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Dzień Edukacji Narodowej 

 
 Polskie święto oświaty i wyższego szkolnictwa, które ustawiono 27 kwietnia 1972 
roku upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która została  utworzona  
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm  
Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem  
Nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach  
związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli  
i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane  
są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych  
galach. W Polsce, od 1997 roku, 5 października również jest obchodzony Światowy Dzień  
Nauczyciela, przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego. 
 

                             Julia S. kl. 6b  
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„Śmieci mniej, ziemi mniej” 
 

Od 1.02.2014 trwa IX edycja konkursu ekologicznego,  
którego patronatem jest Urząd Miasta w Opolu.  

 
Każdy może przynieść:   

Makulaturę, puszki, baterie, każda ilość jest ważna aby  
powalczyć o 3 miejsce, któremu przyznawana jest nagroda.   

 
Zebraliśmy:  

 
1556 kg makulatury   143kg baterii      7kg puszek  

 
Potrzebujemy:  500kg makulatury, 60kg baterii... 

 
Surowce można przynieść do p. Ani  

 
Czekam na Was.  

Październikowe bajanie… 

Przysłowia na Październik:   
 
1. Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
2. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa  
       zima. 
3.Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo 
śnieg na polach leży. 
1. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 
Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.   

  

,,Październik’’ 
  
Jaskółeczki nie czekały 
 na jesieni przyjście. 
 Lecieć chciałyby za nimi 
 kolorowe liście. 
 Lecz tymczasem pozostają 
 w wyzłoconym lesie 
 aby pięknie wyglądała 
 złota polska jesień. 
 Choć to jesień, świerk czy sosna 
 nie ma złotych igieł, 
 i choć ptaki odleciały 
 raźno ćwierka szczygieł. 
 Dziobie ziarnka suchych ostów, 
 barwami się mieni, 
 jakby sobie nic nie robił 
 z tej całej jesieni.       

 

 
,,Październik’’ 
 
Październik chodził drogą 
w wyrudziałym kaftanie, 
drzewom włosy malował 
jesiennymi farbami. 
Dobierał im kolory 
odpowiednio twarzowe 
jaskrawo-żółte klonom 
osikom – malinowe. 
Wystroił je paradnie 
ale w tym cały kłopot, 
że im wkrótce rozkradnie 
wszystkie barwy listopad.     
  
 

Patrycja K. kl. 6a  

Ktoś za zeszytem, przegląda zeszyt, 
choć jest zmęczony jeszcze pracuje. 
Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy! 
Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję                                 
                                                           

 
 
Pilnie zacznij 
szkolny dzień,                      
gdy zadzwonię: 
dzyń, dzyń, dzyń       

 
W każdej klasie mieszka. 

Ciemne ma oblicze. 
Często na niej piszę,                   

rysuję lub liczę. 
 

                
 

         Codziennie rano dzwonek wesoły, 

przyzywa wszystkich uczniów do … . 
 

                     Martyna K. kl. 6a  
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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.  

Podpatrzone reporterskim okiem  

 W naszej szkole, zakończyła się akcja  
„Kasztanobranie2014”, która trwał  odbywa się od 15 września 
do 23 października. Zebrane kasztany przeznaczyliśmy  
Nadleśnictwu Opole, które przekaże leśnym zwierzętom.  Dzieci 
zbierały suche, nie uszkodzone, wolne od pleśni.  
 
Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej kasztanów to:   
Patryk Walerus,   Łukasz Staś, Wiktoria Podemska,  
Aleksandra Babicz,  Natalia Szpulak,  kl. 5a, Martyna Oleś,  
Franek Wojcik, Wiktoria i Ania Rzepiak, Olga Siemiatkowska, 
Paweł Krajewski, kl. 1a, kl. 4b, Szymon Cebula, Adam Oliwa,  
Hania Matuszewska, Hania Ratajczak, Oliwia Zmitrowicz,  
Paulina Stańczyk, Paulina Dąbrowska, Wiktoria Podemska,  
Dawid Czaprowski … 
 
Dzieci, które pomogły w segregowaniu kasztanów:  
Bartek Rogowski, Szymon Krupa, Hania Mendel,  
Hania Matuszewska, Martyna Bogdał, Ania Chmurowska,  
Ola Galla, Ala Lisek, Kuba Kołodziej.  

  
Szymon. C. kl. 4a 

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 świętem urzędowym, cieszy się po Święcie  
Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto  
Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 
 
Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od 
środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne  
popularne symbole to duchy, demony, zombie, wampiry,  
czarownice, trupie czaszki itp. 
 

 

Zgadnij kto to ? 
Nauczyciel, którego  przedstawię jest kobietą, krótko ściętą  
blondynką, nosi okulary i zawsze ma ciuchy do kompletu. 
Jest bardzo wyrozumiała i wesoła. Nie  ma najlepszego 
ucznia, wszystkich traktuje tak samo miło, gdybym był  
dyrektorem, dałbym jej podwyżkę. 
 

Zgadnij kto to ? 
Często nosi koszulę w kratkę lub paski. Ma mało  
włosów , nosi okulary i potrafi rozbawić klasę.  Uczy  trzech 
przedmiotów jeden jest na „r”, drugi na „t”,  
a trzeci na „i”. Często się uśmiecha . 
 

Zgadnij kto to ? 
Ta nauczycielka ma brązowe krótkie włosy. Uczy 
… .Najczęściej nosi spodnie  i koszulki jednokolorowe lub 
w kwiaty, liście. Ta pani jest poważna, umie śmiać się sama 
z  jest sprawiedliwa. Nauczycielka lubi uczyć innych 
uczniów. Sama uczy się francuskiego. Lubi pić soki, wodę 
mineralną . Na lekcjach , gdy jest cicho, to pani jest wesoła, 
a gdy jest głośno  pani jest zła. wpisuje uczniom, którzy 
gadają uwagi. Nosi okulary, kiedy czyta. Uważam, że pani 
jest szczęśliwa kiedy nas uczy. 

 

Zgadnij kto to ? 
Moim wybranym nauczycielem jest pan, który ma  
dobrą postawę i krótkie, siwe włosy. Często jest ubrany  
w koszulę w kratkę, jeansy i brązowe buty. Jest  
nauczycielem wielu przedmiotów. Dla uczniów jest miły 
i przyjaźnie nastawiony. Moim zdaniem jest bardzo dobrym 
nauczycielem. 
 
 

Zgadnij kto to ? 
Wygląd- jest średniego wzrostu, nosi okulary i ma  
króciutkie, blond włosy. Ubiór-ubiera jasne ubrania, ta pani 
nosi często sukienki i nosi codziennie biżuterię, buty są  
czasami na obcasie. Kocha uczyć uczniów, jest dla nich 
miła, uporządkowana, serdeczna. Moim zdaniem ta pani 
najlepiej uczy, lubimy wszystkie lekcje z nią. 
 

 
Marta S. kl. 6a   
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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.  

 

Nauczyciel, którego opisuję uczy…Ten pan jest bardzo lubiany 
przez wszystkich uczniów. Często nosi koszulę, ma okulary, jest 
wysoki, ma niebieskie oczy. Jest bardzo zabawny, śmieszny, lecz 
czasami jest zdenerwowany, lecz i tak wszyscy go lubią. Dla 
uczniów jest bardzo dobry, nie zwraca wszystkim uwagi, dlatego 
lekcje z nim są zabawne. Ta osoba jest moim zdaniem  
wspaniałym nauczycielem. 
 
Nauczyciel, którego chcę opisać jest wysoki, uśmiechnięty, nosi 
okulary, prawie zawsze ma koszulę. Jego oczy są niebieskie,  
a włosy są bardzo krótkie. Ten nauczyciel jest miły, wesoły,  
czasami karze wychodzić z sali i wchodzić. Jest dla uczniów  
miły, pomocny i czasami rozśmiesza.  Moim zdaniem ten  
nauczyciel bardzo ciekawie uczy i jest śmieszny. 
 
Postać, którą będę opisywać to mężczyzna. On jest bardzo miły  
i wysportowany, lubi dzieci, ma trochę mało włosów, lubi jabłka, 
ma zawsze czas dla dzieci, nosi okulary i wszyscy go bardzo  
lubią. Ta postać  ma bardzo dobre serce. A ma cechy takie: miły, 
wysportowany, przyjacielski i taki uprzejmy. Jest dla innych 
sprawiedliwy. Ma ładny nos i takie siwe lekko włosy, ma też 
czerwoną bluzkę i spodnie sportowe, twarz ładna i miła. 
 
Moim najukochańszym nauczycielem jest pewna pani, gdyż nasz 
wszystkich kocha .Pani jest zawsze  ładnie ubrana . Pięknie pani 
wygląda , kiedy jest w humorze. Mądrze mówi słowa , czasem się 
śmieje . Zawsze jest nami zainteresowana, co mówimy, jest dobra 
dla uczniów  i o nas wszystkich dba. Moim zdaniem pani jest 
miła i kochana . 
 
Ta nauczycielka jest wysoka, nosi okulary do czytania i ma  
krótkie jasne włosy. Jej oczy są koloru zielono-morskiego, jest  
szczupła. Uczy klasy I-III. Nosi długie spodnie i koszule   
z długim albo krótkim rękawem. Zawsze się uśmiecha i jest  
radosna. Jest miła, ale kiedy trzeba to jest ostra. Dla innych jest  
pomocna i przyjacielska. Moim zdaniem jest to  jedna   
z najlepszych nauczycielek w szkole. 
 
 

 
koło red.  

Postać, którą opisuję jest bardzo miła. Ten nauczyciel jest 
średniego wzrostu i ma blond włosy. Ta osoba jest bardzo 
miła w stosunku do uczniów. Ta pani jest bardzo zabawna  
i z chęcią prowadzi lekcje. Moim zdaniem to jest jeden  
z najlepszych nauczycieli. 
 
Postać, którą opisuję jest kobietą, do czytania potrzebuje 
okularów. Ma czarne gęste włosy, jest niska i ma piwne 
oczy. Uczy mnie potrzebnego przedmiotu. Jest miła, czasem 
zgryźliwa. Ma płynny głos. Nosi koszule z długim  
rękawem. 
 
Moim ulubionym nauczycielem jest pani, która ma krótkie 
blond włosy .Jest bardzo piękną kobietą . Nie jest niska , ani 
wysoka , jest średniego wzrostu. Oczy ma koloru  
szaro-niebieskiego. Ubiera się elegancko i z gracją. Pani jest 
miła , ma poczucie humoru , jest wesoła, zabawna,  
śmieszna, sprawiedliwa, dobra. Nasza pani od dzieciństwa 
kocha zwierzęta i uwielbia uczyć. Nosi okulary do czytania. 
Często ubiera kolczyki i łańcuszki . Moim zdaniem bardzo 
lubię tę panią i będę tęsknić za nią . 
 
Nauczyciel, którego wybrałam uczy ważnego przedmiotu. 
Ta pani nosi okulary, ma  zielono-szaro-niebieskie oczy.  
Ma krótkie włosy, które są koloru blond. Ubiera się ładnie  
i skromnie. Cechy tej nauczycielki to  jest miła, pogodna, 
wesoła. Interesuje się swoim psem. Bardzo go kocha. Dla 
uczniów jest miła i pomocna. Moim zdaniem pani jest  
bardzo dobrą nauczycielką. 
 
Ta nauczycielka jest lubiana przez uczniów. Ma na sobie 
czerwony płaszcz. Jej włosy są ciemne. Uszy ma schowane 
pod włosami. Również ma czarne buty. Jest bardzo  
szczupła. Oczy ma bardzo widoczne. Bardzo dobrze uczy. 
Jest bardzo miła i lubi dzieci. 
 
Nauczyciel, którego będę opisywała jest wysoki i chudy. 
Ma czarne włosy i ciemne oczy. Nosi spodnie lub koszulę. 
Chodzi w trampkach i ma kluczyki z misiem. Jest spokojny, 
lecz gdy ktoś jest bardzo niegrzeczny, wpisuje uwagi. 
Wszyscy go lubią łącznie ze mną. Jest super! 
 
Ta postać, którą opisuję jest dla uczniów bardzo miła.  
Codziennie widzę go ubranego na sportowo. Jest  
mężczyzną. Ma niebieskie oczy. Włosy ma siwo-czarne. 
Prowadzi bardzo miłe lekcje. Nosi okulary. Buty ma czarne. 
Moja ocena to 6.  

Zgadnij kto to ??? 



 

 

Dowcipy :)  
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Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: 
-Kto głupi wstać ! 
Jasiu wstaje. 
Nauczyciel pyta: 
-Czemu wstałeś ? 
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał. 
 
Wraca do domu ze szkoły Jasiu: 
-Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem. 
-Tak ? Brawo, a jakie to było pytanie ? 
-Kto nie ma zadania domowego ? 
 
Katechetka pyta dzieci: 
-Kto chciałby iść do nieba ? 
Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia . 
Pani pyta: 
-Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba ? 
-Bo mama po szkole kazała mi iść do domu. 
 
Pani pyta Jasia: 
-Jasiu powiedz nam skąd się bierze prąd ? 
-Z Afryki-odpowiada  
-A czemu akurat z Afryki ? 
-Bo jak wyłączą prąd , to tato zawsze mówi- znowu te małpy 
wyłączyły prąd. 
 
Pani na lekcji odpytywała kolegę Jasia. Potem przyszła kolej 
na niego. Kolega powiedział do Jasia : 
-Odpowiedź na 1 pytanie to 1939 rok, na 2 to Adolf Hitler,  
a na 3 naukowcy tego nie stwierdzili. Więc pani pyta Jasia : 
-W którym roku się urodziłeś ? 
-W 1939-odpowiada Jaś 
-Jak nazywa się twój ojciec ? 
-Adolf Hitler- rzekł 
-Czy ty masz mózg ? 
-Naukowcy tego nie stwierdzili. 
 
 

Proponujemy wam modę na jesienny i kolorowy  
Październik      

 
 
W tym miesiącu jesiennym bardzo modne są szale.  
Więc proponujemy Wam te o to ubrania.  

 

Kasia S. kl. 6a                                                                                                                       

 15 października 2014 roku klasy szóste pojechały na 
zajęcia profilaktyczne o tematyce asertywności.  Podróż minęła 
nam spokojnie. Następnie wysiedliśmy na przystanku, który 
znajdował się tuż przy „MDK”. Zwartą grupą wyruszyliśmy do 
budynku, w którym miały odbywać się nasze zajęcia. Po  
odstawieniu swoich rzeczy do szatni, weszliśmy na salę, gdzie 
zajęliśmy nasze miejsca. Usiedliśmy, a pan prowadzący nasze 
zajęcia zaczął opowiadać o „asertywności”. Tłumaczył nam  
o tym, dużo się dowiedzieliśmy ogólnie ,,co to znaczy być  
dzisiaj asertywnym”. Mogliśmy też wymieniać się  
spostrzeżeniami w jakich sytuacjach powinniśmy być  
asertywni, a kiedy nie- bo wtedy to tylko zwykły upór.  
Tłumaczenie tego nie zajęło wiele czasu, dlatego mogliśmy 
zacząć oglądać filmy. Było ich 5. Każdy z filmów przedstawiał 
inną sytuację. Pamiętam, że jedna była o alkoholu, druga  
o „witaminkach”, trzecia o tym, że jakiś chłopak naopowiadał 
o koleżance swoim kolegom złe rzeczy, czwarta o chłopcu, 
który miał długie włosy i dziewczyny w szkole naśmiewały się 
z niego, przezywały go Einstein, ale koleżanka, która  
przyjaźniła się z tymi dziewczynami, była po jego stronie  
i chciała iść z nim na kręgle. Natomiast piąta o tym, że chłopak 
„Misiek” niby ,,kupił” swojej dziewczynie telefon. Ale później 
okazało się, że ,,kupił” oznaczało ,,ukradł”.  
Zwyczajnie w parku  napadł na jakiegoś chłopaka, który szedł 
z telefonem w ręku. Misiek go  zabrał, a dziewczyna, która go 
przyjęła, została zatrzymana w domu przez policję. Oczywiście 
po każdym filmie omawialiśmy te sytuacje go. Nadszedł czas 
na koniec naszych filmowych zajęć. Podziękowaliśmy za 
wszystko i wyruszyliśmy w stronę przystanku autobusowego,  
a następnie wróciliśmy do szkoły. Bardzo podobało mi się na 
tych  zajęciach. Pojechałabym tam jeszcze raz z wielką  
przyjemnością. 

                                                        
koło red.  

 

„Asertywność- zajęcia profilaktyczne  
w MDK-u” 
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Opole 06.10.2014 
 

Drodzy dorośli ! 
Piszę do Was ten list, ponieważ 

chcę, abyście pomogli mi spełnić moje marzenie. Marzę  
o tym, żeby być na koncercie pewnego zespołu.  
Moglibyście mi pomóc w ten sposób, aby mi kupić bilet. 
Sprawiłoby mi to wielką przyjemność. Mam też marzenie, 
aby skończyć szóstą klasę i pójść do wymarzonego  
gimnazjum. Proszę, abyście mi dalej pomagali w  
odrabianiu zadań domowych i w nauce. Myślę, że nie  
proszę o zbyt wiele, dlatego mam nadzieję, że spełnicie 
moje marzenia. 

Ukochana Córcia 
P.S. 
Z góry dziękuję. 

Opole 03.10.2014 
 

Drodzy Dorośli ! 
   Piszę do Was ten list, ponieważ chciałabym Wam  
wytłumaczyć jak wygląda z naszej perspektywy świat  
młodego człowieka. 
    Zacznę od tego, że jesteśmy osobami z wielkimi  
marzeniami, osobami, które od zawsze poszukują swojego  
miejsca w życiu i osobami, które starają się dotrzeć do  
postawionego przez siebie celu. Jak każdy człowiek mamy 
swoje gorsze i lepsze dni. Tak jak wy mamy też dużo  
problemów w szkole i poza nią. Staramy się do Was  
przypasować, ale jesteśmy jeszcze dziećmi i dużo nam  
brakuje do dorosłego człowieka. Osoby takie jak my  
są szalone, najczęściej wesołe i pełne energii do życia.  
Chcemy, żebyście wyobrazili sobie nasz świat, świat  
muzyki, radości i świat młodego pokolenia, którym  
jesteśmy my. 
     Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam, że nie jesteśmy 
tylko dziećmi, które krzyczą  i płaczą, gdy czegoś  
potrzebują, lecz osobami przyjacielskimi i dobrymi oraz 
szalonymi, które chcą czasem pomocy. Trzeba tylko nas 
poznać ! 

                                                                                                                 
Pozdrawiam 

Nastolatka 
 

Opole 03.09.2014             

   Drodzy dorośli!                                                       
Piszę do Was ten list, ponieważ, chciałabym  pomóc     
zrozumieć świat młodego człowieka. Myślimy kompletnie 
inaczej, Wy dorośli myślicie poważniej, my jednak         
dziecinnie. Mamy jednak dużo energii i potrzebujemy    
Waszej pomocy, cierpliwości i zrozumienia. Potrzebujemy 
też dobrej rady, abyście wysłuchali i nie krytykowali nas. 
Żebyście nie gniewali się na nasze niepowodzenia.     
Chciałabym, żebyście wiedzieli, że kochamy Was                
i jesteście najważniejszymi osobami w naszym życiu. Mam 
nadzieję że wysłuchaliście moich rad i chociaż w części 
będziecie się do tego stosować.                                                                                              
     Wasza Nastolatka                                         

                   Nasze sprawy ... Nasze sprawy ... 

6.10.2014r. 
Wszyscy Dorośli! 

Witam! Piszę do Was list, ponieważ 
chce pomóc młodym ludziom, byście 
ich zrozumieli. Chcę Wam  

przedstawić ich problemy. Każdy uważa co innego, ma swoje 
zdanie, lecz wszyscy jesteśmy podobni. 
Co powinniście zrobić by zrozumieć swoje dzieci? 
1. Wysłuchajcie co mają  Wam do powiedzenia. 
2. Nie bądźcie nadopiekuńczym rodzicem, lecz opiekunem  
w sam raz! Pamiętaj, że okres dzieciństwa musi być zwariowany, 
pełen głupot! Musisz to zrozumieć. Świat dziecka to osobna  
planeta, która ma inne kolory, inaczej wygląda. To wszystko po 
to, by umilić każdą chwilę dziecku. Czasem problemy, a czasem 
radość – to jest właśnie dziecko, które pewnymi chwilami nie 
chce z Wami rozmawiać. Nie macie się o co martwić,  
to normalne. Kiedyś też byliście dzieciakami, które biegały  
w pełnej radości. Trzeba umilać dzieciom każdą chwilę, z nauki 
można zrobić świetną zabawę. Na tym kończę mój list, który  
z pewnością będziecie trzymać w swoich sercach  i w każdej 
chwili z niego skorzystacie! 

                                                  Serdecznie pozdrawiam! 
Nastolatka 

 
 

 „Asertywność- zajęcia profilaktyczne w MDK-u” 
 

15 października 2014 roku klasy  szóste pojechały na zajęcia 
profilaktyczne o tematyce asertywności. Podróż minęła nam  
spokojnie. Następnie wysiedliśmy na przystanku, który  
znajdował się tuż przy „MDK”. Zwartą grupą wyruszyliśmy do  
budynku, w którym miały odbywać się nasze zajęcia. Po  
odstawieniu swoich rzeczy do szatni, weszliśmy na salę, gdzie 
zajęliśmy nasze miejsca. Usiedliśmy, a pan prowadzący nasze 
zajęcia zaczął opowiadać o „asertywności”. Tłumaczył nam  
o tym, dużo się dowiedzieliśmy ogólnie ,,co to znaczy być  
dzisiaj asertywnym”. Mogliśmy też wymieniać się  
spostrzeżeniami w jakich sytuacjach powinniśmy być asertywni, 
a kiedy nie- bo wtedy to tylko zwykły upór.. Tłumaczenie tego 
nie zajęło wiele czasu, dlatego mogliśmy zacząć oglądać filmy. 
Było ich 5. Każdy z filmów przedstawiał inną sytuację.  
Pamiętam, że jedna była o alkoholu, druga o „witaminkach”, 
trzecia o tym, że jakiś chłopak naopowiadał o koleżance swoim 
kolegom złe rzeczy, czwarta o chłopcu, który miał długie włosy  
i dziewczyny w szkole naśmiewały się z niego, przezywały go 
Einstein, ale koleżanka, która przyjaźniła się z tymi  
dziewczynami, była po jego stronie i chciała iść z nim na kręgle. 
Natomiast piąta o tym, że chłopak „Misiek” niby ,,kupił” swojej 
dziewczynie telefon. Ale później okazało się, że ,,kupił”  
oznaczało ,,ukradł”. Zwyczajnie w parku  napadł na jakiegoś 
chłopaka, który szedł z telefonem w ręku. Misiek go  zabrał,  
a dziewczyna, która go przyjęła, została zatrzymana w domu 
przez policję. Oczywiście po każdym filmie omawialiśmy te 
sytuacje go. Nadszedł czas na koniec naszych filmowych zajęć. 
Podziękowaliśmy za wszystko i wyruszyliśmy w stronę  
przystanku autobusowego, a następnie wróciliśmy do szkoły. 
Bardzo podobało mi się na tych  zajęciach. Pojechałabym tam 
jeszcze raz z wielką przyjemnością. I teraz wiemy, że  
asertywność to bardzo ważna rzecz, trzeba umieć powiedzieć 
„NIE”, gdyż później ma się niepotrzebne problemy. 

koło red.  
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Czy wiesz, że… 

1. Mężczyźni sześć razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety. 

2.Kobiety planują samobójstwo trzy razy częściej niż mężczyźni. Mężczyźni 
popełniają je trzy razy częściej niż kobiety. 

4. Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 osób, by mieć 99 proc. pewności, 
że dwie z nich mają urodziny tego samego dnia. 

5.Przeciętnie w ciągu dnia na całym świecie 12 noworodków jest wydawanych 
ze szpitala nie tym rodzicom, co trzeba 

6. Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. Podawano go sportowcom 
podczas Igrzysk Olimpijskich. 

7. Restauracji w Nowym Jorku jest tak wiele, że wystarczy, by każdego      
wieczoru przez 54 lata jeść kolację w innej. 

8. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli z puszki niż reszta świata 
razem wzięta. 

10. Psy i koty mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne,                    
a samice – prawo. 

11. Małe miasto na Alasce wybrało kota imieniem Stubbs na burmistrza.     
Rządzi już 15 lat. 

12. Szczury reprodukują się tak szybko, że para po 18 miesiącach może mieć 
milion potomków. 

13. Pchła może skoczyć na odległość 350 razy przewyższającą jej długość  
ciała. Gdyby mógł tego dokonać człowiek, skakałby przez boisko do piłki     
nożnej. 

14. Przewiduje się, że w 2050 roku będziesz mógł zrobić na twardym dysku 
kopię zapasową swoich myśli i pamięci. 

15. Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało Ziemię w 1804 
roku. 

16. W całej Afryce jest mniej ludzi z dostępem do internetu, niż w samym  
Nowym Jorku. 

17. Jest więcej kobiet w chińskiej armii, niż ludzi w USA. 

18. Jest więcej lalek Barbie we Włoszech, niż Kanadyjczyków w Kanadzie. 

19. Każdy lekarz (także dentysta) może legalnie wykonać operację plastyczną. 

20.LEGO jest największym producentem opon na świecie. Corocznie          
produkuje ich 306 mln (do samochodów z klocków). 
 

 
Klaudia. M. kl. 6a  

 Tym razem  klasa 6a i 3a, jako  
Gospodarz Szkoły, przygotowały ciekawy 
scenariusz. Na apel przybyli pracownicy 
szkoły i nasi nauczyciele, bo w końcu był to 
Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu 
wszystkie osoby biorące udział w  
przedstawieniu były ubrane w strój galowy. 
Zaprezentowano wiersze, piosenki i scenki 
humorystyczne. Na początek pokazano scenki 
humanistyczne, które bardzo spodobały się 
wszystkim oglądającym. Swój talent  
muzyczny zaprezentowała Ola z chórem  
wykonując piosenkę w języku angielskim. Po 
wierszach była kolejna scenka:  
przyrodniczo-matematyczna. Klasa 3a  
zaprosiła nauczycieli do wspólnego tańca  
w kółku. Ku naszemu zaskoczeniu  
nauczyciele szybko nauczyli się kroków  
i całego układu  pod względem  
choreograficznym. Na koniec Laura  
zaprezentowała piosenkę  w języku  
hiszpańskim. Po zakończeniu części  
artystycznej rozdaliśmy nauczycielom laurki 
złożyliśmy życzenia. Za piękny program  
artystyczny uczniowie otrzymali gromkie 
brawa i lizaki. Wszyscy byli rozbawieni  
i zadowoleni. W szkolnej galerii można  
zobaczyć zdjęcia  z tej uroczystości… 

koło red. 
 

Konkurs Poezji Patriotycznej 
 

      20 października 2014 roku w naszej szko-
le odbył się Konkurs Recytatorski Poezji  
Patriotycznej. Brało w nim udział 12  
uczestników z klas czwartych i szóstych  
naszej szkoły. Zwycięzcami zostali uczniowie 
klasy 4b- Konrad Chojecki i Piotr Otremba, 
którzy będą reprezentować naszą szkołę  
w międzyszkolnym konkursie recytatorskim 
w PSP nr 1 w listopadzie. Pieczę nad  
konkursem sprawowały: p. M. Szuszkowska  
i p M. Zaraś. Konkurs był  ciekawy,  
momentami  bardzo wzruszający. Oto  
wrażenia uczestników: ,,Podobało się nam 
bardzo i może za rok znów przeżyjemy takie 
chwile”, ,, Myślimy, iż warto uczestniczyć  
w takich konkursach, ponieważ rozwija to 
naszą wrażliwość i patriotyzm”. 
Celami konkursu było: 
 rozwijanie zainteresowań polską poezją 
patriotyczną wśród uczniów klas IV-VI  
szkoły podstawowej, 
 stwarzanie uczniom możliwości na  
rozwijanie swoich talentów, 
 prezentacja umiejętności na forum  
społeczności międzyszkolnej, 
promowanie podstaw patriotycznych. 

 
Karolina M. kl.6a  

Dzień Nauczyciela 



 

 

 
Serdecznie podziękowania dla p. Hałas, Wasilewskich, Wojcik, Przyszlak, Chojeckich 
Cebula, Krajewskich, Woźnica, Siemiątkowskich, Walerus, Oleś, Krupa, Los, Widera, 

Nowakowicz, Hołda,   
Kopiec, Mach, Ratajczak,  

 Piechota, Kabata, Harlak, Debernych, Rzepiak 
 

   za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi 
lżej” oraz  

nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu.  

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

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Emilia Kopyłowska - redaktor naczelny, Karolina Malinowska - zastępca, Julia Stafa, Emilia Matuszewska, Klaudia Maczulis, Monika Maczulis,  
Katarzyna Sachoń, Marta Skibińska, Patrycja Kawałek, Martyna Kawałek. 
 

   
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Zgadnij kto to ? 

 Cechą charakterystyczną tej nauczycielki jest  
zawsze wielki uśmiech na twarzy oraz elegancja słów. 
Wiem o tym, że ma psa, więc mogę wywnioskować, że ta  
nauczycielka, którą opisuję jest miłośniczką zwierząt. Dla 
uczniów jest wspaniała, zawsze uśmiechnięta i pomocna. 
Gdy ktoś poprosi ją o pomoc, to pani zawsze pomoże.  
Bardzo ją lubię za to kim jest, za to jaką jest wspaniałą  
nauczycielką. W  każdym jej słowie czuję radość. Jest dla 
mnie wzorem do naśladowania. Nawet, gdy krzyczy, choć 
to prawie nigdy się nie zdarza, jest super. Uwielbiam ją! 
Myślę, że bez niej życie nie było by ciekawe! 
 
Nauczycielka, którą wybrałam nosi okulary, ma blond  
włosy i często się uśmiecha. Ubiera się bardzo modnie, np. 
dzisiaj ubrała przepiękną miętową bluzkę, która bardzo do 
niej pasuje oraz czarne eleganckie spodnie. Pani ta bardzo 
dobrze uczy. Jej charakterystyczną cechą jest szeroki 
uśmiech na twarzy oraz miłe spojrzenie. Ma psa, którym się 
opiekuje. Z tego wyciągnęłam wniosek, że bardzo lubi 
zwierzęta. Jest miła dla uczniów, wyrozumiała  i ich  
rozumie. bardzo ją lubię i nie wyobrażam sobie gdyby jej 
nie było. 
 
Nauczyciel, który mnie uczy zawsze na lekcji jest  
uśmiechnięty. Bardzo podoba mi się jego ubiór, ponieważ 
jest on kolorowy i ciekawy. Ma on kolor włosów blond. 
Nauczyciel jest miły i wesoły i zawsze daje jak najlepsze 
rady. Jest on dla innych uczniów wyrozumiały i żartobliwy. 
Nie jest on surowym nauczycielem. Jest on dość wysoki  
i ma szczupła sylwetkę. W tym nauczycielu najbardziej 
lubię to, że zawsze dopisuje mu humor.     

E. Matuszewska  

Na jesienną nudę :)  


