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Dzień Zdrowia 

 
21. marca 2014r. odbył się Szkolny 
Dzień Zdrowia. Rozpoczął się on o 
godzinie 9:00. Uczniowie budynku 
„A” mieli pół godziny na przygoto-
wanie występów, plakatów oraz 
haseł, które później o godz. 9:30 
prezentowali na sali gimnastycznej. 
Spektakle trwały do godz. 10:15. 
Gdy uczniowie skończyli, ich wy-
stępy oceniali:  przedstawiciel z 
Wydziału Prewencji- p.Kendra– 
przewodniczący, pan Marcin Gam-
biec – sekretarz, pani Marianna Za-
jąc – członek komisji. Konkurs na 
Najlepszą Scenkę wygrała klasa 6a, 
która nie tylko ukazała problem i 
jego rozwiązanie, ale też wszyst-
kich rozbawiła, co możecie obej-
rzeć na youtube. I miejsce w kate-
gorii PLAKAT zdobyła klasa 5a, a 
Najlepsze Hasło utworzyła klasa 
4b. Na koniec p. Ania zaprosiła 
wszystkich do zumby. Wszystkim 
przydał do gustu taki sposób spę-
dzenia pierwszego dnia wiosny. 
Reszta wrażeń na zdjęciach, zapra-
szamy do obejrzenia… 
 

 koło redakcyjne 

Dzień Otwarty w PSP 24 Opole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ciekawe dni w kwietniu 
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdom-
nych 
 
15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeź-
wości 
 
19 kwietnia – Dzień republiki Sierra 
Leone, Urodziny króla Suazi 
 
21 kwietnia – Rocznica założenia 
Rzymu 
 
26 kwietnia – Dzień Drogowca i 
Transportowca 
 
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień 
Świadomości Zagrożenia Hałasem 

Harmonogram wydarzeń 
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1. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 
2. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 
3. Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
4. Pogody kwietniowe - słoty majowe. 
5. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 
6. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 
7. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 
8. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 
9. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 

Czy wiesz, że…… 
 

*  Motyle liżą swoje odnóża. 
*    Gdy uderzasz głową w mur spalasz 150 kalorii. 
* Oko strusia jest większe niż jego mózg. 
* Niektóre lwy parzą się do 50 razy w ciągu dnia. 
* W swoim życiu, w czasie snu zjadasz około 70 insektów i 
10 pająków. 
*  Karaluch bez głowy żyje prze 9 dni zanim umrze z głodu. 
* Kwakanie kaczki nie powoduje echa i nikt nie wie dlacze-
go. 
* Szczury i konie nie mogą wymiotować. 
* Niemożliwe jest polizanie własnego łokcia. 
* Gdy kichasz z otwartymi oczyma gałki oczne mogą zostać 
wypchnięte? 
 
 
 
                                                                      Kuba Kosiorek 6a 
 

Ciekawostki 
 
10 milionów Polaków pali papierosy, 5 milionów z 
nich pali od ponad 20 lat? 
 
12,3 mln Polaków (tych pracujących) ma na utrzy-
maniu resztę społeczeństwa czyli ponad 25 mln 
osób? 
 
Ponad połowa dzieci i młodzieży w Polsce korzysta 
z Internetu, według badań CBOS z września 2004? 
 
Co 3 Polak przyznaje się do tego, że nie potrafi 
korzystać z komputera? 
 
 
 
 

Daniel Michalski kl. 6a 
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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.  

 
Matematyczne Koło Fortuny 

 
  Dnia 18.03.2014 nasza szkoła uczestniczyła na konkursie 
matematycznym , który nazywał się „ Matematyczne Koło 
Fortuny” organizowanym przez PG 8.. Naszą szkołę repre-
zentowali Kuba Kosiorek  i  Wojtek Gabryjelski. 
Do turnieju przystąpiło 6 szkół. Po pierwszej rundzie  wy-
walczyliśmy drugie miejsce. Podczas poczęstunku cieszyli-
śmy się z tej pozycji.. Gdy zaczęła się druga runda, nie było 
nam już tak, bo cały dobytek rozpłynął się, bo trafiliśmy na 
bankruta i przez niego zajęliśmy niestety ostatnie miejsce. 
 Była bardzo ciekawa rywalizacja. Mimo przegranej dostali-
śmy nagrody:   
-domino, piórniki ze znaczkiem PG 8  i portfele. 

 
koło redakcyjne 

 
 
 

Dzień Patrona Mikołaja Kopernika 
 

Dnia 19. marca 2014 w LO 1 odbył się dzień patrona tej 
szkoły – Mikołaja Kopernika. Był bieg o puchar dyrektora 
szkoły. W tym biegu musieliśmy wykonywać różne doty-
czące osoby Mikołaja Kopernika. Były różne zabawy takie, 
jak rozwiązywanie rebusów, ułożenie w odpowiedniej kolej-
ności planet  i quiz o życiu Kopernika. Zadania były punkto-
wane. Po szkole oprowadzili nas licealiści. Był też mały po-
częstunek. Po nim odbyły się warsztaty takie, jak: bicie mo-
net, czerpanie papieru i wykład oraz doświadczenia che-
miczne. Był również wykład o azocie, tlenie oraz polu ma-
gnetycznym. Następnie  w bibliotece rozdano nagrody: pu-
char – dla zwycięzców, linijki i długopisy dla reszty. 

 
 

koło redakcyjne 

Sukcesy literackie 

Nasze ostatnie sukcesy literackie to: 

- Kacper Sołtys- kl.4a- II miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Literackim ,,Sport- to fraszka?” 

- Kaja Sołtys- kl. 6b-I miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Młodych Talentów Poetyckich ,,Złote pióro 2014” 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!! 

 

 

 

Motylki w Villa Park 

30.03.2014 dzieci z klasy 1a, 1b zatańczyły dwa układy 
taneczne podczas festynu „Powitanie wiosny” w Villa 
Park. Wystąpili: Jakub Deberny, Martyna Oleś, Jakub 
Rosół, Jakub Kołodziej, Martyna Popardowska, Kinga 
Świrk, Julia Simon, Julia Stępień, Wiktoria Kwiatkowska, 
Nikola Brodzińska, Karol Sobkowicz, Wiktoria Rycaj, 
Emilia Wasilewska, Julia Baron. 

Serdecznie dziękuję rodzicom za pomoc przy występie. 

 

 

 

 

 

p.Ania 

Podpatrzone reporterskim okiem :)  
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„Wiosna w lesie” 
  

W lesie wszystko się zieleni, 
w wodzie słońce pięknie się mieni. 

Ptaki wiosny wypatrują,  
dziki w krzakach hałasują. 

  
Dzięcioł dziobem w drzewo stuka, 

mała sarna mamy szuka. 
Przy paśniku na polanie  
wciąż brykają małe łanie. 

  
Wszystko budzi się z uśpienia, 
cały świat się wokół zmienia. 

I tak już przez całe lata, 
ja i mama oraz tata, 

chodzę tam szukając w lesie,  
co przyroda nam przyniesie. 

  
Marta Skibińska kl.5a 

PSP 24 Opole 
 
 
 
 

Wszechświat,07.04.2024 
 

 
Drodzy Ziemianie! 

 
 Na samym początku mojego 
listu, bardzo proszę wszystkich bez 
wyjątku kim jesteście o poważne po-
traktowanie mojej prośby do Was.  
 Jestem zdziwiona, że Wy miesz-
kańcy tak dużej planety nie doceniacie 
tego, jaki piękny krajobraz Was ota-
cza. Dlaczego to wszystko niszczycie? 
Nie chcecie pomagać sobie nawzajem  
i dbać o środowisko, w którym żyje-
cie, pracujecie i spędzacie wolne 
chwile. Ale nie wszystko jeszcze stra-
cone. Pomogę Wam w tym ważnym 
zadaniu i udzielę kilka moich rad. Oto 
jedne z nich: segregujcie śmieci, 
oszczędzajcie energię, wodę, dbajcie o 
lasy, pomagajcie chorym lub zranio-
nym zwierzętom.  
 Tak mało od Was oczekuję, ale 
wykonanie tego zadania to duży krok 
do przyszłości, dla Waszego istnienia i 
życia na pięknej, czystej i pachnącej 
świeżym powietrzem Ziemi.  
 
            Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich. 
 

Wasza Planeta Ziemia 

Galaktyka,02.04.2974r. 
 

Drodzy Ziemianie! 
 

 Jesteśmy ludźmi z przyszłości 
i chcemy uprzedzić Was- ludzi przed 
nadmiernym śmieceniem planety. To 
prośba Waszej planety- Ziemi, która 
jest już tak słaba, że nie może tego 
zrobić sama. 
            Za kilkaset lat Ziemia nie bę-
dzie już tak zielona jak teraz. Ciężko 
nam się żyje, bo wokół nas są śmieci 
i jest brud. Świat staje się szary, bo 
umiera na nim życie. A to dlatego, że 
dzieci, jak i dorośli śmiecą, nie segre-
gują odpadów i zamiast do kosza wy-
rzucają papierki na ziemię. Życie 
teraz nie jest miłe, ponieważ jest bar-
dzo brudno. Oczywiście staramy się 
to zbierać, ale jest tego tak dużo, że 
nie dajemy sobie rady. Nad miastami 
unosi się smog, a to właśnie przez 
niego umierają ptaki, dusząc się w tej 
truciźnie. Ludzie umierają z głodu, 
bo nie mają czym się żywić. Świat 
wygląda strasznie. Dlatego piszemy, 
by Was przed tym przestrzec. Jeśli 
przestaniecie śmiecić, to wszystko 
będzie dało się odmienić. 
 
 

Ludzie z przyszłości 
i planeta- Ziemia 

 
 

P.S. Wszystko jest w Waszych rę-
kach. Po przeczytaniu wyrzucie ten 
list do żółtego pojemnika.  
 

 
Olimpia Siemiątkowska  kl. 6a 

PSP 24 Opole 
opiekun: M. Zaraś 

 
  

Opole,03.03.2014 r 
 

Drodzy Ziemianie ! 
 

          To ja, Wasza planeta Zie-
mia. Piszę do Was , ponieważ 
chciałabym Wam o czymś waż-
nym opowiedzieć. Pewnie nie 
uwierzycie mi, ale przeczytajcie 
ten list do końca. 
          Mieszkacie u mnie już bar-
dzo długo i cieszę się z tego, lecz 
chciałabym Wam powiedzieć, że 
niezmiernie ciężko mi jest dźwi-
gać te sterty śmieci, które na mnie 
wyrzucacie. Nie jestem w dobrej 
formie, cały czas kaszlę,                           
a w przyszłości będzie jeszcze 
gorzej.  Dlaczego? Otóż przy-
szłość wygląda nieciekawie.  
          Zostaną wynalezione moto-
ry, auta i samoloty- niby bardzo 
ekologiczne, lecz od zapachu ich 
dymu robi mi się słabo. Ludzie 
nie będą już wcale segregować 
śmieci, a przez to poczuję się  
jeszcze bardziej brudna i zanie-
dbana. Nikt nie będzie sadzić 
drzew , krzewów czy kwiatów. 
Wokół natomiast pojawi się mnó-
stwo fabryk, a mnie będzie coraz 
ciężej oddychać.  
          Chciałabym, abyście to 
zmienili, żebyście segregowali 
śmieci, jeździli rowerami lub cho-
dzili pieszo. Jeszcze możecie 
zmienić przyszłość… 
         Pozdrawiam Was serdecznie 
i gorąco całuję. 
 

 
Wasza Kochana Ziemia 

 
 

Olga Krawczuk kl. 6a  
PSP 24 Opole 

Opiekun: M. Zaraś 
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Damian Staś 
Kl.6a  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu 
opiekun: Małgorzata Zaraś 

                                                                                                                 
Kosmos,17.06.3014 

 
Drodzy Ziemianie! 

 
     Na początku mojego listu chciałabym Was serdecznie pozdro-
wić. Piszę do Was z przyszłości, żeby opowiedzieć jak zmieniłam 
się przez te tysiąc lat. 
     Jestem teraz szczęśliwa, bo ludzie dbają o mnie i o siebie. W 
2014 roku robicie już coś, aby było lepiej, ale jeszcze wiele przed 
Wami. 
     Domy, w których mieszkacie nie są ekologiczne, tracą wiele 
ciepła i energii. Spalacie opał, który zanieczyszcza powietrze, 
wrzucacie do pieca śmieci, wycinacie drzewa do ogrzania do-
mów. Materiały do ich budowy też nie są ekologiczne. Na szczę-
ście przez te lata naukowcy wynaleźli surowce, które zastąpiły 
plastik, beton i drewno używane przy budowie. Dzisiejsze domy 
są wygodne, energooszczędne, a przede wszystkim przyjazne 
środowisku. Udoskonalono uzyskiwanie i wykorzystywanie ener-
gii słonecznej i ciepła z mojego wnętrza. Woda deszczowa jest 
filtrowana i używana w domach. Każdy dom posiada swój ogród, 
w którym uprawiane są ekologiczne owoce i warzywa. Dzięki 
naukowcom przywrócone zostały zapomniane i wymarłe gatunki 
roślin odporne na choroby. Jest ich ogromny wybór, więc zastę-
pują ludziom mięso, dzięki czemu nie krzywdzi się już zwierząt. 
Wszędzie wokoło jest zielono, kolorowo i pachnąco, dlatego 
przyjemnie się żyje i chętnie przebywa na zewnątrz. 
     Zanieczyszczenie powietrza i dziurę ozonową udało się zli-
kwidować dzięki zastąpieniu silników spalinowych na takie, któ-
re są napędzane energią słoneczną, wodą , resztkami jedzenia, a 
nawet ściekami. 
     Dzięki opakowaniom z materiałów samoczyszczących wielo-
krotnego użytku bardzo zmniejszono ilość śmieci. Z takich sa-
mych materiałów wykonane są też ubrania, które dodatkowo do-
pasowują się do osoby je noszącej. Dzięki temu, że się nie nisz-
czą i rosną wraz z właścicielem, jeden komplet wystarcza na całe 
życie.    
     Na koniec chciałabym napisać o najważniejszym dla Was-
ludzi. Ponieważ źródła energii są darmowe i ogólnodostępna lu-
dzie samowystarczalni nie potrzeba już pieniędzy. Dzięki temu na 
świecie nie ma już głodu i biedy, skończyły się też konflikty i 
wojny, tak Was i mnie niszczące. Zlikwidowano granice, ludzie 
żyją w zgodzie i pokoju, a dzięki nowoczesnej technologii mogą 
podróżować, kiedy i gdzie tylko zechcą. Moi mieszkańcy żyją 
dłużej i nie chorują dzięki dbaniu o siebie i swoje otoczenie. 
       Na tym kończę mój list do Was drodzy Ziemianie. Proszę 
tylko o to, abyście nie przestali dążyć do celu, jakim są nowe 
technologie, dzięki którym przetrwaliśmy wszyscy i które pozwo-
liły mi dzisiaj przekazać Wam tak dobre nowiny z przyszłości. 
  
       Pozdrawiam  Was serdecznie, Wasza szczęśliwa planeta 

                                                                                                          
Ziemia   

Opole,04.04.2014 r 
 

Drodzy  Ziemianie ! 
 
             To ja wasza planeta. Piszę do Was list z 
prośbą o pamiętanie o mnie, bo ja nadal istnieję i 
razem musimy dbać o siebie nawzajem. Najbar-
dziej boli mnie to, jak wyrzucacie śmieci, gdzie 
popadnie: w lasach,  górach,  rzekach, jeziorach, 
morzach i oceanach. To są śmieci, z którymi ja 
sama sobie nie poradzę i chciałabym, żebyście mi 
pomogli.  
            Zalegają w ziemi i nic nie mogę z nimi 
zrobić. Śmieci są wszędzie, a największymi ich 
producentami jesteście Wy sami. Na jedną czte-
roosobową rodzinę przypada ich dziennie około 3 
kg, co daje ponad tonę śmieci rocznie! Pewnie 
powiecie, że od tego są wysypiska               i sor-
townie, żeby rozwiązać ten problem. Czy aby na 
pewno . Z roku na rok wyrzucacie coraz więcej 
odpadów. Przepełnione i cuchnące kontenery na 
śmieci pod blokami nie są rzadkością. Natomiast 
największym i najbardziej niezrozumiałym za-
grożeniem są dzikie wysypiska.  Bo jak wytłuma-
czyć, że stosy puszek, papierów, foliowych toreb 
i innych bezużytecznych rzeczy walają się dwa 
metry od kubła na śmieci?  
            Ciężko mi zrozumieć postępujących w ten 
sposób ludzi. Być może nie zdają sobie sprawy z 
zagrożenia albo go nie chcą widzieć, a być może 
wierzą, że odpady rozpuszczą się       w atmosfe-
rze. Niestety nie rozpuszczą się! Musimy jakoś 
temu zaradzić! Dlatego nauczcie się segregować 
śmieci, żeby weszło Wam to w nawyk do tego 
stopnia, że nie wyrzucicie plastikowego pudełka 
do kosza z papierami. Gdyby każdy segregował 
śmieci we własnym domu, problem z odpadami 
by zniknął. Opamiętajcie się, bo ja też potrafię się 
bronić. Trzęsienia ziemi, powodzie i huragany to 
moja najmocniejsza broń. 
            Niestety ja Ziemia nie podlegam recyklin-
gowi i o ile sami nie doczekacie  zagłady                
z powodu ocieplenia, to jednak idąc dalej tą dro-
gą duże prawdopodobieństwo, że jej skutki od-
czują kolejne Wasze pokolenia. Wciąż wydaje 
Wam się, że skoro otrzymaliście Ziemię do dys-
pozycji i za darmo, to możecie z nią robić 
wszystko, co Wam się podoba zapominając, że to 
nie Ziemia należy do Was, a człowiek do Ziemi. 
                                                                                                                             
Z uszanowaniem 
                                                                                                            
Ziemia 
 
Filip Gruchot kl. 5a  
PSP 24 Opole 
Opiekun: Małgorzata Zaraś 
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Ciekawostki o kosmetykach 
  
Pierwszą trwałą można było sobie zrobić już 
w 1906 roku aparatem wynalezionym przez 
Charlesa Nestle. Zabieg trwał 12 godzin. Uży-
wano do tego gorących żelazek i bardzo łatwo 
było spalić sobie włosy. W 1927 wynaleziono 
została trwała na zimno - składnikiem skręca-
jącym był związek chemiczny wykorzystywa-
ny wcześniej do rozkręcania włókien wełny 
owczej w przemyśle włókienniczym.  
 

  
 

Pierwszy szampon został wyprodukowany w 
roku 1930 przez Johna Brecka. 
 

  
 

Termin "hairdreser", co w wolnym tłumacze-
niu znaczy "ubieracz włosów" zastosowano we 
Francji. Dopiero za czasów metresy króla Lu-
dwika XV, Madamme de Pompadour zawód 
fryzjera zyskał na znaczeniu. W 1767 roku w 
Paryżu było 1200 fryzjerów. Kilka lat wcze-
śniej w ogóle nie mówiono o takiej profesji. 
Wymyślne fryzury upinane były na rusztowa-
niach z wałków, zdobione i następne pudrowa-
ne.  
Na głowach ówczesnych dam można było zna-
leźć żywe ptaszki w klatkach, figurki kupidy-
na, fontanny, całe bitwy morskie łącznie z mo-
delami statków.  
 
 

Kosmos,17.02.2038r 
Drodzy Ziemianie ! 

 
         Moi mili ! Obserwuję już Was przez wiele lat i to co robicie, 
bardzo mnie załamuje.  Idąc do szkoły, sklepu czy też na spacer do 
parku , wyrzucacie wszystko, co wpadnie Wam w ręce . Co jeśli 
będzie za późno na sprzątnięcie tego wszystkiego ? Co zrobimy ? 
Niedługo ja –Ziemia zniknę, a wy- Ziemianie razem ze mną . Dla-
tego nie dajmy się i walczmy o swoje! Czasem widzę ,jak małe 
dzieci wyrywają gałęzie napotkanych krzewów, a dorośli nie re-
agują, tylko zachęcają do zabawy. Z tego powodu jest mi najbar-
dziej przykro, ponieważ rodzice lub starsze osoby powinny dawać 
przykład mniejszym osobom, prawda ? Niestety coraz bardziej 
oddalamy się od tej rzeczywistości . Wydaję mi się, że nikomu nie 
zależy na tym, by w lasach, parkach i  na  ulicach był ład oraz po-
rządek. Mam nadzieje, że mój list wpłynie na Wasze zachowanie i 
zmienicie się . Liczę na Was, bo jeśli nie ma za Ziemi przyrody - 
nie ma mnie! 

                                                                                                      
Wasza Ziemia ! 

 
Emilka Kopyłowska   kl.5b  
PSP 24 Opole 
n-l Małgorzata Zaraś  
 

Galaktyka,02.04.2974r. 
 

Drodzy Ziemianie! 
 

 Jesteśmy ludźmi z przyszłości i chcemy uprzedzić Was- lu-
dzi przed nadmiernym śmieceniem planety. To prośba Waszej pla-
nety- Ziemi, która jest już tak słaba, że nie może tego zrobić sama. 
            Za kilkaset lat Ziemia nie będzie już tak zielona jak teraz. 
Ciężko nam się żyje, bo wokół nas są śmieci i jest brud. Świat staje 
się szary, bo umiera na nim życie. A to dlatego, że dzieci, jak i do-
rośli śmiecą, nie segregują odpadów i zamiast do kosza wyrzucają 
papierki na ziemię. Życie teraz nie jest miłe, ponieważ jest bardzo 
brudno. Oczywiście staramy się to zbierać, ale jest tego tak dużo, 
że nie dajemy sobie rady. Nad miastami unosi się smog, a to wła-
śnie przez niego umierają ptaki, dusząc się w tej truciźnie. Ludzie 
umierają z głodu, bo nie mają czym się żywić. Świat wygląda 
strasznie. Dlatego piszemy, by Was przed tym przestrzec. Jeśli 
przestaniecie śmiecić, to wszystko będzie dało się odmienić. 
 
 

Ludzie z przyszłości 
i planeta- Ziemia 

 
 

P.S. Wszystko jest w Waszych rękach. Po przeczytaniu wyrzucie 
ten list do żółtego pojemnika.  
 
Olimpia Siemiątkowska 6a 
PSP 24 Opole 
opiekun: M. Zaraś 
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Jedna z dam umieściła sobie na gło-
wie miniaturę płyty grobowca swoje-
go nieżyjącego męża. Fryzury na 
wielkie okazje projektowali znani 
malarze. Produktem usztywniającym 
włosy był łój wołowy lub niedźwiedzi 
- wyobraźcie sobie jak dużo zużywa-
no perfum, aby zamaskować nimi 
smród jełczejącego tłuszczu... Ze 
względu na cenę usług fryzjerskich, 
włosy upinano raz na dwa tygodnie. 
 

 
 

Podczas II wojny światowej i zaraz 
po niej brakowało nylonu, ponieważ 
w Europie - wszystkie jego zapasy 
wykorzystywano w przemyśle zbroje-
niowym. Z braku pończoch kobiety 
malowały nogi. Używano do tego 
różnych barwników, na przykład 
esencji herbacianej. Z tyłu wzdłuż 
nogi rysowano szew, jaki miały ów-
czesne pończochy, Organizowano 
nawet specjalne kursy malowania 
nóg. Można tez było skorzystać z 
fachowej pomocy w punkcie, gdzie 
nogi malowały wyszkolone "malarki 
pończoch". 
 

 

 
 
Pudry do twarzy używano już 
w starożytności. Służyły one aż 
do końca XIX w. do wybielania 
cery. W 1521 roku został wyna-
leziony wybielacz do cery. Do-
stęp do niego mieli tylko najbo-
gatsi szlachcice. Jego podstawo-
wymi składnikami był ocet i tle-
nek ołowiu. Za czasów Elżbiety 
Wielkiej na taką pastę nakładano 
kurze białko, aby wybłyszczyć 
cerę i wyprostować zmarszczki. 
Ponieważ nie wykonywano wte-
dy demakijażu, odpadnięte płaty 
"maski" uzupełniano na bieżąco. 

 

 
 

Madame De Pompadour i jej 
toaletka. 

Pierwszy krem chroniący przed 
słońcem zaproponowała w latach 20 
Helena Rubinstein. Także ona rozpo-
wszechniła tusze do rzęs i kolorowe 
pudry do twarzy. 

 

  
 

W 1909 roku na Oxford Street po raz 
pierwszy można było otwarcie kupić 
kosmetyki. Wcześniej wszelkie pro-
dukty upiększające kupowano "spod 
lady" wchodząc do salonów tylnymi 
drzwiami.  
Pierwsze kolorowe lakiery do pa-
znokci wyprodukowała firma Revlon. 
Wcześniej paznokcie polerowano bez-
barwnymi pastami. 
1370 rok p.n.e.- Królowa Nefretete 
malowała paznokcie u nóg i rak na 
czerwono - kolorem zastrzeżonym dla 
rodu królewskiego. 
Pierwszy podkład na co dzień wypro-
dukował Max Factor w latach 50-tych. 
200 rok p.n.e - Grecki fizyk Galen 
zmieszał wodę, wosk pszczeli i olej z 
oliwek otrzymując krem. Podczas 
wcierania w skórę, woda parowała 
chłodząc twarz. Taki sam skład pod-
stawowy mają dzisiejsze kremy chło-
dzące. 

                                 
 
  

Wiktoria Pyka kl. 6a  
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Ciekawostki i informacje o 
kwietniu 

 
1 kwietnia 
 
- Prima Aprilis – czyli tak zwany 
dzień żartów i psot. Zabawa pole-
ga na tym, by skutecznie wprowa-
dzić kogoś bliskiego w błąd. Trze-
ba sprawić, aby uwierzył w coś co 
nie ma i nie miało miejsca, w coś 
nieprawdziwego. 
 
12 kwietnia 
 

 
 
- Dzień Czekolady - Mniam! Jest 
to chyba jeden z najsłodszych dni 
w roku. Któż bowiem nie lubi cze-
kolady. Pałaszujemy czekoladę 
mleczną, gorzką, białą, z rodzyn-
kami, z orzechami, z bakaliami, z 
nadzieniem 
 
W drugiej połowie kwietnia miło-
śnicy astronomii będą mieli ręce 
pełne roboty. Na niebie widoczny 
będzie rój Lirydów. To bardzo 
aktywne meteory. W 1982 roku 
zaobserwowano ich aż 90 na go-
dzinę, czasami ta liczba może 
wzrosnąć do 100. 
Nadchodzą noce, podczas których 
będziemy mieli szansę oglądać 
tzw. światło zodiakalne. Żeby do-
strzec podświetlane przez Słońce 
drobinki kosmicznego pyłu, któ-
rych delikatny blask rozciąga się 
przez konstelacje znaków zodia-
ków, 
 

                           Tomek Walerus   
i  Damian Staś   

Kosmos, rok 2345 
 

Drodzy Ziemianie! 
     To ja, Wasza planeta! Piszę do was z 
2345 roku, niestety nie jestem już przez 
Was zamieszkana. Przez szkodliwe dzia-
łanie dezodorantów, spalin, nie segrego-
wanie śmieci, używanie nawozów sztucz-
nych i wycinkę lasów musieliście opuścić 
Ziemię. Zamieszkaliście na Marsie, jed-
nak wiem, że nie żyje Wam się tam do-
brze. Piszę ten list, ponieważ  myślę, że 
możecie temu zapobiec. 
     Powiem Wam co się dzieje gdy zanie-
czyszczacie środowisko. Przez dezodo-
ranty i innego rodzaju perfumy niszczy 
się dziura ozonowa, która chroni nas 
przed szkodliwym działaniem Słońca. 
Gdyby nie ona -na Waszej ojczystej pla-
necie -Słońce powodowałoby straszny  
upał     i nigdy nie moglibyście na niej 
zamieszkać. Spaliny, szkodzą Wam, jak i 
mi. Przez nie zatruwacie się i niszczą się 
Wasze komórki krwionośne i płuca. 
Przez nadmierne jeżdżenie samochodami, 
szkodzicie także mi. Spaliny nie tylko 
trują zwierzęta i prowadzą je do wyginię-
cia, one także niszczą rośliny. Śmieci wy-
rzucane na ulicę i nie segregowane mogą 
bardzo zaszkodzić środowisku, przecież 
plastikowe reklamówki rozkładają się 
450 lat!. Nawozy sztuczne, zatruwają 
wodę, warzywa hodowane na nich trują z 
kolei Was. O dziwno- nawozy sztuczne 
powodują rozrastanie glonów, a te maso-
wo ograniczają dostęp tlenu. Przez wyci-
nanie lasów na papier, meble, itp., także 
zmniejszacie ilość tlenu, ponieważ jak już 
powinniście wiedzieć, drzewa dają tlen. a 
rosną około 100 lat! 
     Mam nadzieję że ten list dał Wam 
wiele do myślenia i już nie będziecie 
mnie tak zanieczyszczać. Musicie po pro-
stu ograniczyć używanie dezodorantów i 
jak najmniej jeździć samochodami, ko-
niecznie segregować śmieci, a warzywa 
powinny być hodowane na nawozach 
ekologicznych i co najważniejsze, 
oszczędzać papier. 
 

Z poszanowaniem, 
Wasza Ziemia. 

 
Szymon Tomanik 
kl.5a 
PSP 24 Opole 
opiekun: Małgorzata Zaraś 

Kosmos,17.02.2038r 
 

Drodzy Ziemianie ! 
 

         Moi mili ! Obserwuję już 
Was przez wiele lat i to co robi-
cie, bardzo mnie załamuje.  Idąc 
do szkoły, sklepu czy też na spa-
cer do parku , wyrzucacie 
wszystko, co wpadnie Wam w 
ręce . Co jeśli będzie za późno na 
sprzątnięcie tego wszystkiego ? 
Co zrobimy ? Niedługo ja –
Ziemia zniknę, a wy- Ziemianie 
razem ze mną . Dlatego nie daj-
my się i walczmy o swoje! Cza-
sem widzę ,jak małe dzieci wyry-
wają gałęzie napotkanych krze-
wów, a dorośli nie reagują, tylko 
zachęcają do zabawy. Z tego po-
wodu jest mi najbardziej przykro, 
ponieważ rodzice lub starsze oso-
by powinny dawać przykład 
mniejszym osobom, prawda ? 
Niestety coraz bardziej oddalamy 
się od tej rzeczywistości . Wyda-
ję mi się, że nikomu nie zależy na 
tym, by w lasach, parkach i  na  
ulicach był ład oraz porządek. 
Mam nadzieje, że mój list wpły-
nie na Wasze zachowanie i zmie-
nicie się . Liczę na Was, bo jeśli 
nie ma za Ziemi przyrody - nie 
ma mnie! 
 

                                                                                                      
Wasza Ziemia ! 

 

Emilka Kopyłowska  
kl.5b   
PSP 24 Opole 
n-l Małgorzata Zaraś  

 

 

 



 

 

Koszyczek Wielkanocny 
 
Dawną tradycją kościoła katolickiego jest święcenie po-
karmów w Wielką Sobotę. Dobór  
produktów żywnościowych w koszyku nigdy nie był 
przypadkowy. Każdy Boży Dar symbolizuje co innego. 
Do zestawu darów bożych, które obowiązkowo powinny 
się znaleźć w koszyku wielkanocnym należą: chleb, jajko, 
sól, wędlina, ser, chrzan, babka wielkanocna, baranek 
oraz woda. Ilość produktów w koszyku może być oczywi-
ście znacznie rozszerzona, jednak o tych nie powinniśmy 
zapomnieć. Koszyk wielkanocny tradycyjnie przyozdo-
biony jest gałązkami borówki oraz koronkowymi serwet-
kami z nadrukami symboli wielkanocnych.  
 
Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? 
Rzeczy, których potrzebujesz: 
Chleb lub Pascha, Jajka wielkanocne - kolorowe pisanki, 
wydmuszki, kraszanki, wyklejanki itp., Sól, pieprz, Wę-
dlina - szynka, kiełbasa, Ser, Chrzan, Babka wielkanocna, 
Baranek wielkanocny (z masła, ciasta, cukru, czekolady, 
gipsu), Woda 
 

 
 
Chleb lub Pascha 
 
Dawniej zamiast chleba święcono wyłącznie Paschę 
(Paska). Pascha to wypiek złożony z mąki (pszennej, żyt-
niej lub gryczanej), drożdży (lub zakwasu), imbiru, liści 
bobkowych i szafranu. Wypiek ten można udekorować 
krzyżem lub koroną cierniową wykonaną np. z gałązek. 
Zwyczajowo pascha miała kształt okrągły. 
 
Pascha jest symbolem Chrystusa jako chleba życia. 

 
 
Jajka wielkanocne - kolorowe pisanki, wydmuszki, kra-
szanki, wyklejanki itp. 
Jajko jest symbolem początku, nowego życia, narodzin 
oraz zmartwychwstania. 
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Sól, pieprz 
 
Sól jest symbolem trwałości, nieśmiertelności oraz 
ochrony życia ludzkiego (osobistego i społecznego) od 
rozkładu i popsucia. Tak jak sól zabezpiecza pokarmy, 
które ludzie spożywają, tak też zabezpiecza zdrowie 
duchowe ludziom oraz całemu społeczeństwu. Sól jest 
również symbolem gościnności oraz przymierza mię-
dzy człowiekiem a Bogiem. Soli przypisuje się również 
właściwości lecznicze zatem jest ona również symbo-
lem nawrócenia oraz oczyszczenia serca. 

 
                                                                                                    

Wiktoria Pyka 
 
 

Jak można nakryć stół wielkanocny ? 
 
Jednym z najważniejszych elementów stołu wielkanoc-
nego jest obrus. Tradycyjnie używa się śnieżnobiałego, 
wykrochmalonego i pachnącego świeżością. Wybiera-
jąc obrus zwróć uwagę przede wszystkim na jego wy-
miary. Idealny powinien być większy o 15 – 20 cm z 
każdej strony. Biały obrus ma to do siebie, że łatwo go 
zabrudzić. Zwłaszcza, jeśli w wielkanocnej uczcie bio-
rą udział dzieci. Większy obrus pozwoli Ci w razie wy-
padku zakryć nieestetyczne plamy, np. efektownie upi-
nając dłuższe fragmenty. Na wierzchu obrusa możesz 
położyć efektowną serwetę w wiosennych kolorach, 
np. zieleni, żółci, błękitu i innych pastelach, która oży-
wi biel na stole. 
 
 

 
 
 

Paulina Sakowska 
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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.  
 

VII Finał  

 
 

 

 Finał VII MIEDZYNARODOWEGO KON-
KURSU POEZJI CHRZESCIJAŃSKIEJ im. Jana 
Pawła II' Opole 2014 
Temat: "CYWILIZACJA MIŁOŚCI" 
 
Uroczysty Finał Konkursu odbył się 2. kwietnia 201-
4r., o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Opolu. Towarzyszył mu ciekawy program arty-
styczny, który poprowadził Jerzy Skoczylas, w tym 
rozdanie nagród. Nagrodzonych zostało w sumie 9 
osób, I, II, III miejsce oraz 6 wyróżnień - te miejsca 
były  nagradzane finansowo i rzeczowo.  
 Patronat Honorowy na tym konkursem objął Pry-
mas Polski Józef Kowalczyk oraz Bp. Józef Zawit-
kowski. 
 
Komitet Honorowy pełnili: Bp. Opolski Andrzej 
Czaja, Harry Duda i Jerzy Skoczylas. 
Nagrody: I- 760zł.  II- 500zł. III- 400zł.  i wyróżnie-
nia. 
Skład Sędziowski stanowili: Ks. Mieczysław Maliń-
ski, Jan Goczoł, prof dr hab. Franciszek Antoni Ma-
rek. 
Nasz uczeń- Jakub Kosiorek z klasy 6a zdobył wy-
różnienie i był najmłodszym uczestnikiem tego kon-
kursu. 
 
 

Gratulujemy !!! 
opr.: Małgorzata Zaraś 

 



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Podemskiej, Matuszewskiej, Oleś, Joniec,  
Gawryluk ... 

za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz nakrętki - korki  
dla dzieci z PP Integracyjnego.   

 

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

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Redaktor naczelny:   Wiktoria Wolny,    Kuba Kosiorek- zastępca redaktora, 
Tomasz Walerus,   Damian Staś,   Kuba Panic,   Daniel Michalski,   Paulina Sakowska,   Olga Krawczuk,   Wiktoria Pyka,    
Olimpia Siemiatkowska, 

   Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Kolorowanki na wiosenne przesilenie :) 


