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Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 
maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją 
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez 
sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad oparte-
go na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w 
sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła politycz-
ne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w 
ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie znio-
sła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowa-
nej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono 
Konstytucję na język litewski. 
Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów 
oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protek-
torem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obro-
nie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Frydery-
ka Wilhelma II została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspie-
rające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie 
ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata roz-
biorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, 
Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej 
Ojczyzny”. 
Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni 
uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. 
Sejm grodzieński (1793), aktem  w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czte-
roletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne. 
                                                                                                         
 

Wiktoria Pyka 

Konstytucja 3 maja 



 

 

1 maj Dzień Pracy 

2 maj Dzień Flagi 

3 maj Dzień Konstytucji  

26 maj Dzień Matki  

28 maja Finał Piłki ręcznej chłopców :)  

1 czerwca Dzień Dziecka 

5 czerwca IV Międzyświetlicowy Turniej Piłki 
Nożnej klas I-III 

Harmonogram wydarzeń 
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Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 
Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 
maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. 

Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które 
miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczo-
nych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 
8-godzinnego dnia pracy 

Paulina Sakowska 

Skąd się wzięła nazwa maj ? 
Maj – piąty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalenda-
rza gregoriańskiego, ma 31 dni. 

 
Niezapominajki 
Maj jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, a na południo-
wej jesiennym. W ciągu trwania miesiąca maja w Polsce dzień wy-
dłuża się do blisko 16,5 godziny 
Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius (zobacz: ka-
lendarz rzymski). Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga 
Merkurego. Została ona zapożyczona przez większość języków 
europejskich. W języku polskim określenie "maić" oznacza tyle 
samo, co stroić. Staropolska nazwa maja brzmiała trawień. 

Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej 
swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg 
Ojciec w maju stworzył świata. 

 
 

Wiktoria Pyka 

08.05.2014 Odbył się IX Międzyświetlicowy Tur-
niej Warcabowy klas I – III 

W rozgrywkach wzięli udział uczniowie klas I-III z PSP 
NR 15, 24. Turniej rozegrałam systemem "każdy z każ-
dym". Wcześniej przygotowałam stanowiska z planszami 
wraz z nr stolików. Po wejściu do świetlicy poprosiłam 
dzieci, aby stanęły w półkolu. Wyjaśniłam uczniom, jakie 
obowiązują zasady podczas turnieju. Szczegółowo omó-
wiłam regulamin konkursu. Kolejno losowałam pary, z 
każdej grupy wiekowej. Rozgrywki trwały bardzo krótko, 
mimo to, nikomu się nie nudziło. Każdy był ciekaw, kto 
zajmie to szczególne PIERWSZE MIEJSCE. Turnieje 
przebiegły w miłej atmosferze. Towarzyszyły im ogrom-
ne emocje. Największa rywalizacja była wśród uczniów 
klas III. Zwycięzcy turniejów otrzymali nagrody oraz 
dyplomy, pozostali uczestnicy na pocieszenie – słodko-
ści. 

Oto wyniki:  

II miejsce klas I – Adrian Dycewicz 1a 
III miejsce klas I – Kuba Deberny 1a        
I miejsce klas III – Konrad Chojecki  3b  
III miejsce klas III – Krzysiu Przyszlak 3b  
 
Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie 
nagród i statuetek. 

Turniej przygotowała: p. Ania 
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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.  

 
Apel 3 maja 

 
 28 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbył się uro-
czysty apel z okazji święta Konstytucji 3 maja. Apel przygo-
towała klasa 6a z pomocą klas 5a i 5b. Uczniowie zaprezen-
towali inscenizację, która miała przybliżyć nam ten ważny 
moment historyczny. Wcielali się oni w różne postacie, 
min.: Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, mieszczan, 
carycę Rosji Katarzynę II, cesarza Austrii Józef II, króla 
Prus Fryderyka, dwóch szlachciców, współczesnego  Kubę  
i Myszkę Komputerową. Uczniowie klasy 6a zadbali o pięk-
ne stroje historyczne oraz ciekawą choreografię sceny. Apel 
oprawiła muzycznie klasa 5a i 5b poprzez pieśni patriotycz-
ne o Polsce. Na koniec został przeprowadzony konkurs. Kla-
sy musiały wybrać jednego przedstawiciela, który musiał 
odpowiedzieć na trzy pytania związane z przedstawieniem. 
Nagrodą była piątka z historii. Przeżyliśmy ciekawe chwile 
minionych lat, co widać na zdjęciach…. 
 

 koło redakcyjne 
 
 
 
 

Pierwsze kroki ku samorządności 
 
 Dnia 9.05.2014r  przedstawiciele  SU w składzie: Kuba 
Kosiorek, Basia Łabędzka, Kasia Sachoń  uczestniczyli w 
konkursie pt : „ Pierwsze kroki ku samorządności”  orga-
nizowanym przez PSP 5 w Opolu. Nasza szkoła zajęła 
czwarte miejsce. Pierwsze miejsce miała szkoła PSP9, dru-
gie PSP 15 Opole, trzecie PSP 8. 
Pierwszym etapem było zaprezentowanie plakatu jak spę-
dzamy przerwy w szkole. Wykonaliśmy go w naszej szkole. 
Drugi etap to przygotowanie  w grupach propozycji, co 
chcielibyśmy zmienić  na przerwach. Trzeci etap to przygo-
towanie  obrazka, na którym miała być nasza wymarzona 
szkoła. Czwarty etap to  gry sprawnościowe na długich prze-
rwach z pomocą sznurka, papieru, butelek po wodzie i kre-
dy. Gdy skończyliśmy czwartą konkurencję , był poczęstu-
nek -ciastka i soczki. Potem ostatnie zadanie, czyli kalambu-
ry. 
Bardzo się tam każdemu podobało . 
 

   Kuba Kosiorek 6a 

„Lekcja żywej historii” 
 

Dnia 7.06.2014r o godzinie 9:00  w PSP 24 Opole 
odbyło się przedstawienie historyczne. Prowadzili je 
dwaj panowie z bractwa rycerskiego. Opowiadali o 
Mieszku I i o wczesnych czasach Bolesława Chro-
brego. Były tam pokazane kolczugi, tarcze i miecz. 
Odgrywano scenki wraz z wybranymi uczniami, któ-
rzy zostali przebrani w cesarza, króla, rycerzy, wo-
jów, itd. Atrakcją było to, że dzieci z widowni 
uczestniczyły w spektaklu. Zaprezentowano jak 
chroni kolczuga. Przedstawienie to było udane, 
śmieszne i polecamy je innym. Z resztą zobaczcie 
sami ile emocji było na zdjęciach z tego spekta-
klu…. 

                                                         
 

 koło redakcyjne 
 

 
 
 
 

„Mistrz Ortografii”  
 
Dnia 8.05.2014 odbył Wojewódzki Konkurs Orto-
graficzny o tytuł  „Mistrza Ortografii” w PSP 5w 
Opolu.. Przybyło wiele szkół podstawowych. Naszą 
placówkę reprezentowali uczniowie klasy 6a- Wik-
toria Wolny i Daniel Michalski. Konkurs rozpoczę-
liśmy od dyktanda, a zakończyliśmy na teście. Dyk-
tando było trudne już na początku,  a test, który po-
czątkowo był łatwy, okazał się niezłym labiryntem 
pułapek ortograficznych. Po zakończeniu pisania 
pierwszej części odbyła się przerwa. Była całkiem 
długa, więc mogliśmy odpocząć. Konkurs zakończył 
się pomyślnie , Wróciliśmy zadowoleni z pamiątko-
wymi dyplomami. 
 

Daniel Michalski 

Podpatrzone reporterskim okiem :)  
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Recenzja książki „Tajemniczy Kot” 
 
Ostatnio przeczytałem książkę  ,,Tajemniczy kot „. 
Gdy ją wypożyczyłem to miała piękną  okładkę   
i wspaniałe ilustracje. Po pierwszym rozdziale  
chciało mi się śmiać, a po drugim  jeszcze bardziej . 
Było w tych rozdziałach dużo czarów  i rzeczy, które 
nie są możliwe dla człowieka, np. latała bielizna. Na 
szczęście złapali winowajców i przestali oskarżać  
czarownice. Ale znowu następne rozdziały były do-
syć smutne, ponieważ wiedzmy i kot musieli pole-
cieć na wyspę czarownic. Tamtejsza królowa zabro-
niła dorastania, co było bardzo straszne i czarownice 
nie mogły dać sobie rady . Dlatego poprosiły 
…………………….. 
         Moim zdaniem ta książka jest bardzo uczucio-
wa i ciekawa. Dodatkowo jest dobrym przykładem 
dla dzieci, że trzeba zawsze pomagać. Polecam ją 
wszystkim, którzy lubią przygodowe i uczuciowe 
książki. 

                                                                                              
Tomasz  Walerus 

 
 

 
Recenzja książki „ Ten obcy” 

 
 Autorem książki „ Ten obcy ”jest Irena Jurgielewi-
czowa . Napisała książkę głównie dla dzieci i mło-
dzieży . Bohaterami byli: Julek , Ula, Marian, Pestka                
i Zenek. Pewnego dnia na wyspę Julka, Uli, Pestki  
i Mariana zjawia się nieznany chłopiec. Okazuje się , 
że ten chłopiec ma na imię Zenek i przychodzi z 
Wrocławia. Czwórka przyjaciół zaczyna się nim 
opiekować. Przestraszony Zenek chce im uciec, ale 
oni mu nie pozwalają. Chcę znaleźć swojego wujka, 
którego szuka już od dawna . Pozwalają zgubie za-
mieszkać na wyspie. Co- dziennie przynoszą mu 
jedzenie i picie . Pewnego dnia Ula przychodzi z 
psem Dunajem, Zenek się z nim zaprzyjaźnia . Po 
paru dniach Marian i Zenek zaczynają się kłócić.  
Bezdomny chłopiec ze zranioną nogą odchodzi  
i idzie do swojego wujka do Warszawy. Wszyscy to 
zaczęli przeżywać . Pewnego dnia …. 
      „ Ten obcy ” to książka bardzo interesująca , nie 
ma żadnych wad tylko ma same zalety .Pięknie do-
brane wszystkie sytuacje do siebie. Ta książka bar-
dzo mi się podobała 
 

                                                                                                                         
Kuba Kosiorek 6a 

 
 

Recenzja książki ,, Ten obcy ‘’- Irena Jurgielewiczo-
wa  
 
 
 Książka ,, Ten obcy’’ zrobiła na mnie duże wrażenie. Choć to lek-
tura, wbrew pozorom świetna. Pełna zagadek i przygód. Jest ona 
doskonałym przykładem dla dzieci i dorosłych. Opowiada ona o 
czwórce przyjaciół, którzy znaleźli śpiącego pod leszczy-
ną ,,obcego”. Zenek zwany Obcym  był w bardzo trudnej sytuacji 
rodzinnej. Jak się później okazało to wartościowy chłopiec. Uciekł                 
z domu z powodu alkoholizmu ojca. Szukał wujka, u którego mógł 
znaleźć opiekę. Tak naprawdę Zenek nigdy nie… 
          W książce najbardziej podobało mi się to, że było w niej dużo 
przygód  i zagadek. 

                                                                                                                        
Wiktoria Pyka 

 
 
 
 
 
Recenzja książki „ Opowieści z  Narni” 

 
Książka opowiada historię czwórki rodzeństwa - Łucji, Zuzanny, 
Edmunda i Piotra - które odnajduje drogę do tajemniczej krainy- 
Narni zamieszkałej przez mityczne stworzenia i mówiące zwierzęta. 
Bramą do tego niezwykłego świata okazuje się stara szafa w wiej-
skim domu należącym do…………… 
      Uważam , że ta lektura jest bardzo ciekawa i bardzo przyjemnie 
mi się ją czytało .  
 

Grzegorz Galikowski 
 

 
 

 
Recenzja książki - ,,Klub Ratowników Zwierząt – 
Dom dla Pegaza” 
 
Autorkami tej książki są Ellen Weiss i Mel Friedman. Głów-
nymi bohaterkami tej powieści są cztery dziewczynki: Lisa, 
Eliza, Molly, Abby i oczywiście mały konik o imieniu Pegaz. 
Książka opowiada o dziewczynce, która ma na imię Abby i za 
swoje zarobione pieniądze jeździ konno w stadninie prowa-
dzonej przez Sama i Janet Averych. Tata dziewczynki nie 
chce słyszeć o jej pasji ……. 
 Uważam, że ta książka jest bardzo ciekawa i pełna 
przygód. Atutem jest szybka i dynamiczna akcja. Według 
mnie ta książka nie posiada wad, lecz same zalety. Osobiście 
uważam, że warto ją przeczytać. 
 
 

Olimpia Siemiątkowska 
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Recenzja książki „Pinokio” 
 
Autorem książki jest Carla Collodi. To jest piękna baśń o 
lekkomyślnym pajacyku, wystruganym z drewna, który 
po przeżyciu wielu niezwykłych, często dramatycznych, 
przygód zamienia się w mądrego i gotowego do poświę-
ceń chłopca………………. 
         Naprawdę polecam tę książkę. Jest bardzo ciekawa i 
pełna przygód. 

 
 Marcin Matuszek 

 
 

 
Recenzja książki ,,Ten Obcy” 

 
Książkę napisała polska pisarka -Irena Jurgielewiczowa. 
Autorka w świetny sposób ukazuje problemy młodzieży. 
Książkę może tak naprawdę czytać każdy- dorośli, gimna-
zjaliści oraz uczniowie chodzący do szóstej bądź piątej 
klasy szkoły podstawowej. I. Jurgielewiczowa opisuje 
codzienne życie nastolatków i ich problemy, w książce 
pojawia się wątek miłosny. 
Bohaterami powieści jest paczka przyjaciół – Ula, Pestka, 
Marian i najmłodszy z nich Julek. Pewnego dnia dzieci 
wyruszyły pobawić się na wyspie – codziennym miejscu 
spotkań. Znalazły tam pewnego chłopca śpiącego pod 
leszczyną. Po przebudzeniu obcy nie chce rozmawiać z 
dziećmi, a Ula zauważa, że nieznajomy ma ranę na nodze. 
Dziewczynki namawiają chłop-
ca…………………………………………….. 
      Książka bardzo mi się spodobała, ponieważ akcja to-
czy się bardzo szybko, jest mnóstwo zwrotów akcji, a ca-
łościowe wykonanie jest świetne. Na pewno poleciłabym 
tą książkę nie- jednemu uczniowi. 
 
 

Olga Krawczuk 
 

 
 
Recenzja książki „Ten obcy” 
 
„Ten obcy” to opowieść przygodowa, opisująca wakacyjne 
przygody przyjaciół, mieszkających w Olszynach. Celem książ-
ki jest przybliżanie nam życia Uli, Pestki, Mariana, Julka oraz 
poznanego przez nich Zenka. Chłopiec Zenek był dla nich ob-
cy, ale do czasu, ponieważ chłopiec opowiedział czwórce dzieci 
w jakiej jest sytuacji. Jego matka zmarła,                 a ojciec się 
nim nie zajmował. Uciekł z domu dlatego, że ojciec się rozpił. 
Szukał swojego  wujka z myślą….. 
              Ta książka zrobiła na mnie bardzo duże wraże-
nie. 
 

Paulina Sakowska 

,,Wiedźmin Sezon Burz” – recenzja książki 
 
,,Wiedźmin Sezon Burz” jest to książka bardzo ciekawa, 
lecz nie bardzo logiczna. 
Autor j Andrzej jest Sapkowski, ale nie postarał się tym 
razem. Wiedźmin Geralt nie popisał się swą 
„wielkością”, jak w poprzednich tomach. Już na począt-
ku zabija potwora, lecz w nieco dziwnym stylu. Wyko-
rzystuje do tego zwykłych ludzi. Wyrusza do miasta Ke-
rack, gdzie jego broń zostaje skradziona, ale on nadal nie 
przegrywa. Jest  zbyt silny nawet jako mutant. Zabija 
demony oraz magów bez swych magicznych broni. 
Oznacza to, że autor daje mu za dużo siły, co jest po-
ważną skazą tej serii. Posiada wiele zalet, jednak rów-
nież wiele wad. Książka ta trochę mi się spodobała 
względem detali, lecz nie bardzo pod względem fabuły.  

 
Daniel Michalski 

 
 
 

Recenzja książki - „Dziennik Cwaniaczka – 
Ubaw po pachy” 
 
Autorem tej książki jest Jeff Kinney. Głównym bohate-
rem jest chłopak  o imieniu Greg. Ma on dwóch braci: 
starszy Rodrick i młodszy Manny. Jego najlepszym 
przyjacielem jest Rowley, z którym przeżywa różne 
przygody. Akcja tej książki toczy się podczas wakacji. 
Greg ze swoimi rodzicami miał jechać nad morze, lecz 
w ostatniej chwili Moim zdaniem książka ta jest bardzo 
zabawna i pełna przygód. Polecam ją wszystkim, bo bar-
dzo szybko się ją czyta i ma wiele obrazków. 

 
Wiktoria Wolny 

 
 
 
 

Recenzja książki - ,,Tomek w tarapatach” 
 

 
Książka ,,Tomek w tarapatach’’ jest książką przygodo-
wą. Jej bohaterem jest Tomek, który poszedł do portu, 
gdyż chciał odwiedzić Polskę. Niestety wsiadł  nie na 
ten statek. Musiał się kryć przed ludźmi . Popłynął na 
afrykańską wyspę . Niestety znaleziono pasażera na ga-
pę.   
       Polecam tę książkę . Była ciekawa, trzymała czytel-
nika w napięciu i często zaskakiwała akcją. 

                                                                                       
Damian Staś 
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Symbole narodowe  

 
Flaga  
 
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią skład-
niki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej 
Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w 
dwóch poziomych, równoległych pasach tej sa-
mej szerokości, z których górny jest koloru bia-
łego, a dolny koloru czerwonego. Od 2004 roku 
2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Godło  
 
Według załącznika nr 1 do Ustawy, jest to biały  
orzeł w złotej koronie ze złotymi szponami i 
dziobem, zwrócony w prawo umieszczony jest 
na czerwonym polu, lekko zwężającej się ku do-
łowi tarczy herbowej.  
 
Hymn 
 
 
 

Pierwotnie hymn, jako Pieśń Legionów Polskich 
we Włoszech, został napisany przez Józefa Wy-
bickiego. Autor melodii opartej na motywach 
ludowego mazurka właściwie mazura jest nie-
znany. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 
we włoskim miasteczku Reggio nell'Emilia w 
Republice Cisalpińskiej w dzisiejszych Wło-
szech . Pierwszy raz została wykonana publicz-
nie 20 lipca 1797 roku. Tekst ogłoszono po raz 
pierwszy w Mantui w lutym 1799 w gazetce 
"Dekada Legionowa". 
 
 

 
Damian Staś 

  

2 maja – Dzień Flagi 
 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wpro-
wadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między 
świętami: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja - Świętem 
Konstytucji 3 Maja. 

Obchody                                                                                                                      
Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patrio-
tyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w dniu 2 maja 2009 ponad 
500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych 
wcześniej i równocześnie uniesionych parasolek. Była to praw-
dopodobnie największa utworzona flaga w Polsce z okazji Dnia 
Flagi. W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie w tym 
dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent 
Lech Kaczyński i jest kontynuowany przez jego następcę, Broni-
sława Komorowskiego. 

Ustanowienie Święta         

                                                                                                                  
15 października 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłynął posel-
ski projekt (autorstwa grupy posłów PO) zmiany ustawy o godle, 
barwach i hymnie RP, ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Co 
wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór 
dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w którym 
Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Pol-
ski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, 
oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. W toku 
prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 
zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem 
Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. 
Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 usta-
nowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

Opracowała: Olga Krawczuk 
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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.  
 

List Tomka :)  

 
 

Sukces techniczny 
Damian Staś uczeń klasy 6a został laureatem zdobywając I 
miejsce w Wojewódzkiej Wystawie Twórczości Technicz-

nej dla uczniów Szkół Podstawowych  w województwie 
opolskim. 

Sukcesy literackie 
Weronika Pawełczak z klasy 6b zdobyła II miejsce w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Literacko – Ekologicznym  zorga-
nizowanym przez PSP 15 w Opolu. 
 

Gratulujemy !!! 
 
 
 

Wycieczka do Jabłoniowego Sadu 
 

20 maja 2014 klasy 6a i 6b wybrały się do Jabłoniowego 
Sadu w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Techno-
logii. Kiedy przyjechaliśmy już na wejściu gospodarze nas 
miło przywitali i przedstawili się. Musieliśmy wykazać się 
umiejętnościami językowymi, ponieważ przyjechały tam 
osoby z innych krajów. Potem pani gospodarz podzieliła nas 
na grupy i rozdzieliła zadania. Wyznaczyła też trzech  repor-
terów.  Pierwsze stoisko zajmowało się badaniem wody na 
podstawie bioindykatorów. Następne dwa zadania polegały 
na budowaniu filtru wodnego. Kolejna grupa uczniów zaj-
mowała się zapachami wody i jej odczynami Ph. Na piątym 
stoisku łowiono organizmy żyjące w wodzie i blisko niej. 
Następna grupa budowała zwierzęta z zużytych kapsli, bute-
lek, opakowań, patelni, śrubek, gwoździ itp.  Przy kolejnym 
stoisku trzeba było utworzyć zielnik z roślin znajdujących 
się na pobliskim polu i łące. Ostatnia grupa sprawdzała czy 
glina przepuszcza wodę. Wszystko to toczyło się pod czuj-
nym okiem reporterów. Gdy uczniowie wykonali zadania, 
czekał na nich obiad. Na koniec zostały przeprowadzone 
prezentacje dotyczące wypracowanych tematów. Było dużo 
ciekawostek i przeżyliśmy sporo wrażeń. 
 

 
koło redakcyjne 

Tomek  Walerus   
kl. 6a 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr  24  w  Opolu 
opiekun: Małgorzata Zaraś  
 

                                                                                                                             
Opole 05.04.2014 

 
 
 

Drogi Filipie! 
 

        Na początku mojego listu chciałbym Cię ser-
decznie pozdrowić. Piszę do Ciebie ,gdyż mam Ci 
coś bardzo ważnego do powiedzenia.     
        Jak  wiesz jesteś moim  najlepszym  kolegom i 
nikt tego nie zmieni. Nie gniewaj się ,że mówię Ci to 
tak późno, ale szybciej jeszcze nie było wiadomo 
czy podejmiemy tę decyzję.               
         Otrzymaliśmy  od dziadka domek z dużym 
ogrodem na Mazurach. Znajduje się on nad pięknym 
jeziorem, w którym można się kąpać, łowić ryby, 
pływać łódką i miło spędzać czas. Miejscowość  ta 
jest otoczona   ładnym ,czystym  lasem, gdzie  latem 
będziemy zbierać  grzyby, owoce leśne i podglądać 
zwierzęta.  Dlatego też podjęliśmy  decyzję wraz  z 
całą  rodziną, że  przeprowadzimy się w te piękne 
miejsce po zakończeniu roku szkolnego.   
          Wiem, że ta wiadomość będzie dla Ciebie za-
skoczeniem, ale pozostaniesz dla mnie nadal moim 
najlepszym  przyjacielem, z którym zawsze o 
wszystkim mogę porozmawiać i  dobrze się  bawić.  
Już dziś zapraszam Cię na wakacje do mnie na Ma-
zury, gdzie świetnie spędzimy czas. Zwiedzimy cie-
kawe miejsca .Dalej chcę z Tobą utrzymywać kon-
takt i chociaż będzie dzielić nas odległość, to i tak 
będziemy się odwiedzać.                                                                                                                                                                                                                                      
          Na tym kończę mój krótki list i przesyłam po-
zdrowienia dla Ciebie i całej Twojej rodziny. 

                                                                                                                         
 

Tomek  
                                                                                                               



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Gotowickich, Podemskich, Matuszek, Poź-
niak, Bieniek ... 

za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz nakrętki dla 
dzieci z PP Integracyjnego.   

 

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 wiosenne przesilenie :) 


