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Podziękowanie  9  

Co w trawie piszczy  
 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy nadziei, własnego  

skrawka nieba, 
zadumy nad płomieniem świecy, 
filiżanki dobrej, pachnącej kawy, 

piękna poezji, muzyki, 
pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienia oddechu, 
nabrania dystansu do tego,  

co wokół, 
chwil roziskrzonych kolędą, 
śmiechem i wspomnieniami. 

Wesołych Świąt! 
 
 

Samorząd Uczniowski 



 

 

Dyskoteka andrzejkowa 
 

 Dnia 24 listopada o godzinie 17.15 rozpoczęła się 
dyskoteka andrzejkowa, która została zorganizowana  
w ramach akcji „Gospodarz szkoły” przez klasę 5a.  
Dyskoteka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów klas 4 – 6. Na dwugodzinną dyskotekę przybyła 
liczna grupa dziewcząt i chłopców. Wszyscy się świetnie 
bawili. Uczniowie klasy 5a przygotowali mnóstwo  
konkursów i zabaw, w których chętnie braliśmy udział. 
Laureaci konkursów nagradzani byli wspaniałymi  
nagrodami. Dodatkowo, za drobną odpłatnością,  
rozprowadzane były ciasta, napoje i drobne przekąski, 
które wszystkim bardzo smakowały. Około godziny  
19.15 zakończyła się impreza andrzejkowa, którą można 
uznać za bardzo udaną.  

Julia 

,,Impreza andrzejkowa’’ 

 24.11.2016r odbyła się impreza andrzejkowa organizo-
wana przez klasę 5a.Spotkanie zaczęło się o 17:15, na począt-
ku musieliśmy powitać wszystkich gości, a potem przeszliśmy 
do zabaw. Imprezowicze najbardziej rwali się do bufetu czyli 
do ciast i do chipsów. Pierwszym konkursem było tańczenie  
z balonami, konkurs polegał na tym żeby tańczyć w parach  
i jak najszybciej go pęknąć. Konkurs wygrali: Jakub Chrobak 
i Krzysztof Przyszlak. Po konkursie puściliśmy muzykę  
i uczestnicy zaczęli tańczyć. Za 15 minut był kolejny konkurs 
tańczenia na gazecie. Polegał na tym, żeby dobrać się w pary  
i zacząć tańczyć na gazecie zatrzymać muzykę zgiąć gazetę na 
pół i zacząć tańczyć znowu zatrzymać muzykę i zgiąć ją na 
pół i dalej tańczyć no i tak dalej. Konkurs wygrały: Martyna 
Rybak i Dominika Sauerbier. Potem była przerwa na coś do 
schrupania. kolejny konkurs z krzesłami polegał na tym, żeby 
wziąć o jedno krzeseł  mniej i krążyć wokół nich podczas  
muzyki. W pewnym momencie muzyka milknie, trzeba szyb-
ko usiąść  i  znowu zabrać krzesło. Wygrał: Filip Poźniak. 
Ostatni konkurs polegał na tym żeby policzyć kolorowe pa-
pierki pływające w wodzie. Wygrała: Julia Pasoń. Pod koniec 
imprezy napoje było za darmo i bufet był cały pełny. O 19:05 
zabawa się skończyła. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili. 

Ania  

Dział II  

Nasza twórczość  

 

Dział I  
Co w trawie piszczy  
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Mikołajki 
 

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku 
czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzo-
nego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do 
XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień  
wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele  
katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. 
wspomnienie dowolne.Od średniowiecza w wigi-
lię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba 
przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. 
Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się 
dzieciom drobne upominki, małe zabawki,  
a przede wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku, 
obdarzający dzieci podarkami w swoje święto 
Mikołaj, został przekształcony w baśniową postać 
rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, 
wykorzystywaną w kulturze masowej. 
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Grudzień – dwunasty miesiąc w roku, według kalendarza  

gregoriańskiego, ma 31 dni. 

Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od słowa gruda. Inna 
dawniej używana nazwa to prosień lub prosiniec (por. współczesna 
nazwa miesiąca w języku czeskim prosinec i chorwackim prosinac). 
Łacińska nazwa December (‘dziesiąty miesiąc’; zobacz: kalendarz 
rzymski) została zapożyczona przez większość języków europejskich. 
 

Przysłowia: 
 

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 
Grudzień jaki, czerwiec taki. 
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. 
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

 

Dział III  

Z kart kalendarza…  

Wrażenia andrzejkowe 
 Dnia 24 listopada w naszej szkole  
odbyła się impreza andrzejkowa zorgani-
zowana przez uczniów klasy V a. Wszyscy 
przyszli w dobrych nastrojach, wystrojeni  
i gotowi do zabawy. O godzinie 17 rozpo-
częła się impreza.  W trakcie andrzejek  
towarzyszyli nam pani Basia, która prowa-
dziła konkursy i zabawy oraz pan Marcin, 
który  puszczał nam muzykę. W sali nr 15 
dziewczyny sprzedawały różne słodkości  
i napoje. Na korytarzu grała muzyka -
wszyscy się bawili i tańczyli. W trakcie 
zabawy odbywały się różne konkursy.  
Pierwszym z nich był taniec z balonem.  
W trakcie konkursu było mnóstwo  
śmiechu, ale i hałasu pękających balonów.  
Następny konkurs to był taniec na  
gazetach.  Po każdej piosence składaliśmy 
gazetę na pół.  Celem tej zabawy było  
tańczyć na jak najmniejszym skrawku  
gazety. Było naprawdę śmiesznie. Później 
znowu grała muzyka i bawiliśmy się.  
Niektórzy zamiast tańczyć ciągle coś  
podjadali, gdyż w sali nr 15 stale było  
dużo dzieci , które chciały coś kupić. 
Dziewczyny, które obsługiwały świetnie  
i sprawnie sobie poradziły. Później były 
jeszcze różne wróżby oraz zabawy prowa-
dzone przez panią Basię. Bardzo podobał 
mi się konkurs, który polegał na liczeniu 
papierków zatopionych w wodzie. Było to 
bardzo trudne zadanie, ale niektórzy świet-
nie sobie poradzili. Na koniec była zabawa 
w znikające krzesło.  Polegała na chodze-
niu wokół krzeseł w rytm muzyki, a gdy 
muzyka przestawała grać, uczestnicy mu-
sieli usiąść na krzesło. Osoba, której zabra-
kło krzesła odpadała z zabawy. Było dużo 
emocji. Nie wiadomo kiedy minęły dwie 
godziny i trzeba było wracać  domu. Gdy 
dzieci rozeszły się do domu, uczniowie 
klasy V wraz z opiekunami posprzątali 
klasę i korytarz. Bardzo podobało mi się 
na tej imprezie i mam nadzieję, że  w przy-
szłym roku  także będzie organizowana 
zabawa andrzejkowa. 

                                                                               
Alicja  

 

„PUSIA ZAGUBIONA KOTKA’’ 
 

    Ta książka opowiada o kotce Pusi i Eli. Wszystko zaczęło się od 
tego, że pewnego dnia Ela  z mamą pojechała na wieś. Zobaczyły tam 
małą kicię. Eli od razu bardzo się spodobała. Zapytała się mamy czy 
może z nimi zamieszkać. Mama po długim namyśleniu, zgodziła się. 
Gdy nastała zima, niestety Pusia się zgubiła ale ją znaleźli. Od tego 
czasu Ela bardzo się o nią martwi. Po drodze do szkoły codziennie 
wstępuje do sklepu zoologicznego i kupuje Pusi różne rzeczy.          
Ela chciała, żeby tata zamontował kotce drzwiczki, dzięki którym 
będzie mogła samodzielnie wychodzić na dwór. Kotce bardzo to się 
podobało. Bawiła się na dworze całymi dniami. Przyszła zima. Była 
wielka śnieżyca. Podczas pobytu Eli w szkole, Pusia wyszła na dwór. 
Mama myślała, że się zgubiła. Gdy powiedziała o tym dziewczynce 
bardzo się przestraszyła. Zaczęli jej szukać. Kotka nie wiedziała jak 
wrócić do domu. Zatrzymała się  w starej, opuszczonej leśniczówce. 
Było tam pełno zakurzonych kocy. Ułożyła je sobie i wtuliła się        
w nie. Bardzo szybko zasnęła. Obudziło ją miauczenie. W szafce zna-
lazła małego, białego, wygłodzonego kotka. Położyła go na kocach    
i poszła szukać jedzenia. Znalazła kanapkę z szynką. Podzieliła się 
nią z białym kotkiem. Gdy Pusia poszła szukać pomocy, spotkała Elę. 
Obydwie bardzo się cieszyły. Pusia zaprowadziła ją do kotka. Od razu 
pojechali do weterynarza i podłączyli kotka do kroplówki, ponieważ 
już ledwo żył. Kotek doszedł do siebie i wszystko było dobrze.      
Rodzice powiedzieli, że może z nami zamieszkać.  
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4.  Ryba po grecku 

 

podawana na ciepło lub zimno potrawa, na którą składają 
się smażone kawałki lub filety rybne w sosie warzywnym. 
Podstawowymi składnikami sosu są najczęściej tarte 
marchew, pietruszka i seler, cebula oraz koncentrat pomi-
dorowy smażone na oleju, a następnie duszone z dodat-
kiem wody, soli, pieprzu  i przypraw (tradycyjnie ziela 
angielskiego i liścia laurowego oraz czasem innych).          
Po usmażeniu ryby krótko dusi się ją w uduszonych 
wcześniej warzywach. 

Boże Narodzenie 
Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tra-
dycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna 
przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzo-
ne jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 
(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.  
W Kościele rzymskokatolickim jest to święto nakazane. 

 
Tradycje świąteczne 

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opła-
tek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodze-
nia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane  
z nimi tradycje. 
 
Pierwsza Gwiazdka 
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie 
się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, 
Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin 
Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka 
pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyś-
nie możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się 
opłatkiem. 
 
Opłatek 
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum  
i znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki 
kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim wid-
nieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie 
się chlebem ma korzenie w pogańskich tradycjach.  
Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijań-
skich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą 
wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie 
składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny 
być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby 
zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. 
 

Potrawy wigilijne 
1.Barszcz z uszkami 

 

Jeśli macie ochotę na tradycyjne gotowanie – proponu-
jemy domowy barszcz czerwony czysty. Warto ugoto-
wać od razu duży garnek, bo to świetna zupa na każdą 
porę dnia - na gorący lunch, obiad czy kolację.  
Czerwony barszczyk kojarzy się także z wigilijnym 
przepisem, bez którego nie możemy sobie wyobrazić 
świątecznego stołu. Zupę można podawać z roz-
maitymi dodatkami: pierogami, krokietami, ziem-
niaczkami z patelni, pikantnymi wypiekami z ciasta 
francuskiego czy drożdżowymi pasztecikami z mięs-
nym, grzybowym lub warzywnym farszem.   
 
2.    Zupa Grzybowa 

 

Zupa grzybowa to jedna z najbardziej aromatycznych 
zup, jakie można przygotować – pachnąca lasem, 
ziołami, sycąca i uwielbiana przez wszystkich! Pod 
koniec lata i jesienią, po całym dniu grzybobrania 
idealnie sprawdzi się zupa grzybowa ze świeżych           
grzybów z ziemniakami i makaronem  

3.Pierogi ruskie 

 

Popularny w Polsce i na Ukrainie(czyli na Rusi) rodzaj pie-
rogów, których nazwa wywodzi się od Rusi Czerwonej 
(Galicja Wschodnia). Nie należy jej mylić, jak to często jest 
robione, z Rosją, gdzie ten typ pierogów nie jest zbyt dobrze 
znany. Ten typ pierogów jest bardzo znany na Słowacji pod 
nazwą Bryndzové pirohy. 



 

 

Sianko wigilijne 
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym 
będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczy-
wiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę  
i siano, na którym leżał po urodzeniu. 
 
Choinka 
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kie-
dyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem 
zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby 
sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych 
chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być 
związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie 
wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej.  
Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie  
symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś 
jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko 
to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe 
powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu 
się pierwszej gwiazdki. 
Kolędy 
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, 
które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi  
z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. 
Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian w ramach 
uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj 
śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny 
Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu 
anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.  
Prezenty  
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. 
Dziś to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem.  
Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. 
Mikołaja, dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki od 
małego Jezusa.  
Stajenka 
W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. 
Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto,  
w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do 
stajenki, a więc i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, 
rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. 
Bóg rodzi się w nas! 
Pasterka 
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. 
Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa.  
Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważnie-
jszym momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 
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DZIAŁ IV 
 

- Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi,  
     którzy swoją osobowością  mogą   

zainteresować  społeczność uczniowską 

Spotkanie z Bernardem Linkiem 
 

 5 grudnia 2016r uczniowie klasy 5a  
uczestniczyli w spotkaniu z Bernardem Linkiem - 
autorem ,,Leksykonu mitów, symboli i bohaterów 
Górnego Śląska XIX-XX wieku”. Jest to szczególna 
praca, bo napisana przez osiemnastu autorów  
z Polski, Niemiec i Czech pod okiem dra Bernarda 
Linka i dra Andrzeja Michalczyka. Autor niezwykle 
ciekawie opowiadał jak powstawała ta książka,  
przytoczył wiele anegdot i ciekawostek. Uczniowie 
mogli zadawać pytania, na które prelegent  
odpowiadał z wielką pasją….fotorelacja.  



 

 

Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Mikołaj w szkole 
 

 Dzisiaj znalazł drogę do naszej szkoły Mikołaj. Przybył  
z daleka, a wspierali go pomocnicy: aniołki, śnieżynka, a także  
diabełki. Każdy uczeń otrzymał cukierki. Najbardziej zaskoczo-
ne były klasy pierwsze. Wszyscy zobowiązali się, że będą 
grzeczni, uczynni i mili dla każdego. Chcemy podziękować  
Radzie Rodziców za wsparcie finansowe szkolnej akcji. 
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

 

XV Konferencja Samorządów Szkolnych 
 

 8  grudnia w Opolu odbyła się XV edycja konferen-
cji samorządów szkolnych. Jak co roku przyjechało bardzo 
dużo szkół. Były to szkoły: podstawowe, gimnazjalne oraz 
licealne. MDK pękał w szwach od liczby uczestników. Na 
początku uczestniczyliśmy w wykładzie  dr Marzanny  
Pogorzelskiej poświęconemu tolerancji wobec imigrantów  
i przedstawicieli innych kultur. Po niej mieliśmy okazję 
obejrzeć film ,,Wszyscy albo nikt”. Po projekcji odbyła się 
30 minutowa przerwa z poczęstunkiem. Następnie wszyscy 
uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji ,,Blaski  
i cienie wielokulturowości”. Po niej nastąpiło wręczenie 
certyfikatów  uczestnictwa. Naszą szkołę reprezentowali:  
Julia Kurenda, Anna Kurus oraz Krzysztof Przyszlak. 
 

Akcja „Góra Grosza” 
 
 Nasza szkoła już kolejny raz włączyła się w  
XVII ogólnopolską akcję charytatywną „Góra Gro-
sza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 
Tym razem zbiórką grosików zajęła się klasa Va, 
która zbierała pieniążki w klasach IV-VI. Klasa 2c 
podjęła się tego zadania w klasach I-III. Celem, na 
który zbierane są  drobne monety, jest pomoc  
dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną –  
w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.  
Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest  
działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką 
siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi  
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.  
Opiekunami akcji były: p. M. Zaraś, p.B. Szwach, p. 
E. Paradowska, p.J.Wołk. Wspólnie  
zebraliśmy 1566 monet o łącznej wartości 54,45zł. 
Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły zawsze 
chętnie włączają się w akcje pomocy innym!  
 
1gr    x    815  =     8,15 zł 
2gr    x    361  =     7,22 zł 
5gr    x    261  =   13,05 zł 
10gr  x      66  =     6,60 zł 
20gr  x      47  =     9,40 zł 
50gr  x      14  =     7,00 zł 
1zł     x        1  =     1,00 zł 
2zł     x        1  =     2,00 zł 
                         __________ 
                             54,42 zł 
inne 5 szt.   

                                                                                                     
koło redakcyjne 

 W świetlicy odbył się XIX kiermasz  
bożegonarodzeniowy. W dniach 20.12—21.12 moż-
na było  kupić świąteczne wypieki, ozdoby choinko-
we wykonane przez wielopokoleniowe rodziny.  
22.12.2016 wychowawca wraz z dziećmi przeliczyli 
pieniążki, został sporządzony protokół na kwotę  
1111, 67 pln.  Dochód ze sprzedaży zostanie prze-
znaczony na  potrzeby szkoły. 
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Projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata” 
 

Nasza szkoła przystąpiła do czwartej edycji projektu 
„Wszystkie kolory świata”.  
Celem tego projektu jest: 
·         Kształtowanie wśród dzieci młodzieży postawy 
tolerancji i otwartości na inne kultury, 
·         Pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie 
tylko pożyteczne, ale także przyjemne. 
 
Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli. 
Każdy uczeń lub para uczniów, po zapoznaniu z projek-
tem wykonała pod okiem nauczycieli i rodziców lalkę, 
w oparciu o szablon przesłany przez UNICEF i ubrała 
ją w  charakterystyczny strój wybranego kraju. Następ-
nie uzupełniła  „akt urodzenia laleczki - z fotografią, 
danymi personalnymi”. 
19 grudnia 2016 r odbędzie  się prezentacja wykona-
nych laleczek oraz wybór dokonany przez uczniów  
najbardziej oryginalnej, a w dniu 20 grudnia 2016r 
wszystkie wykonane laleczki mogą zobaczyć rodzice. 
Wystawa ta połączona będzie z wyborem laleczki,  
zaopiekowaniem się nią i przekazaniem darowizny 
(min.10 zł) na uratowanie życia dziecka w Angoli. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Rodzicom, 
Dziadkom za włączenie się do akcji  i pomoc. 

                                                       Opiekun SU: 
 Małgorzata Zaraś 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Kiermasz bożonarodzeniowy i akcja Unicef 
 
     20 i 21 grudnia 2016 roku odbył się w naszej  
szkole kiermasz bożonarodzeniowy. Świątecznie 
ozdobione stoiska oferowały ciasta świąteczne,  
ozdoby bożonarodzeniowe, szopki, bombki oraz szy-
dełkowe cudeńka. Ponadto wsparliśmy akcję charyta-
tywną Unicef ,,Wszystkie kolory świata”. Uczniowie 
PSP 24  pomagali dzieciom z Angoli zbierając fundu-
sze poprzez sprzedaż uszytych własnoręcznie lalek  
z różnych stron świata. Każda lalka to zakup jednej 
szczepionki dla dziecka z Afryki. Jak zawsze zainte-
resowanie kiermaszem było ogromne. Dziękujemy 
rodzicom za pomoc, a wszystkim przyby-
łym życzymy wesołych i radosnych świąt. 
http://
www.24opole.pl/22741,Dzieci_z_opolskiej_podstaw
owki_biora_udzial_w_akcji_UNICEF,wiadomosc.ht
ml 

koło redakcyjne 

Dzień Rodziny w naszej szkole 
 

 W dniu 22 grudnia w klasach 1-6 odbyły się 
spotkania wigilijne, podczas których składano sobie 
życzenia. Uczniowie dzielili się opłatkiem w atmosfe-
rze świątecznej przy świecach i choince. Po spotka-
niach klasowych wszyscy uczniowie, rodzice, grono 
pedagogiczne i pracownicy szkoły spotkali się na  
jasełkach przygotowanych przez uczniów klasy 6a,5a  
i 3c pod opieką  p. M. Nokiel, p. Z. Kurka. Oprawa 
muzyczna- p. J. Hołda, dekoracje p. M. Ludynia  
i p.M. Broniszewska. Po życzeniach pani dyrektor  
Jolanty Ślemp wspólnie kolędowaliśmy w miłej  
świątecznej atmosferze. 

koło redakcyjne  



 

 

 
Serdecznie podziękowania  

 
dla p. Wasilewskich, Pająk z kl. 2a, Stańczyk, Kramer, Siemiątkowskich,  

Ziomek, Zdanowicz, Widera z kl. 4a, Kruppa, Springer, Ziembickich, kl. 6a, 
klasie 6b, klasie 2c, Jończyk z kl. 3b, Podemskich 

 
 za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej”  

oraz nakrętki dla PP Integracyjnego  
w Opolu.  

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

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Natalia Pawłowska, Katarzyna Józwa, Alicja Pająk, Julia Kurenda, Piotrek Otremba, Marta Brodziejewska, Krzysztof     
Przyszlak, Natalia Sajdak, Dawid Mach 

  
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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 Pod 
koniec listo-
pada br.  
nasza  
świetlica  
przystąpiła 

kolejny raz do akcji „Szlachetna paczka”. W tym roku zaopiekowali-
śmy się dwiema starszymi paniami z  Tarnowa Opolskiego, które 
(Pani Marianna l.84) jej córka l. 56 z powodu różnych chorób i zwią-
zanym z tym wydatków na leki nie są w stanie godnie żyć. Rodzina 
potrzebowała środki chemiczne, artykuł spożywcze,  ciepłe kapcie, 
pościel, ręczniki. Cała nasza społeczność szkolna  włączyła się do  
akcji. W dniach 8.12-9.12 wychowaw-
cy świetlicy przygotowali sześć pa-
czek z kodem rodziny - OPO - 2467—
546006, w dniu 9.12.2016 zostały one 
przekazane  wolontariuszom z Tarno-
wa Opolskiego. Serdeczne   podzięko-
wania dla wszystkich tych,  którzy 
okazali swoje gorące serduszko.  


