
 

 

Gazetka Szalonego Małolata 

Rok szkolny 2015/2016 Wydanie nr 2 — październik 2015 Strona 1 

  
W dzień radości i entuzjazmu,  

a nocą spokojnego oddechu  
i niczym niezaprzątniętej głowy. 

 

WAŻNE TEMATY:)  
 
 

Podpatrzone reporterskim 
okiem czytaj str. 3  

 
 

Wiadomości ze świata 
sportu str. 5  

 
 

Kolorowanki na jesienną 
nudę str. 7  

 
 

Bądźmy zdrowi na  
jesień  str. 9                                                                                           

 
 
 
 

W numerze:  

Kalendarium 2 

Jak powstał Dzień Edukacji 
Narodowej 

4 
 

Segregacja śmieci  6 

"Wziąść" to przeżytek. 
Pokalany język polski 

 
8 

Podziękowania  10  



 

 

Rok szkolny 2015/2016 Wydanie nr 2 — październik  Strona 2 

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. 
 
4.Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 
 
5.Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. 

Skąd się wzięła nazwa  
miesiąca październik: 

 
Październik – dziesiąty miesiąc w 
roku, według używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego, ma 
31 dni. 
 
Październik jest na półkuli pół-
nocnej miesiącem jesiennym, a na 
południowej wiosennym. Jest 
najdłuższym miesiącem w roku 
kalendarzowym, ponieważ wy-
pada wtedy zmiana z czasu let-
niego na zimowy (jest dłuższy o 
jedną godzinę od pozostałych 31-
dniowych miesięcy). 
Nazwa miesiąca (dawniej również 
paździerzec) pochodzi według 
Brücknera od słowa paździerze, 
oznaczającego „odpadki od lnu 
lub konopi”. Obok tego funk-
cjonowały również nazwy: paź-
dzierzec, paździerzeń, pościernik, 
a także winnik (por. starogermań-
ska nazwa miesiąca Weinmond). 
Łacińska nazwa October ("ósmy 
miesiąc"; zobacz: kalendarz rzym-
ski) została zapożyczona przez 
większość języków europejskich. 

Ciekawe dni: 
 
    2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy,  
    4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Arki Noego  
    9 października – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego  
    10 października – Dzień Kolejarza, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Dzień Zdrowia Psychicznego  
    11 października – Dzień Wychodzenia z Szafy,  
    13 października – Dzień Pomyślności Szarych Myszek, Dzień Ratownika Medycznego, Dzień Bez Bielizny  
    14 października – Dzień Edukacji Narodowej  
    15 października – Dzień Dziecka Utraconego, Światowy Dzień Mycia Rąk 
    16 października – Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II  
    17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem  
    22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających, Dzień Caps Locka  
    24 października – Dzień Poborców Podatkowych, Międzynarodowe Święto Roweru,  
    25 października – Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt,  
    28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów  
    30 października – Dzień Spódnicy,  
    31 października – Dzień Rozrzutności, Halloween. 
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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.  

Dzień Chłopaka 

Jak co roku w szkole 30 września obchodzimy Dzień Chło-
paka.,  dlatego składamy kolegom serdeczne życzenia: 

 

Z okazji Dnia Chłopaka  
wiele uśmiechów, a mało złości, 
jak najmniej smutków, dużo radości, 
długich wakacji i moc słodyczy. 
Tego Ci dzisiaj ............życzy. 
 
 
Czy dostajesz szóstki w szkole,                         
czy pod ławką jesz babole, 
czy się bawisz na całego,  
ja ci życzę mój kolego, 
wszystkiego o czym każdy marzy 
oraz aby uśmiech stale gościł na Twej twarzy. 

 

  

Podpatrzone reporterskim okiem  

Wizyta w Bruntalu 
 

 16 października 2015 roku uczniowie klas pią-
tych po raz kolejny odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę 
w Bruntalu. Czescy przyjaciele serdecznie nas przywi-
tali i zaprosili do wspólnego projektu edukacyjnego. 
Na początku było wiele zabaw integrujących, które 
pomogły nam poznać imiona czeskich kolegów i kole-
żanek oraz ich zainteresowania. W tym roku polsko-
czeskie grupy pracowały nad zredagowaniem tekstu o 
zamku w Bruntalu w obu językach, układaliśmy puz-
zle, samodzielnie tworzyliśmy modele tego zabytko-
wego obiektu, a na koniec go zwiedzaliśmy. Nasi 
przewodnicy zaprosili nas do poszukiwania sześciu 
przedmiotów, które nie pasowały do historii zamku. 
Oczywiście udało nam się je wszystkie znaleźć. Po-
znaliśmy walory turystyczne miasta Bruntala i jego 
okolic. Taki wyjazd pozwala również na podnoszenie 
kompetencji językowych oraz nawiązanie nowych 
znajomości. W maju będziemy gościć naszych cze-
skich kolegów w Opolu. Wróciliśmy do domu pełni 
wrażeń i niezapomnianych wspomnień. 
 

Małgorzata Zaraś 
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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.  
 

             Czy wiesz jak…   … obchodzą Dzień 
Edukacji Narodowej w Polsce? 
 

 Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obcho-
dzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do 
nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pra-
cowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodo-
wej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże 
Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli 
wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządo-
we oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 
 

      
 
 
 
Zajęcia sportowe  w naszej szkole     
 
Zajęcia z panem Martusiem-  od godziny 16:00 do 
17:30, we wtorki oraz w czwartki, dla chłopców i 
dziewczyn-klasy 4-6 
 
Zajęcia z panią Szarek- dziewczyny-klasy 4-6,od 
16:00 do 17:30 w poniedziałki i   od 15:30 do 17:00 w 
piątki. 
 
Zajęcia z panią Szarek- chłopcy- klasy 4-6, od 17:30 
do 19:00 w poniedziałki i od 17:00 do 18:30 w piątki. 
 

 
 Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje 
początki w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji 
Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada 
będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i 
świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizo-
wana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Usta-
wa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą Praw i 
Obowiązków Nauczyciela, wprowadziła Dzień Na-
uczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji 
Edukacji Narodowej. W 1982 r. Kartę Praw i Obo-
wiązków Nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela 
zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodo-
wej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się 
za święto wszystkich pracowników oświaty. 

                                

           

Jak powstał Dzień Edukacji  
Narodowej? 
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Wiadomości ze świata sportu 

 Starcie gigantów: Ibra kontra CR7. Zlatan ma obsesję, do której nie chce się przyznać. ZlatanIbrahimović ma 
prawo być sfrustrowany. Kolekcjonuje tytuły mistrzowskie, ale w ChampionsLeague idzie mu jak po grudzie. To już 
jego piętnasty sezon w tych rozgrywkach i chociaż występował w wielkich klubach, za każdym razem zawodził. 
Najbliżej sukcesu był  w 2010 roku, kiedy w barwach Barcelony dotarł do półfinału. Przegrywał jednak z Interem, z 
którego odszedł niespełna rok wcześniej, właśnie po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Ale znów musiał obejść się 
smakiem. 

Fiasko rozmów Stali ze Zmarzlikiem. Poszło o podwyżkę. Działacze z Gorzowa są po pierwszej rozmowie z rodzica-
mi Bartosza Zmarzlika. Nie ma porozumienia w sprawie finansowego aneksu do  kontraktu. Zmarzlik ma ważny 
kontrakt ze Stalą, ale nie ma podpisanego aneksu na sezon 2016. Rodzice Bartka przyszli na rozmowy do klubu z 
propozycją konkretnej podwyżki. - Nie dogadaliśmy się – przyznaje prezes Ireneusz Zmora, a to oznacza, że warunki 
przedstawione przez pełnomocników żużlowca były nie do zaakceptowania przez klub. Stal chce w przyszłym roku 
płacić Zmarzlikowi więcej, ale to nie jest ten poziom, którego zawodnik oczekuje. - Jednak spokojnie. Na razie po-

rozmawialiśmy    o tym co było, 
poznaliśmy wstępne zamierzenia, a 
na konkrety przyjdzie czas po po-
wrocie Bartka z finału Drużyno-
wych Mistrzostw Świata Juniorów 
w Australii.  

Kliczko wrócił do treningów: mam 
misję do spełnienia. Mistrz świata 
WBA, WBO i IBF wagi ciężkiej 
Władymir Kliczko (64-3, 53 KO) 
wznowił przygotowania przed za-
planowaną na 28 listopada walką z 
Tysonem Furym (24-0, 18 
KO).Ukrainiec miał początkowo 
spotkać się w ringu z Brytyjczy-
kiem w najbliższą sobotę, ale kilka 

tygodni temu doznał kontuzji łydki i termin pojedynku został zmieniony. 
- Wróciłem do treningów, nie przestaję zadawać ciosów. Mam misję do spełnienia, muszę wyleczyć Fury'ego z jego 
choroby. Termin operacji to 28 listopada - zapowiada Ukrainiec, który w tym roku zaliczył już jedną wygraną, poko-
nując jednogłośnie na punkty BryantaJenningsa. Fury do walki z Kliczką przystąpi z pozycji oficjalnego pretendenta 
do tytułu mistrzowskiego World Boxing Organization i World Boxing Association. 
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 Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organi-
zmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (układy biologicz-
ne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środo-
wiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach. Odkry-
wanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekolo-
gia jako samodzielna nauka rozwinęła się w zasadzie w XIX w. 
Ekologia nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i 
człowieka, dlatego często w potocznych dyskusjach utożsamiana 
jest z sozologią i filozofią. Ekologia najogólniej jest nauką o 
porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach 
wynikających z tego porządku  i nieporządku dla istnienia bios-
fery i człowieka. 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki 
 
1.Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 
500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów 
po 2 latach. 
2.Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na 
wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła. 
3.W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest 
kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, 
Szwecji od 60%-80%. 
4.Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat! 
5.Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu po-
zwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej 
żarówki przez 4 godziny. 

 

 

 

 

Segregacja śmieci 

 Dzień Edukacji 
Narodowej – polskie 
święto oświaty i szkol-
nictwa wyższego ustano-
wione 27 kwietnia 1972 

r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków 
nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, 
na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzo-
ne jako Dzień Edukacji Narodowej.Upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 
która została utworzona z inicjatywy króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana 
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 
1773 r.Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma 
swoje początki w 1957 r. 

Dzień Nauczyciela na świecie 
 
Dzień Nauczyciela 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 
 
Życzenia: 
 
 Wszyscy nasi kochani nauczyciele 
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele 
Za naukę, za trud jaki jest wkładany 
przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. 
Życzenia szczere, prawdziwe 
z uczniowskich serc płynące. 
Jak świeże kwiaty pachnące, 
kwitnące na naszej polskiej łące. 

 
 

                                                                              
Być nauczycielem, to poważna rzecz,  

                                                                                          
 trzeba dużo wiedzy i cierpliwości mieć!                                                                                      

Czy wiesz, że ... 
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Mam Talent :) ... 
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 "Wziąść", "swetr" i "poszłem" to już przeżytki. Ma-
my całkiem nowe błędy językowe, które kalają język pol-
ski. Założymy się, że też ich używasz, choć możesz o tym 
nawet nie wiedzieć. 

Nadużywanie wielkich liter 

Formy grzecznościowe, które do tej pory funkcjonowały 
tylko w korespondencji, pojawiają się coraz częściej w arty-
kułach, pismach urzędowych, ogłoszeniach, na ulotkach 
reklamowych, o codziennej prywatnej korespondencji nie 
wspominając. 
 
Reklama 

Najwyraźniej, jak napiszemy coś wielką literą, to będzie 
ważniejsze. Albo oddamy Panu Prezydentowi większy sza-
cunek niż panu prezydentowi. Kiedy on myśli o Niej, to 
cieplej myśli niż o niej. 
 
Manipulowanie dystansem 

Pisanie maila zaczynamy od "Witaj", kończymy na 
"Pozdro". I na nic tu lamenty Michała Rusinka, który z 
"Witaj" walczył. Nawet ci, którzy piszą do swoich wykła-
dowców, nie dopisują tych kilku liter, dzięki którym mogą 
ich pozdrowić zgodnie z zasadami - nie, nie języka polskie-
go - dobrego wychowania. Czy to jest spoko? 
Ultramegamasakra 

Strasznie dużo ludzi nadużywa przysłówka "strasznie". Po-
dobnie jak przedrostków "mega-" i "ultra-". Stworzyliśmy 
sobie słowne emotikony. Przymiotnik "niezwykły" jest już 
tak wyświechtany, że wszystko, co nim nazywamy, natych-
miast sugeruje, że jest szare, zwykłe i nie zasługuje na choć-
by odrobinę uwagi. 
"Masakra" - skwitowaliby ludzie, którym brak słów. 
"Zaje**ście" - powiedzieliby ci, którzy myślą, że to słówko 
jest już tak powszechne, że przestało być wulgaryzmem. 
Nie przestało. 
 
Zdrobnionka 

Niegdyś przywarą krakowian było liczenie pieniążków. 
Mieszkańcy grodu Kraka potrafią zdrobnić każde słowo. 
Dość powołać się na jeden z dowcipów, który pyta bystrego 
odbiorcę, co powstanie, kiedy Krakowiak z Poznaniakiem 
zobaczą leżący na ulicy grosz. Pod okiem Koziołków pad-
nie odpowiedź: drut. Lajkonik niewątpliwie odpowie, 
że... drucik. Ale dajmy spokój krakusom - już w pro-
gramach kulinarnych mieszkańcy różnych stron Polski 
kroją rzodkieweczkę, polewają dania sosikiem i ukła-
dają na talerzykach. Słitaśnie. 

Anglicyzmy 

Polacy nie gęsi... bo angielski mają. Mogę się ustawić 
w weekend na lancz w pabie na kornerze Marszałkow-
skiej. Kolnę do frenda, będziemy w taczu. Luknę na 
bejsment, posmoltokujemy. 
A bardziej poważnie: dziennikarze i politycy mówią o 
kwocie uchodźców, którą mamy przyjąć w naszym 
kraju. Kwota w języku polskim odnosi się tylko do 
sum pieniędzy, ale jeśli będą o niej mówić we wszyst-
kich serwisach informacyjnych, to się przyjmie. Tak, 
jak plotka powtarzana sto razy staje się prawdą. 
Mierzi cię to? Sorry, taki mamy klimat. 
 
Spotkamy się na mieszkaniu 

Towar jest wyłożony na sklepie, promocja na drinki 
obowiązuje na barze, a studenci spotkają się na miesz-
kaniu. Językoznawcy przekonują, że mówią tak osoby, 
które nieświadomie podkreślają tymczasowość miejsc, 
w których będą przebywać. Bo nie ma jak w domu. 
Na wakacje zapewne pojadą na Chorwację, ale to już 
zupełnie inna sprawa... 
 
Korpomowa 

Jeśli ktoś się dobrze uczy, albo przynajmniej ma ambi-
cję, prawdopodobnie niedługo zamieni salę wykłado-
wą na openspejs, a slang młodzieżowy na korpomowę. 
Będzie się śmiał, że LOL; zachwycał, że OMG; dosta-
nie wiadomość FYI oraz przestrogę starszego kolegi: 
ASAP, ASAP, tylko się nie zasap. KPW? 
 
Swoja własna moja osoba 

Czy twoja osoba wszystko do tej pory zrozumiała? 
Jeśli tak, to jeszcze nie jest z tobą tak źle. Im większe 
będą twoje kompetencje językowe (na przykład dzięki 
czytaniu książek), tym mniej błędów będziesz popeł-
niać, mniej wyrazów zapożyczać z języków innych 
nacji. Pieniążki to jeszcze nic! W polskich mediach 
widzę coś lepszego. Już nie mówi się i nie pisze: 
"matka", "ojciec", tylko: "mama", "tato". Co to jest? 
Spieszczenia, które należą do języka domowego, uży-
wane w komunikacji dziecko - rodzice, wchodzą do 
tekstów publicznych, oficjalnych, w których są nie na 
miejscu, stylistycznie rażą! W nagłówkach wiadomo-
ści czytamy, że mama udusiła swoje dziecko. W tym 
kontekście w ogóle nie ma prawa się to słowo pojawić 
- komentuje językoznawca z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. dr hab. Wiesław Skarżyński 
 
 

"Wziąść" to przeżytek. Pokalany język polski 
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 Każdy z nas wie, że zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie możemy zapomnieć o ciepłym stroju na paździer-
nikowy spacer np. do lasu. Witaminy  i odpowiednie żywienie też należą do przepisu na zdrowo przeżyty paździer-
nik. Prawdziwą bombą zdrowia jest dzika róża, można ją zjeść suszoną, w czekoladzie, jako syrop, dżem lub zapa-
rzyć z niej herbatę. Wspaniałym rozwiązaniem na jesienną przekąskę jest sezonowy owoc lub kilka orzechów ner-
kowca. Powinniśmy zadbać też o aromaterapię, czyli kolorowy wystrój mieszkania, dobry kontakt z ludźmi oraz 
uprawiać jakikolwiek sport. Czapka lub nauszniki są bardzo ważne, ponieważ uszy to bardzo wrażliwa na zimno 
część ciała. Wybierając się rano do szkoły przeważnie jest bardzo zimno, dlatego należy wysmarować twarz kre-
mem, żeby nie popękały nam żyłki. 
 

 

 Pewnie bardzo nam znaną sytuacją jest przychodzenie do domu zmarzniętym do szpiku kości, wtedy robiąc 
sobie gorące mleko z miodem postępujemy najlepiej. Będąc w sklepie z ubraniami należy wybierać  wełnianą, nie 
przepuszczającą wody, wiatru  i zimna odzież. Nie zapominajmy też  o naszych pupilach, którym tak jak nam należy 
wzbogacić dietę w witaminy i minerały. Niewielkim wydatkiem jest zakup taniej karmy lub zabawki dla psów i ko-
tów ze schroniska, które nie mają tak dobrze jak nasze zwierzaki, szczególnie jesienią i zimą, gdy jest zimno i desz-
czowo. Każdego rodzaju herbaty są świetnym rozwiązaniem na ten miesiąc, ale najlepsze są jednak te ziołowe do-
mowej roboty. 
 
 

 

Bądźmy zdrowi na jesień                                                                                                    



 

 

 
Serdecznie podziękowania dla p. Staś, Podemskich, Wasilewskich, Troć,  

Hołda, Walerus, Wolny, za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi 
lżej” oraz nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu.  
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Na jesienną nudę :)  


