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 Dzień Otwarty w PSP 24 Opole 

 
 25 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się  DZIEŃ  OTWARTY 
pod hasłem ,,Przedszkolaku nasz wesoły, zapraszamy Cię do szkoły”.  
W tym wyjątkowym dniu do naszej szkoły przybyły  grupy przedszkolaków. 
Były to PP 22 (Bajkowa Rodzina- grupa ,,Tygryski”), PP 22 (Bajkowa Ro-
dzina- grupa ,,Mrówki”), PP 33 (Karolinka) oraz PP 44 (Promyk-
grupa ,,Żabki”). Zajęcia zaczęły się o godzinie 11:00, a skończyły o 15:30. 
Atrakcjami dla przedszkolaków było: zajęcia na sali gimnastycznej, wizy-
ta  w pracowni komputerowej, zajęcia językowe oraz pląsy. Dzieci mogły 
zobaczyć sale w naszej szkole oraz poczęstować się zdrowymi przekąskami 
oraz otrzymać medal z logo PSP 24. To był dzień pełen wrażeń. Wszyscy 
świetnie się bawili. 

opr.: koło redakcyjne 
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Przysłowia : 
1.Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 
2.Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 
3.Kiedy luty, obuj buty. 
4.Luty bywa w lód okuty. 
5.Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 

      6.Kiedy luty puści, to marzec wypiecze. 

Ciekawe dni : 
 
    1 lutego – Rocznica zniesienia niewolnictwa (Mauritius),  
    2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia,  
    4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, 
    5 lutego – Światowy Dzień Nutelli,  
    6 lutego – Dzień Boba Marleya,  
    7 lutego – Dzień Najwyższej Izby Kontroli,  
    8 lutego – Święto Służby Więziennej,   
    9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy, Dzień Pantoflarza,  
    10 lutego – Dzień Dyplomaty, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112,  
    11 lutego – Światowy Dzień Chorego, Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej,  
    12 lutego – Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu),  
    13 lutego – Światowy Dzień Radia, Urodziny Dziadka Mroza, Międzynarodowy Dzień Zimowej Jazdy   
    Rowerem do Pracy, 
    14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę,  
    15 lutego – Dzień Singla, Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa,  
    16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, Dzień Poczty Polskiej,  
    17 lutego – Dzień Kota, 
    20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę,  
    21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 
    22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw,  
    23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją,  
    Dzień bez Łapówki, 
    24 lutego – Dzień niespodziewanego całusa, 
    26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych, Dzień Dinozaura,  
    27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego,  
    29 lutego – Dzień Chorób Rzadkich, Dzień Roku Przestępnego.  

Skąd się wzięła nazwa miesiąca ?  
Luty  - nazwa miesiąca pochodzi od określe-
nia srogich mrozów. Używano również takie 
określenia, jak sieczeń lub strąpacz. 
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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.  

Historia mojej rodziny… 
 

 Pewnego pięknego poranka babcia jak co dzień po-
stanowiła sobie polatać. Założyła okulary, wskoczyła w 
swoje buty sportowe marki adidas i rozpostarła swe skrzy-
dła nad miastem. Nagle przeleciała nad domem, w którym 
dziadek właśnie czyścił komin. Na babcię buchnęła wielka 
chmura sadzy, która sprawiła, że jej śnieżno-białe skrzydła 
stały się czarne. Gdy chmura się rozpłynęła babcia zła i 
ciekawa kto jej pobrudził skrzydła, zapukała do drzwi do-
mu. Dziadek, gdy zobaczył babcię trochę się przestraszył, 
jednak zorientował się, że to przez niego ta pani jest taka 
brudna. Zaprosił ją do domu i przeprosił. Pozwolił też babci 
się umyć, aby nie była taka brudna. Zanim babcia poszła do 
domu dziadek jeszcze raz ją przeprosił. Ona mu wybaczyła, 
a nawet bardzo się polubili. Zaprzyjaźnili się a z czasem ich 
przyjaźń przerodziła się w uczucie. Wzięli ślub, a później 
urodziły im się dzieci, które jednak nie miały pięknych 
skrzydeł jak babcia. Odziedziczyły po niej anielską duszę  
i zamiłowanie do sportu. 

Klasa 4a 

Podpatrzone reporterskim okiem  

WALENTYNKI 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawiera-
jących wyznania miłosne (często pisane wierszem). 
Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i 
Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako 
patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc 
okazją do obdarowywania się drobnymi upomink-
ami.  

ZWYCZAJE 

Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajem-
nie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych 
karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, 
opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i 
miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również 
zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi 
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, 
pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych 
elementów garderoby.  Warto przeczytać….. 

,, Czaruś mały uciekinier”     
Jest to książka o małym piesku, który musi zmienić pana. 
Starszy pan nie potrafi poradzić sobie z nadpobudliwym 
szczeniakiem, który mu często ucieka. Pan Nowak ma 
kontuzję nogi i nie może wychodzić na spacer z Czaru-
siem, więc poprosił sąsiadkę Zosię, by go wyprowadzała. 
Jednak ona nie zawsze miała czas. Szczeniak szybko się 
znudził i uciekł. Dostrzegła go starsza pani i postanowiła, 
że zaniesie go panu Nowakowi. Ten nie odbierał i sąsiadka 
chciała go zanieść do jego domu. Dostrzegła, że pan No-
wak leży nieprzytomny, więc zadzwoniła po pogotowie. 
Okazało się że musi zostać w szpitalu, ponieważ nie miał 
rodziny. Oddał  Czarusia Zosi. Dziewczynka nauczyła go 
wielu sztuczek i posłuszeństwa. Gdy pan Nowak wrócił do 
domu, nie poznał Czarka, ponieważ ten był tak dobrze wy-
chowany i grzeczny. Staruszek czuł, że piesek jest nie-
szczęśliwy, bo on nie potrafił zapewnić mu odpowiedniej 
ilości ruchu. Długo namyślał co zrobić i postanowił, że 
odda pieska Zosi. 
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"Stara Puszcza Białowieska" 
 
Przychodzą takie chwile,  
gdy jest mi w duszy ciężko                                               
 i czuję się strapiony,  
chciałbym gdzieś wtedy uciec,  
gdzieś w cztery świata strony.  
 
Siadam wtedy przy oknie 
 w starym miękkim fotelu, 
 patrzę w niebo i marzę, 
 by przenieść się do pięknych miejsc wie-
lu.  
 
Jest takie jedno miejsce, 
 cudowne, wymarzone,  
 tam, gdzie ostatnie Lasy Pierwotne, 
 a aura królewsko niebieska, 
 tym miejscem niepowtarzalnym 
 jest właśnie Puszcza Białowieska. 
 
Tam chcę wypoczywać, 
 zatopić się w wielkiej zadumie, 
 zapomnieć o pędzie życia,             
  którego nie rozumiem,  
w tym miejscu błogiej ciszy,  
bogatej zieleni, w dolinie rzeki Narewki, 
 gdzie bobry tamy budują, 
 tam właśnie zwierzęta z puszczy 
 szczęśliwie się czują. 
 
Te żubry i rysie, 
 młode sarenki po swoich dróżkach bie-
gają 
 jak w labiryncie, słyszę kornika drukarza 
 cichutkie chrupanie,  
przepiękne, postawne jelenie, 
 a przy nich zgrabne łanie.  
 
Ten obraz cudownej natury 
 na zawsze w mym sercu zostanie. 
Tu właśnie jestem, 
 w sercu tej puszczy i słyszę nawet jak 
głośno bije, 
 ciekawy jestem, ile w niej życia 
 i ile jeszcze w niej siły się kryje.  
 
Tu będę wracał, w te skarby natury, 
 które od Boga pochodzą, gdzieś z góry. 
 Siedzę pod dębem w cichej zadumie 
 i o tą naturę tak bardzo się boję, 
 bo jak mówi stare przysłowie – 
 "Tam skarb twój, gdzie serce twoje". 

Czy wiesz że …? Walentynki  
 
W Słowenii Walentynki są dniem wiosny, dobrego zdrowia, patrona 
pszczelarzy i pielgrzymów. 
 W Finlandii i Estonii dzień ten oznacza - "dzień przyjaźni". Wyróż-
nić się nie tylko swoich bliskich, ale również znajomych. 

  
 W Iranie w Walentynki miłość swą kieruje się do matek i żon.  
Na Filipinach 14 lutego znacznie rosną ceny kwiatów szczególnie 
czerwonych.  
 Hiszpania zamieniła dzień ten na uroczystość róży.  
W Japonii w Walentynki to kobiety wręczają mężczyznom prezenty 
w postaci czekoladek i to wszystkich w swoim otoczeniu, natomiast 
na 14 marca przypada tzw. Biały Dzień kiedy to mężczyźni mają od-
wdzięczyć się kobietom. Przyjęto, że podarunki mają mieć wartość 
dwa, trzy razy większą niż dostali. 
  
W Arabii Saudyjskiej w 2002 i 2008 roku policja religijna pilnowała 
zakazu sprzedaży artykułów walentynkowych. 
 Najbardziej fascynujący podarunek walentynkowy znajduje się w 
Indiach. Jest to Taj Mahal zbudowany przez cesarza Mogołów Sha-
hjahan jako pomnik żony.  
Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza 
prezent pupilowi. 14 lutego organizowanych jest bardzo dużo ślu-
bów. W Stanach Zjednoczonych wysyła się ponad 155 milionów kar-
tek walentynkowych. Więcej jest jedynie kartek z życzeniami na Bo-
że Narodzenie.  Kościół Prawosławny obchodzi Walentynki 6 i 30 
lipca.  
W Brazylii święto to obchodzi się 12 czerwca 

    Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne 
święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim 
obchodzone jest również tego dnia. 
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono 
ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa 
Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, 
np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny 
dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym 
konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z ta-
kimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Febru-
ata. 
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożyt-
nego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–
15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz 
Pana, boga przyrody. 
Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że 
rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832) 
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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.  
 

                                                                                          
Maleńka leśna polana 
Z dala od gwaru i miasta, 
Ściernisko się nazywa 
I tajemnice swe skrywa. 
 
Mieszkają tu gospodarze 
Ze swymi zwierzętami, 
Pod gankiem śpi kocur bury, 
Na dworze kozy i kury.  
 
Dostojny bór sosnowy 
Pachnie mchem i paprocią, 
Drzewa skąpane słońcem 
Chronią nas przed gorącem. 
 
W dolinie rzeka Brda 
Tworzy szlak kajakowy, 
A liczne koncerty ptasie 
Słychać na wodnej trasie. 
 
Dzikiej przyrody tu mnóstwo, 
Woda taka przejrzysta, 
że samym podbierakiem 
wyciągniesz rybę z rakiem. 
 
Maleńka leśna polana 
Z dala od gwaru i miasta, 
Odnajdziesz tu bez problemu: 
- Zieloną Fabrykę Tlenu. 

 
(Wiersz opisuje gospodarstwo 

agroturystyczne- Ściernisko, które poło-
żone jest w malowniczych Borach Tu-
cholskich na terenie Narodowego Parku 
Krajobrazowego nad samą rzeką Brdą. W 
okolicy można zobaczyć niepowtarzalne 
rezerwaty przyrody, podziwiać malowni-
cze jeziora oraz uczestniczyć w bogatym 
życiu tutejszych zwierząt).  
 

„ZIELONA  FABRYKA TLENU”  
 

Krzyżówka po angielsku 
 

 

 
 
 

 



 

 

Morze Bałtyckie 
 
To morze błyszczące w świe-
tle słońca, te lasy zielone peł-
ne zwierząt i piękne niebo nie-
bieską farbą malowane. 
 

Piękne zachody słońca,  
one dla każdego będą jak z 
bajki. Jeziora błękitne niczym 
niebo, a drzewa na tafli wody 
pływają. 
 

Bursztyny świecące jak księ-
życ nocą, gdy pełnia się zbli-
ża. Te łodzie sunące po wo-
dzie jak łabędzie po ojczys-
tych jeziorach. 
 

Molo, które świeci za dnia i 
nocą tak samo jasno i ciepło. 
Sztormy porywające piach i 
kamienie, wielkie i piękne  
fale. To wszystko nad polskim 
morzem, nad Bałtykiem  
znajdziecie. 

 

 

.  
                                                  

„Branica” 
 

Nareszcie wakacje, ja wolniona 
od lekcji, sprawdzianów no i  

smartfona. 
Jadę pochłonąć klimaty swojskie, 
wybrałam z mamą Bory Tuchol-

skie. 
 

Cywilizacji posyłam kopa. 
W domu zostawiam swojego  

laptopa. 
 

Wyluzowana pierwszego wieczora,  
wyszłam pochodzić brzegiem  

jeziora. 
Słucham skupiona i zamiast reggae 
głosy natury wiatr niesie brzegiem. 

 

Księżyc jedyny w swojej urodzie, 
  spłynął na fale, przegląda się w  

wodzie.  
Czarną płachtę nocy przeszyły  

świetliki, 
Nieprawda! Nie wierzę ! Tam 

świat nie  jest dziki. 
 

Wtulona w zielone natury okrycie, 
odkrywam, że nocą też toczy się  

życie. 
 Dniami całymi przemieszczam  

knieje, 
sycąc swoją ciekawość, gdzie i co 

się dzieje? 
 

Gdy tak ścieżką stąpałam, by nie 
zgubić drogi, 

stanęłam jak wryta! 
 

Wprost pod moje nogi jak pucho-
wa chmurka, 

z gałęzi na ścieżkę spłynęła  
wiewiórka. 

Zastygła w bezruchu i patrzyła 
szczerze, 

jakby chciała powiedzieć: 
„Lubię Cię , ale Ci nie wierzę” 
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I gdy tylko drgnęłam, ruch mój tyci 
taki, 
ona w mgnieniu oka dała nura w krza-
ki. 
 

Świat zwierząt i ptaków, 
tą mądrością stoi: 
Ten dłużej przeżyje, kto się bardziej 
boi. 
 

Nawet zwierz ogromny  
nie poczyna sobie śmiele, 
uciekły przede mną dziki i daniele. 
 

Popołudniami długimi, zanim słońce 
zgasło, 
tnąc tafle jeziora niczym nożem ma-
sło, 
rozpędzonym kajakiem wbijałam się 
w trzciny, 
serce prawie pękało od adrenaliny. 
 

Po szalonym świecie, tu lizałam rany, 
obserwując mewy, czaple, kormorany. 
I czułam się częścią tej cudownej 
paczki, 
nad głową żurawie, obok w wodzie 
kaczki. 
  
Nieraz w chłodny ranek, 
 tak dla odmiany, na wieś jechałam, 
 podziwiać świat w strzechy odziany. 
 

Pomykając rowerem wśród bobro-
wych żeremi, 
mijałam świat baśniowy, jakby nie z 
tej ziemi. 
Byłam rozczarowana i był to wstrząs 
wielki, 
gdy oglądać musiałam porozrzucane 
butelki. 
Zażenowanie też było, bunt budził się 
szczery, 
gdy wiatr pędził drogą niczyje papie-
ry. 
Uszy katowały wrzeszczące pikniki, 
Wątpliwości nie było,  
kto tutaj jest dziki? 



 

 

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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Serdecznie podziękowania dla  

 
p. Staś, Podemskich, Widera z kl. 3a, Pawłowskich, Ziembickich, Zdanowicz, 
Ratajczak, klasy 5b, Wasilewskich, Troć, Nowickich, Lubczańskich, Kopiec, 
Knopp, Wolny, Otto, Jończyk, Prus z kl. 1a, Mikulskich, Pawełczak, Koplin, 

Knapik  
 

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


