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 12. marca 2014 roku w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu 
odbył się  DZIEŃ  OTWARTY pod 
hasłem „Dziś przedszkolaki, jutro 
pierwszaki”. W tym wyjątkowym dniu 
do naszej szkoły przybyły  grupy 
przedszkolaków. Były to PP 22 
(Smerfy), PP 22 (Tygryski), PP 22 
(Krasnoludki), PP 33 (Grudzice) oraz 
PP 44 (Metalchem). Zajęcia zaczęły się 
o godzinie 12:00, a skończyły o 15:30. 
Atrakcjami dla przedszkolaków było: 
malowanie twarzy, zajęcia na sali gim-
nastycznej, podróż po mini ZOO, zaję-
cia przy tablicy interaktywnej, zabawa 
„Mój przyjaciel z bajki”, wizyta  w 
pracowni komputerowej, zabawy logo-
pedyczne, gry  na placu zabaw oraz 
zabawy ruchowe Batti Strauss. Najlep-
szą atrakcją było mini ZOO. Dzieci 
oglądały wtedy takie zwierzęta, jak: 
króliki, psy, koty, chomiki, rybki, 
szczury, żółwie, papugi. 
Dzieci mogły zobaczyć sale w naszej 
szkole oraz poczęstować się zdrowymi 
przekąskami. To był dzień pełen wra-
żeń, co widać na zdjęciach…. 
 

 
koło redakcyjne 

 

Dzień Otwarty w PSP 24 Opole 

 



 

 

 
8 marca - Dzień Kobiet  

 
10 marca - Dzień Mężczyzn  

 
20 marca - Początek astronomicznej  

wiosny  
 

21 marca - Międzynarodowy Dzień 
Walki z Dyskryminacją Rasową, Mię-

dzynarodowy Dzień Poezji 
 

25 marca - Zwiastowanie Pańskie 
(Dzień Świętości Życia)  

 
27 marca - Międzynarodowy Dzień 

Teatru 
 

30 marca - Zmiana czasu z zimowego 
na letni  

 
1 kwietnia -  Sprawdzian kompetencji 

po klasie 6  

Harmonogram wydarzeń 
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Skąd wzięła się nazwa Marzec ? 
 

Nazwa Marzec pochodzi od łacińskiego "Martius mensis"- co znaczy "miesiąc poświęcony Marsowi". Starożytni Rzymianie 
wierzyli w wielu bogów, każdy z nich zajmował się czymś innym. Mars był bogiem wojny, którego przychylność wpływała na 
wynik walk. 
 

Kuba Panic 

Przysłowia na marzec 
 

W marcu jak w garncu. 
Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 
Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 
Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie 
zawadzi. 
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce ja-
śnieje, to rolnik się śmieje. 
Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 
Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 
Marzec zielony - niedobre plony. 
Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie 
rok głodny. 
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy. 
Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie 
dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą. 

 
Kuba Panic 

 

Dzień wiosny 
 

Na półkuli północnej pierwszy dzień kalendarzowej wio-
sny w 2014 roku przypada w czwartek 20 marca. Z po-
czątkiem wiosny staje się dłuższa noc. Wiosna zaczyna 
się równonocą wiosenną, a kończy się przesileniem let-
nim 

 

  
 
 

Paulina Sakowska 
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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.  

 
Konkurs recytatorski ,,Słowo 2014” 

 
19 marca, już po raz siedemnasty, odbył się Konkurs Recytator-

ski SŁOWO.  W tegorocznej edycji wzięło udział 23 uczniów 

szkół podstawowych i 15 gimnazjalistów. Konkurs organizowany 

od 1998 roku jest skierowany jest do uczniów opolskich szkół 

podstawowych i gimnazjów. Jego główne cele to: 

-zachęcenie do czytania i poszukiwań literackich, popularyzacja 

literatury pięknej, dbałość o żywe słowo oraz poszukiwanie roz-

wiązań interpretacyjnych utworów poetyckich i epickich. W swo-

jej ocenie jury kierowało się doborem repertuaru, walorami arty-

stycznymi prezentowanych tekstów, interpretacją, dykcją  i ogól-

nym wyrazem artystycznym. Naszą szkołę prezentowali: Maciej 

Głódź-kl.5b, Marta Skibińska i Weronika Nowotny-kl.5a. 

Wszyscy otrzymali podziękowania. Gratulujemy ! 

 

koło redakcyjne 

 
 
 

„Światowy Dzień walki z otyłością” 
 

7 marca 2014 roku w naszej szkole odbył się apel z 
okazji „Światowego Dnia walki z otyłością”. Popro-
wadziły go osoby z Samorządu Uczniowskiego -
Basia Łabędzka, Olimpia Siemiątkowska i Wiktoria 
Wolny. Jako pierwsza głos zabrała Wiktoria, która 
wytłumaczyła co to jest otyłość, następnie Olimpia 
opowiedziała o sposobach zapobiegania otyłości. 
Pod koniec Basia zapowiedziała występ zespołu ta-
necznego „Motylki” prowadzącego przez panią An-
nę Matukin-Pakuszyńską. Po występie zabrała głos 
pani Dyrektor  i zaprosiła wszystkich do wspólnego 
tańczenia zumby prowadzonej przez panią z PG4. Po 
tanecznym rozgrzaniu się  głos przejął Samorząd 
Uczniowski, który poprosił o podejście do stoiska  z 
jabłkami przygotowanymi przez Agencję Rynku 
Rolnego. Po poczęstunku uczniowie rozeszli do 
swoich klas. Nasze wrażenia są widoczne na zdję-
ciach…      

koło redakcyjne 
 
 

  

Podpatrzone reporterskim okiem :)  
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,,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 zapomi-

nają, 
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 kl. 6a  
PSP 24 Opole 

 
 
 
 
 

„Schronisko” 
 

Jest takie miejsce pełne smutku, 
gdzie zwierząt żyje wiele. 

Są biedne kotki, samotne pieski, 
każdy z nas może zostać ich przyjacielem. 

 
To miejsce schroniskiem nazywa się. 
Tam znajdziesz kogoś, kto polubi Cię. 

Przytuli się, poliże nos, 
ogonkiem zamerda lub wyda głos. 

 
Więc przyjdź do schroniska! 
Przygarnij pieska lub kotka! 

Niech i jego mała radość spotka! 
I pomyśl sobie, że to nic nie kosztuje. 

Każdy zwierzak dobrego serca potrzebuje. 
 

Teraz i Ty możesz odmienić ich los, 
więc przyjdź do schroniska i przygarnij 

kogoś. 
 
 

Zuzanna Nogosek 
kl.5a 

PSP 24  

 „Wypasione mleko”  
 
 

Mruczy krowa na polanie:   
,,-Wydój, wydój mnie mój panie!  

Mam ja mleko doskonałe: 
zdrowe, białe, pyszne całe ! 

Lepiej wypij te od krowy  
Niż ze sklepu i marketu.” 

Tak Ci powie farmer młody,  
który doi swoje krowy.  

 
 

Emilia Matuszewska 
kl.5b 

PSP 24 
 
 
 
 

„Letnia przygoda” 
 

Letnią porą podczas wakacji, 
kiedy słońce mocno grzało, 

wybraliśmy się do lasu, 
bo nam przygód było mało. 
Szliśmy sobie dróżką leśną 

pogwizdując kujawiaka, 
aż tu nagle coś znienacka  

wyskoczyło nam zza krzaka. 
Janek w prawo, Zosia w lewo, 

a ja szybko hop na drzewo. 
Spodziewamy się groźnego zwierzaka, 
jednak Paweł złapał małego kociaka.  

Kot do torby, my ruszamy  
i go z sobą zabieramy. 

Nad głowami sokół fruwa, 
a za drzewem leśniczy czuwa. 

Opowiada nam o lesie, 
pokazuje też zwierzęta, 

każdy z nas z uwagą słucha 
i chce wszystko zapamiętać. 

Po ścieżce kica zajączek 
w zaroślach sarna się pasie, 

dzika mijamy z daleka  
ratując życie nasze. 

Na ciekawych opowieściach 
czas nam bardzo szybka mija. 
Nim zdążyłem się obejrzeć, 

już zegarek piątą wybija. 
Ubrudzeni jagodami  

do domu szybko wracamy. 
Kot śpi w torbie, my zmęczeni, 
przygód na dzisiaj dosyć mamy. 

 
 

Damian Staś  kl. 6a  PSP Nr 24 Opole  

„Przyjaźń” 
 

 Przyjaźnimy się od zawsze, 
rano, wieczór, jutro także. 
My kochamy swoje cechy, 
ładnie dbamy, by je mieć  
i codziennie tego chcieć. 

 
A jak nie masz dziś ochoty 

na wybryki i na psoty, 
chodź tu do nas, 

będzie miło i wesoło. 
 

Każdy uśmiech ma na twarzy, 
czego tu nie zauważyć? 

Śmiać lubimy się codziennie, 
wtedy w życiu jest piękniej. 

 
Uśmiech rano i  w południe, 
a wieczorem jest już cudnie. 

Zasypiamy uśmiechnięci, 
a wstajemy wypoczęci. 

 
Wypoczęci, uśmiechnięci, 

dzień z pewnością się rozkręci. 
Przyjaźnimy się od zawsze- 

dzisiaj, teraz, jutro także. 
 

Emilia Kopydłowska kl. 5b  
 
 
 
 

 
„Piesek” 

 
 

Był raz sobie piesek mały-  
myślał , że jest doskonały. 

Figlował , rozrabiał i świrował,   
a potem niestety żałował. 

 
Wszyscy byli źli na niego,  

ponieważ chcieli mieć przyjaciela 
dobrego. 

Piesek czuł się nieważny,  
był to problem poważny. 

 
Szczeniak uciekł od właścicieli,  

a oni zrozumieli , że za dużo chcieli.  
Bardzo za nim tęsknili  

i już zawsze byli dla zwierząt mili. 
 
 
 

Katarzyna Dallak 
kl. Va  
PSP 24  
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„ Przyroda” 
 

Dziś ekologia modne słowo, 
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 
od  dziś przyrodzie my pomagamy. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 
to wiedzą  nawet małe dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew. 
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

po co dzieci mają się smucić. 
Niech barwny motyl siada na kwiatkach, 

żyje  tak krótko, niech wolny lata. 
A zimą … nakarm głodne ptaki: 
sikorki , wróble, wrony i szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 
będą  Ci ptaszki śpiewały. 
Ekolodzy z nas wspaniali. 

Matka Natura nas wynagrodzi, 
gdy o przyrodę będziemy dbali. 

 
                                                                                                 

Szymon Wrzeciono 
kl.5a 

PSP 24 Opole 
 
 

 
 
 
 

Uwielbiam zmęczenie, 
tych ciał przepocenie. 

Bieg ze światła szybkością 
i mierzenie się z wysokością. 

  
Gdy wchodzę na boisko 

widzę wspaniałe widowisko. 
Cel to grać i zwyciężyć. 

muszę się sprężyć. 
  

A w sporcie o dobrą zabawę chodzi 
i przegrać nic nie zaszkodzi. 

Solo, zespół czy drużyna 
mecz o medal i puchar się zaczyna. 

  
Sport jest ukojeniem 

fizycznym- emocji uśpieniem. 
Bo przy sportowym wycieńczeniu 

nie myślę o życia cierpieniu. 
 
 

Monika Maczulis  
kl. 5b  

 PSP 24  

,,Kotki  na  drzewie” 
 

Usiadły  na  wierzbie  
szarobure  kotki. 

Ile  tam  jest  kotków  
na  gałązkach  wiotkich! 
Nie  widziałem  jeszcze  
tak  dziwnego  kotka, 
który  nie  miał  nóżek 

i  nie  biegał po płotkach. 
Nie  widziałem  jeszcze  
tak  dziwnego  kotka, 
który  nie  pił  mleka  

z  kolorowego  spodka. 
Kotki , koteczki  z gałązek  wierzbowych 

zejdźcie  tutaj  do mnie   
w  poranek  majowy!  

                                                               

Tomek Walerus kl. 6a 

 

 „Medalistka” 
 

Ta urocza Justyna, 
kochana sportsmenka, 

dzielnie w Soczi się spisała 
i rywalki pokonała, 

z bólem i pękniętą stopą  
pobiegła po złoto. 

 
Nasza  złota medalistka 

pięknie się spisała, 
bo swoich rywali  
z dumą pokonała. 

 
Oliwia Czaprowska V "b" 

 
PSP 24 Opole 

kl.5b 
 
 

„Moja psina” 
 

Jest taką małą, piękną spryciarą,  
szczeka na rowery 

 i chodzi na spacery, 
nie lubi coli,  

bo to mój pies Poli. 
Ma też siostrzyczkę, 

 mniejszą księżniczkę, 
 jest to Roxy,  

ale wolę nazywać ją Boxy,  
A kiedy wychodzą na dwór,  

próbują porwać mojej mamy kaptur, 
są wtedy bardzo niegrzeczne 

oraz bardzo śmieszne.  
Kocham Poli nad życie i to całkowicie.  

 
Klaudia Maczulis kl. 5b 

 
„Moja pasja” 

 
Kocham grać piłkę nożną i w piłkę 

ręczną też, 
Bo to jest dla mnie ważna rzecz. 
Gdy wolne od szkoły mam, to na 

boisko wyruszam sam. 
Gram z kolegami i z siostrą też, 
Bo sport to zdrowie sam o tym 

wiesz. 
Lekcje W-Fu lubię najbardziej 

Szkoda, że inne przedmioty mniej. 
Piłka moim przyjacielem jest i nic 

tego nie zmieni, 
Być może kiedyś moje życie się 

zmieni. 
Będę piłkarzem i takie marzenie 

mam. 
Będę trenował i wszystko z siebie 

dam. 
 
 

Jakub Wolny 
kl. 5a 

PSP 24 Opole  

 

 
“ Wiem, co chcę “ 

 
Idę przed siebie. Czasem się poty-

kam, 
niekiedy  żałuję, czasem dziękuję, 

zawsze proszę, czasem nie mam już 
siły. 

Idę przed siebie. Mam swoje marze-
nia, 

 na twarzy uśmiech, niekiedy mam 
łzy, 

znam swoją drogę, mam swój plan. 
Idę przed siebie. I choć wydaje się, 

że już umiem, 
wciąż upadam. Ale idę przed siebie 

z nadzieją, 
że kiedy już braknie sił, by wstać, 
ktoś poda rękę i powie, że będzie 

dobrze. 
Wtedy idę naprzód, nie patrzę 

 na to, co było kiedyś, 
tylko patrzę na przyszłość  

i już wiem co chcę osiągnąć . 
 
 

Jakub Kosiorek 
 kl. 6a PSP  Nr 24 Opole  
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„Gwiazdka” 
 

Był raz domek mały, 
W którym dzieci na gwiazdkę czeka-

ły. 
Kiedy gwiazdkę ujrzały 

Do pokoju szybko poleciały. 
 

W stojaku wysoka choinka stała, 
i pełno ozdób na sobie miała. 
Lampki, które na niej świeciły 

Pokój pięknie oświetliły. 
 

Gwiazdka już na niebie świeci 
i woła wszystkie dzieci 

Aby do stołu już zasiadły 
i kolację ładnie zjadły. 

 
Bogato nas obdarowała 

Dla każdego prezent miała. 
Każdy się cieszył mile 

i wspominał dobre chwile. 
 

Gwiazdka to piękna i stara tradycja, 
Którą wszyscy obchodzą od lat. 

 
 

Maciej Głódź 
kl. 5b 

PSP nr 24 
 
 
 

Brat 
 

Jesteś jeszcze mały,  
masz tylko osiem lat.  
I choć jesteś młodszy,  
to wcale nie słodszy. 

 
Brata mieć to fajna sprawa, 

raz jest kłótnia,  
raz zabawa…. 

Choć czasami denerwujesz mnie 
i tak na Ciebie nie gniewam się. 

 
Będę nad Tobą czuwała, 

żeby żadna krzywda Ci się nie stała. 
Kochać będę Cię wiecznie, 

nawet, gdy będziesz już stary. 
Bardzo chciałam młodsze rodzeństwo 

mieć 
i moje marzenie spełniło się. 

 
Pamiętam ten dzień, 
Gdy urodziłeś się. 

DAWIDEK- mój ukochany młodszy 
brat, 

którego będę kochać  
aż za tysiąc lat. 

 
 Oliwia Czaprowska kl. 5b  

PSP 24 Opole 

Damian Staś 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w 

Opolu 
Im. Przyjaźni Narodów Świata 

                                                                        
,,Wyścig”    

 
Każdy kibic już się cieszy, 

bo dziś wyścig najważniejszy. 
I ja też przed telewizorem 
swą rodzinę całą zbiorę. 

Na trybunach widzów pełno, 
do swych aut kierowcy biegną. 

Słychać silników warczenie, 
a w boksach wielkie poruszenie. 

 
 

Gdy kierowcy na start wjeżdżają, 
mechanicy w pogotowiu czekają. 

Już światło jest zielone, 
kierowcy ruszają i ścigać się zaczynają. 

Noga gaz dociska, 
prędkość wciąż się zwiększa, 

lecz kierowcy się nie boją 
jadą do zwycięstwa. 

 
 

Okrążeń kilka  
każdy ma za sobą, 

wciąż zmienia się kolejność, 
już czas na zmianę opon. 
Szybki zjazd do boksu, 
mechanicy się spieszą , 

nie można marnować czasu, 
każda sekunda jest najważniejszą. 

 
 

Widzowie na trybunach  
strasznie się denerwują, 

mają swoje zespoły, 
którym kibicują. 

Wyścig zbliża się do końca, 
wciąż nie jest pewne kto zwycięży. 

Kierowcy robią, co mogą  
każdy chce być najlepszy. 

 
 

Już zwycięzca metę mija, 
a tłum krzyczy, brawo bije. 

Kierowca gasi silnik  
i z auta wysiada, 

potem odbiera trofeum  
i z dziennikarzami rozmawia. 

Podpisuje autografy, 
robi zdjęcia z fanami, 
przyjmuje gratulacje 

i cieszy się nagrodami. 
 
 

Jednak gdy zwycięski dzień mija, 
znów zaczyna trenować, 

niedługo następny wyścig, 
trzeba się przygotować. 

Sport jest fantastyczny, 
zabawny i sympatyczny. 

Raz wygrywasz, raz przegrywasz, 
pływasz, grasz, 
biegasz, latasz, 

Czy to ważne?..... 
Nie wiem sama. 

 W czwartek, piątek czy w niedzielę- 
pamiętaj zawsze każdy ma nadzieję, 
że na podium stanie i medal dostanie. 

Złoty, srebrny czy brązowy, 
ważne że to są nagrody! 

Później, gdy zrobią ci zdjęcie, 
to pokażesz je wszędzie, 
Dla mnie sport jest super 

i trenować warto w grupie. 
 

Klaudia Maczulis 
PSP 24 Opole 

kl.5b 
 
 
 

Olimpiada 
 

Gdy olimpiady nadszedł dzień, 
wszyscy Polacy cieszą się, 

Telewizję oglądają, 
wielkie flagi w rękach mają . 

 
 

Nasi złoci medaliści, 
pięknie się spisali, 
bo swoich rywali  
z dumą pokonali. 

 
 

Ta urocza Justyna 
kochana sportsmenka, 

dzielnie w Soczi się spisała 
i rywali pokonała. 

Z bólem i pękniętą stopą  
pobiegła po złoto. 

 
 

Kamil Stoch nasz rodak kochany, 
który na olimpiadzie zdobył złote meda-

le. 
Kamil naszym mistrzem świata, 

bo najwyżej umiał skakać. 
 
 

Już wszyscy weseli, 
łza w oku się kręci, 
bo na olimpiadzie  

nasz hymn śpiewany będzie. 
 

Oliwia Czaprowska kl. 5b  
PSP 24 Opole 



 

 

Tomek  Walerus   
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr 24 w  Opolu 

Im. Przyjaźni  Narodów  Świata   
 
                                           

,,Sport  to fraszka” 
 
              Pewnego  pięknego dnia wraz z całą rodziną wybraliśmy się 
na  spacer. 
 Bardzo lubiliśmy chodzić na piesze wycieczki, ale jakby tego było 
mało, to postanowiliśmy zająć się dodatkowymi jeszcze dziedzinami 
sportu.   
            Każdy więc wybrał coś dla siebie. Ja jednak długo nie umiałem 
się zdecydować, ale w końcu wybrałem kolarstwo klasyczne. Codzien-
nie  przemierzałem długie trasy, a mam gdzie jeździć i podziwiać pięk-
ne okolice. Postanowiłem  namówić  do tego mojego kolegę Kubę. 
Bardzo polubiliśmy te przejażdżki, bo zawsze świetnie przy tym się 
bawiliśmy. Jeździliśmy coraz dalej i dawaliśmy z siebie wszystko. 
Pewnego dnia zobaczyłem w gazecie ogłoszenie dotyczące wyścigu 
rowerowego, w którym miały brać udział pary. Poza tym nagroda też 
była bardzo kusząca, bo mógłbym za nią kupić nowy rower. Razem z 
Kubą postanowiliśmy wziąć w nim udział i zabraliśmy się do trenin-
gów . Z pomocą przyszedł nam również nasz dawny trener. Jeździli-
śmy od rana do wieczora, a  ludzie przychodzili nam kibicować. Bar-
dzo nam to pomagało. Trener ciągle nam powtarzał  ,,nie wygrywa się 
siłą, lecz umysłem”. Nie wiedziałem co to znaczy i ciągle nad tym 
myślałem. W dzień wyścigu byłem bardzo zdenerwowany. Razem z 
Kubą i trenerem pojechaliśmy na stadion, na  którym  miało się 
wszystko rozegrać. Gdy stanęliśmy na linie  startowej, to dopadła nas 
jeszcze większa trema. Udało nam się jednak opanować emocje, gdyż 
duża grupa naszych kibiców była z nami i dodawała nam wiary w sie-
bie. Wystartowaliśmy. Niestety byliśmy na końcu z Kubą i wtedy 
przypomniały mi się słowa trenera, zrozumiałem co one znaczą .Mamy 
jechać taką prędkością, aby pod koniec wyścigu przyśpieszyć i dodać 
tempa, a ci którzy jadą od początku tak szybko, na końcu nie wytrzy-
mają. Moja nadzieja i wiara w to, że nam się uda  sprawdziła się i dzię-
ki temu wygraliśmy 

                Uważam, że warto uprawiać sport, bo to bardzo rozwija.. 
Daje dużo satysfakcji a dzięki wygranej mamy już z Kubą nowe i lep-

sze rowery. 
 
 
 
 

„ Sport to fraszka” 
  

Gdy mi się nudzi, idę z kolegami pograć w piłkę.  
Jest dobra zabawa, w końcu sport to fraszka.  

Kiedy jest mi smutno, wsiadam na rower i jeżdżę, gdzie się da. 
W niedzielę i sobotę gram z mamą i tatą w badmintona, 
a jak nie, to idziemy na ścieżkę rowerową -jest super! 

Zamiast siedzieć w domu przed komputere,  to idę pograć w ping  
ponga 

lub w piłkę ręczną ,dobrze mi to robi ,w końcu to jest sport. 
 
 

Kuba Kosiorek kl. 6a  
PSP 24 Opole 
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„Sport”  
 

Różne sporty mamy, 
czasem strach nas dogania, 

lecz jest tak lepiej dla zdrowia, 
gdy sporty się uprawia.  

 
Mogę wymienić kilka, 

np.: piłka nożna, 
można  wieczorami biegać, 
na rower wsiąść i pojechać, 

łódką z rodzicami przepłynąć jezioro, 
tańczyć do woli.   

Sport to zabawa, a czasem zawody.  
 

Od dzisiaj więcej sportu, 
tak właśnie chcę, 
sport to zdrowie, 
ja o tym wiem!  

  
Karolina  Malinowska 

Kl. 5b 
 PSP Nr 24 

 
 
 

Babcia 
 

Moja babcia jest kochana, 
Naleśniki robi z rana, 

Z truskawkami oczywiście, 
I dlatego są przepyszne. 

 
Ciągle krząta się po domu, 
Sprząta, pierze po kryjomu, 

Nie narzeka ani trochę, 
Na zabawę ma ochotę. 

 
Lubi jeździć na rowerze 

Lub na spacer pieska bierze, 
Często chodzi do kościoła, 

I dlatego jest wesoła. 
 

Piecze same pyszne ciasta, 
Lepsze niż w piekarni z miasta, 
Balkon piękny ma z kwiatkami, 
Czasem siedzi tam z wnukami. 

 
Wszyscy bardzo ją kochamy, 

Ale także podziwiamy,  
Za cierpliwość, dobre słowo, 

I za babkę cytrynową! 
 
 

Olga Krawczuk  
kl.6a 

PSP24 Opole 
 

 



 

 

 
 

 
 

Wiktoria Pyka 
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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.  
 

Dzień Kobiet Życzenia na Dzień Kobiet 

 
 

1. Kobieta najpiękniejszą jest, gdy kocha.  
To Anioł Niebieski, co zjawia się z rana,  
aby do późnej nocy zostać z wybranym.  
To szczególne uczucie czuć, że jest się  
przez taką Kobietę kochanym! 
 
2. Dużo szczęścia pomyślności,  
mało smutku, moc radości,  
byś miłości w życiu miała w bród  
boś Ty jest kobieta cud. 
 
3. Bądź bardzo mądra,  
bądź bardzo miła.  
Bądź zawsze szczera,  
miej same zalety.  
Niech z Ciebie wyrośnie  
ideał kobiety! 
 
 
4. Ósmego marca marcowy wiatr  
z odświętną miną do miasta wpadł.  
Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż  
i kupił bukiet z tysiącem róż.  
I na przystanku przystanął wiatr  
i każdej Pani podawał kwiat! 
 
5. Kobiety to piękne nastroje,  
i duże życiowe wyboje.  
Matki Polki, Matki Królów,  
większa Pani - więcej bólu.  
Ja kocham kobiety skromne,  
inteligentne i rozsądne,  
taką kobietą jesteś TY,  
co spełnia wszystkie moje sny. 

 
6. Kobieta - to piekło,  
czy słodki piernik w miodzie,  
to uśmiech poranka,  
samochód - dobra marka,  
jajecznica na śniadanie,  
czy czyste co dzień ubranie?  
A może zmora zielona,  
przy której każdy kona,  
czy trucizna w galaretce,  
niech spróbuje kto zechce.  
Dla mnie jesteś:  
słodki piernik w miodzie,  
uśmiech poranka,  

 
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8. marca 
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie 
kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Dzień Kobiet 
w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. 
 
Dzień Kobiet współcześnie 
 
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, 
Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Her-
cegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, 
Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Mace-
donii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumu-
nii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, 
Wietnamie, Włoszech i Zambii. Mężczyźni wręczają wte-
dy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, 
koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych 
krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem 
matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty 
swoim matkom i babciom.                                                                                                                                   
W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, 
Czarnogórze, Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Słowenii, 
Serbii i Węgrzech kobiety najczęściej dostają kwiaty. 
Czasami prezenty ofiarują swoim pracownicom również 
pracodawcy. Często obdarowane przez swoich uczniów 
zostają nauczycielki. 



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Cebula, Oleś, Sauerbier, Rzepiak, Baron, 
Walerus, Nogosek, Podemskiej, Staś, Otremba... 

za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz nakrętki - korki  
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 :) 


