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Dzień �auczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.: 

· Albania - 7 marca       Argentyna – 11 września  

· Brazylia – 15 października       Chiny – 10 września 

· Czechy - 28 marca        Hiszpania - 27 listopada 

· Indie – 5 września      Malezja - 16 maja 

· Meksyk - 15 maja           Rosja – 5 października 

· Tajwan – 28 września        Turcja – 24 listopada 

· Ukraina - pierwsza niedziela października 

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. 
Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzenia-
mi. 

 

Dzień �auczyciela na świecie 



 

 

 

 

  

Harmonogram wydarzeń 
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Pasje zamiłowania hobby  

 
 

Masz ciekawe hobby podziel 
się z innymi. Nasz reporter z 
przyjemnością Cię wysłucha. 
Zgłoś się do Kuby Kosiorka z 

kl. 5a  
 
 

 Małe dzieci zbierają fi-
gurki Pet Shopy, w świetlicy 

zebrali się ich fani. Wymieniali 
się figurkami opowiadali histo-
rie nt zdobycia pierwszej figur-

ki.  
Chłopcy są fanami klocków 

lego kilka dni temu w świetlicy 
mogli zbudować najciekawsze 

konstrukcje.  
 

P.Ania 

  Dzień �auczyciela-Dzień Edukacji �arodowej 

                 Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego 
ustanowione 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy - Karta praw 
i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.  Od 198-
2, na mocy ustawy - Karta Nauczyciela, obchodzone jako 
Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjaty-
wy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy 
uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. 
Popularnie nadal zwane jest Dniem Nauczyciela. 
              Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowni-
ków oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Eduka-
cji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach 
związanych z edukacją, jest okazją do nagradzania wyróż-
niających się dla edukacji osób. Minister Edukacji Narodo-
wej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże 
Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Także odznaczenia i wyróżnienia dla nauczy-
cieli przez kuratorów oświaty władze samorządowe oraz dy-

rektorów szkół wręczane są na uro-
czystościach organizowanych z tej 
okazji.  
 
 
 
 
 

opracowała: Wiktoria Polan kl.6a 

01.10 Dzień Lekarza 

01.10 Międzynarodowy Dzień Ludzi 
Starszych 

01.10 Międzynarodowy Dzień Mu-
zyki 

01.10 Międzynarodowy Dzień We-
getarianizmu 

02.10 Międzynarodowy Dzień Zwie-
rząt 

04.10 Dzień Ochrony Zwierząt 

09.10 Dzień Hospicjów i Opieki 
Paliatywnej 

09.10 Dzień Znaczka Pocztowego 

10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psy-
chicznego 

14.10 Dzień Nauczyciela 
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Przyszli 	obliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 

się nim podzielić, prześlij je do 	as–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 

Twoje dzieła.  

  
Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy takich myśli i marzeń  
które dają się urzeczywistnić , 

pięknych i szlachetnych pomysłów , 
które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wytrwałości , 
aby służba dzieciom  

tym starszym i młodszym  
dała wiele szlachetnych owoców . 

  

 
- Dzień dobry. Czy możemy z Panią przeprowadzić wy-
wiad? 
-Tak możecie. 
-Czy lubiła pani chodzić do szkoły? 
-Tak, bardzo lubiłam chodzić do szkoły. 
-Czego pani się uczyła gdy pani chodziła do szkoły? 
-Uczyłam się haftowania ,szycia i przyszywać guziki. Jesz-
cze były takie lekcje ,jak teraz. 
-Jaki był pani ulubiony przedmiot? 
-Moim ulubionym przedmiotem był wf, j.polski                     
i przyroda. 
-Jaki nauczyciel był dla pani najlepszy? 
-Moim najlepszym nauczycielem była pani z przyrody. 
-Jak się pani uczyła? 
-Uczyłam się bardzo dobrze. 
-Dziękujemy. Do widzenia. 
-Proszę bardzo. Do widzenia. 
 

Wywiad przeprowadzili: K. Kosiorek , D Michalski 

Życzenia dla nauczycieli  

Podpatrzone reporterskim okiem  

Oko w oko z… panią woźną-(Mirosławą Je-
lińską). 

Mój wymarzony nauczyciel. 

 
       Moim wymarzonym nauczycielem byłaby osoba, która 
nie robi dużo kartkówek, nie zadaje dużo zadań i nie krzy-
czy. Nie powinien też przedłużać lekcji i nie wstawiać dużo 
uwag.  
        Najlepiej gdyby był miły, dobry i z poczuciem humoru. 
Mógłby być nauczycielem matematyki.       

                                                                                                        
Kuba Panic kl.Va 

- Co pani najbardziej  lubi robić w wolnym czasie ? 
- Uwielbiam czytać książki , podróżować , relaksować 
się w SPA oraz tańczyć. 
- Jaka jest pani ulubiona potrawa ? 
- Lubię jeść owoce morza , pierogi ruskie ,chrupiące 
pieczywo ,warzywa oraz owoce . 
-Jakiego radia najczęściej pani słucha ? 
-Najczęściej słucham radia Zet , radia Trójka oraz radia 
Złote Przeboje. 
-Jaki film oglądała pani ostatnio ? 
-Ostatnio oglądałam film pt. „ Żelazna dama ”. 
-Czy lubi pani swoją pracę ? 
-Kocham dzieci, więc nie wyobrażam sobie pracować w 
innym zawodzie. 
 
 
                                                                   
 

Wywiad przeprowadziła : Ola Ćwirko 
 

 Oko w oko z nauczycielką  języka  angielskiego w na-
szej szkole PSP 24   z panią Anetą Teper- Ćwirko 
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Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne     
    

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Coś zaobserwowałeś nie zwykłego przyjdź do nas aby to 

opiszemy.  
 

Wywiad z Panią M. Ludynią – przemiłą osobą, na-
uczycielką matematyki.  

Eliza: Jakie jest Pani ulubione jedzenie? 
 P. Ludynia: Bardzo lubię owoce i warzywa. 
 Eliza: Jakiej Pani słucha muzyki? 
 P. Ludynia: Bardzo różnej, ale głównie klasycznej i 
rozrywkowej. 
 Eliza: Co by Pani zabrała ze sobą w podróż na bez-
ludną wyspę? 
 P. Ludynia: Hmmm… sama nie wiem. Myślę, że 
zabrałabym książkę i lornetkę. 
 Eliza: Z jakich przedmiotów była Pani najlepsza, 
będąc uczniem szkoły podstawowej? 
 P. Ludynia: Byłam bardzo dobra ze wszystkich 
przedmiotów. 
 Eliza: A z jakiej dyscypliny sportu? 
 P. Ludynia: Myślę, że najlepsza byłam z siatkówki. 
 Eliza: Czy dzisiaj cieszy się Pani z tego, że uczy 
Pani dzieci matematyki? 
 P. Ludynia: Tak, bardzo. 

Eliza: Ja również cieszę się, że uczy mnie tak miła 
i sympatyczna Pani, która we wspaniały sposób 
prowadzi nas po matematycznych ścieżkach. Dzię-
kuję za poświęcony mi czas. 

 P. Ludynia: Proszę, ja również dziękuję. 
   

  
 

Wywiad przeprowadziła Eliza Jończyk z klasy VI A 
 

 
-Witajcie! Będę przeprowadzała wywiad z 
naszym nauczycielem wf-u – z p. Andrzejem 
Martusiem. 
 
O: Co pan robi tuż po powrocie z pracy? 
A: Najpierw oczywiście biorę się za obowiąz-
ki, takie jak mycie naczyń i zamiatanie. 
O: Ma pan jakieś zainteresowania, hobby? 
A: Lubię pływać kajakiem, jeździć na rowe-
rze, no i słuchać muzyki. 
O: Jakiej muzyki pan słucha? 
A: Słucham muzyki klasycznej, jazzowej i też 
tego, co mi się spodoba. 
O: A słucha pan jakiegoś radia? 
A: Tak, na przykład RMF classic, Trójkę. 
O: Jaką porę roku pan lubi? 
A: Wiosnę. 
O: Dlaczego? 
A: Gdyż wtedy wszystko budzi się do życia i 
ja też ;) 
O:Spędza pan dużo czasu z rodziną? 
A: Tak, a najczęściej są to niedziele, gdyż 
wtedy mamy więcej czasu. 
O: A co wtedy robicie? 
A: Gramy w różne gry, jak np. gra „Fauna” , 
której chodzi o to ,by poruszać się pionkami, 
losować kartki z nazwami zwierząt, a później 
odgadywać ile mniej więcej to zwierzę waży, 
jaką ma długość. Druga gra to „Czarne histo-
rie”, w której chodzi o to, że losujesz kartkę z 
historią morderstwa itp. , z tyłu niej jest ta 
historia, a z przodu jej koniec. Osoba, która 
wylosowała kartkę czyta innym uczestnikom 
jej koniec, a oni muszą zadawać pytania, co 
do początku, przez co dochodzi się do całego 
zdarzenia. 
 

Rozmowę przeprowadziła; O. Sachoń 
 

Wywiad z panem Martusiem 
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�ajbliższa osoba: 

A Mama 
B Najlepsza przyjaciółka 
C Chłopak  

 �ajlepszy strój na przebieraną imprezę: 

A Księżniczka – przecież i tak nią jestem 
B Policjantka – lubię czasem poczuć smak władzy 
C Mumia – wystarczy kilka rolek papieru  

. �ajwiększa wtopa na imprezie: 

A Rozpięty rozporek. 
B Złamany obcas. 
C Wielka plama na ubraniu. 

�ajlepsze motto życiowe: 

A "Nie ma rzeczy niemożliwych" 
B "Umiesz liczyć, licz na siebie" 
C "Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać"  

�ajfajniejszy pomysł na wakacje: 

A Wyprawa w głąb Afryki 
B Kurs angielskiego w Londynie 
C Imprezowe szaleństwo na Ibizie  

�ajlepszy sposób na poprawę humoru (możesz wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź): 

A Pudełko czekoladek 
B Wyprawa na zakupy 
C Babskie ploty z przyjaciółką  

Co jest najważniejsze w życiu? 

A Przygoda 
B Miłość 
C Sukces  

�ajtrudniej Ci powiedzieć: 

A "Kocham Cię" 
B "Przepraszam" 
C "Nie"  

Który facet ma u Ciebie większe szanse? 

A Słodki kolega z klasy 
B Niegrzeczny chłopak na motocyklu 
C Piegowaty chłopak w okularach 
 

 �ajbardziej znienawidzony przedmiot (możesz wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź): 

A Angielski 
B W-F 
C Fizyka  

�ajładniejsza pora roku: 

A Śnieżna zima 
B Słoneczne lato 
C Kwitnąca wiosna  

 
 

Quiz na szczęście  

�ajlepszy czworonożny przyjaciel: 

A Kot 
B Pies 
C Koń  

�ajciekawszy zawód: 

A Fotograf – jestem artystyczną 
duszą 
B Psycholog – lubię słuchać i po-
magać 
C Pilot wycieczek – chcę zwiedzić 
świat  

�ajgorsze miejsce na pierwszą randkę: 

A Mecz piłki nożnej 
B Bar fast food 
C Zatłoczony, zadymiony pub  
 
 
 
Odpowiedź „A”  

Lubisz ludzi, uwielbiasz dobrą zabawę i zawsze jesteś 
duszą towarzystwa. Dbasz o urodę, więc na pewno 
podobasz się niejednemu chłopakowi. Nic w tym złe-
go, ale warto zadbać też o inne aspekty życia. Dobra 
zabawa i praca nad sobą wcale nie muszą się wyklu-
czać. 
 
 
Odpowiedź ”B” 
Jesteś asertywna i wiesz, czego chcesz. Masz swoje 
cele i konsekwentnie je realizujesz. Wytrwałości i 
ambicji każdy mógłby Ci pozazdrościć. Pamiętaj jed-
nak, by nie skupiać się wyłącznie na sobie i swoich 
sprawach. Znajdź czas na zabawę, spotkania z ludź-
mi, nawiąż nowe znajomości, a raz na jakiś czas po-
rządnie się zrelaksuj!  
 
 
Odpowiedź „C” 
Jesteś wrażliwa i masz w sobie mnóstwo ciepła. 
Umiesz słuchać, ale nie zawsze masz odwagę mówić 
to, co myślisz. Najwyższa pora nabrać pewności sie-
bie. Znajdź sobie jakieś nietypowe hobby, poekspery-
mentuj z wyglądem, zacznij uśmiechać się do 
ludzi, a życie od razu nabierze 
kolorów.  Czuwam nad 

waszym zdro-
wiem... 
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             Dnia 17.10.2012r. w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Opolu odbyły się zajęcia pt.: „Asertywni 
w sieci”. 
             Najpierw prowadziła z nami zajęcia pani ,  
z którą oglądaliśmy film o chłopcu . Niestety był 
on uzależniony od komputera i trafił do ośrodka, 
gdzie było dużo takich osób. Potem byliśmy w gru-
pach i rozwiązywaliśmy zadania o sieci. Podzielo-
no uczniów  klas 5a i 5b na cztery grupy. Mieliśmy 
zastanowić się i napisać dobre i złe cechy Interne-
tu , a potem to przedstawić pozostałym drużynom. 
             Następnie przyszedł do nas pan, z którym 
rozmawialiśmy, co można robić zamiast siedzenia 
przed komputerem. Oglądaliśmy także film o spo-
rcie w jego obecności. Spotkanie  z nim było naj-
ciekawsze i najkrótsze 
            Później obejrzeliśmy  pięć filmów o aser-
tywności. Każdy z nich dał nam do myślenia Na 
końcu pan zadawał pytania dotyczące filmów. 
Chętnie dyskutowaliśmy na ich temat 
          Myślimy że to była udana wycieczka. 
 

                      
Opracowało koło polonistyczne: 

                                                                                                                                
Kuba Panic 
                                                                                                      
Tomek Walerus, Damian Staś 
 

 

 

 

 

 

 

Na Halloween dzieci chodzą po domach i mówią : 
cukierek albo psikus. Jest to dnia   31 października, 
dzień przed Wszystkich Świętych. Halloween jest 
najbardziej popularne   w Stanach Zjednoczonych 

Gdy na HALLOWE� chcesz się dobrze przebrać skorzystaj 
z naszej propozycji. 

 

„Zajęcia profilaktyczne w MDK” Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do 
święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, 
czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween 
są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. 
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo, że dzień nie jest świę-
tem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia najwięk-
szą popularnością. 
                Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym 
All Hallows' E'en, czyli wczesniejszym "All Hallows' Eve" – wigilia 
Wszystkich Świętych. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w 
latach 90. Młodzież oprócz organizowania domowych imprez, czę-
sto odwiedza tzw. straszne farmy, czyli zaadaptowane na ten cel 
duże przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne scenerie, wyglądają-
ce niczym wystrój planu filmów grozy, takich jak Dracula, Franken-
stein czy Mumia.  
          Do zabaw w 'Halloween' zalicza się także zabawa cukierek 
albo psikus. Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i 
odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka, otrzymu-
je od dzieci wzamian psikusa. Do zabaw halloweenowych należy 
łapanie jabłek w miednicy z wodą, z której za pomocą zębów należy 
wyłowić pływające jabłka. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie, ma 
oznaczać szczęście w nadchodzącym roku. Halloweenowe zabawy 
to również przeskakiwanie przez świeczki, które są rozstawione                
w kole na ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące 
w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzucanie orzecha do płonącego 
ogniska. Jeżeli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to odwzajemnio-
ną miłość. Inną popularną zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk wi-
szących na nitkach ciastek i owoców. W ten dzień również istnieją 
różne formy wróżbiarstwa, np. wróżenie ze spodków. 



 

 

W tradycji celtyckiej noc z 31 października na 1 listopada, 
zwana także "małą śmiercią", oznaczała początek zimy. 
Wierzono, że w tę noc duchy zmarłych wracają na ziemię. 
Aby odegnać złe duchy, wkładano maski odstraszające, 
hałasowano, zapalano światła (zabierano światło złym du-
chom), aby nie mogły się ogrzać i wracały skąd przyszły. 
Składano też ofiary ze zwierząt i plonów aby przyciągnąć 
dobre duchy. Malowano twarze i zakładano maski również 
po to, aby złe duchy, w tą noc chodzące po świecie, nie 
rozpoznały żyjących i nie zabrały im dusz. 
 
 

Opracowały: 
Paulina Sakowska i Olga Krawczuk 

 kl.5a 

Halloween 
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Humor  

 
Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:  
-Kto głupi wstać.  
Jasiu wstaje.  
Nauczyciel pyta:  
-Czemu wstałeś?  
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał. 
 
 
 
 
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał : 
IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi:  
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę a nie się 
podpisywać. 
 
 
 
 
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:  
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny … 
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi  
-Mamusiu babcia mnie straszy! 
 
 
 
 
Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadzi-
liśmy staruszkę przez jezdnię. 
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech? 
- Bo stawiała opór. 

Nauczycielka daje klasie zadanie:  
 
-ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.  
Pierwsza zgłasza się Małgosia:  
-Ananas jest zdrowym owocem.  
Później zgłasza się Paweł:  
-Ananas rośnie na palmach.  
Teraz ty Jasiu mówi nauczycielka.  
A Jasiu na to:  
-Basia puściła bąka A NA NAS leci smród. 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 

 
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  
Geografia - Discovery Channel  
WF - Szkoła przetrwania  
Religia - Dotyk anioła  
Chemia - Szklana pułapka  
Fizyka - E=mc2  
Historia - Sensacje XX-wieku  
J.Polski - Magia liter  
Muzyka - Jaka to melodia?  
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  
Poprawka - Stawka większa niż życie  
Nowy w klasie - Kosmita E.T  
Ostatnia ławka - Róbta co chceta  
Pan konserwator - McGyver  
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  
Wywiadówka - Z archiwum X  
Wakacje z rodzicami - Familiada  
Woźny - Strażnik Teksasu  
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  
Szkoła - Świat według Kiepskich 
                                                                                                                     

Olimpia                 
 
Siemiątkowska Va 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   



 

 

Pragniemy poszerzyć nasza gazetkę o nową rubrykę „Podziękowania”, która będzie znajdować się w tym 

miejscu, będziecie mogli w kolejnym numerze umieścić podziękowania dla kogoś za coś… 	p.. Dziękuję 

Zosi, że pomogła mi w matmie… lub umieścić życzenia urodzinowe.  

 

Liczymy na Wasze wsparcie i pomysły.  
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PODZIĘKOWA	IA  

 
A Ty komu podziękujesz? ….. 
 

 

URODZI	KI  

 
W tym miejscu możesz za naszym pośrednictwem 
umieścić życzenia urodzinowe, które samodzielnie 
ułożysz dla przyjaciela/przyjaciółki/wujka/cioci/

mamy/taty…  
 
 
 

KOCHA-I CZYTEL-ICY !!!! 

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

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 

 
Redakcja Gazetki: Redaktor naczelny:    Ola Sachoń,  Zastępca redaktora: Wiktoria Wolny. 
 
Co w trawie piszczy- czyli najważniejsze wydarzenia z życia szkoły- Maja Matysek       Nasza twórczość- czyli wiersze, opowiadania, baśnie i 
inne pisane przez uczniów   utwory – Eliza Jonczyk, Wiktoria Wolny 
 
Z kart kalendarza… czyli Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie itp.- Ola Sachoń, Eliza Jonczyk, Wiktoria Polan 
 
Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi, którzy swoją osobowością mogą zainteresować społeczność uczniowską-Jakub Panic, Jakub Kosiorek, 
Tomasz Walerus         To warto wiedzieć czyli historie z życia wzięte- Ola Sachoń 
 
Małe co nieco- czyli humor i rozrywka- Wiktoria Wolny, Olimpia Siemiątkowska, Ola Sachoń, Wiktoria Polan, Ola Ćwirko 
 
Z ambony- zapowiedzi wydarzeń- Jarek Krajewski   Sprawdź się- testy z różnych dziedzin- Olimpia Siemiątkowska 
 
Ciekawe miejsca i ludzie naszych okolic- Wiktoria Wolny                               Opiekun koła redakcyjnego: Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           

Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej...     

 
Od 1.02.2012 rozpoczyna się kolejna akcja .  

Makulaturę, puszki, baterie przynieś do p. Ani w każdej ilości.  
 

Zebraliśmy:  
 

489 kg makulatury   42kg baterii      9kg puszek  
 

Czekam na Was.  


