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Rok szkolny 2016/2017 Wydanie nr 3 — listopad 2016 Strona 1 

Działy ,,Gazetki Szalonego      
Małolata” 

 Dział I - Co w trawie  
 piszczy- czyli najważniejsze 
 wydarzenia z życia szkoły 
 Dział II - Nasza twórczość- 

czyli wiersze, opowiadania,  
 baśnie i inne pisane przez 
 uczniów utwory 
 Dział III - Z kart  
 kalendarza… czyli Dzień  
 Nauczyciela, Boże  
 Narodzenie itp. 
 Dział IV - Oko w oko z …. 

rozmowa z ludźmi,  
      którzy swoją osobowością 
 mogą  zainteresować   
 społeczność  uczniowską 
 Dział V - To warto wiedzieć 

czyli ciekawostki ze świata 
ludzi, zwierząt, roślin  

 Dział VI - Małe co nieco- 
czyli humor i rozrywka  

 Dział VII - Z ambony-  
 zapowiedzi wydarzeń  
 Ciekawe miejsca i ludzie 
 naszych okolic  

W numerze:  

Nasza twórczość 2 - 4 

Z kart kalendarza... 5 - 6  

To warto wiedzieć... 7- 8  

Z ambony... 9 - 11 Co w trawie piszczy  

Dzień  Życzliwości w klasach  I-VI 
 
 Dnia 21 listopada 2016r. odbył się zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski kl. I-VI Dzień Życzliwości. Uczniowie każdej klasy przygotowali 
pozdrowienia lub życzenia dla kolegów i koleżanek. W szkole ,,zakwitło”  
drzewko pozdrowień  i życzliwości, gdzie każdy mógł napisać swoje  
przemyślenia na ten temat, a potem zawiesić je na symbolicznym słoneczniku. 
Wszystkie klasy wybrały również osobę najbardziej życzliwą wśród swoich  
kolegów i koleżanek. Pani dyrektor opowiadała co to jest życzliwość  
i odznaczyła najżyczliwsze osoby w klasach. Wcześniej w klasach odbyły się 
głosowania na taką osobę. Uczniowie kl. I-III otrzymali od pani Dyrektor  
serduszka z napisem „Jestem życzliwy”, „Jestem życzliwa”, a uczniowie  
kl. IV-VI medale życzliwości. 

Gratulujemy! 
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Nasze wrażenia po Dniu Edukacji Narodowej 
 

Dnia 13 października odbył się apel z okazji Dnia  
Nauczyciela. Ta uroczystość odbyła się w szkole. Było 
bardzo zabawnie, ponieważ organizatorzy przygotowali 
pełno konkursów. Mieliśmy gości - Hindusów. Myślę,  
że wszystkim się podobało, ponieważ wszyscy się śmiali. 
Mi się bardzo podobało i czekam na więcej takich apeli. 

 
Julka 6b 

 

W sali gier i zabaw odbył się apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Było to śmieszne  i zabawne. Dwie drużyny -
nauczycieli i uczniów- rywalizowały. Były różne zadanie 
do wykonania, np. walka na rymy, pytania o szkole,  
zabawy logiczne i konkurs medyczny. Pan Martuś śpiewał 
i grał na gitarze. Nie widziałem ,że pan umie tak dobrze 
grać. Po wszystkim przyjechali do nas goście z innego 
kraju ,po to by zobaczyć jak się uczymy  i  świętujemy 
różne apele. 

Piotrek kl. 5 
 

Było bardzo zabawnie i wesoło. Prowadzący poprosili 4 
nauczycieli do takiego śmiesznego konkursu. W tym  
konkursie brali udział p.Martuś , p.Żwak , p.Ludynia  
i p. Grzesik .Pomiędzy była przerwa i 5b wystąpiła  
z żartami i dowcipami Na koniec 3a śpiewała piosenkę,  
a nasz kolega i koleżanka tańczyli sambę. Super, że klasa 
6b z wychowawczynią tak to zorganizowali. 

Marysia kl. 5 
 

13.10.2016 r. w szkole był się apel z okazji Dnia  
Nauczyciela. Wszystko odbyło się na małej sali gier  
i zabaw. Najbardziej podobało mi się śmieszne  
przedstawienie i konkurs dla nauczycieli i uczniów.  
Oczywiście wygrali uczniowie. Ja w przedstawieniu  
grałam rolę reporterki. Na koniec pani dyrektor rozdała 
dyplomy nauczycielom. Bardzo podobał mi się ten apel. 

 
Alicja kl. 5 

 
Trzynastego w czwartek odbył się apel z  okazji Dnia Na-
uczyciela. Były na nim konkursy: uczniowie kontra na-
uczyciele. Były także występy wokalne i żarciki. Efekty 
były super. Przyjechali do nas też Hindusi. Apel w tym 
roku był super, a najbardziej podobał mi się występ Pauli-
ny. 

Oliwia kl.5 

Dział II  

Nasza twórczość  

 

Przeczytaj… może Cwaniaczek 
 

Greg Heffley ma przechlapane. Zdewastował szkolne 
mienie i już czuje oddech policji na karku. Teraz tylko 
jedno może uratować mu  skórę….śnieg. Tak się  
szczęśliwie składa, że nadchodzi śnieżyca stulecia i dom 
Heffleyów zostaje odcięty od świata. Greg, zmuszony 
do opieki nad upiornym młodszym braciszkiem, dostaje 
białej gorączki. 

        

Recenzja książki J.K. Rowling  
pt. "Harry Potter i Zakon Feniksa" 

 
 W tej części Harry zostaje złapany przez  
Ministerstwo Magii na używaniu czarów poza szkołą. 
Jednak ON TO  robił, bo chciał uratować kuzyna  
Dudley'a. Próba wyrzucenia Potter'a ze szkoły nie  
powiodła się. Harry udałsię na 5. rok nauki  
w Hogwarcie, gdzie stanowisko nauczyciela obrony 
przed czarną magią, w wyn iku nacisku Ministerstwa 
Magii, otrzymała Dolores JaneUmbridge. Stała się ona 
okiem i uchem ministra magii – Korneliusza Knota,  
który starał się zwalczać teorie Harry’ego mówiące  
o powrocie Lorda Voldemorta do świata żywych.  
W tym samym czasie Voldemort podjął potajemne  
wysiłki, by odkryć treść przepowiedni, jaką niegdyś  
wygłosiła Sybilla Trelawney, obecnie jedna z  
nauczycielek wróżbiarstwa w Hogwarcie….Jeśli chcesz 
dowiedzieć się, jak zakończyła się cała historia,  
przeczytaj…polecam 

 Dziś chciałabym WAM polecić  książkę z cyklu 
Dziennki Cwaniaczka pt. ,,Ubaw po pachy''. Bardzo 
spodobała mi się ta książka i przeczytałam ją z zapałem 
i ciekawością co będzie dalej. Jest idealna dla mnie. 
Zawiera dużo żartobliwych i śmiesznych scen.Autorką 
jest  Jeff Kinney. Ta pisarka pisze  oczami dziecka.  
Ilustracje dodają kolejnych dawek uśmiechu na twarzy. 
Po prostu jest przecudowna. Ma dodatkowo śmieszną 
okładkę na początku. Jest aż 10 części 
tej książki, z czego jedna to nie książka 
tylko ćwiczenia wydane także przez  
Jeff Kinney. 
 
Julia kl. 6 
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,, Moje miasto…. i mój region za 100 lat” 
 

Wydawać by się mogło, że zaplanowana od tygodnia 
wycieczka będzie taka jak inne wyjazdy. Otóż nie, ta wycieczka 
sprawiła, że jeszcze bardziej polubiłam nasze  miasto.  

A wszystko zaczęło się tak. Na wtorek pani z matematyki 
zapowiedziała nam sprawdzian, a następnego dnia pani  z języka 
polskiego zapytała czy chcemy jechać  na wycieczkę?                 
– zwiedzanie Opola. Co prawda nikomu z nas nie chciało się  
zbytnio zwiedzać nudnych muzeów czy oglądać znane już 
wszystkim miejsca w Opolu, ale zawsze lepszy spacer niż  
sprawdzian z matematyki. Dlatego pełni entuzjazmu wyraziliśmy 
chęć wyjazdu do miasta. 

We wtorek punktualnie o dziewiątej rano spotkaliśmy się 
na przystanku autobusowym pod naszą szkołą. Gdy podjechał 
autobus po kolei zaczęliśmy do niego wsiadać. I tu spotkało nas 
pierwsze zaskoczenie.  Pojazd z zewnątrz wyglądał jak zwykły 
autobus miejski, natomiast w środku był to nowoczesny pojazd.  
Autobus poruszał się sam, sterowany jedynie komputerami, nie 
było w nim kierowcy. Fotele były bardzo wygodne z podgrzewa-
nymi  siedzeniami dostosowanymi do wzrostu i wagi pasażera. 
Gdy usiedliśmy, automatycznie same zapięły się pasy. Przed  
siedzeniami zamontowane były małe monitory ze słuchawkami, 
na których wyznaczona była trasa i pokazano położenie, gdzie 
obecnie jesteśmy. W trakcie jazdy mieliśmy wrażenie, jakbyśmy 
się gdzieś wzbijali. 

Gdy wysiedliśmy, nikt z nas nie wiedział, gdzie jesteśmy. 
Miasto wyglądało zupełnie inaczej. Budynki wykonane były        
z kolorowego szkła, mijałam szerokie chodniki, a wokół         
widziałam mnóstwo zieleni i kwiatów. Ulice miały trzy poziomy 
wysokości, dzięki czemu nie było korków. W całym mieście były 
podziemne parkingi, dlatego nie było widać zbyt wielu aut, jeśli 
tak można nazwać małe zwinne pojazdy poruszające się po     
ulicach napędzane energią słoneczną. Na budynkach widać było 
ludzi, którzy odpoczywali na dachach, na których także było  
zielono, rosły drzewa i kwiaty. W mieście było mnóstwo automa-
tów i  różnych urządzeń. Nie wszystkie nawet umieliśmy         
rozpoznać do czego służą. Był automat z doładowaniem energii 
do telefonów,  automat z wirtualną prasą, a także automat,          
w którym wynajmowało się auta. 
           Zwiedziliśmy kilka miejsc jednak każde z nich było inne 
niż dotychczas. Wieża Piastowska była pochylona i mieniła się 
kolorami tęczy. Na górę wchodziło się po schodach.  Na ścianach 
było mnóstwo trójwymiarowych obrazów przedstawiających  
nasze miasto. Katedra miała aż cztery wieże i cała była  
z  czerwonego szkła. Blask odbijającego się w niej światła widać 
było z daleka. Słychać było dźwięk organów, które rozbrzmiewa-
ły w Katedrze. 

Opolski Ratusz otoczony był szklanymi ruchomymi 
schodami, którymi wjeżdżało się na poszczególne piętra i na  
wieżę. Na dole przy wejściu znajdowała się ogromna interaktyw-
na tablica, na której wyświetlały się informacje ważne dla    
mieszkańców Opola.  

Zwiedziliśmy także opolski amfiteatr. Miejsca dla      
widowni wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. Tworzyły je 
odrębne fotele, umieszczone w specjalnych kapsułach.          
Znajdowały się tam głośniki i ekrany 5D. Siedząc w takiej     
kapsule wydawało się, że jesteśmy obok wykonawcy na scenie. 

Po tych muzycznych przeżyciach        
udaliśmy się na obiad. Niestety budynek który 
miał być restauracją, okazał się  dla nas wielką 
niewiadomą. Nie było stolików, kelnera i nikt     
z nas nie wiedział jak zamówić jedzenie. Jedynie 
małe monitorki wmontowane w ścianę dawały 
możliwość złożenia zamówienia. Wówczas         
z podłogi wysuwały się schody, którymi zjeżdża-
liśmy do przygotowanych już stolików, na      
których czekało zamówione jedzenie.  

Po posiłku udaliśmy się do ZOO. Aby 
przejść przez Odrę musieliśmy wejść na wiszący 
nad rzeką most. Był ruchomy, ale posiadał także 
platformę, na której krzesełkami można było 
przejechać na drugą stronę.  

Odwiedziny w ZOO były także niezapo-
mnianą przygodą tego dnia. Wszystko dookoła 
wyglądało jak ogromny ogród botaniczny,         
w którym było mnóstwo egzotycznych roślin, 
pośród których swobodnie poruszały się zwierzę-
ta. Byliśmy przerażeni, kiedy lew łasił się do       
naszych nóg, a ogromna żyrafa przechodziła 
obok nas. Dzikie zwierzęta małe i duże chodziły 
sobie swobodnie. Małe małpki wskakiwały na 
nas i łapały za ręce. Wszyscy chcieliśmy się        
z nimi bawić. Trudno nam było opuścić to       
miejsce, ale musieliśmy się trzymać planu        
wycieczki. 

Nad Stawkiem Barlickiego zaskoczył nas  
podświetlony znak informacyjny, że woda jest 
zdatna do picia. Należało wybrać odpowiedni 
kubek z automatu, dzięki któremu woda będzie 
miała odpowiedni smak: cytrynowy, truskawko-
wy czy  wiśniowy. Woda wytryskiwała z fontan-
ny tworząc różne kształty w rytm muzyki.  

Ostatnim miejscem do jakiego się      
udaliśmy było muzeum szkolnictwa. Nikt z nas 
nigdy nie był w tym miejscu. Było tam           
niesamowicie. Na specjalnych makietach ukaza-
ne były opolskie szkoły. Niektóre wyglądały jak 
dzisiejsze, a inne były bardziej nowoczesne.   
Odnaleźliśmy naszą szkołę.  Nad makietą        
znajdowały się duże telebimy, na których za    
pomącą specjalnego urządzenia udało nam się 
odtworzyć obrazy z życia naszej klasy.  O dziwo, 
widzieliśmy siebie nie tylko rozpoczynających 
szkołę czy biegających za piłką, ale mogliśmy 
zobaczyć siebie, kiedy odbieraliśmy świadectwa 
ukończenia szkoły. Nikt z nas nie chciał         
wychodzić z tego muzeum . 

Gdy nasza wycieczka dobiegła końca 
udaliśmy się na przystanek. Wielkie było nasze 
zdziwienie, gdy wsiadając do autobusu,          
zobaczyliśmy, że nie jest to ten sam nowoczesny 
pojazd, którym przyjechaliśmy, tylko zwykły 
miejski autobus, którym na co dzień poruszamy 
się po naszym mieście. 
                                 c.d str. 4  
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,,Opole i mój region za sto lat’’ 
 

    Myślę, że za sto lat będę jeszcze żyła, bo rośnie  
długość życia człowieka. Dorosłe będą pra-pra wnuki moich 
dzieci, a świat i moje miasto okaże się niewyobrażalnie  
nny.      
           Nasza chciwość doprowadzi do rujnujących zmian  
klimatu i środowiska. Ciężko będzie oddychać na zewnątrz, 
więc większość życia spędzimy w pomieszczeniach  
zamkniętych. Mieszkać będziemy w szczelnych domach  
wyposażonych w filtry powietrza, z butlami uzupełniający-
mi je w tlen. Jedyną dobrą rzeczą będzie to, że domy te będą 
miały dachy z luster, które skupią promienie słoneczne na 
energię. Ogrzewać mieszkań nie będzie trzeba, bo klimat się 
ociepli, a ja opowiem swoim bliskim, że było coś takiego 
jak śnieg. Za oknami nie zobaczymy  kasztanów. Będzie za 
to bardzo dużo drzew i krzewów-niby żywych, ale jednak 
wyhodowanych sztucznie i utrzymywanych przy życiu 
przez specjalne pompki dozujące im składniki potrzebne do 
rozwoju. Ziemia sama z siebie nie będzie wstanie wyżywić 
żadnej rośliny. 
          Podobnie pola wokoło Opola będą zasilane  
urządzeniami podobnymi do deszczowni, utrzymującymi 
przy życiu rośliny, które potem trafią do fabryk. W tych 
zakładach produkowane będą kapsułki, które zastąpią nam 
normalne posiłki. Po ulicach będą jeździły samochody  
z dachami z tworzywa zamieniającego promienie słoneczne 
na prąd napędzający silnik. W pochmurne dni pojazdy będą 
zasilane akumulatorem. Inne natomiast będą chodniki.  
Konstruktorzy  wymyślą tunele z pleksy, do których też  
będzie filtrowane powietrze. Dobrą zmianą będzie to, że nie 
będą ginęli piesi. Tunele na skrzyżowaniach przechodnie 
pokonają górą lub pod jezdnią. Dzieci będą uczyły się przez 
Skype’a. Prace budowlane czy porządkowe będą wykony-
wały roboty  
sterowane z klimatyzowanego biura. Będziemy je wysyłać 
do miasta, żeby robiły, np.: zakupy. Na niebie pojawi się 
dużo dronów.  Będzie można na weekend polecieć na  
dowolną planetę naszego układu słonecznego. Wybierzemy 
się na Księżyc. Urlop spędzimy na Marsie. 
              Mimo tych wszystkich zmian będziemy bardzo 
samotni. Zabraknie nam przyjaciół  i wspólnych rodzinnych 
spotkań. Opole będzie bardziej przypominało miasto  
zamieszkałe przez roboty niż przez ludzi.  

 

Ania, kl.5a 

W drodze powrotnej Pani rozdała każdemu z nas pamiątko-
we zdjęcie wykonane  w trakcie wycieczki. Na zdjęciu wid-
niał napis: „Opole za sto lat.”. Wtedy zrozumieliśmy,  gdzie 
tak naprawdę byliśmy. Zrozumieliśmy, że zobaczyliśmy 
coś, czego nigdy już nie zobaczymy. Wiedzieliśmy też, że 
nasza wycieczka dobiegła końca i  jutro będzie sprawdzian  
z matematyki 

Alicja kl.5  

Moje miasto i mój region za 100 lat 
 Mieszkam w przepięknym mieście położonym 
w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie  
Śląskiej, nad rzeką Odrą. To miasto Opole, które 
znane jest również jako „Stolica Polskiej Piosenki”, 
gdzie co roku w Amfiteatrze Opolskim odbywa się 
festiwal. Przez Opole przepływa druga co do wielko-
ści rzeka Polski- Odra. Wzdłuż ulicy Piastowskiej  
w Opolu płynie tzw. Kanał Młynówka, choć nie jest 
to faktycznie kanał, a stare koryto Odry, które  
oddziela centrum Opola od Wyspy Pasieki słynącej  
z Wieży Piastowskiej. Nad Kanałem Młynówka  
pomiędzy ulicą Katedralną i Zamkową, czyli między 
Mostem Katedralnym i Zamkowym, rozciąga się 
tzw. Opolska Wenecja- śliczny widoczek tworzony 
przez szereg kamieniczek, odbijających swe oblicza 
w wodach Młynówki. Obrazek ten niewątpliwie 
przypomina Wenecję, stąd wzięła się nazwa tego 
zakątka. Turyści odwiedzający Opolszczyznę często  
odwiedzają muzeum paleontologiczne JuraPark  
połączone z parkiem rozrywki, umieszczone na  
ciągle aktywnym terenie wykopalisk paleontologicz-
nych w Krasiejowie. Zwiedzający oprócz podziwia-
nia muzeum i spędzenia czasu w parku rozrywki  
mogą udać się na spacer po terenie wykopalisk, 
gdzie można zobaczyć repliki zwierząt prehistorycz-
nych. Myślę, że nawet za sto lat moje miasto i mój 
region będą  znane także z tych walorów, a do tego  
przybędzie na pewno wiele nowoczesnych obiektów 
zachęcających do turystyki. Do tego czasu mam  
nadzieje, że zostanie rozwinięta żegluga na naszej 
rzece, co zwiększy jej atrakcyjność. Będą pływały 
statki rejsowe, które zapewnią szybką i relaksującą 
podróż nad Morze Bałtyckie. Dodatkowo powstaną 
na brzegach rzeki piękne piaszczyste plaże i zostaną 
otwarte strzeżone kąpieliska wraz z zapleczem  
rekreacyjno – sportowym. 
Odwiedzając JuraPark w Krasiejowie za sto lat  
będzie się można poczuć jak sześćdziesiąt sześć mi-
lionów lat temu, kiedy życie na Ziemi niemalże zo-
stało zgładzone. Dinozaury zostaną ożywione  
mechanicznie i będą się zachowywały jak żywe,  
poruszając się wśród nas – zwiedzających.  
Nowoczesne technologie pozwolą na budowę  
powietrznych tuneli nad Opolszczyzną, które ułatwią 
nam szybką i bezkolizyjną podróż ekologicznymi 
pojazdami. Zastąpią nam dotychczasowe samochody 
spalinowe.  
                    cd. str. 5 
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 Uważam, że samochodów w dalekiej przyszłości będzie 
znacznie mniej, ponieważ coraz więcej osób preferuje  
zdrowy tryb życia. Zamiast siedzieć nieruchomo za  
kierownicą, ludzie przesiądą się na rowery i inne pojazdy 
napędzane siłą ludzkich mięśni. Spowoduje to mniejszą 
emisję zanieczyszczeń powietrza, co jeszcze  w większym 
stopniu będzie sprzyjało środowisku naturalnemu. Moje 
miasto i mój region stanie się bardzo ekologiczny, 
energia cieplna i elektryczna będzie czerpana ze  
słońca oraz zasobów podziemnych. Powstaną  
podziemne wysypiska śmieci, a na obecnych  
składowiskach odpadów pojawią się piękne parki  
z nowoczesnymi placami zabaw dla dzieci.  
Ponadto architektura miasta też ulegnie zmianie.  
Wybudowane zostaną nowszej generacji, bezpieczne  
i ekologiczne osiedla z dostępem do lądowisk dla  
helikopterów. Za kilkadziesiąt lat miasto przeobrazi 
się tak bardzo, że w niewielkim stopniu będzie  
przypominać to, które znam. Opolska Wenecja będzie 
przebudowana i powiększona, co doda jej jeszcze 
większego uroku. Nad Kanałem Młynówka zostanie 
zawieszony szklany most, co spowoduje, że zakątek 
ten jeszcze bardziej wypięknieje. Sądzę, że w moim 
mieście przybędzie małych osiedlowych sklepów ze 
zdrową żywnością, natomiast znikną supermarkety.  
Zamiast banków w centrum miasta będzie więcej  
kawiarni, restauracji i miejsc, gdzie można się  
spotkać z przyjaciółmi i miło spędzić czas. 
Na peryferiach miasta Opola powstanie największy  
w Europie park rozrywki o nazwie „Opolland”, czyli 
ponadczasowe kosmiczne miasteczko. Zaprojektowa-
ne będzie w taki sposób, aby zapewnić dużo wrażeń 
nie tyko dzieciom, ale również dorosłym. Pozwoli to, 
przyszłym mieszkańcom Opola i regionu, a także  
turystom wybrać się do krainy stworzonej na wzór 
odległego kosmosu oraz przeżycia niezapomnianej 
podróży do gwiazd. Pobyt w kosmicznym miasteczku 
chociaż na chwilę odsłoni tajemnice Wszechświata. 
Myślę, że rzeczą prawie nie możliwą jest przewidzieć 
jak będzie wyglądała moja mała ojczyzna za sto lat. 
Oczywiście daleka przyszłość mojego miasta i regio-
nu może okazać się zupełnie inna od moich przewidy-
wań. Mam nadzieję, że zmiany te jednak pójdą  
w dobrym kierunku, co sprawi , że przyszłym  
mieszkańcom tego regionu będzie się żyło jeszcze 
lepiej. 
 

Julia, kl.5 

Dział III  

Z kart kalendarza…  

SYMBOLE NARODOWE 
 

Godło: Godło Rzeczypospolitej Polskiej – godło  
i symbol Rzeczypospolitej Polskiej. Jego archetypem 
jest dynastyczny herb Piastów – pierwszych władców 
Polski. 
 

 

Flaga: 
Flaga Polski (Flaga Rzeczypospolitej Polskiej) – jeden 
z symboli państwowych Polski.Według ustawy            
z dnia 31 stycznia 1980 r jest nią prostokątny płat 
tkaniny o barwaie  biało-czerwonej. Zgodnie z art. 6 
ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest także  
wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku 
białego pasa.. 

 



 

 

 
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 
30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, 
Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim 
pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień 
ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. 
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich 
hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.             
W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego 
Andrzeja jest świętem narodowym. 
 

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne 
 

Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola 
ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami, 
w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża. 
Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do 
świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły 
ukochany. 
Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka 
wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, 
dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż. 
 

Różne propozycje wróżb 
 

 Należy zapalić świece (Najlepiej wieczorem), oraz wciąć 
klucz z dużą dziurą. Należy także przygotować wiaderko 
lub kubek z zimną wodą, wosk od świecy przelewamy 
przez dziurę i to co wyjdzie przepowiada przyszłość.  

 

              
                            

Dział III  

Z kart kalendarza…  
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Hymn ,,Mazurek 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, Dąbrowski... 
 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 



 

 

DZIAŁ V - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze 
świata ludzi, zwierząt, roślin… 
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Należy obierać jabłko i jak się urwie to palcami , to 
mówi się alfabet. Gdy się skończy np. na literę  ,,D",  
to na taką literę zaczyna się imię twojego wybrańca  
w przyszłości. :) POWODZENIA! ♥ 
 

 Klasa 5a jako Gospodarz Szkoły zorganizowała dla 
wszystkich uczniów klas 4-6 zabawę andrzejkową. 
Oprócz pięknej muzyki odbyły się przeróżne wróżby, 
zabawy i konkursy. 

Czy wiesz, że... 
 
 

- Rosja, Belgia, Stany Zjednoczono to kraje, w których 
obowiązek szkolny kończy się, gdy uczeń osiągnie 18 rok 
życia. Dla porównania, na Haiti, kończy się wraz   
z ukończeniem  11 roku życia, a w krajach takich jak: 
Egipt, Singapur, Tajwan między 14-15 roku życia.  
Natomiast w Finlandii trzeba uczęszczać do szkoły przez 
przynajmniej 9 lat. 
 
-Kraje, w których obowiązek szkolny dotyczy dzieci 5-cio 
letnich, to: Australia,  Wielka Brytania, Jamajka. 
-Nawet 15% uczniów w Stanach Zjednoczonych powtarza 
rok. 
 
-Chociaż z roku na rok zmniejsza się ilość analfabetów, 
wciąż wiele osób w krajach słabo rozwiniętych nie umie 
czytać i pisać (nawet do 50% w krajach afrykańskich),  
a możliwość chodzenia do szkoły jest nagrodą. 
 
-Głównym powodem, dla którego wiele dzieci nie  
uczęszcza do szkoły jest fakt, że muszą pracować... 
 
-W całej Azji szkoły stawiają na egzaminy. A co to  
w zasadzie znaczy? Student nie uczy się aby wiedzieć  
i stosować wiedzę w praktyce, tylko w taki sposób, aby jak 
najlepiej znał teksty. Niestety również w Polsce zaczęto 
stosować taką metodę. 
 
-Nauka, nauka, a co z wakacjami? W krajach Ameryki  
Południowej wakacje zwykle zaczynają się w grudniu  
i trwają do lutego lub marca (w Chile trwają nawet  
12 tygodni). Podobnie jest w Australii - grudzień-luty.  
Jednak w większości krajów, zwłaszcza w Europie,  
wakacje to okres od lipca do końca sierpnia. 
 
-City Montessori School to największa na świecie szkoła, 
do której uczęszcza nawet 32 tysiące dzieci. 
 
-W wielu krajach zajęcia odbywają się również w sobotę. 
Nie jest to nic niezwykłego. Kiedyś w Polsce uczniowie też 
uczyli się w soboty, a wakacje kończyły się w połowie 
sierpnia (ale zaczynały się nieco wcześniej). 
 
-W wielu krajach uczniowie idą na zajęcia około godziny 8
-9, a potem w południe wracają do domu, by około 13-14 
znowu udać się do szkoły. 
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 Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych  

krajów?  

Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości 
zdobycia pokarmu. Owady czy pająki, którymi żywi 
się wiele ptaków, na czas zimy ukrywają się w swoje  
kryjówki. Brakuje także nasion i owoców. Dlatego 
tak ważne jest dokarmianie tych ptaków które zostają 
w Polsce.  

  

       

 

Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać 
do ciepłych krajów?  

Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak      
możliwości zdobywania pokarmu i niska temperatura 
powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdo-
podobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni stają 
się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my 
kalendarz.  

  

 

      
          

DZIAŁ V - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata ludzi, zwierząt, roślin… 

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?  

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania    
promieni słonecznych. Gdy zbliża się zima i słońce 
świec  i krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas 
główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają        
odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.  

  

       

Dlaczego drzewa zrzucają liście?  

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody 
w czasie zimy. Sygnałem do zrzucenia liści jest 
dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają 
się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy 
się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje      
dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru 
odpada od gałęzi.  

 

  

 

       



 

 

Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  

- Puk, puk! 
- Kto tam? 
- Matematyka. 
- Sama? 
- Nie, z zagrożeniem. 
 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić 
tyle błędów? - dziwi się polonistka, oddając 
pracę domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń  
- Pomagali mi mama i tata. 
 

Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 
 

Babcia zaczepia idącego sobie chodnikiem stu-
denta fizyki i pyta: 
- Szukam dworca PKP. Czy to dobry kierunek? 
- Tak. 
Babcia odeszła, a student po cichutku: 
"Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny..." 
 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 
koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od 
siebie. 
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Wizyta w Bruntalu 
 

 W dniu 3 listopada 2016 r po raz kolejny odwiedziliśmy 
zaprzyjaźnioną szkołę  w Czechach.  Na dworze było zimno, 
więc gdy dojechaliśmy na miejsce, zostaliśmy zaproszeni na 
poczęstunek. Potem weszliśmy do  klasy, w której były czeskie 
dzieci i podzieliliśmy się na trzy grupy. Zwiedzaliśmy również 
ich szkołę. Była ogromna i można się w niej zgubić. W  swoich 
grupach musieliśmy zrobić makietę  czeskiego zamku,  
bruntalskiej szkoły oraz uzdrowiska w Karlovej Studence.  
Na początku było bardzo trudno się dogadać. Próbowaliśmy na 
różne sposoby ale najłatwiejszym okazał się język angielski. 
Gdy skończyliśmy makiety, poszliśmy na stołówkę. Była  
bardzo duża, a jedzenie było pyszne. Po obiedzie pojechaliśmy 
do przepięknej miejscowości o nazwie Karlova Studenka.  
Najpierw zwiedziliśmy okolicę, obejrzeliśmy lecznicze  
źródełko oraz przepiękne drewniane domy i wodospad.  
Oczywiście nie zabrakło czasu na zakupy. Pożegnaliśmy się  
z czeskimi kolegami i wróciliśmy do Opola.  Na tej wycieczce  
zobaczyliśmy jak wygląda czeska szkoła i jak dzieci się w niej 
uczą. Poznaliśmy nowych kolegów i ćwiczyliśmy umiejętności 
językowe. Bardzo nam się tam podobało. Teraz czekamy na 
rewizytę czeskich kolegów u nas.....fotorelacja 

 

Koło redakcyjne 

Jak spędzać przerwy? …można na sportowo 

 Klasa 6b jako Gospodarz Szkoły zaproponowała  
swoim kolegom i koleżankom sportowe zmagania. Atrakcje 
w każdy dzień tygodnia dotyczyły innej dyscypliny.  
Na przełomie października i listopada odbyły się następujące 
zabawy ruchowe: skakanie na skakance,  podbijanie piłki 
paletką, rzuty karne w piłce ręcznej, przeciąganie sznura. 
Chętnych do takiej formy spędzania czasu na przerwach nie 
brakowało, co pokazują zdjęcia. Uczniowie klasy 6b sami 
zadbali o nagrody dla wszystkich uczniów- nie tylko  
wygrywających, ale też biorących udział. Przygotowali  
smakołyki, nagrody pocieszenia  i dyplomy. 
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Drzewko czytelnicze 
 

Uczniowie klas 4-6 stworzyli Drzewko Czytelnicze  
w ramach propagowania nawyków  
czytelniczych ,,Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa”.  Chcieliśmy przy tym zachęcić do  
rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję  
i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  
odwiedzania częściej szkolnej biblioteki oraz czytelni,  
sięgania po nowości wydawnicze oraz ich zakupu…
fotorelacja           
 

 

 
 
 Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły kolejny raz 
przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego ,,Lepsza 
Szkoła”. Jest to  wygodne i praktyczne narzędzie do moni-
torowania i analizy postępów uczniów w nauce podczas 
całego roku szkolnego. Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami 
tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane 
testy „na wejście”, po każdym dziale podręcznika oraz testy  
całoroczne. Po każdym teście nauczyciel, rodzic i uczeń ma 
możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów 
i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej  
Polski. Za każdym razem można zobaczyć, czy wyniki 
ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią  
i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. 
Program LEPSZA SZKOŁA daje dużo możliwości,  
zwiększa ofertę edukacyjną, pozwala przeprowadzić  
diagnozę klasy. Pomaga  w planowaniu dalszej pracy  
nauczycielom języka polskiego i matematyki. To bardzo 
dobry pomysł, aktywizuje nauczycieli i pośrednio uczniów 
do systematycznego wysiłku. W opinii nauczycieli  projekt 
jest  bardzo udany  i potrzebny w pracy, pozwala na  
bieżąco monitorować osiągnięcia uczniów i dokonywać 
ewaluacji. Jest bardzo dobrze przygotowany, zadania  
odpowiednio dobrane do podstawy programowej, raporty 
zrozumiałe i przydatne do planowania dalszej pracy.  
Rodzice bardzo cenią sobie raporty i obiektywny opis  
indywidualnych możliwości ich dziecka.  
LEPSZA SZKOŁA to świetny sposób badania przyrostu 
wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

Zakończenie projektu ,,Wiele kultur – jeden 
dom” Opolskie Eduko 2016 

 
 Uczniowie naszej szkoły przez dwa miesiące 
byli  partnerami projektu Fundacji ,,Na zmianę”. 
Uczestniczyli w warsztatach artystycznych: mobilny 
mural-malarstwo XXL oraz w warsztatach  
fotograficznych- plener po okolicy. Wynikiem 
warsztatów fotograficznych była wystawa prac,  
natomiast warsztaty malarstwa wielkoformatowego 
pozwoliły  na mobilny mural. Zakończenie  
projektu ,,Wiele kultur – jeden dom” Opolskie  
Eduko 2016. 
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Projekt klas szóstych:  
,,Cwaniaczek i jego świat” 

 
 Uczniowie klasy 6B przystąpili  
w listopadzie do realizacji projektu ,,Cwaniaczek 
i jego świat” w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Najpierw przeprowadzili 
warsztaty zachęcające do przeczytania tej serii 
książek. Prezentowali najciekawsze przygody 
tytułowego bohatera. Potem przekonywali  
poprzez różne argumenty do czytania  
i wyrabiania na co dzień nawyków  
czytelniczych. Swoje prace i przemyślenia  
zamieścili na klasowej gazetce. Jednak wszyscy  
z niecierpliwością czekali na konkurs  
znajomości ,, Dzienników Cwaniaczka”, który 
odbył się 18 listopada 2016r. Zwycięzcami  
zostali: 
1. Otremba Piotr- 12 pkt 
2.Sajdak Natalia- 12 pkt 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Projekt czytelniczy:  
„Spotkania z Holly Webb” 

 
 Uczniowie klasy 4B przystąpili w listopadzie 
do realizacji projektu ,,Spotkania z Holly Webb”  
w ramach Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa. Uczniowie w ramach warsztatów  
zachęcali do przeczytania tej serii książek, aby  
pokazać jak ważne jest czytanie w naszym życiu. 
Swoje prace i przemyślenia zamieścili na klasowej 
gazetce. ….fotorelacja…Projekt zakończył się  
konkursem pięknego czytania wybranych fragmen-
tów przyniesionych książek H. Webb. Zwycięzcami 
zostali: 
1. Wiktoria Pawlak 
2.Filip Poźniak  
3.Aleksander Śladek  

XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Polskiej  
Poezji Patriotycznej 

 
 Dnia 10 listopada 2016 roku odbył się finał XIII  
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji 
Patriotycznej organizowany przez PSP 1  z okazji Święta 
Niepodległości pod patronatem Muzeum Śląska Opolskiego. 
Do konkursu zgłosiły się opolskie szkoły podstawowe, w tym 
1 7  r e c y t a t o r ó w .  D a w i d 
Mach  i  Piotr Otremba z klasy 
6b  reprezentowali naszą szkołę. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
upominki i dyplomy. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 
Jury, słuchacze i opiekunowie byli 
pod ogromnym wrażeniem zapre-
zentowanych umiejętności  
i doboru tekstów. Wiele osób było 
wzruszonych. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Apel z okazji Święta Niepodległości 

 
 Dnia 9 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła się  
akademia z okazji 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. Uczniowie  
przypomnieli okoliczności utraty i odzyskania niepodległości 
naszego państwa, recytowali wiersze, śpiewali pieśni.  
Na zakończenie pani dyrektor wręczyła dyplomy  
uczestnikom konkursu recytatorskiego oraz usłyszeliśmy 
piękne interpretacje patriotycznych wierszy  w wykonaniu 
zwycięzców. Był to moment, w którym dzieci miały  
możliwość wykazania swojego patriotyzmu, a zarazem 
uczczenia Dnia Niepodległości.      



 

 

 
Serdecznie podziękowania  

 
dla p. Wolny, Pasoń z 6b, Budzyń, Pawłowskich, Kurenda, Podemskich,  
Cichoń, Pasoń z 5a, Młynarczyk, Koplin, Ciszek, Marcinek, klasie 6b,  

klasie 6a, 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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