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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  

Życzenia Walentynkowe  3 

Z ambony  6 - 7  

Podziękowanie  8 

Co w trawie piszczy  

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ 
 

W drodze głosowania uczniów naszej szkoły lalka nr 32 przedstawiająca 
Eskimosa wygrała plebiscyt. Lalka wykonana przez Piotra Otrembę  
i jego Mamę będzie wysłana do Warszawy i weźmie udział w dalszym 
etapie ogólnopolskiego konkursu UNICEF. Od tej pory można na Face-
booku, na oficjalnej stronie projektu Wszystkie Kolory Świata, oddawać 
głosy właśnie na nią. Nagrodą w zwycięskiej szkole będzie koncert Majki 
Jeżowskiej. Zatem do dzieła….głosujcie!!! 
 

 



 

 

,,Moje miasto” 

Opole, moje Opole, dumne miasto Piasta ,  

jest najpiękniejsze na świecie i basta ! Nurt wody 

spokojnie brzegi swe obmywa, ta rzeka jest naj-

piękniejsza na świecie- Odra się nazywa .  

Najpiękniejsze na świecie jest również stare miasto  

moje, na deptaku którego sławni muzycy umiesz-

czają gwiazdy swoje . Jest Ratusz, Katedra, Wieża 

Piastowska, Opolska Wenecja przecie , wszystko 

to jest najpiękniejsze ! 
Natalia klasa 6B 

Dział III  

Z kart kalendarza…  
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.Życzenia walentynkowe 
 
Jeśli zgadniesz kto to taki  
to dostaniesz dwa buziaki. 
Jeśli zgadniesz, że to ja 
to dostaniesz jeszcze dwa. 
Twoja Walentynka! 
 

Na Walentynki... przesyłam całusów kilka,  
delikatnych jak muśnięcie motylka...  

Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz. 
 

W Dniu świętego Walentego,  
dla Misiaczka kochanego,  
wielkie serce ślę ja skrycie,  
bo ja Kocham Cię nad życie! 
 

Moja Walentynko, 
powiem Ci coś w sekrecie: 

tak jak ja Cię kocham, 
nie kocha Cię nikt na świecie. 

 

 

Dział II  

Nasza twórczość  

 

TAJEMNICA DIAMENTÓW 
Ktoś kradnie diamenty ze sklepu jubilerskiego Mu-
hammeda Karata. Codziennie ginie jeden. Wszyst-
ko wskazuje na to, że złodziejem musi być ktoś z 
personelu Siv Leander, Ture Moding lub Lollo 
Smith. Policja jest bezradna. Sprawa zostaje po-
wierzona młodym detektywom Lasemu i Mai. 
 

 
 
 
 
 
 

TAJEMNICA HOTELU 
W dzień Wigilii do hotelu w Valleby przyjeżdża 
wyjątkowo zamożna rodzina. Państwo Jonatanowie 
mają ze sobą chińskiego jamnika jabłowego, który 
kosztuje fortunę i jest ich oczkiem w głowie. Tego 
samego wieczoru pies znika! Na szczęście w pobli-
ży są Lasse  i Maja, którzy od razu rozpoczynają 
śledztwo. 

Ciekawe dni : 
 
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia 
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 
5 lutego – Światowy Dzień Nutelli 
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 
14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę 
20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 
29 lutego – Dzień Roku Przestępnego 
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Walentynki 
Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zako-
chanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św.  
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele   
katolickim obchodzone jest również tego dnia.Zwyczajem      
w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 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 upominkami. 

 

 

 

 

 

 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej        
Europie od średniowiecza. Europa północna  i wschodnia 
dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. 
 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane 
jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym     
z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszuki-
waniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze 
specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jed-
nak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem 
starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami  
z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 
 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do 
starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, ob-
chodzonego 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) 

 

 

 

 

DZIAŁ IV 
 

- Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi,  
     którzy swoją osobowością mogą   
zainteresować  społeczność uczniowską 

 

Wywiad z zakochanym… 
 
Witam jestem z gazety ,,Zakochany Świat”. Mam 
kilka pytań. 
 
Czy jest pan zakochany? 
- Szczerze mówiąc, aż po uszy! 
 
A jakie to uczucie? 
-Świetnie, czuję się jakbym miał motyle w brzuchu. 
 
Czy pan tęskni za swoja połówką, gdy jej nie ma? 
-Bardzo za nią tęsknie, a przy dłuższej rozłące czu-
ję się jakby część mnie umarła.  
 
A jak pan poznał, że to ta jedyna? 
-No, wyszło tak jakoś, po prostu nie da się tego 
określić. Trzeba to przeżyć samemu. 
 
To pewnie bardzo miłe uczucie? 
-Prześwietne,  jakby odżywa się, chce się skakać ze 
szczęścia. 
Dziękuję za wywiad, do widzenia. 
-Do widzenia 



 

 

Rok szkolny 2016/2017 Wydanie nr 6 — luty 2017 Strona 4 

,,Endorfiny" 
 

Endorfiny-grupa hormonów peptydowych, wywołują dobre 
samopoczucie i zadowolenie  z siebie oraz generalnie  
wywołują wszelkie inne stany euforyczne (tzw. hormony 
szczęścia). Tłumią odczuwanie drętwienia i bólu.  
Są silnymi agonistami receptorów opioidowych μ, których 
pobudzanie wywołuje stany euforyczne. Na te same recep-
tory działają opioidyegzogenne, co wywołuje zniesienie 
bólu, uczucie przyjemności i dobrego nastroju. Wywołuje to 
też silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. 
John Hughes i Hans Kosterlitz podali chemiczny skład  
tajemniczej substancji nazwanej później endorfiną (czyli 
wewnętrzną morfiną). Wytwarzana przez mózg, działa  
podobnie jak morfina, zmniejsza ból i wprawia w błogostan. 
Wkrótce odkryto kilkanaście różnych endorfin produkowa-
nych w mózgu i rdzeniu kręgowym, wpływających na  
odczuwanie bólu, stan uczuć i świadomości. Nazwano je 
molekułami emocji. Najwięcej receptorów emocji znalezio-
no w mózgu, w obszarach uważanych za siedzibę uczuć                    
i ośrodki odczuwania przyjemności. W latach 60. w ekspe-
rymentach na szczurach pokazano, że elektryczna stymula-
cja tych miejsc budzi  w zwierzętach doznania tak intensyw-
nej ekstazy, że wolą paść z wyczerpania niż przerwać  
doświadczenia. 
Niektóre bodźce, powodujące wydzielanie endorfin, to: 
 
- śmiech, a nawet myślenie o śmiechu. 

- wysiłek fizyczny (chociaż niektórzy naukowcy twierdzą, 
iż to udział w rywalizacji sportowej ma na to znaczący 
wpływ); przypuszcza się, że przedłużony intensywny wysi-
łek powoduje wzmożone wydzielanie endorfin, objawiające 
się euforią biegacza 

- niedotlenienie - istnieje hipoteza działania euforyzującego 
alkoholu na organizm poprzez zwiększone powinowactwo 
tej substancji do tlenu (patrz również: euforia biegacza) 

- niektóre (głównie pikantne) przyprawy, np. papryka chili 
(u szczurów). 

w niektórych przypadkach akupunktury. 

- opalanie 

- czekolada 

- niektóre substancje psychoaktywne. 

DZIAŁ V 
 

 - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata lu-
dzi, zwierząt, roślin  

RECEPTA NA SZCZĘŚCIE 
 

Dla każdego chyba człowieka naturalne jest dąże-
nie do szczęścia, wieczne poszukiwanie radości 
życia. Ale jak znaleźć tę radość doskonałą? Czy 
jest na nią jakaś cudowna recepta?  
 
Oto  kilka wskazówek: 
 
I. Okazywać pokorę i miłość w stosunku do ludzi, 
którzy nas znieważają czynem lub słowem. 
 
II. Umiejętność wybaczania nawet najgorszych 
krzywd, obelg i udręczeń.   
 
III. Zdolność walczenia ze swoimi wadami.  
 
IV. Żyć według zasady, aby „ tobie było dobrze  
i z tobą innym też było dobrze”.  
 
V. Być wrażliwym na cudze nieszczęście.  
 
VI. Umieć kochać i być kochanym. 
 
VII. Nieść bezinteresowną pomoc ludziom bied-
nym, chorym i nieszczęśliwym. 
 
VIII. W obecnym świecie w którym często  
dochodzi do niszczenia środowiska naturalnego 
należy walczyć, by nie wycinano lasów, nie zatru-
wano rzek i mórz. Działalność taka przynieść może 
wiele zadowolenia i uczynić człowieka bardzo 
szczęśliwym.  
 
IX. Pracowitość, sumienność i wytrwałość może 
sprawić, że spełnią się najskrytsze marzenia,  
a serce napełni się radością. 
 
X. Umieć „szczęście i nieszczęście znosić”  
z godnością.   
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Chłopak mówi do swej dziewczyny: 
- Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór. 
Mam trzy bilety do kina! 
- Po co nam trzy? 
- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry 
 

Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest: 
- Kochanie, dużo się spóźniłam? 
- Drobiazg, data się jeszcze zgadza 
 

Dziewczyna skarży się koleżance: 
- Wyobraź sobie, że zostałam wczoraj straszliwie  
oszukana 
- Tak? A co się stało? 
- Chłopak zaprosił mnie wczoraj na szachy 
- I co? 
- Jak to co? Graliśmy do rana! 

 

 

Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  

Dowcipy o zakochanych 
 

1.Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna 
pyta swojego wybranka: 
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedsta-
wić mnie swojej rodzinie? 
- Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu jest to niemożli-
we. Żona z dziećmi wyjechała do teściów. 
 

2.Adam i Ewa idą przez raj. Ewa przez dłuższą chwile 
nic nie mówi. Po jakimś czasie przerywa milczenie   
i mówi do Adama: 
- Adamie, kochasz ty mnie jeszcze? 
- A kogo mam kochać? 
 

3.Co myśli żaba tuląc się do jeża? 
- Miłość jest cierpieniem. 
 

4.Dlaczego mężczyznom odpowiada miłość od  
pierwszego wejrzenia? 
- Ponieważ pozwala im to zaoszczędzić dużo czasu. 
 

5.Zapytałem wczoraj żonę: 
- Kochanie, gdybym stracił pracę i wszystkie oszczęd-
ności, to czy nadal byś mnie kochała? 
Odpowiedziała bez zastanowienia: 
- Oczywiście Skarbie, że bym Cię kochała. Tęskniłabym, 
ale kochała. 



 

 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Rok szkolny 2016/2017 Wydanie nr 6 — luty 2017 Strona 6 

♥PROPOZYCJE NA FERIE♥ 
 

Cześć! Mam dla was świetne propozycje na Ferie. 
 

 

Więc zaczynamy! 
 Narty ,Snowbord - Narty/snowbort to rozwiąza-

nie dla tych, którzy lubią zaszaleć oraz się  
         ruszać. POLECAM! (Sama jeżdżę na nartach  
         i mówię WAM - świetna zabawa!  
 

 

 

 

 Róbcie to, co kochacie lub to, co sprawia Wam  
radość, np. jazda konna na ferie IDEALNE! Koniki  
zimą robią się bardziej puszyste i są takie mięciutkie !  
 

Projekt UNICEF „Wszystkie kolory 
świata” 

Nasza szkoła przystąpiła do czwartej edycji 
projektu „Wszystkie kolory świata”.  
 
Celem tego projektu jest: 
 
·         Kształtowanie wśród dzieci młodzieży po-
stawy tolerancji i otwartości na inne kultury, 
·         Pokazanie uczniom, że pomaganie może 
być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, 
·         Zebranie środków na ratowanie życia dzieci 
w Angoli. 
Każdy uczeń lub para uczniów, po zapoznaniu 
z projektem wykonała pod okiem nauczycieli      
i rodziców lalkę, w oparciu o szablon przesłany 
przez UNICEF i ubrała ją w  charakterystyczny 
strój wybranego kraju. Następnie uzupełni-
ła  „akt urodzenia laleczki-z fotografią, danymi 
personalnymi”. 
19 grudnia 2016 r odbyła się prezentacja wyko-
nanych laleczek oraz wybór najbardziej orygi-
nalnej, a w dniu 20 grudnia 2016r wszystkie 
wykonane laleczki mogli zobaczyć rodzice. 
Wystawa ta połączona była z wyborem lalecz-
ki, zaopiekowaniem się nią i przekazaniem da-
rowizny ( min.10 zł) na uratowanie życia dziec-
ka w Angoli. 
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie 
na najpiękniejszą laleczkę.  
Dziękujemy rodzicom i uczniom za zaopieko-
wanie się wykonanymi lalkami. W dniu                    
31 stycznia 2017 r. Samorząd Uczniowski pod-
liczył zbiórkę, zebrano 420  złoty. 
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Rodzi-
com, Dziadkom za włączenie się do akcji                        
i pomoc. 

                           
 Szkolny koordynator akcji: 

Małgorzata Zaraś 
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Symboliczny znicz ku pamięci poległym żołnie-
rzom 

Dnia 24 stycznia 2016 r Samorząd Uczniowski na-
szej szkoły w składzie: Anna Kurus, Anna Rzepiak 
oraz Krzysztof Przyszlak  wybrał się pod pomnik 
poległych żołnierzy polskich walczących o odzy-
skanie ziem piastowskich znajdujący się przy ul. 
Gorzołki  w Groszowicach, aby zapalić symbolicz-
ny znicz ku pamięci poległym żołnierzom.  Z 23 na 
24 stycznia 1945 r. doszło do pierwszych walk na 
linii wewnętrznego pierścienia obrony miasta: pod 
Zakrzowem i Groszowicami oraz wzdłuż linii ko-
lejowej Kluczbork-Jełowa-Opole. 

JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE  

ZIMOWE 
 

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz  
zbiorników wodnych. 

 

 

 

 

 
 

W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość 
między sankami. 

 
Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu  

z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz 
drugiej osoby. 

 

 

Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, 
nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie. 

 
 

Nie strącajmy zwisających z dachów sopli. 
 
 

 

 

 

 

 

Miłych oraz udanych ferii zimowych !  



 

 

 
Serdecznie podziękowania  

 
dla p. Harlak, Przyszlak, Werhun, klasie 1b, Słabczyńskim, Tomaszewskim,  

 
 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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