. Wtedy w jaskini pojawił się starzec i 
powiedział: „Brawo! Przeszedłeś pierwszą z trzech prób. Teraz udaj 
się do jaskini na północ.” Wtedy Mieszko szybko pobiegł do jaskini i 
zobaczył na ziemi miecz, więc go podniósł. Wtem zza rogu wychylił 
się wysoki i brodaty mężczyzna też z mieczem  w dłoni, a w drugiej 
ręce trzymał słabego orła. „Ja kazałem was zaatakować, możesz mnie 
zabić lub ocalić orła. Twój wybór.” Lecz mądry Mieszko wiedział, że 
to druga próba, więc wybrał orła. Wtedy człowiek puścił orła wolno i 
powiedział: „ Idź do jaskini na wschód”. Mieszko prędko pobiegł, a 
tam czekał na niego znajomy starzec i powiedział:,, Świetnie, widać, 
że kochasz orły! Możesz już szykować atak lub wysłuchać historii o 
wdzięczności orłów.” Ale Mieszko zorientował się, że przecież nie 
było trzeciej  próby, więc wybrał opowieść.. Była ona długa i cieka-
wa. Zaraz po niej starzec powiedział, że gdy będzie potrzebował po-
mocy, niech krzyknie:„Orły przybądźcie!”, a one zjawią się natych-
miast. 
     Mieszko od razu, gdy wrócił szykował armię do odwetu. Walka 
trwała długo. Gdy walczyli łeb w łeb książę krzyknął hasło, a wtedy 
przyleciała ogromna gromada orłów, która zaczęła porywać wszyst-
kich wrogich wojowników. Mieszko nigdy nie zapomniał serdecznej 
pomocy swych sojuszników. Chcąc im to wynagrodzić, umieścił w 
godle Polski orła. 
 

Olaf Szyma 6b 
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Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne     

    
Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będzie-
my ważne i mniej ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwo-

wałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my to opiszemy.  
 

Pozdrawiamy Młodzi redaktorzy 

,,Biały Orzeł" 

Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią 
błękit. 
Piękna jest nasza mowa i pieśni  i piosenki. 
Piękny nasz Biały Orzeł ze wzrokiem spiżo-
wym kreśli wieczności Polski oblicze. 
 
                                                              
Na pięknym płótnie biało -czerwonym 
zapala biało - czerwone znicze, 
nad grobami ojców straż trzyma w swych 
szponach.  
Sprawiedliwość i wolność- trzyma w ramio-
nach . 
 
 
Piękne jak mocarne zmartwychwstania praw 
prawidła.  
Po polskość tępym dziobe z krwawą  piersią  
 piękny Biały Orzeł sięga. 
  
 
Trzyma w swych skrzydłach-Wolność i spra-
wiedliwość. 
 To pięknego  Białego Orła potęga. 
 
                                                                                                                                                         

                             Szymon Wrzeciono 6a 
 
 

 

 „Legenda o orle” 
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,,Biały Orzeł" ,,Mój pierwszy dzień w szkole" 
 

Obudziłem się wcześnie rano o godzinie 6.00. Dzień zapowiadał się 
słonecznie. Mama  powiedziała, że jest ze mnie dumna, ponieważ dzi-
siaj idę pierwszy raz do szkoły .Po tych słowach zrobiło mi się trochę 
smutno, ponieważ szkoła była duża i przerażająca. W szkole czekały na 
mnie same nowe rzeczy. Nie wiedziałem za bardzo jak będzie wyglądać 
moja Pani i nie znałem moich nowych kolegów ze szkoły. 
       Mama zawiozła mnie do szkoły na godzinę 8.00. Wszyscy stali pod 
klasą i czekali. Nagle na korytarzu usłyszeliśmy kroki po schodach, w 
kierunku naszej sali numer 200 zmierzała sympatyczna i uśmiechnięta 
pani o blond włosach. Pani przywitała się  z nami i otworzyła klasę. 
Pozwoliła nam zająć miejsca jakie chcieliśmy. Następnie przedstawiła 
się i poprosiła, aby każdy z nas się przedstawił. 
 
Okazało się, że jest bardzo miła i sympatyczna. Wyjaśniła nam jakie 
zasady panują w klasie, następnie oprowadziła nas po szkole pokazując 
korytarz, 
świetlicę, piwnicę, boisko, salę gimnastyczną, hol i bibliotekę. Dzień 
upłynął mi bardzo szybko. Pomimo mojego przerażenia, okazało się, że 
szkoła nie jest taka straszna, a wręcz przeciwnie jest bardzo ciekawa. 
Do domu wróciłem uśmiechnięty i zadowolony. Całe popołudnie opo-
wiadałem rodzicom i babci, jak spędziłem pierwszy dzień w szkole. 
Byłem dumny z siebie, że dałem radę, a pani Krysia była moją pierwszą 
nauczycielką, którą poznałem i zawsze będę mile wspominać.  
 

 
Patryk Pasoń 4b 

 
Szkolne wspomnienia 
Pierwsza klasa - łatwa klasa, 
każdy przejść ją może. 
Wszyscy mili są dla siebie 
i poznają się nawzajem. 
  
Druga klasa - nie za bardzo, 
poszła sobie ukradkiem. 
Trochę było kłopotów - 
wielkie naprawianie. 
  
Trzeci rok w tej szkole, 
trzeba się przyłożyć. 
Jednak wszystko szybko poszło - 
widać po sprawdzianie. 
  
Czwarta klasa - coś nowego! 
Inne klasy, budynek, szatnie... 
Można długo by wymieniać... 
Ach! Zakłopotanie... 
  
Piąta klasa - są wycieczki, 
a nawet z zajęć ucieczki! 
Wszystko staje się jaśniejsze, 
nawet dorastanie. 
  
Szósty rok to ciężka praca, 
która na lekcjach się opłaca. 
Koniec śpiewu na muzyce, 
bo to szkoły zakończenie. 
 

Piotr Łupiniec 6b 
  

Jestem orłem, białym orłem. 

Me oczy widziały niejedno: 

zagładę Rosjan, 

zniszczenie Włochów, 

pokonanie Turków, 

rozgromienie Szwedów. 

Któż tego dokonał?! 

Polska Husaria! 

Ze skrzydłami białymi jak moje, 

z szablami ostrymi jak me pazury… 

Jestem orłem, białym orłem- 

w opiece trzymam mój lud. 

W czasie pokoju strzegę granic, 

gdy wróg nadchodzi zapada cisza... 

Słychać trzepot skrzydeł… moich? 

...Nie!!! To Husaria nadjeżdża i zwycięża. 

Huk piór na wietrze zalał trwogą serca wroga. 

Jestem orłem, białym orłem- 

symbolem wolności mego Narodu, 

Dumą w ich sercach,, 

Nadzieją ich dusz, 

Odwagą i męstwem. 

Jestem orłem, białym orłem- 

pamiętam każdą kroplę krwi przelaną za wolność 
naszego kraju. 

Jestem orłem, białym orłem- 

POLSKIM GODŁEM !!! 

 

Konrad Chojecki 4b 

 



 

 

Lata 2011-2012: 
 
Mój pierwszy dzień w szkole był wspaniały, zwłaszcza kiedy 
poznałem nowych kolegów: Alka, Maćka, Konrada, Adama  
i Kacpra. Od rodziców dostałem wielką tubę słodyczy. Bardzo 
polubiłem wszystkie panie i wszystkich panów. Kiedy pani  
dyrektor pasowała nas na uczniów poczułem się bardzo miło. 
Ogólnie polubiłem tę szkołę. 
 
Lata 2012-2014: 
 
W drugiej klasie zacząłem bardzo dużo czytać, wypożyczałem 
po 12 książek. Zacząłem chodzić na obiady do pani Eli, które 
bardzo mi smakowały. Z kolegami na długich przerwach grali-
śmy zakrętką. Tak bardzo nam się to spodobało, że graliśmy tak 
do końca 3 klasy. 
W trzeciej klasie mniej czytałem. Zaczęły się też przygotowania 
do I komunii, co mnie bardzo mocno męczyło, a poza tym mia-
łem jeszcze wiele innych zajęć. Brałem udział w wielu turnie-
jach –piłce nożnej, warcabach i szachach. Zawsze mieliśmy 
zadanie domowe. 
 
Lata 2014-2015: 
 
Dwoje nowych uczniów doszło do naszej klasy: Olek i Michele. 
Poznaliśmy nową wychowawczynię. Nasze wf zostały połączo-
ne z klasą 4a. Doszły też nowe przedmioty takie jak: przyroda, 
plastyka, technika, muzyka i historia. W tym roku miałem wiele 
przeżyć: mogłem zagrać w turnieju piłki ręcznej Mini Handball 
Liga, rozegrałem kilka turniejów w szachy z zawodnikami z 
Czech oraz brałem udział w mistrzostwach Opolszczyzny. No-
wym zajęciem na przerwach była gra w ping ponga. Najbardziej 
podobają mi się zajęcia pozalekcyjne - sksy z koszykówki i piłki 
ręcznej. 

Krzysztof Przyszlak 4b 

„DZIEJE SZKOŁY" 
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 ,,Mój pierwszy konkurs recytatorski” 

 W pierwszej klasie szkoły podstawowej postanowi-
łem, że wezmę udział w konkursie recytatorskim. Na począt-
ku, gdy zobaczyłem tekst wiersza, przestraszyłem się, bo był 
dość długi, lecz gdy zapytałem Panią o to, powiedziała, że to 
są dwa wiersze, z czego tylko jeden mój.  

 Gdy nadszedł dzień konkursu, zobaczyłem i usłysza-
łem jak inne dzieci pięknie recytują, ale popełniają też liczne 
błędy. Oczywiście wyciągnąłem z tego wnioski. 

 Po kilku występach miałem  mówić swój wiersz, lecz 
poprosiłem Panią o to, abym mówił ostatni i Pani się zgodzi-
ła. Gdy to usłyszałem, odetchnąłem z ulgą. Gdy wszystkie 
dzieci powiedziały swoje wiersze nadszedł czas na mnie. 
Byłem bardzo przestraszony i chciałem wyjść z Sali, lecz 
pani mnie powstrzymała. Powiedziała, że nie ma się czego 
bać i poprosiła, abym wszedł na scenę. W końcu odważyłem 
się i powiedziałem wiersz. Gdy skończyłem, wszyscy bili 
brawo. Zacząłem się cieszyć i dowiedziałem się, że nie było 
się czego bać. Nagrodą dla wszystkich uczestników konkur-
su była słodka niespodzianka-lizak. Gdy wszyscy jedli swoje 
słodycze, jury oceniało recytacje dzieci, oczywiście każdy 
uczeń był podekscytowany. 

 Pod koniec konkursu komisja ogłosiła wyniki, naj-
pierw podali wyniki dzieci z klas III, potem klas II, a na koń-
cu klas I. Członkowie jury odczytywali kolejno wyróżnienia, 
miejsce III i II. Bardzo się zasmuciłem, ponieważ mnie nie 
wyczytali, lecz okazało się, że zająłem  I miejsce!  

 Od tego czasu uczestniczę we wszystkich konkursach 
recytatorskich z mniejszymi lub większymi sukcesami. 

Konrad Chojecki 4b 

,,Moje przeżycia z życia szkoły" 
      Szkoła PSP 24 jest wyjątkową szkołą i jedyną w swoim 
rodzaju. Myślę,że jako absolwentka będę ją bardzo dobrze  
i miło wspominać, ponieważ to są te pierwsze lata podstawów-
ki, których się nie zapomina. 
 
      Wspomnienia z mojej szkoły są związane ze wszystkimi 
pracownikami budynku oraz uczniami. Codziennie przypomi-
nam sobie ogromną pomoc  nauczycieli, wsparcie i ich życzli-
wość. Pamiętam też jak całymi grupami wesoło pomagaliśmy 
przy różnych uroczystościach. Lekcje kojarzą mi się z bardzo 
miłą atmosferą, ponieważ zawsze coś się na nich ciekawego 
dzieje. Na wszystkich apelach organizowanych    w roku szkol-
nym wszyscy mamy świadomość tego, że pani Dyrektor będzie 
je ciekawie prowadzić. Nigdy nie zapomnę też tego, gdy brali-
śmy udział w różnych akcjach, np. ,,COMENIUS" 
lub ,,Fascynujący Świat Nauki i Technologii". 
     Będę bardzo miło wspominać tę szkołę, ponieważ przeżyłam 
w nich wiele wspaniałych chwil. 
 

 
Martyna Kawałek 6a 

Moja szkolna przygoda 
 

      Nazywam się Marta Skibińska, jestem absolwentką i w 
tym roku kończę PSP w Opolu. Pierwszy raz zobaczyłam tę 
szkołę w przedszkolu, na dniach otwartych. Gdy ją ujrzałam, 
od razu mi się spodobała. Wiedziałam, że rozpocznę tu swo-
ją edukację. Przez te sześć lat bardzo zżyłam się ze swoją 
klasą. Będzie mi jej brakować. Jeździliśmy razem na różne 
wycieczki, razem się bawiliśmy i spotykaliśmy. Dziś jestem 
już w szóstej klasie i z wielkim żalem będę żegnać moich 
kolegów i koleżanki. Nauczyciele nauczyli mnie nie tylko 
rzeczy, które przydadzą mi się do dalszej edukacji, ale dali 
mi również dużo rad jak mam postępować w życiu.  

Z żalem żegnam tę szkołę, ponieważ wyniosłam z niej bardzo 

dużo pożytecznych dla mnie rzeczy.  
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Opowiadanie z życia szkoły 

       Jako pierwszoklasistka niepewnie czułam się w tej wiel-
kiej szkole. Jednak przez te sześć lat bardzo zmieniłam nastawie-
nie do niej, a teraz czuję się w niej bardzo swobodnie.                                                           
Przez następny rok szkoła mijała dosyć szybko, a nauczyciele 
zdążyli wyrobić sobie na nasz temat zdanie. 
     W oczach pracowników byliśmy łobuziakami i często spoty-
kaliśmy się ze stwierdzeniem „najgorsza klasa w tej szkole”, lecz 
my wiedzieliśmy, że w głębi serca bardzo nas lubią.                                                                                                                                                     
W trzeciej klasie dalej byliśmy głośni, ale część z nas starała się 
nadrobić zaległości. Na koniec tej klasy byliśmy smutni, że się 
rozstajemy. Mimo to cieszyliśmy się z powodu rozpoczynają-
cych się wakacji i przejścia do czwartej klasy. Wakacje wszyst-
kim minęły spokojnie, a każdy z nas nie chciał wracać do szkoły.                                                                     
     Czwarta klasa-nowy budynek, inni nauczyciele, nowi znajo-
mi, większy stres. Pamiętam, że pierwsze dni były dosyć nudne, 
ponieważ nauczyciele przedstawiali nam PSO. Zapoznaliśmy się 
z naszą wychowawczynią i okazała się przemiłą osobą. W tej 
klasie zaczęłam myśleć przyszłościowo i zainteresowałam się 
językiem polskim. W przedostatniej klasie występowałam w 
różnych konkursach i odnosiłam pierwsze sukcesy. Wyjeżdżałam 
z klasą na wycieczki. Bardzo się ze wszystkimi zaprzyjaźniłam. 
Teraz jestem w klasie szóstej i mam się dobrze, moja szkoła się 
nie zmieniła, a ja wiele się w niej nauczyłam. Cieszę się, że tylu 
ludzi tu poznałam i większość wspomnień jest związana z nimi. 
Znalazłam  przyjaciółki, a do tego jestem laureatką w konkursie 
„Złote Pióro”. Jestem dumna z siebie i nauczycieli. Bardzo ser-
decznie im dziękuję.  

Emilka Kopyłowska 6b 

 

 

 

Moja szkoła 
 
      Jako absolwentka klasy szóstej bardzo dobrze będę wspo-
minać tę szkołę, ponieważ w końcu byłam w niej sześć lat. Dzia-
ło się tutaj naprawdę dużo- wycieczki, zawody, imprezy, a także 
wszelkie uroczystości organizowane przez uczniów i nauczycieli. 
        Poznałam też tu wielu przyjaciół, których na pewno nigdy 
nie zapomnę i trudno będzie mi się z nimi rozstać, ponieważ to 
oni towarzyszyli mi we wszystkich dobrych, jak i złych chwi-
lach. Pamiętam też,  kiedy weszłam pierwszy raz do klasy, byłam 
bardzo zdenerwowana. Zaczęły się nowe obowiązki, nauka, 
pierwsze oceny, nowe miejsce. Wiadomo początki zawsze są 
najtrudniejsze, ale z czasem szło mi coraz lepiej i przyzwycza-
iłam się do tego. Na pewno te sześć lat wiele mnie nauczyło, 
nabrałam większego doświadczenia, w niektórych sprawach. 
        Myślę, że dowiedziałam się też tutaj różnych ciekawych 
informacji i będzie mi brakować tej szkoły, ponieważ to w niej 
spędzałam swój czas. 
 

Patrycja Kawałek 6a 
 
 
 

  6 Maja 2015r. uczestniczyłem w konkursie języka 

angielskiego Master of Spelling. Odbył się on w PSP nr 8. 

 Jechałem tam z nauczycielką języka angielskiego, którą 

lubię, bo zawsze dobrze tłumaczy zadania. Konkurs pisaliśmy 

w dużej hali, otrzymaliśmy także poczęstunek, był to wafelek i 

sok. Było tam 10 konkurencji między innymi: zapisywanie 

nazw zwierząt na daną literę alfabetu, zapisywanie literowa-

nych wyrazów, układanie liter w kolejności alfabetycznej 

i wykreślanie słów. Sam konkurs był bardzo ciężki, byli mocni 

konkurenci i bałem się, że nie zdołam im dorównać, ale jed-

nak udało mi się go dobrze napisać. Moje obawy okazały się 

niepotrzebne, bo zająłem 3 miejsce i otrzymałem rozmaite 

nagrody. Były to- słownik, gra planszowa, puzzle i dużo in-

nych przydatnych     gadżetów, mi wielką radość. 

   Nauczycielka języka angielskiego  i wychowawczyni mojej 

klasy były ze mnie dumne, co uczyniło mnie jeszcze bardziej 

szczęśliwym. 

Piotr Otremba  4b 

 
 

Moja szkoła 
 
          Moja przygoda ze szkołą zaczęła się w 2009 roku, 
Wtedy poszłam do pierwszej klasy. Miałam siedem lat. 
Byłam jeszcze małą dziewczynką i w każdej sytuacji po-
trzebowałam osoby dorosłej. 
        Pamiętam pasowanie na ucznia. Pani Dyrektor pod-
chodziła do nas z wielką kredką. No   i jeszcze pasowanie 
na czytelnika. To też było wielkie przeżycie! W drugiej 
klasie było trochę więcej nauki. Mnożenie i dzielenie, to 
była nowość! Byliśmy starsi o rok.  Trzecia klasa, była 
ostatnią, w której nauka przebiegała w budynku B. Zapa-
miętałam wycieczkę do Gór Stołowych, do Wieliczki -
poszliśmy potem na pierogi. Oczywiście byliśmy najstarszą 
klasą  w budynku B i już w drugim półroczu razem z klasą 
3A, uczęszczaliśmy na zajęcia pływania. 
        W czwartej klasie, zaczęła się nauka w budynku A. 
Poznaliśmy naszą nową wychowawczyni, która okazała się 
miłą i sympatyczną osobą, bardzo ją polubiliśmy. Jedną         
z wycieczek, którą zapamiętałam był wyjazd do gospodar-
stwa agroturystycznego. Jechaliśmy 
ciągnikiem na sianie.  We wrześniu, 2013 roku poszłam do 
klasy piątej. W październiku (jeśli dobrze pamiętam), od-
wiedziliśmy Bruntal  i poznaliśmy czeskich przyjaciół. 
        Szósta klasa pozostanie na długo w mojej pamięci. 
Ostatni rok! Przypomniałam sobie, że zawsze organizowa-
liśmy Dzień Chłopaka czy Dzień kobiet. To było bardzo 
miłe. Konkursu z j. polskiego, który odbył się w MDK nie 
mogło tutaj zabraknąć. Był w formie sprawdzianu kompe-
tencji, ale razem z innymi dziewczynami dałyśmy radę. 
Kolejny konkurs miał miejsce w PG5, także z j. polskiego. 
Już nie mogę się doczekać się festynu szkolnego w czerw-
cu!  
 

K. Malinowska 6b 
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Czy wiesz, że … 

... o godzinie 10 rano, serce i układ krążenia człowieka najlepiej 

radzą sobie z obciążeniami? 

 

... liczba owiec w Australii trzykrotnie przewyższa liczbę ludzi? 

... efekt czerwonych oczu na zdjęciach powstaje na skutek prze-

filtrowania światła odbitego od siatkówki przez naczynia krwio-

nośne? 

.... kwiatem wanilii płacono podatki w królestwie Azteków? 

 

... 70% ciepła człowieka ucieka przez głowę?  

 

... największy kryształ na Ziemi znaleziono na Madagaskarze 

(ważył 380 ton!)? 

 

... najgrubszy na świecie pień drzewa ma kasztan rosnący na zbo-

czu Etny (57,9 m obwodu!)? 

 

... najwyższym drzewem świata jest sekwoja Hyperion, mierząca 

115,55 metrów? 

 

... w ciele człowieka znajduje się ponad 600 różnych mięśni? 

 

... Księżyc oddala się od Ziemi z szybkością 4 cm rocznie? 

 

... największe skupisko aktywnych wulkanów znajduje się w 

Indonezji (aż 167!)? 

 

... źródło w Arizonie tryska wodą najwyżej na świecie, na wyso-

kość 190 metrów? 

 

... gdyby Ziemia była tak mała jak piłka tenisowa, Słońce miało-

by wielkość domu? 

 

... najcięższy wyhodowany arbuz ważył 118 kg (USA, Arkan-

sas)? 

 

... Indonezja obejmuje 13 tysięcy wysp (to największy archipelag 

na świecie)? 

 

... najwyżej położone jezioro na świecie to Titicaca w Peru (leży 

na wysokości 3810 m n.p.m.)? 

 

 

 Pamiętam taki jeden wielki dzień, który najbardziej 
utkwił mi w pamięci. To pasowanie na ucznia. Ten dzień 
był przeze mnie bardzo wyczekiwany, ponieważ bardzo 
chciałam zostać uczniem szkoły podstawowej, jak mój star-
szy brat Mateusz. 
Wszyscy w tym dniu byli bardzo ładnie ubrani w białe  
i czarne ubrania. 
Jak była moja kolej, czułam tremę, ale również  wielką 
satysfakcje, że wreszcie  będę uczniem. Wyglądało to tak, 
że pani podchodziła z wielkim ołówkiem i pasowała każde-
go na ucznia, a my mówiliśmy słowa przysięgi uczniow-
skiej.  
Potem było spotkanie w klasie i poznałam nowe koleżanki i 
kolegów  z klasy 1b.  
Czułam się wtedy bardzo dumna i szczęśliwa i myślałam, 
że nareszcie będą lekcje, ale niestety poszliśmy do domu.  
W domu też czekała na mnie jeszcze jedna bardzo miła 
niespodzianka. Była to wielka tuba z cukierkami.  Całą 
uroczystość fotografowała moja mama . Czasami oglądamy 
te zdjęcia z całą rodziną i wspominamy te chwile. 
          Chciałabym ,żeby  takich dni było więcej w ciągu 
roku.  

                                                         Natalia Sajdak 4b 

,,Mój wielki dzień, który pamiętam do dziś” 

Dowcipy o szkole 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 
 
 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chęt-
nie wracają do szkoły po wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 
 
Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
 
 
Czym różni się uczeń dobry od złego? 
Złego leją rodzice, dobrego - koledzy. 
 
 
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do 
uczniów. 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we 
wrześniu wrócili mądrzejsi. 
- Nawzajem - odpowiada młodzież. 
 
 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo nie było dziś obiadu. 
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... najszybciej pływającą rybą na świecie jest żaglica (osiąga 

prędkość 109 km/godz.)? 

 

... Słońce również się obraca (pełny obrót wykonuje w ciągu 

25-36 dni)? 

 

... ciało ludzkie składa się z około 10 bilionów komórek? 

 

... koliber hawański jest najmniejszym ptakiem świata (ma 5,5 

cm długości i 1,6 g wagi)? 

 

... najstarsze fragmenty skorupy ziemskiej mają 4,3 mld lat? 

 

... najwyżej wyrastającymi drzewami były australijskie euka-

liptusowce (osiągały wysokość do 150 metrów!)? 

 

... woda pokrywająca powierzchnię Ziemi waży około 1,5 

tryliarda kg? 

 

... Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, ma około 

700 lat? 

 

... drzewa mangrowe jako jedyne na świecie rosną w słonej 

wodzie? 

 

... kukawka srokata woli bieganie od latania, a biega z szybko-

ścią 20 km/godz.? 

 

... w ciągu całego życia, człowiek wykonuje średnio 500 mi-

lionów oddechów? 

 

... największym mięczakiem na świecie jest kałamarnica ol-

brzymia? 

 

... temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąć ponad 15 

tysięcy stopni Celsjusza? 

 

Czy wiesz, że … .. krew człowieka wykonuje pełny obieg w układzie krążenia 

w ciągu około minuty? 

 

...Olympus Mons, wznosząca się na wysokość 27 km na po-

wierzchni Marsa, jest najwyższą znaną górą w naszym Ukła-

dzie Słonecznym? 

.... łabędź krzykliwy ma aż 25 216 piór (najwięcej z ptaków, 

których pióra policzono)? 

 

... na języku człowieka znajduje się około 10 tysięcy kubków 

smakowych? 

 

... najszerszym wodospadem świata jest wodospad Khone w 

Loasie (ma 10,8 km szerokości!)? 

 

... Wielki Kanion Kolorado w Arizonie ma długość 350 km i 

głębokość do 1830 m? 

 

... najgłębsze jezioro świata to Bajkał w Rosji (jego głębokość 

wynosi prawie 2 km)? 

 

... jezioro Bajkał mieści 20% słodkiej wody świata? 

 

... przez wodospad Stanleya w Kongo, przepływa 17 tysięcy 

litrów wody na sekundę? 

 

... diament to najtwardszy minerał występujący w przyrodzie? 

 

... nacieki jaskiniowe zwane stalaktytami, "rosną" z prędko-

ścią 1 cm na 1000 lat? 

 

... każdego dnia na Ziemi ma miejsce około 45 tysięcy burz z 

piorunami? 

 

... temperatura jądra Ziemi wynosi około 4500°C? 

 

... wieloryb, płetwal błękitny waży tyle, co 18 dużych słoni 

(ok. 140 ton)? 

 

... około 250 milionów lat temu, wszystkie kontynenty były ze 

sobą połączone? 

 

... w Himalajach i w Karakorum jest 96 spośród 100 najwyż-

szych gór świata? 
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Dzień Ojca 

 
1 czerwca wszystkim kojarzy się jednoznacznie, to Dzień 
Dziecka. Dzieciaki czekają na prezenty, w wielu miastach 
odbywają się zabawy i festyny przygotowane specjalnie dla 
najmłodszych. Sklepy z zabawkami przeżywają prawdziwe 
oblężenie. W ten dzień nawet dorośli chcą poczuć się jak dzie-
ci i bawią się razem ze swoimi pociechami. 
 
Historia 
 
Chociaż niektóre kraje obchodziły go już wcześniej, uważa 
się, że historia Dnia Dziecka sięga 1949 roku. Ten dzień nie 
miał być po prostu radosnym świętem, w czasie którego dzie-
ciaki otrzymują prezenty. Światowa Federacja Kobiet Demo-
kratycznych wymyślając takie święto pragnęła podkreślić, jak 
ważne jest by najmłodszych bronić przed okrucieństwami 
wojny, przed głodem i wszelkimi krzywdami ze strony doro-
słych. Dzień Dziecka ma być więc także przypomnieniem o 
tragediach najmłodszych. 

 

               

 
Data 23 czerwca nie zdobyła jeszcze takiej popularności jak 
26 maja - czyli Dzień Matki. Mimo dość młodej tradycji Dnia 
Ojca, wprowadzonego do polskiego kalendarza w roku 1965, 
święto stworzone z myślą o możliwości uczczenia przez dzie-
ci swoich ojców ma długą historię, zapoczątkowaną przez 
pewną kochającą córkę… 
 
Historia 
 
Po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono w Stanach Zjedno-
czonych 19 czerwca 1910 roku. Pomysłodawczynią była So-
nora Smart, kobieta z wielodzietnej rodziny. Wychowaniem 
szóstki dzieci zajął się po śmierci ich matki ojciec. Sonora 
uważała go za niezwykłego, zdolnego do poświęceń człowie-
ka. By podkreślić i uhonorować ten trud i wyrzeczenie oraz 
dać wyraz swojej miłości i wdzięczności, wystąpiła do władz 
miejskich z inicjatywą utworzenia święta. 
 

 

Dzień Dziecka 

Opole, 26/27.05.2015 
 

Wierszoklet na cześć ŚWIĘTA 
 

Gdzie Odra nasza rzeka, 
w XIII w. mieszkał sobie Grosz 
i tak powstały Groszowice jako wieś. 
 Dziś to taki twór z miastem Opole. 
 Są tu bloki, familoki, łąki i pola też. 
Brak kopciucha – cementowni, 
Która dawała wszystkim żyć. 
 A w środku osiedla 
 Od wieków stoi szkoła, 
 Która dzisiaj gości Was, 
 Dyrekcja kłania się w pas. 
I otwarcie -wielka feta: 
- hymn, 
- w sztandar gwóźdź, 
- mowy ważnych, 
- dyplom, kwiaty i prezenty. 
Dzieci grzecznie jak aniołki 
Wyśpiewały, wytańczyły program swój. 
 Brawo, brawo zachwyciliście nas. 
W końcu goście wszędzie byli 
I szkołę zwiedzili. 

"Och i ach" na każdym miejscu z ust puścili. 
 Potem jedli, pili i gawędzili. 
A w sobotę trochę modlitwy, śpiew i zabawa, 
bo wspólnie miło spędza się czas. 
Groszowice jakie cudne, 
jest tu wspomnień cały wór. 
Jesteśmy starzy, kody kreskowe mamy na twarzy, 
wzrok przygasły i włos biały. 
To prawda! 
Wierzcie, że nam się wciąż marzy uśmiech wspaniały, 
krok żwawy i ognie źrenic co na młodej twarzy. 
  

    Dziękujemy za pamięć 
    Bądźcie szczęśliwi. 

 
Z szacunkiem Irena Krasicka 

                    "Lebidka" 
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Ciekawostki na wakacje     

Wczasy dla mas 
 
PRL szczyciła się, że organizuje tanie albo darmowe 
wakacje dla milionów ludzi. Powstał Fundusz Wczasów 
Pracowniczych, który dysponował setkami ośrodków w 
całym kraju. Własne ośrodki miały też niemal wszyst-
kie zakłady pracy. Ich obowiązkiem była ponadto orga-
nizacja kolonii dla dzieci. Polacy masowo ruszali więc 
nad morze, w góry i na Mazury, szturmując po drodze 
pociągi i autobusy. Popularne było harcerstwo. 
 
- Ileż ja bym oddała, żeby znów znaleźć się na obozie 
harcerskim! - wspomina Marta Bizoń, krakowska aktor-
ka, rocznik 1971. - Cały rok czekało się na wakacje. A 
na nich mundurek, plecak, ognisko, namiot - to był cały 
mój świat. Na obozy jeździliśmy na Mazury, nad mo-
rze, ale też gdzieś w głuszę leśną w Małopolsce. 
 
Dalej jeździło się także do rodziny. - Wraz z trojgiem 
rodzeństwa spędzaliśmy wakacje                 w Zakopa-
nem. Całe dwa miesiące bawiliśmy się z naszymi kuzy-
nami, pomagaliśmy w pracy na roli, co uwielbiałam. Do 
dziś umiem orać i doić krowę - wspomina małopolska 
europosłanka Róża Thun, rocznik 1954. 
 
Letnie wyjazdy wymyślili Rzymianie 
 
Wakacyjny wypoczynek aż do XX w. był przywilejem 
wąskich elit. Przykład dali Rzymianie, którzy latem 
opuszczali rozgrzane do czerwoności miasto. To oni 
wymyślili dom letni. Ich śladami szli potem najbogatsi 
obywatele włoskich miast renesansu, obyczaj przejmo-
wały też elity innych państw. W Polsce uczące się dzie-
ci na wakacje długo zjeżdżały do rodziców, który cze-
kali w dworach. Rodzice-szlachcice na wczasy wyjeżdżali 
zimą, do miast. 

  Jednolity termin wakacji w Polsce wprowadzono 
w 1919 roku - razem z obowiązkiem szkolnym wprowa-
dzonym w całej odrodzonej Rzeczpospolitej (wcześniej 
obowiązek ten wprowadzano pod zaborami: najwcze-
śniej, w 1825 r., w pruskim, w naszej Galicji w 1873 r.). 
W czasach międzywojennych powstało wiele stowarzy-
szeń, które zajmowały się organizacją kolonii dla uboż-
szych dzieci. Rodzice zamożniejszych musieli płacić, 
toteż najpopularniejsze były wakacje u rodziny bądź u 
gospodarza na wsi. 
 
  - Matka z pensji nauczycielskiej starała się zapewnić 
nam wypoczynek. Na wsi było to możliwe, bo tam 
przed wojną panowała okrutna bieda, dla chłopów liczył 
się każdy grosz, mogliśmy więc tanio wynajmować 
nocleg, na przykład w Bukowinie Tatrzańskiej - wspo-
mina prof. Aleksander Krawczuk, historyk z Krakowa, 
rocznik 1921. - Jeździliśmy też do Pewli Małej koło 
Żywca, tam mama miała znajomą, inną nauczycielkę. 
Mieszkaliśmy więc w szkole i chodziliśmy na długie 
spacery. 
Nie wszyscy rodzice mogli w czasach przedwojennych 
jeździć z dziećmi na wakacje. Polacy wywalczyli prawo 
do płatnego urlopu dopiero w 1949 r. 
 
Luksus wakacji 
 
Po 1989 roku wakacje stały się luksusem. Wczasy i ko-
lonie zakładowe zaczęły, ku rozpaczy wielu ludzi, szyb-
ko znikać, często razem z tymi zakładami. Podobnie 
było z koloniami. 
 
Dziś 90 proc. Polaków organizuje sobie wakacje samo-
dzielnie. Jednak z badań firmy Provident wynika, że aż 
dwie trzecie z nas spędzi najbliższe w domu. Reszta 
chce wyjechać. 83 proc. nad polskie morze czy jeziora i 
w góry. Pozostali wypuszczą się za granicę, najchętniej 

30 maja 2015 rok 

30.05.2015 w naszej szkole odbył się festyn połączony z obcho-
dami 70-lecia PSP 24  w Opolu. Najpierw o  godzinie 12:00 
wszyscy poszli na Mszę Świętą do kościoła w Groszowicach, na 
której odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły. Msza 
skończyła się około godziny 13:00. Następnie wszyscy udali się 
na podwórko szkolne. Około godziny 13:30 p. Dyrektor przywi-
tała  gości. Potem rozpoczęła się część artystyczna. Na początku 
wystąpił Kwintet Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. 
W międzyczasie można było kupić ciasto oraz różne inne sma-
kołyki. Było również wiele atrakcji dla dzieci. Około godziny 
14:00 pani Helena Smolin odczytała wiersz, który napisała pod 
wpływem wspomnień na tę właśnie okazję. Wiele radości i 
wzruszeń dostarczył zespół „Kamerton” oraz klasa 3a i 3b- 

„Karolinka”. Pokaz umiejętności akrobatycznych dostarczył 
występ Mażoretek.  
 

Pani Dyrektor wręczała również nagrody uczniom. Pokaz 
umiejętności recytatorskich zaprezentował-Konrad Chojecki- 
II miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim 
„Słowo” pt.: „Monolog znerwicowanego ucznia” oraz Emilia 
Kopyłowska laureatka Wojewódzkiego Konkursu Młodych 
Talentów Poetyckich ,,Złote Pióro 2015” w wierszu 
pt.:„Szukając Wolności”. Następnie uczniowie naszej szkoły 
odegrali scenkę o dawnych i współczesnych czasach naszej 
szkoły wsiadając do wehikułu czasu. Nie zabrakło też wystę-
pów  dzieci z PSP 24, zaprezentował się zespół „Motylki” 
pod opieką p. Ani oraz tancerzy z klubu MAESTRO- tańce 
towarzyskie. Uczniowie z  klasy 6b - Olaf Szyma i Maciej 
Głódź  zaśpiewali  piosenkę „Czesław śpiewa”. Imprezę 
zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” działający 
przy MDK. Jak co roku było bardzo zabawnie!!! 
Zapraszamy do galerii zdjęć ma stronie szkoły …..           



 

 

 
Materiały przygotowały uczennice z koła redakcyjnego pod opieką p. Małgorzaty Zaraś  
 
Szata graficzna i skład p. Anna Matukin—Pakuszyńska  
 
Redakcja Gazetki: 
 
Emilia Kopyłowska - redaktor naczelny, Karolina Malinowska - zastępca, Julia Stafa, Emilia Matuszewska, Klaudia Maczulis, 
Monika Maczulis, Katarzyna Sachoń, Marta Skibińska, Patrycja Kawałek, Martyna Kawałek. 
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Sukcesy uczniów 

2013/2014r. Mistrzowie sportu Międzyszkolny kon-
kurs recytatorski 

Międzyszkolny konkurs 
„Młody Literat” 

Wojewódzka wystawa 
twórczości 

Imię i nazwisko, 
Zdobyte miejsce 

Magdalena Wojtal Konrad Chojecki, 
miejsce III 

Ewa Filipkowska, wy-
różnienie 

Damian Staś, miejsce I 

2014/2015r. Konkurs j. angielskie-
go dla klas III 

Konkurs czytelniczy 
dla klas I-III 

Konkurs wiedzy „Mały 
Omnibus” 

Konkurs Wojewódzki 
na kartkę Wielkanocną 

Imię i nazwisko, 
Zdobyte miejsce 

Drużyna klasy IIIA 
miejsce I 

Klasy I : 
1. Hanna Ratajczak, 
miejsce I 
2.Michalina Nowako-
wicz, miejsce II 
3.Franek Wojcik, 
miejsce III 
Klasy II : 
1. Emilka Dzwonkow-
ska, miejsce I 
2.Martyna Popardow-
ska, miejsce II 
3. Emilka Wasilewska, 
miejsce III 
Klasy III : 
1.Zuzanna Kruppa, 
miejsce I 
2.Julia Jonczyk, miej-
sce II 
3.Anna Rzepiak, miej-
sce III 
  

I miejsce: 
Alicja Derda  kl. III a    
Wiktoria Kwiatkowska 
kl. II b 
II miejsce: 
Katarzyna Harlak  kl. 
III a   
Emilia Dzwonkow-
ska  kl. II a 
III miejsce: 
Julia Pasoń kl. III a     
Wiktoria Rzepiak  
 kl. II b 
  

Julia Kurenda-nagroda 

2014/2015r. Wojewódzki konkurs 
„Pisanka”2015”  

XV Wojewódzki Kon-
kurs Młodych Talen-
tów Poetyckich ZŁOTE 
PIÓRO 2015 

Międzyszkolny Kon-
kurs Recytator-
ski ,,Słowo” 

Konkurs ,, Śmieci 
mniej, Ziemi lżej” - IX 
edycja 

Imię i nazwisko, 
Zdobyte miejsce 

Zuzanna Nogosek                       
i Emilia Matuszewska           
z klasy  VIa 

Emilia Kopyłowska-            
I miejsce- laureatka 
  

Konrad Chojecki – II 
miejsce 

PSP 24- 
III miejsce 


