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 Ratujmy Katedrę Opolską! 
 

Co trzeba zrobić by pomóc? 
Opolanie mogą wpłacić  jeden procent 
podatku na rzecz pomocy w renowacji 
Katedry Opolskiej.  
Ile to będzie kosztować? 
 
Renowacja Katedry Opolskiej będzie 
kosztowała około 20 milionów złotych.  
 
Dlaczego warto ratować naszą Opolską 
Katedrę? 
 
Katedra Opolska to piękny opolski bez-
cenny zabytek ,a takich pięknych budyn-
ków nie ma zbyt dużo w Opolu, więc ser-
decznie zachęcamy wszystkich do akcji. 
Ratowanie katedry opolskiej jest naszym 
obowiązkiem, ale i naszą wspólną szansą. 
Wszyscy możemy przejść do historii jako 
pokolenie, które przedłużyło żywotność  
i odsłoniło piękno katedry dla kolejnych 
pokoleń. Nie zmarnujmy tej możliwości.  
 
Gdzie znajduje się Katedra Opolska? 
 Katedra Opolska znajduje się na ulicy 
Katedralnej.  
 
Co jest ładnego w Katedrze Opolskiej? 
Katedra Opolska ma wieże, które mają 
wysokość do 73m i dzięki temu jest naj-
wyższą budowlą  w naszym pięknym mie-
ście. W świątyni znajduje się obraz Matki 
Boskiej Opolskiej, sprowadzony tu na 
stałe w 1702 r. z Piekar Śląskich.  

WAŻNE TEMATY:)  
 
 

Podpatrzone reporterskim 
okiem czytaj str. 3  

 
 
 

Symbole Narodowe str. 5  
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Przysłowia: 
1.Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 
2.Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 
3.Słońce listopada mrozy zapowiada. 
4.Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem. 
5.Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju 
na nowe liście spadnie jeszcze zima. 
6.Grzmot listopada dużo zboża zapowiada. 
7.Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

Skąd się wzięła nazwa miesiąca? 
 
 Listopad – jedenasty miesiąc w 
roku, według używanego w Polsce kal-
endarza gregoriańskiego, ma 30 dni. 
Listopad jest na półkuli północnej miesi-
ącem jesiennym, a na południowej wio-
sennym. Nazwa miesiąca (według 
Brücknera) pochodzi od opadających 
jesienią liści (por. czes. listopad, błr. 
лістапад / listapad, ukr. листопад / 
ł y s t o p a d ,  ;  c h o r w .  l i s t o p a d 
‛październik’) .  Łacińska nazwa 
November (‘dziewiąty miesiąc’; zobacz: 
kalendarz rzymski) została zapożyczona 
przez większość języków europejskich. 
Jan Himilsbach miał w dowodzie oso-
bistym wpisaną datę urodzenia 31 lis-
topada, mimo iż miesiąc ten ma tylko 30 
dni. 
 

 

 
Ciekawe dni w miesiącu: 
 
    1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, Światowy Dzień Wegan, Dzień Budzicieli Narodu 
(Bułgaria)  
    2 listopada – Dzień Zaduszny  
    3 listopada – Święto Myśliwych  
    4 listopada – Dzień Taniego Wina  
    5 listopada – Dzień Postaci z Bajek (także 5 września),  
    7 listopada – Dzień Feministek  
    8 listopada – Święto konstytucji Mikronezji  
    9 listopada – Światowy Dzień Jakości, Międzynarodowy Dzień            
         Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem  
    10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża,      
    12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów  
    15 listopada – Święto Wojskowego Centrum Geograficznego (Polska)  
    16 listopada – Dzień Tolerancji  
    17 listopada – Dzień Studenta, Dzień bez Długów, Dzień Czarnego Kota we Włoszech  
    18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Urodziny Dziadka Mroza,      
    19 listopada – Dzień Toalet, Dzień Mężczyzn w Trynidadzie i Tobago  
    20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki, Dzień Praw Dziecka  
    21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,          
    23 listopada – Dzień Licealisty  
    24 listopada – Katarzynki  
    26 listopada – Święto Niepodległości Mongolii  
    28 listopada – Dzień Pocałunku, Dzień Podłości, Dzień Zrównoważonego Psychicznie Mudżahedina,  
     30 listopada – Dzień Białych Skarpetek, Uroczystość Przeciwko Karze Śmierci  
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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.  

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Polskiej Poezji Patriotycznej 

 
 Dnia 18 listopada 2015 roku odbył się finał XII Mię-
dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji 
Patriotycznej organizowany przez PSP 1  z okazji Święta 
Niepodległości pod patronatem Muzeum Śląska Opolskie-
go. Do konkursu zgłosiły się opolskie szkoły podstawowe, 
w tym17 recytatorów. Alicja Derda z kl.4a  i  Piotr Otrem-
ba z klasy 5b  reprezentowali naszą szkołę. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe upominki i dyplomy. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów. Jury, słuchacze i opiekuno-
wie byli pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanych 
umiejętności i doboru tekstów. Wiele osób było wzruszo-
nych, co widać na zdjęciach…. 

Małgorzata Zaraś 
  

Podpatrzone reporterskim okiem  

I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Wrocław 
2015 „Szukamy następców reprezentantów 

Polski” 
 W sobotę 12 września, w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego we Wrocławiu przy ul. Słubickiej odbył 
się Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dzieci. W zawo-
dach uczestniczyło prawie 200 młodych sportowców z 
województw: wrocławskiego, wielkopolskiego, opol-
skiego.Do Wrocławia jechaliśmy około 2 godzin 
busem. Zagraliśmy w sumie trzy mecze, były piękne 
akcje jak i brutalne faule. Po meczach prawie wszyscy 
mieli zdarte kolana lub łokcie. Przegraliśmy wszystkie 
mecze, ale dobrze się bawliśmy.  Były stoiska z watą 
cukrową, popcornem i słodyczami. Dostaliśmy kieł-
baski i soczki. Pod koniec był mały występ, jeździl-
iśmy wózkami inwalidzkimi.  Kiedy wracaliśmy, dos-
taliśmy od pani medale i nagrody pocieszenia.   W 
drodze powrotnej słuchaliśmy muzyki i graliśmy na 
telefonach. Wróciliśmy około 17, niektórzy do 
domów,a niektórzy na mecz Gwardii Opole.      

 
koło redakcyjne                                                                                                                             
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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.  
 

              
      

 
 
 Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone 
11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez  
Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów 
(1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 
kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Naro-
dowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie 
transformacji systemowej w 1989; jest dniem wolnym 
od pracy.    
 
W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległo-
ści świętowano w Warszawie jako uroczystości o cha-
rakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w 
pierwszą niedzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie 
było sprzyjającej sytuacji, by uczcić rocznicę odzyska-
nia niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o 
granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni uro-
czyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 
listopada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsud-
skiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w woj-
nie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę mar-
szałkowską. 

 
11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. 
Wtedy obchodzona jest wielka uroczystość, w któ-
rej  nosi się biało-czerwone kotyliony. 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było 
procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uza-
sadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z za-
kończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu 
rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczę-
tującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcze-
śniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W 
tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród 
polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie nie-
podległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i en-
tuzjazmu ogarnął kraj.  

            

 
Święto Narodowe  
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SYMBOLE NARODOWE 

 Każde państwo ma swoje własne symbole, które 
podkreślają jego niezależność, dumę i sławę. Są one 
związane z tradycją historyczną i dziejami kraju. Przez 
poszczególne wieki i epoki historyczne charakteryzo-
wały istnienie narodu i państwa polskiego. Zawsze w 
dniach zwycięstw i klęsk stanowiły nienaruszalną reli-
kwię, przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i 
obywatelskich Polaka, pobudzały do działania w imię 
sprawy narodowej. Historia pokazuje, że symbole naro-
dowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy 
błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że 
dla uchronienia przed profanacją członkowie społe-
czeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie. 
 
 
HYMN 
 
  ,,MARSZ DĄBROWSKIEGO” 
 
   Jeszcze Polska nie zginęła,              
   Kiedy my żyjemy. 
   Co nam obca przemoc wzięła, 
   Szablą odbierzemy. 
  
          Marsz, marsz Dąbrowski, 
          Z ziemi włoskiej do Polski. 
          Za twoim przewodem 
          Złączym się z narodem. 
  
   Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
   Będziem Polakami. 
   Dał nam przykład Bonaparte, 
   Jak zwyciężać mamy. 
  
          Marsz, marsz... 
  
   Jak Czarniecki do Poznania 
   Po szwedzkim zaborze, 
   Dla ojczyzny ratowania 
   Wrócim się przez morze. 
  
          Marsz, marsz... 
  
   Już tam ojciec do swej Basi 
   Mówi zapłakany — 
   Słuchaj jeno, pono nasi 
   Biją w tarabany. 
  
          Marsz, marsz...   

 FLAGA 
 
''Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały  
i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równole-
głych pasach tej samej szerokości, z których górny 
jest koloru białego,  a dolny koloru czerwonego.'' 
 

 
 
GODŁO 
 
"Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek 
orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w 
prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szpo-
nami złotymi, umieszczony w czerwonym polu  
tarczy." 
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 Jednym z najważniejszych zagrożeń związanych z glo-
balizacją jest powszechnie praktykowane przez duże koncerny 
przenoszenie produkcji do krajów, które gwarantują tanią siłę 
roboczą i niski koszt magazynowania, najczęściej do Chin i 
innych państw południowo-wschodniej Azji. Bardziej opłaca 
się wytwarzać produkty za oceanem, a następnie transporto-
wać je do Europy, niż uruchamiać produkcję na miejscu. 
 

 

                                  Ciekawostki 
1. Prawie 50% ze śmieci wyrzucanych do kosza każdego dnia 
można wykorzystać jako kompost. 
2. Czas rozłożenia się plastykowej butelki w ziemi wynosi 500 
lat. 
3.Z badań przeprowadzonych w Waszyngtonie wynika, że 
osoby palące papierosy biorą częściej zwolnienia i pracują 
mniej wydajnie. 
4. Wokół Ziemi krąży około 10 tysięcy satelitów, w tym wiele 
wycofanych z eksploatacji. 
5. 9 na 10 osób chętnie by poddawało recyklingowi materiały 
codziennego użytku, gdyby recykling nie wiązał się z uciążli-
wością lub większymi kosztami. 
6. 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub 
kanalizacji jest w stanie zanieczyścić  1 milion litrów wody 
7. Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 
500 latach, guma do żucia po  5 latach, a niedopałki papiero-
sów po 2 latach. Ale las może spłonąć! 
8. W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych 
puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać 
i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to 
oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. 

 

Ekologiczne ABC 

Każdy z nas wie, że zdrowie 
jest najważniejsze, dlatego nie 
możemy zapomnieć o cie-
płym stroju na październiko-

wy spacer np. do lasu. Witaminy  i odpowiednie 
żywienie też należą do przepisu na zdrowo przeżyty 
październik. Prawdziwą bombą zdrowia jest dzika 
róża, można ją zjeść suszoną, w czekoladzie, jako 
syrop, dżem lub zaparzyć z niej herbatę. Wspania-
łym rozwiązaniem na jesienną przekąskę jest sezo-
nowy owoc lub kilka orzechów nerkowca. Powinni-
śmy zadbać też o aromaterapię, czyli kolorowy wy-
strój mieszkania, dobry kontakt z ludźmi oraz upra-
wiać jakikolwiek sport. Czapka lub nauszniki są 
bardzo ważne, ponieważ uszy to bardzo wrażliwa 
na zimno część ciała. Wybierając się rano do szkoły 
przeważnie jest bardzo zimno, dlatego należy wy-
smarować twarz kremem, żeby nie popękały nam 
żyłki. 

 
Pewnie bardzo nam znaną sytuacją jest przychodze-
nie do domu zmarzniętym do szpiku kości, wtedy 
robiąc sobie gorące mleko z miodem postępujemy 
najlepiej. Będąc w sklepie z ubraniami należy wy-
bierać wełnianą, nie przepuszczającą wody, wiatru i 
zimna odzież. Nie zapominajmy też o naszych pupi-
lach, którym tak jak nam należy wzbogacić dietę w 
witaminy i minerały. Niewielkim wydatkiem jest 
zakup taniej karmy lub zabawki dla psów i kotów 
ze schroniska, które nie mają tak dobrze jak nasze 
zwierzaki, szczególnie jesienią i zimą, gdy jest zim-
no i deszczowo. Każdego rodzaju herbaty są świet-
nym rozwiązaniem na ten miesiąc, ale najlepsze są 
jednak te ziołowe domowej roboty. 
 

 
  

Bądźmy zdrowi  
na jesień                                                                                                    
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Mam Talent :) ... 
 

Szkolny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej 
 

W dniu 4. listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole 
Szkolny Konkurs Recytatorski, który był jednocześnie elimi-
nacjami do XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej  pod patronatem Muzeum Ślą-
ska Opolskiego.  
Celami konkursu było: 
- rozwijanie zainteresowań polską poezją patrio-
tyczną wśród uczniów klas IV-VI szkoły podstawo-
wej, 
- stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich talen-
tów, 
- prezentacja umiejętności na forum społeczności międzysz-
kolnej, 
- promowanie postaw patriotycznych, 
- pobudzanie twórczej inicjatywy ucznia. 

 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – Alicja Derda – klasa 4a 
II miejsce- Piotr Otremba – klasa 5b 
III miejsce- Krzysztof Przyszlak- klasa 5b 
Wyróżnienia: 
-Katarzyna Józwa- klasa 5b 
- Dawid Mach- klasa 6b 
- Piotr Widera- klasa 4a 
Naszą szkołę w etapie miejskim będą reprezentować: 
Alicja Derda i Piotr Otremba 

 
 

GRATULUJE-
MY !!! 
Agata  
Wielgosińska 
Małgorzata Zaraś 



 

 

Dlaczego burczy w brzuchu? 
 
Ścianki pustego żołądka powoli kurczą się i układają się w 
drobne fałdki. Resztka zawartego w żołądku gazu zostaje 
ściśnięta i jest przepychana w kierunku dwunastnicy. 
Dźwięk, który powstaje podczas tego przepychania powie-
trza jest dodatkowo wzmacniany przez podbrzusze, które 
działa na zasadzie pudła rezonansowego. Dźwięk docho-
dzący z naszego żołądka jest odbierany przez uszy jako 
burczenie, mimo, że w rzeczywistości nie jest szczególnie 
głośny i gdyby nie rezonans podbrzusza, pewnie nie słysze-
libyśmy tego dźwięku. 
 
Czy wiesz czemu z zimna szczękamy zębami? 
 
Gdy temperatura otoczenia spada, ciało człowieka usiłuje 
wszelkimi sposobami utrzymać właściwą temperaturę. Jed-
nym z symptomów obrony organizmu przed wychłodze-
niem jest drżenie ciała i szczękanie zębami. Małe mięśnie 
w całym ciele zaczynają w niekontrolowany sposób napi-
nać się i rozluźniać. 
Na skutek reakcji chemicznej i tarcia o siebie włókien mię-
śniowych wytwarza się ciepło. Jeśli to drżenie nie wystar-
cza do utrzymania pożądanej temperatury, wszystkie mię-
śnie ciała zaczynają się napinać i rozluźniać, nawet te, któ-
rymi normalnie sterujemy z własnej woli. 
Na koniec drgają nawet silne mięśnie położone tuż przed 
uchem, które służą do podtrzymywania szczęk. Kiedy one 
zaczynają drżeć, ruszają się nasze szczęki i stąd efekt 
"szczękania" zębami. Inaczej jest u niemowląt. Niemowlęta 
nie potrafią drżeć z zimna - gdy potrzebują więcej ciepła, 
zaczynają płakać. 
 
Czy wiesz dlaczego dłonie marszczą pod wpływem wo-
dy? 
 
Inaczej niż w innych partiach ciała, na wewnętrznej stronie 
dłoni i podeszwie stóp znajduje się gruba warstwa zrogo-
waciałego naskórka. W odróżnieniu do innych komórek 
ciała, zrogowaciały naskórek ma wyższe stężenie soli, a to 
właśnie ona odgrywa decydującą rolę w marszczeniu się 
skóry. Naskórek nasiąka wodą i w ten sposób poszczególne 
komórki puchną (rozszerzają się). Potrzebują więcej miej-
sca, a więc skóra się rozciąga i fałduje. Przyczyną pofałdo-
wania jest więc wyrównanie stężenia miedzy ubogą w sól 
wodą z kranu i słona woda w komórkach naszego zrogowa-
ciałego naskórka. To zjawisko zwane jest osmozą. Żeby 
dłonie nie puchły podczas dłuższej kąpieli, trzeba by było 
dodać do wody sporo soli (pytanie tylko kto by to wytrzy-
mał). Jako ciekawostkę dodam, że w Morzu Martwym 
można kąpać się całymi godzinami a skóra nadal będzie 
gładka. 
 
 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z 
której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw 
najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i 
stawia w kącie.  
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzia-
nów, którzy pytają:  
- Czy możemy już iść do domu?  
- A z jakiej racji?  
- No...przecież skoro nasz nowy pan od matematyki 
stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?  
 

- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - pyta ksiądz na 
lekcji religii. Dzieci kolejno opowiadają:  
- Trzeba pomagać rodzicom!  
- Być dobrym!  
- Chodzić do kościoła!  
A Kazio woła:  
-Trzeba umrzeć 
 

Przychodzi Michałek do domu w czerwcu i mówi do 
taty:  
- Tata, przedłużyli mi kontrakt z szóstą klasą na naj-
bliższe 12 miesięcy. 
Pani zadała dzieciom temat wypracowania: "Jak wy-
obrażam sobie pracę dyrektora?" Dzieci piszą, tylko 
Jaś siedzi bezczynnie, założywszy ręce.  
- Czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka.  
- Czekam na sekretarkę.  
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Czy wiesz, że ... Humor szkolny  
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Kolorwanki na jesienną nudę :)  



 

 

 
Serdecznie podziękowania dla p. Staś, Podemskich, Wasilewskich, Troć,  

Walentynowicz, Oleś, Woźnica, klasie 5b, klasie 5a, Dzwokowskim, Szyja, 
Zdanowicz, Dudek, Cebula, Śliwa 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: 
 
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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Na jesienną nudę :)  


