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DZIEŃ DZIECKA 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony    
w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka  
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 
w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD 
obchodzony jest 1 czerwca. Polsce i innych byłych państwach socjal-
istycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950  
w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją 
zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem 
stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for  
Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom z całego świata[a].Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm 
Dzieci i Młodzieży. 
 

 
 

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. 
poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych. 
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Polskie przysłowia ludowe na czerwiec 
 
1. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 
2. Czerwiec stały, grudzień doskonały. 
3. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały    
popsuje. 
4. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, 
często naśladuje. 
5. Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a 
kiedy mak, to już nie tak. 
6. Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 
7. Pełnia czerwcowa - burza gotowa. 
8. W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają. 
9. W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. 
10. Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na prze-
szkodzie. (24 czerwca) 
11. Gdy się święty Jan rozczuli, to go dopiero Najświętsza Panna 
utuli. (2 lipca - Marii) 
12. Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 czerwca) 
13. Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze na przeszko-
dzie.(24 czerwca) 
14. Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik jest panem. 
(24 czerwca) 
15. Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści. 
(24 czerwca) 
16. 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 pochodzi od 
rośliny, która nazywa się czerwiec trwały. 

 
NIETYPOWE DNI W CZERWCU 
 
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień  
Sąsiada, Dzień bez Krawata 
13 czerwca – Święto Dobrych Rad 
15 czerwca – Dzień Wiatru 
17 czerwca – Dzień Walki  
z Pustynnieniem i Suszami 
21 czerwca – Światowy Dzień  
Deskorolki 
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my 

to opiszemy.  
 

 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  Publiczna 
Szkoła Podstawowa  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Opolu po raz kolejny  zaprosił uczniów klasa IV-VI do  
podnoszenia kompetencji ortograficznych uczniów. Uczestnicy 
najpierw pisali dyktando, a potem test ortograficzny, w którym 
uczniowie wykazali się zarówno znajomością podstawowych 
zasad ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem.  
Naszą szkołę reprezentowały: Katarzyna Józwa z kl.5b oraz 
Aleksandra Babicz z kl.6b. Tytuł MISTRZ ORTOGRAFII 
uzyskała Aleksandra Babicz. 

Gratulujemy  
Opr.: M.Zaraś 

 
 

XVI Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny 
„Zwierzaki” 

 
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział  
w wojewódzkim konkursie literackim ,,Zwierzaki”  
organizowanym przez PSP 1 w Opolu. Celem konkursu było 
poznawanie królestwa zwierząt, tworzenie emocjonalnego 
związku między człowiekiem a światem przyrody,  
uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami. Jury brało 
pod uwagę zgodność treści z tematem, stopień samodzielności, 
indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu. Uczennica klasy 
4a- Alicja Derda została laureatką tego konkursu. 

 
opr.: M.Zaraś 

 
 

XI Międzyszkolny Konkurs „Młody Literat” 
 

XI Międzyszkolny Konkurs „Młody Literat” jest imprezą  
cykliczną mającą na celu kształtowanie umiejętności uczniów 
w zakresie posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, 
popularyzowanie języka ojczystego oraz rozwijanie zdolności 
twórczych uczniów. W tym roku szkolnym należało napisać 
list na temat ulubionej książki. Nasza uczennica- Alicja Derda 
z kl.4a została laureatką tego konkursu. 

 Gratulujemy  
Opr.:M.Zaraś 

IV Wojewódzki Konkurs Ortograficzny  
w ramach Konkursu Opolskie Ogrody  

Talentów 2016 

Wycieczka polsko –czeskich uczniów 
do Krasiejowa w ramach  

projektu ,,Śladami prehistorii” 
 

 Dnia 12 maja 2016 roku  klasy 5-te wybrały 
się wraz z zaprzyjaźnionymi uczniami czeskiej 
szkoły w Bruntalu do Juraparku w Krasiejowie. 
Tutaj sama natura ,,napisała” scenariusz w oparciu 
o prawdziwe zdarzenia. Przekraczając bramę  
Parku Nauki i Rozrywki  w Krasiejowie  
odbyliśmy niezwykłą podróż w czasie  
i przestrzeni. Zobaczyliśmy na początku jak  
wyglądał kiedyś świat w ,,Tunelu Czasu’’. To 
brama do parku, ale też niezwykłe oryginalne kino 
o długości aż 330 metrów. Wewnątrz jeździ  
specjalna kolejka ,,Kapsuła czasu”. Wszystko, 
czego tam doświadczyliśmy na ekranie, działo się 
też wokół nas- ,,tańczyło” światło, padał śnieg, 
wiał wiatr, a to  co żywe na ekranie dosłownie 
otaczało nas    w postaci dekoracji, niemal  
dotykając wagoników.  Po wyjechaniu z Tunelu 
Czasu, udaliśmy się na zwiedzanie parku plenero-
wego oraz Pawilonu Paleontologicznego.  
Mijaliśmy przepiękne rekonstrukcje zwierząt  
żyjących w Krasiejowie miliony lat temu  oraz 
modele około 240 kopalnych zwierząt z różnych 
regionów Świata.  W Pawilonie Paleontologicz-
nym zobaczyliśmy spory fragment odkrywki 
przykryty szklaną podłogą. Chodziliśmy po tafli 
szkła,  mogliśmy zobaczyć tysiące świetnie za-
chowanych okazów. Jednak najbardziej podobało 
się nam w Oceanarium, w którym głębia oceanu  
przenikała się z głębią trójwymiarowego przekazu 
i przeniosło nas do podwodnego królestwa. Dzięki 
temu stanęliśmy oko w oko z potężnymi,  
prehistorycznymi mieszkańcami podwodnych  
głębin. W końcowej części  
zwiedzania ,,wyskakiwał’’ Megalodon, który 
opryskał nas wodą. Następnie poszliśmy wraz  
z naszymi czeskimi kolegami na piknik, gdzie 
samodzielnie piekliśmy kiełbaski przy ognisku, 
zajadaliśmy się przepysznymi sałatkami oraz  
ciastami,  które przygotowali nasi kochani  
rodzice. Po grillu wybraliśmy się na krótkie zaku-
py. Potem z uśmiechniętymi twarzami pożegnali-
śmy się z kolegami z Bruntala i  wróciliśmy do 
domów.  

Opr.: M.Zaraś 
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Opole 15.05.2016 
 

Droga siostrzyczko! 
 

             Na początku mojego listu chcę Cię  
pozdrowić. Tydzień temu przeczytałam książkę 
pod tytułem: ,,Wąsik niechciany kotek’’.  
Ta książka jest bardzo ciekawa, opowiada                         
o dziewczynce Mai. Bohaterka straciła ukochane-
go kocura Piaska i nawet nie może myśleć             
o tym, żeby mieć nowego pupila. 
          Ten kocur był najwspanialszym kotem na 
świecie i dziewczynka czuje, że inny  nigdy go 
nie zastąpi. Kotka przyjaciółki właśnie się  
okociła i Maja chce ją odwiedzić , ale nie może 
się pogodzić z tym, że jej ukochany kocur zdechł. 
Dziewczynka bardzo chce zobaczyć  
kocięta, ale cały czas przekłada spotkania  
z kociętami. Przyjaciółka Mai myśli, że ona nie 
chce się już z nią przyjaźnić. W końcu  
dziewczynki  pokłóciły się. 
         Pewnego dnia Maja przyszła do domu przy-
jaciółki, żeby wytłumaczyć jej, że to nie tak jak 
ona myśli, bo ona chce się z nią kolegować. Maja 
wytłumaczyła koleżance, że nie może się  
pogodzić z utratą kocura. Dziewczynka  
wybaczyła Mai i zapytała ją czy chce zobaczyć 
kotki. Maja powiedziała, że chętnie zobaczy.  
Bohaterce bardzo spodobał się biały kotek,  
wyglądał jak mała bialutka kuleczka.  
Koleżanka, pozwoliła jej tego kotka nazwać. 
Wtedy Maja nazwała go Wąsik. Od tej chwili 
dziewczynka zaczęła odwiedzać kotka  
codziennie.      
       Babcia, tata i mama zauważyli, że Mai  
bardzo spodobał się kotek i chcieli podarować jej 
go  na Boże Narodzenie. Postanowili, że kupią jej 
tego malucha.  Pewnego dnia Maja przyszła do 
domu i zobaczyła, że coś białego tuli jej się do 
nóg. Wzięła z zaciekawieniem białą kulkę i zoba-
czyła, że to Wąsik. Już miała otworzyć drzwi i iść 
do przyjaciółki, ale zapytała mamy skąd wziął się 
tu Wąsik. Wtedy mama powiedziała, że to  
prezent na Boże Narodzenie. Babcia wytłuma-
czyła jej, że już dawno zauważyli, że jej się podo-
ba. 
       Polecam Ci tę książkę, ponieważ jest bardzo 
interesująca, a wiem, że tak samo lubisz czytać 
książki o zwierzętach.            

Twoja Ania 

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.  

Opole 10.05.2016  
 

Droga pani Joanne Rowling ! 
 
          Chciałbym podziękować Pani za wspaniałą serię książek 
dla młodzieży i  przekazać moje wrażenia po przeczytaniu serii 
"Harry Potter". 
         Przeczytanie całej pańskiej sagi natchnęło mnie do napisa-
nia tego listu, gdyż pierwsza książka pt. "Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny", jak i każda inna, urzekła mnie od razu. Najbar-
dziej podobał mi się tom III oraz IV mój ulubiony moment  
z "Czary Ognia" to ten, gdy Harry i Cedrik razem biegną po pu-
char na znak ich wzajemnej pomocy sobie przy każdym  
zadaniu, a najmniej ulubiony to ten, kiedy Cedrik ginie, a  Harry  
traci jednego z przyjaciół. Co do "Więźnia Azkabanu" najlepszy 
według mnie moment to ten, w którym Harry dowiaduje się  
o istnieniu jeszcze jednej, kochającej go osoby, którą był  
Syriusz Black, tytułowy więzień, a także ojciec chrzestny głów-
nego bohatera. Mój najbardziej znienawidzony moment z całej 
serii to  śmierćSyriusza w tomie V - "Zakon Feniksa".Bardzo 
chciałbym go zmienić na przykład na ugryzienie Syriusza przez 
Nagini - węża Voldemorta,  co mogłoby spowodować ciężką 
chorobę ojca chrzestnego Harry'ego. Moim ulubionym bohate-
rem był oczywiście Harry.  Czarnym charakterem, a zarazem 
wrogiem Harry'ego jest profesor Snape. 
          Cała seria wzbudziła u mnie dziwne drżenie w moim  
sercu, ale przyjemne i mogę przyznać, że godzinami mógłbym 
dalej czytać Harry'ego. Nie mogę uwierzyć, że zarys powieści 
został przygotowany podczas oczekiwań na opóźniony pociąg. 

W wywiadzie powiedziała Pani, ze  zanim osiągnęła cel swojej 
podróży, miała już gotowe postacie oraz znaczną część fabuły 
książki ,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. To bardzo  
fascynujące. 
        Otrzymała Pani wiele nagród, którymi została uhonorowa-
na, ale chyba najcenniejsze to  międzynarodowe odznaczenie – 
Order Uśmiechu – przyznane przez polskich młodych czytelni-
ków w 2002 roku. 
        Po premierze siódmego tomu poinformowała Pani na  
stronie Pottermore o planach zrealizowania encyklopedii  
poświęconej tematyce Harry’ego Pottera, na wzór Historii Ho-
gwartu.  Mam nadzieję, że rozpoczęcie prac nad tym projektem 
to duże wyzwanie. Wspaniałę jest to, że pieniądze ze sprzedaży  
encyklopedii zostaną przeznaczone na cele charytatywne 
 
      Jeszcze raz chciałbym gorąco podziękować Pani za  
przepełnione emocjami chwil i niezapomniane wrażenia. Życzę 
dalszych sukcesów literackich. 
                                     

Pani fan oraz czytelnik Piotrek Otremba 
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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.  

 Opole, 15 Maja 2016 
 

Droga Haniu ! 
 

        Dziękuję Ci za wspólne 
wakacje. Były doskonałe, ale 
w tym liście chciałabym Ci 
opowiedzieć o  książkach  
z serii „ Dziennik Cwaniacz-
ka”. 
 Na początku wymienię 
Ci bohaterów tych książek. To: 
mama, tata, młodszy brat - 
Manny, starszy brat - Rodrick, 
Rowley, Prosię (to imię domo-
wego zwierzęcia) i oczywiście 
Greg czyli jak w tytule – Cwa-
niaczek.  
         Greg jest gimnazjalistą. 
Rowley to jego najlepszy przy-
jaciel. Greg twierdzi, że 
Rowley nie nadaje się do gim-
nazjum. Jako kumple tworzą 
wybuchową mieszankę. Greg 
pisze  o wszystkim co się dzie-
je w jego życiu właśnie w ta-
kich dzienniczkach. Dużo jest 
tomów tej serii, ale w każdym 
jest inny temat przewodni. 
Ostatnia książka z serii, którą 
przeczytałam jest bardzo 
śmieszna, a zarazem dziwna. 
Ma dużo niezwykłych scenek. 
Jest tam dużo ilustracji.  
       Zawsze  na początku  
autor, czyli Jeff Kinney pod-
kreśla, że to jest dziennik,  
a nie pamiętnik, pisze to oczy-
wiście jako Greg. 
      Moim zdaniem te książki 
są świetne. Haniu nie wiem, 
czy już umiesz płynnie czytać, 
ale jeśli  kiedyś w końcu  
będziesz umiała, to zachęcam 
Cię do tej serii książek. 
        Pozdrawiam Ciebie i całą 
Twoją rodzinę.                                                   
 

Patrycja 

Opole, 15 maja 2016r 
Cześć Kuba! 

 
 Od naszego ostatniego spotkania minął już miesiąc i trochę się za Tobą  
stęskniłem. Szkoda, że mieszkasz tak daleko i nie chodzimy razem do szkoły. 
Chętnie spędzałbym z Tobą swój wolny czas po południu - może gralibyśmy 
razem w piłkę. 
W ostatnich dniach przeczytałem bardzo ciekawą książkę i chcę Ci o niej  
opowiedzieć.    
           Jest to lektura szkolna napisana przez C.S. Lewisa pod tytułem 
„Opowieści z Narnii”. Kiedyś myślałem, że lektury są nudne, ale przekonałem 
się, że to nieprawda. Oglądałem film nakręcony na motywach tej książki i był 
świetny, a teraz wiem, że sama książka nie jest gorsza od ekranizacji. Czytając ją 
stale byłem ciekawy, co się wydarzy.    
          Jest to opowieść o czwórce rodzeństwa, która na czas trwania wojny  
została odesłana przez mamę na wieś do pewnego profesora. Dzieci nie były tam 
szczęśliwe, a najbardziej źle było najmłodszej Łucji. Zygmunt, Zuzanna i Piotr 
byli starsi i nieco lepiej sobie radzili, ale też bardzo tęsknili za mamą i rodzin-
nymi stronami. Jak już wspomniałem, nikt z nich nie był zadowolony z tego  
wyjazdu, ale dzięki niemu przeżyli wiele niezwykłych przygód. Pierwszy dzień 
po przyjeździe na wieś był nudny i minął na rozpakowywaniu bagaży i sprawach 
organizacyjnych. Drugiego dnia padał deszcz i dzieciom nudziło się, więc 
postanowiły pobawić się w chowanego. Wszystkie rozbiegły się po pokojach, 
aby się ukryć. Łucja weszła do starej szafy, w której wisiały futrzane płaszcze  
i nagle nie wiadomo jak znalazła się w jakimś zaśnieżonym lesie. Nie mogła 
uwierzyć w to, co zobaczyła - przed nią wiła się wgłąb lasu wąska ścieżka.  
Pomimo obaw nie mogła się oprzeć pokusie i nią poszła mijając starą, świecącą 
lampę. Idąc zobaczyła dziwną postać, mającą  owłosione nogi z kopytami, ale 
twarz człowieka. Był to Faun, który się dziewczynce ukłonił i opowiedział, że ta 
dziwna kraina to Narnia. Gdy Łucja wróciła przez szafę do domu, odkryła ze 
zdziwieniem, że mimo pobytu w Narnii nie minęła ani minuta na zegarze  
stojącym w pokoju. O wydarzeniu opowiedziała rodzeństwu, ale nikt w to nie 
chciał uwierzyć. Okazało się po wielu  próbach, że do przeprowadzenia  
rodzeństwa na drugą stronę szafy może dojść tylko w czasie deszczu. Odtąd, 
zawsze gdy padało, dzieci przechodziły do Narnii. Poznały tam złą królową, za 
sprawą której w cudownej krainie ciągle panowała zima. Kobieta ta była okrutna, 
zamieniała w posągi napotkane przez nią zwierzęta i rośliny, które nie były jej 
posłuszne. W pokonaniu złej władczyni pomógł dzieciom król Narnii - lew 
Aslan. Na koniec bohaterowie wrócili do domu. 
         Chciałem Cię zachęcić do przeczytania tej ciekawej książki. Spróbuj ją wy-
pożyczyć z biblioteki, a zobaczysz, że Ci się spodoba i szybko ją przeczytasz. 
Napisz mi, jakie są Twoje wrażenia z tej lektury i co nowego u Ciebie się  
wydarzyło. Czy trenujesz nadal karate?  
Porozmawiaj z rodzicami, kiedy moglibyście przyjechać do Opola. Byłoby  
cudownie Was znowu zobaczyć. 

Pozdrawia 
Piotrek 

 
P.S Gdy przyjedziecie  wybierzemy się wspólnie z moimi rodzicami na 
wycieczkę rowerową! 



 

 

Opole, 14 maja 2016 roku 
 

Cześć Kasiu! 
 

Na wstępie mojego listu pragnę Cię serdecznie pozdrowić. Piszę do Ciebie, ponieważ chcę Ci podziękować 
za wspaniały prezent urodzinowy, który sprawił mi wiele radości i pozwolił przeżyć super przygodę oraz odkryć 
tajemnice świata i otaczającej go przyrody. 

Właśnie skończyłam czytać książkę, którą dostałam od Ciebie na moje jedenaste urodziny pt.”Nela                
i tajemnice świata”. Jest to niezwykle interesująca i fascynująca pozycja literacka. Nie ma nic lepszego niż książka 
podróżnicza dla młodych czytelników napisana przez dziecko. Nela – mała reporterka, zabrała mnie w tajemniczą 
przygodę dookoła świata, którą tworzą rośliny, zwierzęta i my - ludzie. Czytając tę książkę mogłam cieszyć się    
otaczającym nas pięknem, zagłębić się w rejony niedotknięte ręką cywilizacji i w ten sposób dotrzeć do tego co jest 
naturalne i tak naprawdę niesamowite. 

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów wzbogaconych o liczne ciekawostki, urozmaicenia oraz ilustra-
cje, które oddają magiczny klimat egzotycznych podróży. Sprawia ona, że chce się odkrywać, podróżować,          
poznawać, szanować otaczającą nas przyrodę i chce się ją czytać, bo każda kolejna strona niesie ze sobą nowe      
zagadnienia i nowe atrakcje. 

Dziewczynka rozpoczęła swoją podróż w Wietnamie. Wybrała się do dzikiej wietnamskiej dżungli, gdzie 
spotkała małpki gibony, które żyją w koronach drzew i wydają charakterystyczne dźwięki. Następnie mała reporter-
ka udała się do Etiopii i spędziła tam kilka tygodni. Na koniec odwiedziła dolinę Omo – miejsce zamieszkane przez 
plemię Mursi. Z południowej Afryki Nela przeniosła się na małą wyspę Mauritius, położoną na Oceanie Indyjskim. 
Dzięki specjalnej łodzi ze szklanym dnem, wybrała się na podwodny spacer i mogła podziwiać piękne rafy koralo-
we. Następnym etapem podróży była Kostaryka, gdzie dziewczynka mogła zobaczyć różne gatunki ptaków, między 
innymi kolibry  i tukany. Niesamowitą przygodę przeżyła na jednej z plaż na wybrzeżu karaibskim, gdzie miała  

okazję widzieć jak wylęgają się malutkie żółwie morskie, które szybciutko biegły do wody. Na Kostaryce 
odwiedziła jeszcze wioskę indiańską, gdzie Indianie sadzą drzewa kakaowca i wierzą w magiczną moc kakao.  

W Boliwii pojechała do miasta czarownic, czyli La Paz,  a kiedy dotarła już na miejsce wyruszyła na ich 
poszukiwanie. W Peru  obserwowała w przepięknej lagunie lwy morskie, czyli uchatki. To miejsce nazwała krainą 
uchatek, bo nigdy    wcześniej nie widziała naraz takiej liczby uchatek w jednym miejscu. Pod koniec swojej podró-
ży Nela dotarła do Tajlandii. Odwiedziła tam plemię Karenów i poznała ich bardzo starą tradycję wydłużania szyi za 
pomocą miedzianych krążków, których z czasem przybywa. Stają się one coraz cięższe i naciskają na ramiona, które 
zaczynają się obsuwać  w dół, a szyja się wydłuża. 

Na zakończenie dodam jeszcze, że zamierzam przeczytać pozostałe pozycje napisane przez Nelę, a jest ich 
jeszcze cztery. Dodatkowo w czwartym i piątym tomie znajdują się tajne kody, za pomocą których po zeskanowaniu 
można oglądać krótkie filmiki z podróży w Internecie. 

Mam nadzieję że udało mi się w ciekawy sposób przedstawić Ci w skrócie wspaniałą przygodę jaką miałam 
okazję przeżyć z małą reporterka – Nelą i zachęcić Cię do przeczytania tej książki. Osobiście jestem nią wprost   
zachwycona, a Ty jeśli ją przeczytasz napisz mi, co sądzisz o tej książce. 

 
         

Ściskam serdecznie 
        Julia 

 
 

P.S. Pozdrów ode mnie rodziców oraz Twojego brata. 
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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.  
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DZIEŃ DZIECKA 
 

 
 
W Polsce i innych byłych państwach 
socjalistycznych Międzynarodowy 
Dzień Dziecka obchodzony jest od 
1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pier-
wszy zorganizowano go w związku z 
akcją zbierania podpisów pod Apelem 
sztokholmskim. Od 1952 stało się 
świętem stałym. Jego inicjatorem jest 
organizacja zwana International Union 
for Protection of Childhood, której 
celem było zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieciom z całego świata.Od 
1994 tego dnia w Warszawie obraduje 
Sejm Dzieci i Młodzieży. 

 

 

 

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.  

Opole, 13.05.2016 

Droga Nelu! 
Piszę do Ciebie ten list, aby Ci podziękować za pasję, którą odna-

lazłam w sobie po przeczytaniu Twoich książek. 
Nazywam się Ala, mam jedenaście lat. Od zawsze uwielbiałam 

zwierzęta i interesowałam się przyrodą. Nie tylko tą wokół domu czy 
szkoły, ale także tą nieznaną, daleką i odległą. 

Nelu, dzięki Tobie zaczęłam marzyć o podróżach, a marzenia są 
ważne i od nich wszystko się zaczyna. 

Dwa lata temu, na urodziny, dostałam pierwszą Twoją książkę     
pt.: „10 niesamowitych przygód Neli.” Początkowo myślałam, że to książ-
ka o podróżującej dziewczynce, ale gdy ją przeczytałam odkryłam, że bo-
haterką Twoich opowieści nie jest dziewczynka, tylko miejsca, zwierzęta 
czy ludzie żyjący w odległych dla nas zakątkach Ziemi. Szukałam Twoich 
przygód  w Internecie i telewizji. Poznawałam inne Twoje książki i ciągle 
odkrywałam nowe zakątki świata. Zarówno Twoje książki jak i programy, 
wciągają mnie do dziś na długie godziny. Ich czytanie  i oglądanie sprawia 
mi wielką przyjemność, ucząc jednocześnie. Czasem bywałam w miejscu, 
o którego istnieniu dotąd nie wiedziałam. Dziś mogę powiedzieć, że byłam 
tam z Nelą. 

Dzięki Twojej książce, z którą rozpoczęła się moja przygoda zwie-
dzania i poznawania różnych miejsc świata, odnalazłam pasję podróżowa-
nia. Twoje niesamowite przygody i miejsca, które zwiedzasz, np.: Etiopię, 
Zanzibar, Malezję, Filipiny, Tanzanię, Kenię, Tajlandię czy Kambodżę, 
pozwoliły nie tylko mi, ale także innym czytelnikom, poznać fascynujące 
zwierzęta, niesamowitą przyrodę i innych ludzi na różnych kontynentach. 
Zrozumiałam, że nie wszystkie dzieci na świecie mają takie same warunki 
życia. I mimo, że żyją w pięknych miejscach, pełnych wspaniałych roślin 
i  egzotycznych zwierząt, ich życie jest bardzo trudne. Czasem zastanawia-
łam się, czy chciałabym żyć tak jak oni…. Wtedy cieszę się, że żyję tu, 
gdzie żyję i mam to, co mam. 

Nigdy nie uda mi się pewnie zobaczyć tylu wspaniałych zwierząt, 
które Ty widziałaś. Mimo, że wiem o nich bardzo wiele, ponieważ intere-
suję się przyrodą, zawsze udawało Ci się mnie zaskoczyć jakimiś cieka-
wostkami, które sprawiły, że wiem o życiu w odległych miejscach znacz-
nie więcej. 
        Nelu, dziękuję Ci, że jesteś taka szczera, otwarta i opowiadasz swoje 
przygody z wielkim uśmiechem. Dziękuję, że potrafisz nam – czytelnikom 
pokazać świat, którego pewnie nigdy nie będziemy mogli zobaczyć osobi-
ście. Poprzez Twoje książki uczysz nas miłości do zwierząt oraz otwarto-
ści na innych ludzi. Napisałaś kiedyś, że Twoja przygoda zaczęła się od 
„niewinnie wypowiedzianego marzenia”, a dziś masz na swoim koncie 
podróże przez Azję, Afrykę i Amerykę Południową, wydane trzy książki 
oraz kilkadziesiąt reportaży i programów autorskich. 

Pozdrawiam Cię serdecznie i liczę na to, że kiedyś uda mi się         
z Tobą spotkać i osobiście podziękować za pasję, jaką w sobie odnalazłam 
dzięki Twoim podróżom. 

Z pozdrowieniami 
Alicja  



 

 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Piotr Otremba- redaktor naczelny, Julia Kurenda- zastępca, Katarzyna Józwa, Julia Kowol, Natalia Sajdak, Natalia Pawłowska, 
Marta Brodziejewska, Maciej Tomanik, Krzysztof Przyszlak, Dawid Mach. 

  
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

 
Szata graficzna i skład p. Anna Matukin — Pakuszyńska  
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Serdecznie podziękowania dla  

 
p. Walerus z 6B, Ratajczak, Szyja, Mendel, Ciszek, Lenart, kl. 5a, klasie 5b, 

Kurenda, Drążek, Mach, Gawryluk, Wesoły kl. 5b, Józwa z kl. 5b, Snela, 
Otremba, Woźnica, Jończyk, Widera z kl. 4a, Harlak, Gotowickich,  

Zdanowicz, Arnold, Wojcik, Zdero, Stańczyk, Pawłowskich 
 

za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej”  
oraz nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu 


