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Narodowe Święto Niepodległości 
 

 W dniu 7 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji Narodowego Święta  
Niepodległości.  Z lekcji historii wiemy, że to polskie święto państwowe obchodzone  
11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach 
zaborów. Wszyscy zebraliśmy  się na sali gimnastycznej i rozpoczęliśmy uroczysty apel.  
Na początku zabrzmiał nasz hymn -„Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie narrator  
przedstawił program artystyczny dotyczący 11 listopada, który przygotowała klasa 6B.  

Reporterzy przeprowadzali sondę uliczną, 
która dotyczyła tego święta. Scenka była  
dosyć zabawna, ale zawierała pouczenie dla 
nas wszystkich. Kolejnym etapem tej  
uroczystości było przedstawienie scenki  
historycznej. Na środku sali gimnastycznej 
pojawiły się kraje, które uczestniczyły  
w rozbiorach Polski-Austria, Prusy, Rosja, 
Polska. Następnie klasa 3B przygotowała  
recytację wierszyków, zaśpiewała piosenki 
patriotyczne, którymi wszyscy się zachwycili. 
Na sam koniec głos zabrała Pani Dyrektor  
i wręczyła dyplomy osobom, które  
uczestniczyły w szkolnym konkursie poezji  
patriotycznej. Po wręczeniu dyplomów  
wszyscy rozeszli się do klas. Naszym zdaniem 
ten apel był bardzo dobrze wykonany  
i wszystkim się podobał. 

 
koło red.  
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„Śmieci mniej, ziemi mniej” 
 

28.11.2014 zakończyła się IX edycja konkursu  
ekologicznego, którego patronatem jest Urząd Miasta  

w Opolu.  
 

Przez cały rok kalendarzowy można było przynieść  
makulaturę, puszki lub baterie.  

Zebraliśmy:  
 2183 kg makulatury   243kg baterii      9,1kg puszek 

  
W ub. roku zebraliśmy :  1963 kg makulatury, 4kg  

puszek, 178kg baterii.  
Z niecierpliwością czekamy na wyniki.  

Szymon C. kl. 4a   

Już XVII raz zorganizowałyśmy Turniej Warcabowy 
dla kl. I - III, który cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Przez miesiąc wrzesień wychowawcy świetlicy uczyli 
dzieci zasad gry w warcaby tradycyjne. Podczas  
turnieju uczniowie rywalizują między sobą systemem 
pucharowym.                             
Oto wyniki:                                                                
28.10.2014  Turniej Warcabowy kl. I                                                     
Im. Tomasz Marcinek kl.1a    
II m. Bartosz Chmurowski kl.1a   
III m. Marcel Dunaj kl.1b  
29.10.2014 Turniej Warcabowy kl. III  
Im. Piotr Widera kl. 3a  
II m. Maksymilian Knapik kl.3b   
III m. Wiktoria Podemska kl. 3b 
30.10.2014  Turniej Warcabowy kl. II  
Im. Jakub Deberny kl.2a  
II m. Emilia Wasilewska kl. 2b  
III m. Wiktoria Kwiatkowska kl.2b  
Zwycięzcy otrzymali nagrody. Przeprowadzenie  
turnieju: Anna Matukin - Pakuszyńska, Patrycja Szulc. 
Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce wezmą udział  

w X Międzyświetlicowym 
Turnieju Warcabowym 
2014. 

 
 
 

Wiktoria P. kl 4b   

Listopad 2014  

14.11.2014 odbyło się spotkanie z leśniczym. Pan  
leśniczy opowiadał dzieciom jak wygląda las w zimie, 
jakie zmiany można dostrzec zimą w przyrodzie, co  
dzieje się z lasem, gdy zostawimy w nim śmieci, co  
zrobić gdy, zauważymy pożar w lesie. Podczas zajęć  
dzieci chętnie odpowiadały na pytania np.: Jakie znasz 
zwierzęta pod ochrona, Gdzie mieszka dzięcioł, Jaki jest 
numer telefonu do straży pożarnej. 41 dzieci wraz  
z wychowawcami wysłuchały opowieści o lesie.  
Wręczyliśmy na ręce pana leśniczego kasztany, żołędzie 
dla leśnych zwierząt oraz skromny podarunek — makietę 
lasu wykonaną przez dzieci ze świetlicy pod okiem  
p. Doroty.  

XVII Szkolny Turniej Warcabowy  

Marcel D., Tomasz M., 
Bartosz Ch. Zwycięzcy  

w kategorii klas 1 
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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.  

Podpatrzone reporterskim okiem  

 Plener rysunkowy 
 

 26 września 2014 roku w Opolu odbył się plener  
rysunkowy  ,,Zabytki Opola”. Był to konkurs zorganizowany 
przez MDK. Na ten plener pojechali uczniowie klas szóstych.  
Na plenerze wszystkie uczestniczące szkoły rozeszły się po  
opolskim rynku i rysowały kamienice oraz inne stare budynki  
i pomniki. Nasza szkoła wybrała miejsce wokół ratusza. Mimo 
deszczu plener był udany. Dzięki pani Barbarze Szwach  
mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

 
koło red.  

Pamiętajmy o zmarłych 
 

 
Dnia 31 października 2014 roku Samorząd Uczniowski naszej 
szkoły w składzie: Ewa Skorupa, Kasia Sachoń oraz Wiktoria 
Wierzimok wraz z opiekunem SU panią Magdaleną  
Szuszkowską wybrał się pod pomnik poległych żołnierzy  
polskich walczących o odzyskanie ziem piastowskich znajdujący 
się przy ul. Gorzołki w Groszowicach, aby zapalić symboliczny 
znicz ku pamięci poległym żołnierzom z okazji zbliżającego  
się dnia Wszystkich Świętych. 
 
 

 W dniu 24 października 2014r. pojechaliśmy z klasą 
5b i kolegami z kas 4 na wycieczkę do czeskiej szkoły  
w Bruntalu. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, zostaliśmy 
poczęstowani słodkim poczęstunkiem: ciastko i sok były 
pyszne! Następnie udaliśmy się do sal z przyjaciółmi  
czeskimi po drodze zwiedzając szkołę. Na zajęciach  
nauczyliśmy się piosenki o kreciku i kowbojskiego tańca. 
Na zakończenie zajęć były warsztaty plastyczne:  
wycinaliśmy kontury kościoła, sklejaliśmy go,  
malowaliśmy, opisywaliśmy, by doskonale przygotowani 
udać się po obiedzie na górkę, u szczyt której znajdował  
się właśnie ten kościółek. Gdy weszliśmy na szczyt,  
oglądaliśmy piękne widoki. Gdy zeszliśmy z górki,  
wróciliśmy do szkoły na kolację. Były kanapki z rybną  
pastą, szynką i warzywami. Chwilę jeszcze  
porozmawialiśmy z kolegami ze szkoły czeskiej  
i zaczęliśmy się szykować do drogi powrotnej.  
Pożegnaliśmy się więc i udaliśmy się do autokaru.  
Gdy wychodziliśmy ze szkoły, mili goście serdecznie nas 
pożegnali. Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na  
drobne zakupy do supermarketu Billa – kupiliśmy mnóstwo 
słodyczy typowych dla Czech. W trakcie wycieczki  
zaskoczyło mnie to, że ich język jest bardzo zbliżony do 
naszego. Wycieczka bardzo mi się podobało i chciałabym 
pojechać na nią jeszcze raz za rok! Już nie mogę się  
doczekać, kiedy Czesi przyjadą do nas w odwiedziny! 
 

Ola K. kl. 5a  
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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.  

 

Soki i owoce cytrusowe, czerwona i zielona papryka, brukselka, 
brokuły, szpinak i natka pietruszki. Aby zaspokoić dzienną  
dawkę wystarczy... jeść 5 porcji warzyw lub owoców dziennie. 
  
 
Witamina D 
Wspomaga przyswajanie wapnia, jej niedobór prowadzi do  
osteoporozy, niektórzy specjaliści wiążą jej niedobór ze  
zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób jak  
stwardnienie rozsiane czy cukrzyca typu 1. 
Gdzie jej szukać? 
 
Nieocenionym źródłem witaminy D są tłuste ryby morskie 
(tuńczyk, łosoś, sardynki) a także produkty mleczne. Nasz  
organizm ma zdolność wchłaniania witaminy D pod wpływem 
słońca. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę D zaspokaja filet  
z łososia, kubek mleka lub jogurtu, lub ... 15 minut spędzone na 
słońcu 2-4 razy w tygodniu. 
  
 
 Witamina E 
Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem, wiele wskazuje też 
na to, że pełni ważną rolę w profilaktyce choroby Alzheimera  
i chorób oczu. 
Gdzie jej szukać? 
Awokado, oliwa, olej  
słonecznikowy i rzepakowy, kiełki, 
nasiona i orzechy obfitują  
w witaminę E. Dzienne  
zapotrzebowanie na nią zaspokaja 
pół filiżanki mieszanych orzechów  
i pestek lub miseczka sałaty  
skropionej oliwą i posypanej  
prażonymi pestkami. 
  
 
Kwas foliowy 
Niezbędny zwłaszcza w przypadku 
kobiet w ciąży (niedobór kwasu foliowego podczas ciąży  
zwiększa ryzyko rozszczepienia podniebienia w płodu.)  
Naukowcy twierdzą, że niski poziom kwasu foliowego może być 
jednym z czynników ryzyka w niektórych typach raka i chorób 
serca. 

 
 

koło red.  

 Dobra, zbilansowana, obfitująca witaminy dieta to  
podstawa dobrego samopoczucia, zwłaszcza w listopadzie. 
Gdzie szukać witamin i składników mineralnych, które 
wzmocnią organizm i uchronią nas przed grypą? Szczegóły 
w naszym przewodniku. 
  
Witaminy B6 i B12 
Witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłowe  
funkcjonowanie systemu immunologicznego czyli chronią 
nasze organizmy przed atakiem wirusów. Ich niedobór 
może prowadzić do chorób serca i udarów. 
Gdzie ich szukać?  
Doskonałym źródłem witaminy 
B6 są produkty pełnoziarniste, 
banany, warzywa strączkowe, 
kurczak i ryby. Witaminę B12 
znajdziemy w wołowinie,  
wieprzowinie, drobiu, jajkach  
i produktach mlecznych. Żeby 
zaspokoić zapotrzebowanie 
organizmu na witaminę B6 
wystarczy kubeczek jogurtu  
z bananem, pół filiżanki pestek 
słonecznika lub stek.  
Z witaminą B12 sprawa ma się gorzej – można ją znaleźć 
głównie w mięsie, więc weganie powinni przyjmować ją  
w postaci tabletek. 
  
Witamina C 
Jest antyoksydantem czyli skutecznie zwalcza wolne  
rodniki. Istnieje teoria (nie do końca potwierdzona), że 
wspomaga system obronny organizmu i podnosi poziom 
tzw. dobrego cholesterolu (HDL). Zalecana dzienna dawka 
witaminy C to ok 200 miligramów. 
Gdzie jej szukać? 

 

Witaminy na jesień, czyli co jeść,  
a czego nie 



 

 

Symbole Narodowe na 11 listopada 
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FLAGA 
Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz 
czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła  
państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. 
Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego 
orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te  
według symboliki używanej w heraldyce mają następujące 
znaczenie: Koloru białego używa się w heraldyce jako  
reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie 
wartości duchowych czystość i niepokalanie. Kolor czerwony 
jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę  
i waleczność. 

 
 
 

HYMN 
Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego, oficjalnie  
przyjęty w 1927 roku. Pieśń powstała pod koniec XVIII  
wieku, a używał jej założony we Włoszech Legion  
Dąbrowskiego, który miał walczyć pod wodzą Napoleona  
o niepodległość Polski. 
 

 
 
 
HERB  
 Herb Polski przedstawia białego orła w koronie. Jak mówi 
legenda, Lech – rzekomy założyciel państwa polskiego 
 – zobaczył na swej drodze gniazdo orła i postanowił  
wybudować w tym miejscu miasto. Od słowa „gniazdo”  
pochodzi nazwa najstarszej polskiej stolicy – Gniezna, zaś 
orzeł został symbolem państwa. Wizerunek orła ulegał  
pewnym modyfikacjom na przestrzeni wieków. W okresie 
PRLu orła pozbawiono korony, by zatrzeć pamięć o polskiej 
historii.     

 

Rzymskokatolicka uroczystość ( część innych kościołów  
rówinież uznaje ją uznaje, w tym anglikański i wiele  
z luterańskich ) obchodzona 1 Listopada ku czci wszystkich 
znanych i nieznanych z imienia święty.  
 
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci 
oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary 
w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach 
miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto 
to obchodzono 13 maja. 
 
W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych 
relikwii świętych lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób 
chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. 
Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza  
starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne 
relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem 
Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć 
wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja. 
 
Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja 
na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności 
z wyżywieniem rzeszy pielgrzymów przybywających do  
Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 
1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko  
męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. 
Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego  
rozszerzono to święto na cały Kościół. 
 
Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych  
w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych 
(In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się  
w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy 
XV wieku[2]. 
 
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny  
(2 listopada) obchodzony jest dzień wspominania zmarłych  
(w Polsce zwany Zaduszkami). Dla katolików łacińskich  
i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za 
wszystkich wiernych zmarłych. Ludzie odwiedzają cmentarze, 
aby ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze. 
 

koło red.  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
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Jesienne rady dla cery….. 

1) Nie pocieraj twarzy ręcznikiem – po prostu go do niej 
przyłóż i delikatnie dotykaj. Twarz to nie noga. Jest znacznie  
bardziej delikatna i wymaga takiego traktowania. 
 
2) Nie oczyszczaj się peelingiem codziennie – to wcale nie 
usuwa brudu z twarzy dokładniej niż zwykły żel. 
 
3) Nie wyciskaj syfów – czytałaś to już milion razy? Może za 
milion pierwszym zapamiętasz. 
 
4) Nie wysuszaj twarzy tonikami z alkoholem – od tego robi 
się jeszcze więcej krostek. Twarz potrzebuje… 
 
5) …nawilżenia! Nawilżaj, nawilżaj, nawilżaj! A jak  
zapomnisz to jeszcze raz – nawilżaj! 
 
6) Dbaj o siebie całościowo – nie będziesz dobrze wyglądać 
(ani dobrze się czuć) w pięknej sukience i perfekcyjnie  
wykonanym kocim oku jeśli będziesz mieć przesuszoną skórę. 
 
7) Naturalne piękno nie oznacza zaniedbania –  nie daj sobie 
wmówić, że dbanie o własny wygląd jest dla lamusów.  
 
8)Używaj odzywki do włosów – lepiej poświęcić 5-10 minut 
na odżywkę i nie stylizować włosów niż odwrotnie. 
 
9) Wysypiaj się – od kolejnej godziny spędzonej na  
Facebooku jeszcze nikt nie wypiękniał. 
 
10)  Zainwestuj przynajmniej w jeden olejek – przyda Ci się 
do włosów, skórek, rąk, twarzy, ciała, a jak nie to coś na nim 
usmażysz.  
 
 11) Zaprzyjaźnij się z siemieniem lnianym i kasza jaglaną  
– odżywiaj się również od środka! 
 
12)Pij dużo wody – brzmi banalnie, a większość i tak pij dużo 
coli albo piwa. 
 
13) Pamiętaj o stopach – to, że nie oglądasz ich codziennie  
w lustrze powiększającym (jak swoich porów) nie znaczy,  
że ich nie masz. 

14) Trzymaj w łazience oddzielny ręcznik do twarzy – chyba 
nie chcesz mieć na policzkach odżywki do włosów. 
 
15)  Szukaj kosmetyków, które mają pompkę – są bardziej 
higieniczne i często bardziej wydajne. 
 
16) Wypracuj sobie nowe nawyki – na przykład dokładny  
demakijaż, maseczka raz w tygodniu, delikatny peeling. 
 
17) Na każdy kosmetyk na który wydajesz dużo pieniędzy 
znajdź taki na który będziesz wydawać mało –  na przykład  
ja inwestuje w podkłady, ale kupuje tanie kremy do rąk albo 
prawie wcale nie kupuje cieni do powiek.  
W skrócie – zachowaj równowagę. 
 
18) Kup mniejszy pędzel do pudru – omiatanie się  
wielgachnym pędzlem sprawi, że bez względu na  
puder będziesz się świecić po dwóch godzinach. Spróbuj  

zrobić do dokładniej. 
 
19) Nie szalej z konturowaniem  
-  szkoda czasu i  życia. 
 
20) Nie potrzebujesz 30 cieni do 
powiek i 20 błyszczyków  
potrzebujesz jednego dobrego  

podkładu. 
 
21) Nie farbuj włosów jeśli nie musisz – zaoszczędzisz  
ogromną sumę pieniędzy na fryzjerze (nie, z farby  
domowej nigdy nie wychodzi taki sam kolor jak od dobrego 
fryzjera). 
 
22) Nie próbuj na siłę zmienić swojego koloru skóry  
– solarium było modne dziesięć lat temu. 
 
23) Nie zmieniaj siebie o 100% –  farba, sztuczne rzęsy, tipsy, 
solarium, konturowanie i błyszczyk powiększający usta to 
zawsze zły pomysł. Pomyśl o jednej rzeczy, która mogłaby 
trochę podkreślić Twój wygląd, a nie o dziesięciu. 
                                                                                                     

                 Klaudia M. kl. 6b 

Krzyżówka patriotyczna 
 
Pytania do krzyżówki:  
 
1. Miłość do ojczyzny. 
2. Inaczej państwo. 
3. Jeden z kolorów polskiej flagi. 
4. Ptak na godle Polski. 
5. Można je stracić na wojnie. 
6. Głowa państwa w naszym kraju. 
7. Posiada go ktoś, kto nie ucieka z pola walki. 
       Stolica Polski. 
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Co to za zatoka? 
 
1. Jest zatoką Morza Bałtyckiego leżącą pomiędzy Szwecją  
i Finlandią o długości 668 km i zajmowanej powierzchni 112 
tys. km². Zimą bywa cała skuta lodem. 
2. Zatoka na Oceanie Indyjskim, na południowo - zachodnim 
wybrzeżu Australii. Jej połączenie z morzem jest szerokie  
na 64 km. Posiada maksymalną głębokość 50 m. Głównym  
portem jest Bunbury. 
3. Jest otwartą zatoką na Oceanie Atlantyckim, rozdziela 
wybrzeże Francji i Półwysep Iberyjski. Nawiedzana jest 
przez częste i silne sztormy. Tu uchodzą rzeki Loara 
i  Garonna. Na jej wodach rozwija się rybołówstwo min. 
sardynek, sardeli, tuńczyków oraz hodowla ostryg.  
Głównymi portami zatoki są: Brest, Bordeaux,  
San Sebastián, Bilbao. 
4. Leży w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, na  
wybrzeżu Ameryki Północnej, pomiędzy  
półwyspami:  Florydą i Jukatanem. Granica pomiędzy jej 
wodami a wodami Morza Karaibskiego jest Kuba. Położona 
jest na szlaku niszczycielskich cyklonów tropikalnych, które 
pojawiają się w jej rejonie latem i jesienią. W jej części  
wydobywa się ropę naftową. Głównymi portami zatoki są:  
Houston, Nowy Orlean, Tampa, Hawana, Veracruz,  
Tampico. 
5. Zatoka będąca częścią Morza  Śródziemnego, do której 
uchodzi rzeka Rodan. Głównym portem zatoki jest Marsylia. 
6. Zatoka na Morzu Ochockim, leżąca na zachód od  
Półwyspu Kamczatka. Od grudnia do maja jest pokryta  
lodem, a pływy w tej zatoce dochodzą do 13 metrów. 
 
Rozpoznaj ciekawostki geograficzne w Polsce 
 
1. Najkrótsza w Polsce ulica, licząca zaledwie 24 m,  
znajduje się ona na warszawskim Nowym Mieście. Jej  
nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli okolicznych  
gruntów, mieszczan warszawskich. 
2. Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie 
opoczyńskim, w gminie Żarnów. Jej nazwa jest jednocześnie 
nazwą jednego z kontynentów. Miejscowość ta liczy  
zaledwie 41 mieszkańców. 
3. Najgłębsza i najdłuższa jaskinia Polski oraz najgłębsza 
jaskinia Tatr. Jest jaskinią krasową utworzoną głównie  
w wapieniach triasu i jury. Odkryta została w 1959 roku, ale 
znana była już dawniej góralom. 
4. Miejscowość, w której powstała pierwsza polska kopalnia 
ropy w 1854 r., z inicjatywy Ignacego Łukaszewicza. 
5. Najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, należy do  
Korony Gór Polski. Osiąga wysokość 1346 m n.p.m.  
Znajduje się tam żelazny krzyż ustawiony w 1987 r.,   
upamiętniający – wraz z wmurowaną tablicą – pobyt  
ks. Karola Wojtyły 5 sierpnia 1953. 
6. Wieś położona między Kluczborkiem a Opolem,  
o najkrótszej w Polsce nazwie. Została założona w 1734r. 
przez szlachcica von Blacha - właściciela pobliskich Tuł, 
który nazwał nową osadę Marienfeld. Motorem  
gospodarczym miejscowości była działająca w latach 1774  
- 1843 huta szkła, która wyrabiała zielone szkło. 

 
Karolina M. kl. 6b 

Zagadki 

NAJWIĘKSZY NIETOPERZ NA ŚWIECIE 
Acerodon grzywiasty – zagrożony wy ginięciem endemiczny 
gatunek nietoperza z rodziny rudawkowatych. Występuje na 
Filipinach. Ma największą rozpiętość skrzydeł wśród  
nietoperzy – mierzy ona 1,5-1,7 metra. Jest owocożerny. 
 

NAJMNIEJSZY CZŁOWIEK ŚWIATA 
Niecały rok temu pisaliśmy wam o najmniejszym człowieku na 
świecie - 17-letnim mieszkańcu Filipin Junreyu Balawingu. 
Teraz rekord mniejszości został pobity i ustanowiony na nowo 
przez mierzącego zaledwie 55,8 cm 72-latka. 

 

NAJDZIWNIEJSZY WĄŻ ŚWIATA 
Boa szmaragdowy - wąż z rodziny dusicieli boa, mierzący od 
1,5 m do nawet 3,5 m. Ubarwiony w tonacji szmaragdowej  
zieleni z białymi trójkątami, układającymi się w podłużne  
znaczenia. W oczekiwaniu na ofiarę zwisa z gałęzi w  
charakterystycznej pozie, przypominając literę "S", by  
w odpowiedniej chwili błyskawicznie wyprostować głowę  
i szyję, chwytając zaskoczoną ofiarę. 
 

NAJSZYBSZE ZWIERZĘ ŚWIATA 
Sokół wędrowny - Duży sokół, o krępej sylwetce, silnej        
budowie ciała z długimi, ostro zakończonymi skrzydłami            
i masywną głową. Samica większa o około 1/3. Ptaki obu płci 
ubarwione podobnie. Dorosłe: wierzch stalowoszary                  
z rozjaśnieniem na kuprze, wole kremowe, spód biały                
z nakrapianiem na piersi w kształcie łez, a poniżej ciemnym 
poprzecznym prążkowaniem. Osobniki młode: wierzch      
ciemnobrązowy, spód kremowy z podłużnym prążkowaniem. 
Prędkość maksymalna: 389 km/h 

 
III Edycja Ogólnopolskiej Akcji 

„Rozśpiewana przerwa- patriotyczne śpiewanie” 
Od środy 12 listopada, na przerwach zaczęliśmy akcję 
„Patriotyczne śpiewanie”. Było to dla nas zaskoczenie,  
ponieważ ta akcja była u nas pierwszy raz w szkole. Oczywi-
ście będziemy się spotykać na te zebranie co środę.   
Na ostatnim spotkaniu śpiewaliśmy pieśni takie jak „Piechota”, 
„Przybyli ułani pod okienko”; ,,Legiony” i „My pierwsza  
brygada”. Bardzo nam się spodobało wspólne śpiewanie i nie 
możemy się doczekać następnej środy. 

koło red.  
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Jesienna moda 
 

 Jakiś czas temu w chłodnych sezonach górowały 
stonowane kolory i wzory. Teraz najważniejsze jest to, by 
pokolorować smutne miesiące intensywnymi barwami  
i np.: wzorzystymi spodniami. Właśnie dla tych, co mają 
dość monotonii projektanci przygotowali zestawienie  
najciekawszych ich zdaniem spodni w tym stylu.    
 

     
 
Koszula w kratę to jedna z tych rzeczy, które weszła  
w kanon codziennej mody chyba na dobre. Obok trenczu, 
dżinsów, czy sportowych butów to jeden  
z najmodniejszych elementów garderoby. W koszulach  
w tym stylu od lat rozkochuje się Tommy Hilfiger, który 
podobnie jak w poprzednich latach i podczas ostatniego 
pokazu pokazał jej kilka wersji.  
 

 
 

 

 

 Przed nami załamanie pogody, a co za tym idzie  
deszczowe dni. W związku z tym mamy dla wszystkich przegląd 
parasolek z polskich sieciówek, które mogą stać się  
supermodnym gadżetem jesiennych stylizacji. Od klasycznych 
modeli w jednym kolorze, przez kratę i zabawne wzory.  
Wszystko to i wiele więcej znajdziecie aktualnie w sklepach. 
 

 

Wiele ludzi myśli, że okulary przeciwsłoneczne przeznaczone  
są tylko na wiosenno-letnie miesiące. Jednak to, co pokazał nam 
październik przemawia za całkowicie odmiennym  
stwierdzeniem. W końcu słońce pojawia się i zimą, a nawet śnieg 
może działać drażniąco na nasze oczy. W związku z tym, a także 
ze względu na modowy aspekt proponujemy wszystkim wam 
modele okularów z jesiennych kolekcji. 
 

.  

 

 

Emilia M. kl. 6b  
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Rebus 
sa                      

 
 

nda       
 

 
 
        elfin 

      Kasia S. kl. 6a 

Rebusy, sudoku 



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Wasilewskich, Siemiątkowskich, Krupa, 
Hołda, Jończyk, Chojeckich, Półtorak, Widery, Grubiak,   

Kopiec, Ratajczak, Hałas, Dycewicz, Staś, Blachaczek, Gotowicckich,  
Krzywickich, Kopiec, Matuszewskich, Łozińskich, Jaborskich, Nowakowicz 

 Piechota, Harlak, Debernych, Rzepiak 
 

   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: 
 
Emilia Kopyłowska - redaktor naczelny, Karolina Malinowska - zastępca, Julia Stafa, Emilia Matuszewska, Klaudia Maczulis, Monika Maczulis,  
Katarzyna Sachoń, Marta Skibińska, Patrycja Kawałek, Martyna Kawałek. 
 

   
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Magiczny Świat Elektroniki 

W świetlicy szkolnej dzieci mogą pod czujnym okiem      
p. Ani poznać „Świat elektroniki”. Dzieci uczą się poprzez 
wspólną zabawę, demonstrację  własnych pomysłów          
i rozwiązań, poprawiających właściwości techniczne np. 
auta, łódki, samolotu. Na zajęciach uczeń poznaje         
podstawowe pojęcia z dziedziny techniki, rodzaje        
przepływu prądu, potrafi posługiwać się przyrządami  
elektrycznymi, rozwija swoje pasje i zamiłowania.                                                                            
Na zajęcia uczestniczą dzieci z kl. 1a, 1b, 1c 2a, 2b.  

Martyna M.  kl. 6a  

 

 

 

 

 

 
Bartek, Filip, Mateusz z kl. 1a 

Autko w wykonaniu 
chłopców z kl. 1a 

Eksperyment w wykonaniu 
dziewczynek  

z kl. 1b  

Ustalenia zasad  
podczas wykonywania  

eksperymentów  
- dziewczęta z kl. 1b 


