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1. Konkurs  recytatorski  klas I-III 
Na Międzyszkolnym Konkursie Recytator-
skim  naszą szkołę będą reprezentować: 
1.Emilia Dzwonkowska kl. I A 
2.Alicja Derda kl. II A 
3.Konrad Chojecki kl III B 
 
2, Konkurs ”Śpiewamy kolędy i pastorałki” 
I miejsce      Wiktoria Kwiatkowska I b 
                     Wiktoria Rzepiak I b 
                    Julia Bieniek  I b 
 II miejsce    Nina Kolisz III a 
                     Amelia Koper III a 
                     Izabela Tileczek III a 
                     Emilia Turhan III a 
III miejsce    Martyna Popardowska Ia 
                     Wiktoria Pawlak I a 
                     Martyna Oleś I a 
 
3„GÓRA GROSZA” XIV edycja - podsumo-
wanie akcji SU 
W wyniku akcji zebrano ponad 4.000 monet gro-
szowych. Wszystkim darczyńcom bardzo dzięku-
jemy za wsparcie naszej akcji.  
                                   
4.Konurs fotograficzny Nieznane zabytki Opo-
la 
Eliza Mathea z klasy 4b – Pierwsze miejsce w 
mieście Opolu w kategorii szkół podstawowych 
konkursie fotograficznym „Nieznane zabytki 
Opola” ! 
 
5.Wyniki ogólnopolskiego konkursu Dyktando 
( nie dla ) Mistrzów 
dwoje uczniów klas szóstych zdobyło wyróżnie-
nie, Są to: 
- Wojciech Gabryelski z kl. 6b- 127 pkt  i - Wikto-
ria Wolny z kl. 6a- 126 pkt , czyli 14.  i 15. miej-
sce w kraju! 
 
6. Projekt ,,Czas na zdrowie”  
10. uczniów naszej szkoły  z klas 6 wywalczyło  
18, miejsce w Polsce na 197 szkół biorących 
udział w ogólnopolskim konkursie ,,Czas na zdro-
wie” 
7. Potyczki językowe szóstoklasistów –  
naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy 6a  
i 6b 

Nasze Sukcesy za I semestr  :)  

8. Konkurs literacki- ,,Ciekawa historia naszego regionu”-  
udział trzech uczniów w konkursie ( D. Staś, T. Walerus, E.  
Filipkowska. 
 
9. Konkurs ,,Moja przyszłość w Opolskiem”  
udział jednej uczennicy ( Natalia Krajewska) 
10. konkurs - ABC zdrowego odżywiania 
nagroda- M. Głódź. 
 
11. Konkurs na kartkę świąteczną- Stowarzyszenie Hospi-
cjum Opolskie    udział 8. uczniów 
( O.Krawczuk, T.Walerus, P.Musioł, K. Lenart, E. Dyga, Kru-
pa, Dziuk, Mydlikowski). 
 
12. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 
M.Dawid uzyskał miano finalisty.  
 
13. Wojewódzki Konkurs na kartkę świąteczną 
udział 7. uczniów ( O.Krawczuk, T.Walerus,P.Walerus, 
J.Panic, N.Krajewska, Wierzimoch, E.Mathea). 
 
14. Konkurs na kartkę świąteczną-pod patronatem Woje-
wody Opolskiego 
udział 4 uczniów- T. Walerus, P. Walerus, A.Krupop, 
E.Mathea. 
 
15. konkurs na kartkę świąteczną- PG 4 
I miejsce – T. Walerus. 
 
16. etapy miejskie konkursów przedmiotowych: 
- polonistyczny – Wiktoria Wolny, 
-j.angielski- Wiktoria Wolny, Wojtek Gabryjelski, Basia Ła-
będzka, Magda Wojnarowska, Weronika Pawełczak, Mateusz 
Woźnaik, 
j. niemiecki – Dawid Michał, Wiktoria Wolny, Emilia Dyga, 
Kamila Walerus, 
- historyczny- Dawid Michał, 
- matematyczny - Gabryelski Wojciech, 
- przyrodniczy - Gabryelski Wojciech, Dawid Michał.  
 
17. Konkurs wiedzy  matematyczno-przyrodniczej  o Pu-
char Dyrektora PG 4 
I miejsce- drużyna w składzie: W. Wolny, K. Sołtys, W. Pa-
wełczak. 
18. IV Międzyszszkolny Festiwal Piosenki Światecznej  
i Zimowej w PSP NR 5  
I miejsce– duet: N. Kolisz, A. Koper, 
I miejsce - P. Kawałek.  



 

 

14.02 Dzień Chorego na Padaczkę  
17.02 Dzień kota  
21.02 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego  
22.02 Dzień Myśli Braterskiej  
23.02  Ostatki 
23.02  Środa Popielcowa  
27.02  Tłusty czwartek 

 
Nie zapomnij  do szkoły 

3.03.2014 :)  

Harmonogram wydarzeń 
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Luty – drugi miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 28 , a w latach przestępnych 29 dni. 
 
Nazwa miesiąca (wg Brücknera) pochodzi od określenia srogich mrozów, Dawniej używane były również nazwy sieczeń lub 
strąpacz. Łacińska nazwa Februarius  

  
Przysłowia na Luty 

 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa 
zima. 
Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 
W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 
Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa 
zima, to jest niewątpliwa. 
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie 
zawodzi. 
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i 
wiatry walne są w tym roku. 
W lutym wody wiele - w lecie głodne nawet cielę. 
Kiedy luty puści, to marzec wypiecze. 
Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 
Kiedy luty, obuj buty. 
Luty bywa w lód okuty. 
Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute. 
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w ko-
minie i miej kożuch suty. 
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty. 
Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale 
czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma. 

 
 

J. Panic 
 

Pory roku 
 
Lato, jesień, zima , wiosna, 
każda pora jest radosna. 
Raz widziałam łąkę w lesie,  
co w zieleni mknęła. 
 
Wiosną kwiaty już zakwitły,  
deszczyk trawę lekko zrosił, 
lecz nadeszła jesień, 
drzewa szybko barwy wnio-
sły. 
 
Minął jeden tydzień 
bardzo szybko i uciekł. 
Teraz zimę czas zobaczyć. 
Śnieg padający  
jak kapuśniaczek mżący. 
 
Cztery pory roku znamy,  
szanujemy i kochamy. 
Trzeba pór uroki szanować,  
by padał deszcz i słonko świe-
ciło, 
a nas to wszystko cieszyło. 
 
Karolina Malinowska 5b  
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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.  

 
Zima  

 
Biała zima za oknem świeci, 

a tam na dworze bawią się dzieci. 
Lepią bałwana, rzucają śnieżkami, 

ścigają się też drewnianymi sankami. 
Po zabawie w domu zmarznięte rączki na stół kładą 

i czekają na kubek z gorącą czekoladą. 
Wieczorem zmęczone idą szybko  spać, 

bo rano trzeba do szkoły wcześnie wstać. 
Idąc na lekcje o rękawiczkach nie zapominają, 
jednak nosy czerwone z zimna zawsze mają. 

Na zamarzniętych kałużach się ślizgają 
i bardzo często przy tym się przewracają. 

Bo taki jest urok tej pięknej zimy, 
z której się tak bardzo wszyscy cieszymy. 

 
Olimpia Siemiątkowska 

PSP 24 Opole 

 
 

,,Gdy tak chodzę po tym świecie….” 

Gdy tak chodzę po tym świecie  

widzę moją przyszłość w oddali, 

bardzo mi przykro, gdy  

widzę ludzi biednych. 

Mówię, że Ziemia jest matką ludzi, 

 a tak naprawdę nie jest! 

Ludzie mieszkają pod mostami, 

 na chodnikach nikt się nimi nie interesuje. 

Gdy ich wiedzę, myślę sobie, 

co będzie ze mną? 

Czy będę tak, jak oni czy może nie ….. 

Jakub Kosiorek 

PSP 24 Opole 

 

 
 Książka to dla mnie ciekawa rzecz, 

gdy jestem w księgarni, to każdą chcę mieć. 
Gdy je czytam, to uczę się, 

czytając dużo też zmieniam się. 
 

Opowiadania, przygody, bajki, lektury także czytam, 
bo znajduję w nich to, co w życiu ważne. 

Rozwijam umysł książki czytając, 
polecam wszystkim, bo uspokajają. 

 
Bez książek życie nie byłoby miłe, 

bo w wolnym czasie nudne by były chwile. 
Czytam więc zawsze, kiedy mam chwilę. 

 
Bo wtedy życie sobie umilam. 
Czytajcie książki moi kochani, 

bo dzięki nim jesteśmy mądrzejsi 
 i dobrze wychowani. 

 
Wiktoria Wolny 

PSP 24 Opole 
 
 
 

O Choince 
 

Stoi śnieżna, wyniosła  
z zielonymi igłami.  

Przyszła z lasu, gdzie rosła  
wraz ze swymi siostrami.  
Pachnie mrozem i borem,  

i żywicą, i korą.  
Jeszcze dzisiaj wieczorem  
w strój ją barwny ubiorą.  

 

Kuba Panic kl.6a 

Podpatrzone reporterskim okiem :)  
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwo-
wałeś niezwykłego przyjdź, do nas, a my to 

opiszemy.  

GIMNAZJUM 
 

- klasa językowa z j.angielski 
- klasa językowa z j.niemieckim 
- klasa językowa z j.angielskim i niemieckim 
- klasa językowa z j.angielskim i francuskim 
- klasa informatyczna 
- klasa humanistyczna 
- klasa sportowa 
·  z piłką nożną chłopców 
·  z innowacją lekkoatletyczną 
- klasa ogólna 

Zajęcia pozalekcyjne 
 

·  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  
·  Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
·  Gimnastyka korekcyjna  
 
·  Koła zainteresowań:  
 koło informatyczne 
 koło matematyczne 
 koło dziennikarskie 
 koło plastyczne 
 koło teatralne 
 koło filozoficzne 
 Klub Wolontariatu 
 zespół taneczny i 
inne 

 
 
 
 

 

Przedmioty w PG 4 
 

      
Szkoła zapewnia: 

 
kompetentnych nauczycieli i wychowawców  
opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia wa-
runki edukacji  
poszanowanie praw ucznia  
warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekre-
acji możliwość poznawania regionu i kraju  

 
Klub Europejski: 

 
propagowanie wśród młodzieży jak najszerzej wie-

dzy na temat Europy 
wspólnego dziedzictwa kulturowego,  
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, 

obronę praw człowieka, bezpieczeństwo,  
szukanie odpowiednich instytucji pomocnych w 

szerzeniu informacji o europie, instytucjach 
europejskich, integracji europejskiej, krajach 
europejskich, krajach członkowskich wspólnoty 
europejskiej i Radzie europy,  

informowanie młodzieży o miejscu Polski w proce-
sie integracyjnym. 

 
Zadania klubu: 

 
organizowanie spotkań informacyjnych,  
organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na 

temat zjednoczonej Europy,  
wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi Klubami 

Europejskimi w kraju i za granicą,  
gromadzenie aktualnych informacji dotyczących 

wiedzy o Polsce, europie i świecie,  
opracowywanie własnych materiałów szkolenio-

wych, biuletynów, gazetek szkolnych,  
organizowanie i obchodzenie "Dnia Europy",  
gromadzenie materiałów w postaci biblioteczki eu-

ropejskiej.  
 

 
 

  

Hmm, które 
wybrać?  
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- klasa językowa z j.angielski 

- klasa językowa z j.niemieckim 
- klasa językowa z j.angielskim i niemieckim 
- klasa językowa z j.angielskim i francuskim 

- klasa informatyczna 
- klasa humanistyczna 

- klasa sportowa 
z piłką nożną chłopców 

z piłką siatkową dziewcząt 
z innowacją lekkoatletyczną 

- klasa ogólna 
  

GIMNAZJUM NR 4 Opole 

Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny 
rozwój ucznia. Swoje zainteresowania uczniowie 

mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych. Oferta 
zajęć jest bardzo szeroka, w zależności od zaintere-

sowań uczniów.  
Szkoła organizuje czas wolny poprzez prowadzenie 

zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość 
ucznia i jego zainteresowania 

  
Szkoła ta zapewnia wolny czas poprzez: 

organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych 
udział młodzieży w rajdach, biwakach i wyciecz-

kach turystyczno - krajoznawczych 
prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnio-

nymi 
prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów 

mających trudności z poszczególnych 
‘przedmiotów 

 
Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedago-
giczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego 

wykształcenia. 
Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wycho-

wawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego roz-
woju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wy-

chowawcze. Nauczyciele i rodzice mają poczucie 
wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój 

dziecka.  
Stara się by absolwenci posiadali umiejętności wyra-

żania własnych opinii i odnalezienia się w aktual-
nych realiach. 

 
Szkołą ta ucząc: 

 rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz 
dyscypliny pracy i nauki 
upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz 
kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochron-
nych środowiska  
zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie kwalifi-
kowanych kadr dla rolnictwa  
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły  
umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru 
dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego 
zawodu  
sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio dla ich po-
trzeb i możliwości szkoły  
 
Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bar-
dzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edu-
kacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od 
lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powo-
dzeniem w wielu konkursach.  
Ta szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypraco-
wania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju oso-
bowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zaintere-
sowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz 
umiejętności. Uczniowie uczą się w szkole języków obcych. 

Sportowe Życie w PG 4 
 

W Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu jest kilka klas 
sportowych, które zajmują się:  
 

KOSZYKÓWKĄ 
SZERMIERKĄ 
JUDO 
UNIHOKEJEM 
PIŁKĄ NOŻNĄ 
PODNOSZENIEM CIĘŻARÓW 
BADMINTONEM 
LEKKOATLETYKĄ 
SIATKÓWKĄ PLAŻOWĄ 
SZACHAMI 
TENISEM STOŁOWYM 
PIŁKĄ RĘCZNĄ 
BOWLINGIEM (KRĘGLAMI) 
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W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkują-

cy w obwodzie gimnazjum. 

..."Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu 

(...), uwzględniając:  

- średnią ocen z przedmiotów dydaktycznych co najmniej 4,0, 

dobrą ocenę zachowania, 

- inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkolnym, 

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych o zasięgu woje-

wódzkim i ponadgimnazjalnym, 

- liczbę punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzonym 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w za-

świadczeniu OKE, (...) 

-wyniki przeprowadzonej wstępnej rozmowy z dyrektorem, wi-

cedyrektorem lub pedagogiem. 

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor gim-

nazjum”... 

 W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy klasy innowa-

cyjne i oddziały sportowe: 

1. Klasa językowa z grupą realizującą naukę wybranego języka na 

poziomie rozszerzonym: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub 

rosyjskiego. 

2. Klasa przyrodnicza, gdzie biologia, chemia i fizyka będą prowa-

dzone z podziałem na grupy ćwiczeniowe, a uczniowie poznają podsta-

wy ekologii i elementy ochrony środowiska. 

3. Klasa humanistyczno-artystyczna, w której język polski i zajęcia 

artystyczne prowadzone będą w zwiększonej liczbie godzin z podziałem 

na grupy. 

4. Klasa matematyczno-informatyczna, w której uczniowie będą 

realizowali zajęcia informatyczne przez trzy lata, a lekcje matematyki 

będą prowadzone w sali z tablicą interaktywną i elektronicznym system 

indywidualnych odpowiedzi PRS. 

5. Oddział sportowy z piłką nożną i piłką ręczną. 

6. Oddział sportowy dla uczniów uprawiających takie dyscypliny 

sportu jak: szermierka, judo, piłka koszykowa, w której zwiększoną 

liczbę godzin wychowania fizycznego (10) z poszczególnych dyscy-

plin prowadzą wykwalifikowani trenerzy. 

Kandydaci do oddziałów sportowych powinni posiadać bardzo dobry 

stan zdrowia potwierdzony. 

KLASY I REKRUTACJA                                                                                                           

 W tym gimnazjum znajdują się takie klasy: 
- 1a Klasa z innowacją z j. angielskiego 
I grupa: humanistyczno-artystyczna 
II grupa:  informatyczno-przyrodnicza 

- 1b Klasa z innowacją z informatyki 
do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, 
j. francuski, j. rosyjski 

- 1c Klasa sportowa z judo, koszykówką 
i szermierką do wyboru: j. angielski, j. niemiecki 
j. francuski, j. rosyjski 
- 2a Klasa humanistyczna z innowacją z języków 
obcych 

do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, 
j. francuski, j. rosyjski 

- 2b Klasa matematyczno-informatyczna  
z innowacją z biologii, matematyki  
i informatykido wyboru: j. angielski, j. niemiecki, 
j. francuski, j. rosyjski 

- 2c Klasa sportowa z judo, koszykówką  
i szermierką 

do wyboru: j. angielski, j. niemiecki,  
j. francuski, j. rosyjski 

- 3a Klasa z innowacją z wychowania fizycznego 
drugi język – niemiecki 

- 3b Klasa ogólna  
drugi język – niemiecki 

- 3c Klasa ogólna 
drugi język – niemiecki 

- 3d Klasa matematyczno-przyrodnicza  
z innowacją z biologii i informatyki 

do wyboru: j. angielski, j.niemiecki,  
j. francuski, j. rosyjski 

- 3e Klasa humanistyczno-artystyczna z innowacją  

z języka polskiego do wyboru: 

j. angielski, j.niemiecki, j. francuski, j. rosyjski 

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu 



 

 

Nawet słoniki porcelanowe, kotki, żyrafy 
Nawet słoniki porcelanowe, 
kotki, żyrafy całe pluszowe, 
dziś wysyłają swe Walentynki. 
Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki 
śląc w niej całusy takie gorące, 
jakby wysłało je samo słońce! 
Złap je i spróbuj domyślić się 
kto tak szalenie pokochał Cię! 

Pamiętam ten ranek, kiedy Cię poznałam.  
Pamiętam ten ranek, kiedy Cię poznałam. 
Od tego momentu z Tobą być zechciałam. 
Pokochałam zaraz Ciebie calutkiego, 
a było to właśnie 14 lutego. 

Tylko z Tobą pragnę być trzymać Cię 
Tylko z Tobą pragnę być 
trzymać Cię za ręce 
chcę być zawsze właśnie z Tobą 
i już z nikim więcej! 

Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście! Ręce 
Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście! 
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce! 
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce! 
Pragnę być z Tobą i już nikim więcej! 

Stworzymy symfonię, symfonię miłości, niech 
Stworzymy symfonię, symfonię miłości, 
niech równym rytmem biją nasze serca, 
niech biją uczuciem do tego są stworzone, 
bo serca samotne to serca chore. 
Choć trudno sercu spotkać drugie serce, 
to gdy się spotkają stworzą potęgę, 
potęgę doskonałą, eksplozję radości, 
potęgę dobra, która drzemie w miłości. 

W ten dzień sławny, w dzień miłości, racz 
W ten dzień sławny, w dzień miłości, 
racz w mym sercu dziś zagościć, 
bo ja wyznać Tobie chcę, 
że tak mocno kocham Cię. 
Może kiedyś w mych ramionach, 
może kiedyś, w któryś dzień, 
zauważysz moją miłość 
i pokochasz także mnie. 

Twoje oczy blaskiem płoną jak dwie gwiazdy 
Twoje oczy blaskiem płoną 
jak dwie gwiazdy na błękicie 
bądź mą gwiazdą wymarzoną 
i świeć mi przez całe życie. 

Miłość - to wielka gra. Ona radość 
Miłość - to wielka gra. 
Ona radość i ból da. 
Miłość - to gra i więcej nic, 
A jednak watro dla kogoś żyć. 
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Walentynki, wywodzące się z kultury anglosaskiej, 
święto ma w Polsce tyle samo zwolenników, co i prze-
ciwników. Przez jednych krytykowane za swoją skomer-
cjalizowaną formę, innym dostarcza radości i przyjem-
ności z długich spacerów. Nawet jeśli sceptycznie pod-
chodzimy do świętowania walentynek, każdego roku 
skłaniają nas do okazania ukochanej osobie tego, co czu-
jemy, a niekoniecznie wyrażamy na co dzień.   

 
Opracowała: Paulina Sakowska 

 

Walentynki 

Życzenia walentynkowe  

W kosmicznym tempie, lecz w ziemskim stanie 
serdeczną 
W kosmicznym tempie, 
lecz w ziemskim stanie 
serdeczną walentynkę 
przesyłam Ci kochanie. 

Dzień jest wyjątkowy, bo walentynkowy. Więc 
Dzień jest wyjątkowy, bo walentynkowy. 
Więc szepnę Ci do uszka, 
że kocham Cię z całego serduszka. 

Dzień radosny zaświtał w złotej zorzy 
Dzień radosny zaświtał 
w złotej zorzy iskierce, 
przyjmij, więc w podarunku 
walentynkowe serce! 

Zostań moją Walentynką, ukochaną mą 
Zostań moją Walentynką, 
ukochaną mą dziewczynką, 
serce się bez Ciebie smuci, 
boi się, że je porzucisz. 

W dniu walentynki słodkie usta jak landrynki i 
W dniu walentynki 
słodkie usta jak landrynki 
i buziaków cztery tony 
i uśmiechu trzy miliony 
oraz najpiękniejsze słowa kocham Cię  

Ślę Ci moją Walentynkę zrób więc do 
Ślę Ci moją Walentynkę 
zrób więc do mnie słodką minkę, 
daj buziaka albo dwa 
i niech nasza miłość trwa! 

W ten piękny dzień, gdzie łączą się 
W ten piękny dzień, gdzie łączą się serca, 
pragnę Ci powiedzieć coś, czego nie będę nigdy żałować, 
bo Cię kocham. 
To Ty jesteś moją Walentynką! 
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W dniu Świętego Walentego, dajemy kartkę 
W dniu Świętego Walentego, 
dajemy kartkę dla ukochanego. 
On zawsze się odwdzięczy 
i kwiaty tobie wręczy. 

Walentynki, Walentynki są dla chłopca 
Walentynki, Walentynki 
są dla chłopca i dziewczynki. 
W dniu św. Walentego 
zróbmy sobie coś głupiego. 
Lecz w tym dniu 
dla chłopczyka i dla dziewczynki najważniejsze są słowa, 
które każdy w sercu chowa. 
I ty jesteś tą dziewczynką, 
tobie powierzę te słowa, które zwą się walentynką! 

Zbyt się krępuje, by Ci powiedzieć, jakie 
Zbyt się krępuje, by Ci powiedzieć, 
jakie uczucie w mym sercu tkwi. 
Jednakże pewną rzecz musisz wiedzieć; 
bez Ciebie szare są wszystkie dni. 
Jeśli nie zwrócisz na mnie uwagi, 
to moje życie nie zmieni się. 
Może mi starczy kiedyś odwagi, 
by Ci oznajmić, że kocham Cię. 

Chce żeby Twoje oczy w moje patrzyły, żeby 
Chce żeby Twoje oczy w moje patrzyły, 
żeby Twoje usta z mymi się złączyły, 
żeby moje serce tylko dla Tobie biło 
i chcę żeby nas na świecie tylko dwoje było! 

Miłość jest piękna, Czasem przyjemna, Lecz 
Miłość jest piękna, 
Czasem przyjemna, 
Lecz tylko wtedy, 
Gdy jest wzajemna. 

Miłość, to znaczy, że jesteś przy mnie, miłość, 
Miłość, to znaczy, że jesteś przy mnie, 
miłość, to znaczy, że o mnie myślisz, 
miłość to sprawi, że mi się przyśnisz, 
miłość - cóż może być piękniejszego, 
niż nas dwoje w Dzień Walentego.  

Nie szukaj serca gorącego, Ani też serca 
Nie szukaj serca gorącego, 
Ani też serca wyrytego w skale, 
Ale poszukaj serca szczerego, 
Które kocha stale. 
 
Długo trzeba patrzeć w oczy, aby kogoś 
Długo trzeba patrzeć w oczy, 
aby kogoś dobrze znać, 
a w dodatku bardzo kochać, 
żeby swoje serce dać. 
 
Chcę Ci wyznać coś ważnego, bo dziś 
Chcę Ci wyznać coś ważnego, 
bo dziś dzień jest Walentego. 
Bardzo Cię kocham, 
a bez Ciebie wciąż szlocham. 

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim Dyk-
tandzie  ( nie dla) Mistrzów organizowanym przez Instytut Rozwoju 
Oświaty w Warszawie. 
Na podstawie kart odpowiedzi uczestników dyktanda przygotowano 
szczegółowe opracowanie wyników każdego ucznia. Zestawienie 
zawiera informacje o ilości zdobytych punktów i zajętym miejscu. 
Dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w swojej kategorii, 
zostały przyznane nagrody: 
1 miejsce - dyplom grawerowany i książka, 
miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i książka, 
miejsca od 6 do 15 - dyplom wyróżnienia. 
Osiemnastu uczniów dzielnie zmagało się z  dwoma częściami za-
dań: 
- dyktandem, 
- zasadami i ćwiczeniami ortograficznymi  w formie testu. 
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymywał +1 pkt, za złą -
1pkt. 
Dyplom uznania otrzymało 16 osób, a dwoje uczniów klas szó-
stych zdobyło wyróżnienie, Są to: 
- Wojciech Gabryelski z kl. 6b- 127 pkt 
- Wiktoria Wolny z kl. 6a- 126 pkt 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych 
wyników 

opracowała: M. Zaraś 

Wyniki ogólnopolskiego konkursu Dyktando 
( nie dla ) Mistrzów 

31 Styczeń 2014 
Międzynarodowy 

Dzień 
Przytulania 

       31 stycznia 2014 roku w PSP 24 odbył się Dzień Przytulania. 
Uczestniczyły w nim wszystkie klasy. Apel rozpoczęło się tym, że 
uczniowie klas szóstych wytłumaczyli co to takiego przytulanie. 
Otóż przytulanie to samo zdrowie , wspomaga odporność organi-
zmu, zmniejsza ryzyko chorób serca i niweluje objawy stresu. Samo-
rząd Uczniowski opowiedział też o tym, kto rozpoczął to święto i 
kiedy. Międzynarodowy Dzień Przytulania  zapoczątkowali w latach 
80. dwaj panowie- Kelvin Zaborneya i Adam Olis. Po tych informa-
cjach jeden z uczniów zawołał:  „Przytulajmy się” i wszyscy od razu 
poczuli się raźniej i weselej. Pozostali uczniowie chętnie zaczęli się 
przytulać. Każdemu się to spodobało  i myślimy, że w przyszłym 
roku będzie w naszej szkole znów taki apel z okazji tego święta. 

 
 
 
 
   
 
 
                                                                                 

opracowało:  koło redakcyjne 
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„W lesie” 

 Dnia 17.12.13 r. trójka przedstawicieli Samorządu Uczniow-
skiego (Kasia Sachoń 5b- zastępca, Agnieszka Pawłowska 6b, Kuba 
Kosiorek 6a- przewodniczący) razem z panią Barbarą Szwach wyje-
chała do MDK-u na XII Konferencję Samorządów Uczniowskich 
pt. „Młodzież w sieci. Współczesne narzędzia komunikacji – szanse 
i zagrożenia'.  
Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym , jak właściwie korzystać z Fa-
cebooka, a następnie oglądaliśmy film pt.:''Brak zasięgu''. Ten film 
ukazywał losy rozwiedzionej matki 10-letniego syna, który był uza-
leżniony od komputera. Chłopak wkradł się na stronę trzech dziew-
czyn z klasy, przerobił zdjęcie, które zostało dodane, a następnie 
zmienił hasło. W konsekwencji tego działania został zawieszony na 
2 tygodnie. W tym czasie musiał polecieć do swojego taty i jego 
córki, której nie lubił. Spotyka ducha, który go straszy, gdy jest sam 
z siostrą. W końcu rodzeństwo się polubiło i wszystko się dobrze 
układało.  
Moim zdanie wyjazd do MDK-u był bardzo ciekawy, ponieważ 
nauczył mnie poprawnie korzystać z internetu. Poza tym poznali-
śmy nowych znajomych, wymieniliśmy się doświadczeniami zwią-
zanymi z pracą w samorządzie. Było bardzo ciekawie! 
 

Opracowała - Kasia Sachoń 5B 

XII Konferencję Samorządów Uczniowskich Miasta 
Opola 

pt. „Młodzież w sieci. Współczesne narzędzia komuni-
kacji – szanse i zagrożenia” 

Wśród kolorowego lasu, 
gdzie się cisza miesza z szumem, 

piękno urok swój odciska, 
czułe serce to zrozumie . 

 
Tu sowa odezwie się czasem , 

tam dzięcioł w drzewo zastuka . 
W dal się echo niesie lasem 

i kukułka zakuka. 
 

Serce czuje spokój błogi, 
w głowie się z zachwytu kręci, 

wąska smuga leśnej drogi. 
Iść i iść!... bez końca nęci. 

 
Idziesz cieniem otulony 

zasłuchany w leśne dziwy. 
Słońce świeci w drzew korony. 

I góruje buk sędziwy. 
 

Błogie szczęście opromienia, 
lekkość ducha Cię unosi. 

Bicie serca wśród milczenia 
jeszcze prosi. 

 
 

Damian Kowol 6a 
PSP 24 Opole 

,,Wesołe  rybki” 

W  zielonej  wodzie , 
jakby  w  ogrodzie, 

rybka  ,rybce  szepce  tak: 
-Chciałabym  fruwać,  

tak  jak ptak 
z  listka  na  listek. 

- Wypluskać  się w  potoku, 
a   potem   się  suszyć  na  obłoku… 

Miło  tak  patrzeć,  
jak  wesołe  rybki  zza  szybki 

złote  i  srebrne, 
łuskami  tęczy  

pluskają  się  w  rzece  na  niby. 
Gdyby  tak  jeszcze  ćwierkać   umiały… 

Ale…  wszystko  to   mi  się  śniło 
chyba  w  maju, 

bo  przecież   rybki   nie  gadają.  
 
                                                                 

  Tomek Walerus  

         5. lutego 2014 roku o godzinie 9:00 w PG 5 odbył 
się konkurs sprawnościowy. Do gimnazjum pojechał zespół 
składający się z trzech osób: Wiktorii Wolny, Wojtka Gabry-
elskiego i Basi Łabędzkiej. W konkursie brały też udział inne 
szkoły: PSP 21, PSP 15, PSP 9, PSP 29. Turniej ten składał 
się z trzech etapów. W pierwszym  uczniowie brali udział w 
quizie językowym. Losowali pytania, na które musieli odpo-
wiedzieć w ciągu 10 sekund. Do następnego etapu przeszły 
tylko cztery drużyny. W drugiej części konkursu szkoły mu-
siały napisać dyktando ortograficzne. Do finału zostały za-
kwalifikowane tylko trzy drużyny z największą ilością punk-
tów. W trzecim etapie uczniowie musieli rozwiązać na czas 
krzyżówkę, z których poszczególne hasła dotyczyły trudno-
ści językowych. Finaliści konkursu otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe. Cała drużyna wspaniale się bawiła na tym 
teleturnieju i chociaż go nie wygrała, chciałaby go powtó-
rzyć. 
 

 
koło redakcyjne 

„Potyczki Językowe Szóstoklasistów” 
konkurs językowy w PG 5 



 

 

 
 

Serdecznie podziękowania dla p. Podemskich, Bieniek,  Mach, Skóra,  
Cebula,  Wasilewskiej za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi 

lżej” oraz dary dla zwierząt ze Schroniska „Mali Bracia”.  
 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Redaktor naczelny:   Wiktoria Wolny,    Kuba Kosiorek- zastępca redaktora, 
Tomasz Walerus,   Damian Staś,   Kuba Panic,   Daniel Michalski,   Paulina Sakowska,   Olga Krawczuk,   Wiktoria Pyka,    
Olimpia Siemiatkowska, 

   Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Kolorowanki na zimowa chandrę :) 


