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Działy ,,Gazetki Szalonego      
Małolata” 

 Dział I - Co w trawie  
 piszczy- czyli najważniejsze 
 wydarzenia z życia szkoły 
 Dział II - Nasza twórczość- 

czyli wiersze, opowiadania,  
 baśnie i inne pisane przez 
 uczniów utwory 
 Dział III - Z kart  
 kalendarza… czyli Dzień  
 Nauczyciela, Boże  
 Narodzenie itp. 
 Dział IV - Oko w oko z …. 

rozmowa z ludźmi,  
      którzy swoją osobowością 
 mogą  zainteresować   
 społeczność  uczniowską 
 Dział V - To warto wiedzieć 

czyli ciekawostki ze świata 
ludzi, zwierząt, roślin  

 Dział VI - Małe co nieco- 
czyli humor i rozrywka  

 Dział VII - Z ambony-  
 zapowiedzi wydarzeń  
 Ciekawe miejsca i ludzie 
 naszych okolic  

W numerze:  

Nasza twórczość, z kart 
kalendarza  2 

To warto wiedzieć... 4 

Z ambony... 7 

Polscy Nobliści  9 
Co w trawie piszczy  

Próbny alarm przeciwpożarowy 
 W dniu 20 września 2016 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej 
szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony  
z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. Cała akcja przebiegła 
bardzo sprawnie i w wyznaczonym czasie. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich 
dzwonków uczniowie oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Celem tych  
ćwiczeń było uświadomienie uczniom, jak należy się zachować w sytuacji  
zagrożenia. Okazało się, że wszyscy doskonale znają drogę ewakuacyjną i zasady 
postępowania w czasie zagrożeń. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki 
bezpieczeństwa, bardzo szybko stawili się na miejscu zbiórki. Przeprowadzona 
akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą jak się zachować w takiej  
sytuacji. Nauczyciele zdali raport o stanie klas. Oczywiście było to wcześniej  
zaplanowane przez dyrektora- Jolantę Ślemp. Zachęcamy do fotorelacji… 
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Drodzy Rodzice! 

 
Na wstępie mojego listu chciałabym 
Wam pomóc zrozumieć świat  
młodego człowieka. Jestem nastolat-
ką zupełnie innego pokolenia niż Wy 
nim byliście . Świat się zmienił,  
a z nim młodzież.  
W dzisiejszych czasach nastolatki 
mają większe pole działania. Mamy 
najnowsze zdobycze techniki,  
z których często korzystamy  

i które zabierają nam dużo czasu. Dzięki tej technice możemy 
się realizować, spełniać marzenia, robić to co kochamy,  
poświęcać się naszym pasjom. Wiem, że to trudne czasem do 
zrozumienia, ale ten świat teraz tak funkcjonuje i nic już tego 
nie zmieni. Jedyne co nam pozostało, to abyście zrozumieli na-
sze potrzeby i starali się nam pomagać na każdym etapie  
życia. 
                                                                                                       

                                                                          Wasza Córka 
 

 
Święto pieczonego ziemniaka w klasie 6b 

 
 13.10.16r. odbyło się ognisko klasowe. Do Maliny 
zjechała się prawie cała klasa 6b z rodzicami. Ognisko 
odbyło się u naszej koleżanki Natalki. Jej rodzice  
przygotowali nie tylko miejsce na ognisko, ale również 
smaczny poczęstunek. Było super! Cała klasa się świetnie 
bawiła. Razem przy ognisku piekliśmy kiełbaski  
i ziemniaczki, a na koniec pianki. Po posiłku poszliśmy 
się pobawić. Skakaliśmy na trampolinie i biegaliśmy po 
dworze. Wszyscy razem bawiliśmy się   w ,,Pytanie czy 
wyzwanie''. Zanim rozjechaliśmy się do domów,  
posprzątaliśmy wszystko. Bardzo mi się podobało  
i dziękuję całej klasie 6B za świetną wspólną zabawę! 
Chciałabym to kiedyś powtórzyć.                  

Julia K.  

       

Dział II  

Nasza twórczość  

Dział III  

Z kart kalendarza…  

Tym razem prezentujemy listy 

Ciekawe dni w październiku : 
1 października - Międzynarodowy Dzień Muzyki 

12 października – Dzień Bezpiecznego Komputera  

13 października – Dzień Ratownika Medycznego, Dzień 

Dawcy Szpiku, Dzień Garnituru 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej 

15 października -Międzynarodowy Dzień Niewidomych  

16 października – Światowy Dzień Żywności,  

Dzień Papieża Jana Pawła  II  

18   października – Dzień Listonosza, Dzień Poczty Polskiej  

 24 października – Międzynarodowe Święto Roweru  

25 października –  Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt      

30 października – Dzień Spódnicy   

31 października – Dzień Rozrzutności, Halloween 

 
Październik został ogłoszony Miesiącem Dobroci dla  

Zwierząt  

Dzień Edukacji Narodowej 
 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty  
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia  
1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków  
nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy 
ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień 
Edukacji Narodowej. 



 

 

 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkol-
nictwa wyższego ustanowione  27 kwietnia 1972 r.         
określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela 
jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta 
Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. 
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Halloween 

                                                                

 

zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do 
święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach  
w wieczór 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 motywy to duchy, demony, 
zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp. 
 

 

Historia 
Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią być 
rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion 
(Pomony) albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. 
Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z celty-
ckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w Anglii, 
Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji w ten dzień 
żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto  
zmarłych. 
Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj zaczął 
zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została 
przeniesiona z maja na 1 listopada. 

Halloween w Polsce 
Z tej okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy 
kulturalne w nocnych klubach, występy teatralne oraz  
projekcje filmowe w kinach. Szkoły i przedszkola organi-
zują z tej okazji dodatkowe atrakcje dla swoich  
wychowanków. W Halloween dzieci przychodzą do szkoły  
przebrane za straszne postacie filmowe. Chodzenie  
od domu do domu i zbieranie przez dzieci cukierków 
zdarza się coraz częściej. 
 
 

 

Dział III  

Z kart kalendarza…  



 

 

WITAMINY 

Witamina C 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: 75 mg 

Źródła: owoce i warzywa (najwięcej mają jej surowe, 
mniej mrożone) Doskonałym źródłem witaminy C są 
warzywa kapustne – kapusta biała świeża lub kiszona, 
kapusta czerwona, włoska, brukselka, kalafior. Sporo 
witaminy C ma papryka czerwona oraz pomidory.           Z 
owoców najwięcej witaminy C mają porzeczki, agrest, 
truskawki, maliny, jeżyny, czarne jagody, żurawina, kiwi, 
owoce cytrusowe oraz jabłka. 

Uwagi: witamina C łatwo ulega zniszczeniu w wyniku 
gotowania, moczenia obranych owoców i warzyw oraz ich 
więdnięcia. Witamina C łatwo się również utlenia       z 
tkanek roślinnych, dlatego surówki najlepiej jest     przy-
gotowywać tuż przed spożyciem. Kwas i sól częściowo 
hamują ten proces.      

Witamina B1 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: 1,5 – 2 mg 

Źródła: produkty zbożowe z grubego przemiału, orzechy, 
rośliny strączkowe, ryby, drożdże, owoce i warzywa. 

Witamina B2 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: 1,5 – 2,5 mg 

Źródła: nabiał, produkty zbożowe, jajka, warzywa i owoce 

Uwagi: Niedobór witaminy B2 powoduje m.in. pęknięcia 
w kącikach ust 

Witamina B6 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: 1,5 – 2 mg 

Źródła: nabiał, mięso, rośliny strączkowe, produkty     
zbożowe, drożdże, warzywa i owoce. 

Witamina PP 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej:  15 – 20 
mg 

 

DZIAŁ V - To warto wiedzieć czyli ciekawostki 
ze świata ludzi, zwierząt, roślin… 

Dział IV  

Oko w oko z ….  

Wywiad z absolwentem  
  
Co mogę powiedzieć?.... tylko tyle, że mam  
w klasie 15 chłopaków i 3 dziewczyny. Mamy bardzo  
interesujące przedmioty takie jak np. EDB, chemię,  
fizykę, astronomię, biologię, geografię, język hiszpański 
oraz zajęcia na  basenie. W klasie od razu się zaprzyjaź-
niliśmy wszyscy... pomagamy sobie i jesteśmy dla  
siebie mili. Z zajęć pozalekcyjnych to mamy do wyboru 
lekcje muzyki, plastyki, tance oraz zajęcia teatralne.  
Ja wybrałam teatralne, poza tym mamy też zajęcia  
wyrównawcze. Na pierwszej lekcji fizyki i astronomii 
pani zaproponowała nam dwie wycieczki. W mojej 
szkole podoba mi sie to, że wszyscy są dla siebie mili- 
zarówno nowi koledzy, jak i nauczyciele. W tym roku 
otworzono trzy klasy: klasę anglojęzyczną, humani-
styczno-artystyczną oraz matematyczno-fizyczną.  
Szkoła, o której piszę to gimnazjum katolickie. 

 
Snela Justyna 
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 Źródła: produkty zbożowe, śledzie, makrela, nabiał,  ja-
jka, mięso wieprzowe, warzywa (głównie marchew, 
ziemniaki, szpinak) i owoce (jabłka, pomarańcze) 

Witamina B12 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: ok. 5 mg 

Źródła: mięso, śledzie, jajka, nabiał, kiełki, ryż, drożdże 
oraz warzywa zielone. 

Witamina A – występuje w dwóch postaciach: retinolu 
(biologicznie czynna witamina) i karotenu (prowitamina, 
która w organizmie człowieka zmienia się na witaminę 
A)  Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: 300 – 
750 mg (w zależności od wieku i stanu fizjologicznego, 
np. ciąży czy karmienia) 

Źródła retinolu: masło, śmietana, tłusty i półtłusty nabiał, 
sery żółte 

Źródła karotenu: warzywa zabarwione na pomarańczowo 
lub zielono takie jak np. marchew, dynia, szpinak,       
jarmuż, sałata, fasolka szparagowa, zielony groszek, 
szczypior, koperek. Również owoce takie jak mango, 
brzoskwinie, morele i mandarynki zawierają karoten.  

Uwagi: Warzywa zawierające karoten najlepiej              
spożywać w towarzystwie tłuszczy, aby ułatwić jego 
wykorzystanie przez organizm. Niedobór witaminy A 
może niekorzystnie wpływać na wzrok, wygląd skóry 
oraz odporność organizmu. 

Witamina D 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: 5 – 8 mg 

Źródła: mięso, żółtka jajek, śmietana, jogurt, twaróg, 
ryby morskie 

Uwagi: Pod wpływem działania słońca witamina D   wyt-
warza się w skórze, dlatego w okresie letnim raczej nie 
grozi nam niedobór tej witaminy. Zwiększone   zapotrze-
bowanie mogą mieć osoby starsze, ponieważ niedobór 
witaminy D przyczynia się do odwapniania kości (co 
prowadzi do osteopenii bądź nawet              osteoporozy). 

 

Witamina E 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: ok 12 mg 

Źródła: oleje roślinne, kiełki zbóż, jajka, rośliny 
strączkowe, orzechy, warzywa kapustne 

Uwagi: Witamina E występuje w pożywieniu                  
w odpowiednich ilościach, zatem jej niedobór jest 
zjawiskiem bardzo rzadkim. Kiedy wystąpi może mieć 
wpływ na problemy z płodnością. Syntetyczna witamina 
E może być szkodliwa w dużych ilościach (działanie  
rakotwórcze).  

Witamina K 

Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej: ok 1 mg 

Źródła: głównie zielone warzywa, kalafior, soja, 
marchew, przetwory mleczne, żółtka jajek 

Uwagi: Aby ułatwić przyswajanie tej witaminy dobrze 
jest warzywa zielone komponować z niewielką ilością 
tłuszczu, jako, że witamina K nie rozpuszcza się              
w  wodzie. Witaminę K wytwarzają także bakterie          
w przewodzie pokarmowym człowieka, dlatego           
niedobory mogą wystąpić w zasadzie tylko podczas 
długotrwałej kuracji antybiotykowej lub sulfamidowej.  

Czy wiesz że?     
                                                          

Nowa planeta Proxima b 
 

Naukowcy odkryli, że wokół Proximy Centauri, gwiazdy 
najbliżej położonej obok Układu słonecznego, krąży  
skalista planeta nieco większa od Ziemi i to w strefie 
umożliwiającej istnienie na jej powierzchni wody w  
stanie ciekłym. Według dr Carole Haswell z Open  
Uniwersity jest to najważniejsze dotychczasowe  
odkrycie planety poza Układem słonecznym. Nadano jej 
nazwę Proxima b.  Odległość Proximy b od Proximy 
Centauri jest znacznie mniejsza niż odległość Ziemi od 
Słońca, ale Proxima Centauri jest mniejsza i chłodniejsza 
od Słońca, więc warunki na Proximie b są zbliżone do 
ziemskich. Proxima b jest odległa od Słońca o 40  
bilionów km, w związku z tym podróż tam zajęłaby  
tysiące lat. Naukowcy rozważają nad wysłaniem tam  
w przyszłości sondy kosmicznej, która dokładnie zbada 
warunki panujące na tej planecie. 

 
Alicja  D.  

DZIAŁ V - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata ludzi, zwierząt, roślin… 



 

 

Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie 
chętnie wracają do szkoły po wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 
Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
 
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do 
uczniów. 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we 
wrześniu wrócili mądrzejsi. 
- Nawzajem - odpowiada młodzież. 
 
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: 
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 
- Kto? Ja?! 
- Brawo Jasiu, piątka! 
 
Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła… 

Pani pyta Jasia:  
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  
- Koń ciągnie wóz.  
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było 
zdaniem rozkazującym.  
- Wio! 
 
Pani pyta Jasia:  
- Jasiu, powiedz nam skąd się bierze prąd?  
A Jasiu na to:  
- Z Afryki.  
- A czemu akurat z Afryki?  
- Bo jak wyłączą prąd, to tata zawsze mówi - znowu te 
małpy wyłączyły prąd. 
 
Jasiu miał na jutro nauczyć się opowiadać zmyśloną 
bajkę o żyrafie.  
Przychodzi na następny dzień do szkoły i mówi:  
- Oto emocjonujący mecz pomiędzy zwierzętami  
z Afryki i pacanami koziołka. Słoń podaje do lwa, 
lew zagrywa do węża... koniec meczu.  
Pani pyta Jasia:  
- Jasiu a gdzie żyrafa?  
- A żyrafa to na rezerwie była! 
 

DZIAŁ V - To warto wiedzieć czyli ciekawostki 
ze świata ludzi, zwierząt, roślin… 
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Na Marsie płynie woda... 
 

Tego zaskakującego odkrycia dokonano dzięki  
obserwacjom prowadzonym z sondy Mars  
Reconnaissance Orbiter (MRO), która od 9 lat po  
orbicie Czerwonej Planety. Na pokładzie sondy  
znajduje się HiRISE, potężny teleskop o półmetrowym 
zwierciadle, który jest w stanie zobaczyć na powierzch-
ni Marsa detale o wielkości 1 metra. Urządzenie to  
sfotografowało lądy, które bardzo przypominały smugi 
utworzone przez spływające wodę. Wydawało się to 
jednak nieprawdopodobne, ponieważ średnia tempera-
tura powierzchni Marsa to -63ºC. W tej temperaturze 
woda nie powinna pojawiać się tam w stanie ciekłym. 
Jednak badania wykazały, że ślady spływającej  
substancji zawierają duże pokłady soli. Sól ta nawilża-
na jest przez wodę, gdy temperatura przekracza -23ºC. 
Rozpuszczona w wodzie sól znacząco obniża tempera-
turę jej zamarzania. Substancje wykryte na Marsie  
mogą sprawić, że woda zamarznie dopiero przy -70ºC. 
Nowe odkrycie jest nie tylko ciekawe, ale też może 
mieć dla nas praktyczne znaczenie. Woda na Marsie, 
nawet taka zasolona, może być bezcenna dla przyszłych 
załogowych misji na Czerwoną Planetę. Niedawno  
sądzono, że w gruncie Marsa praktycznie nie ma  
wilgoci. Potem szacowano, że mogą być jej 2 procenty. 
Nowe odkrycie daje nadzieję, że ludzie na Marsie będą 
mogli pozyskiwać bezcenną wodę, ale na chwilę  
obecną nie wiemy jeszcze skąd. Ale najważniejsze,  
że gdzieś tam jednak jest!  

Julia P.  

Dziewiąta planeta istnieje?? Naukowcy coraz bliżej 
poznania prawdy. 

 
Naukowcy zacieśniają strefę poszukiwań dziewiątej 
planety. Jeżeli naprawdę istnieje, jest masywniejsza 
od Ziemi i krąży daleko na rubieżach Układu  
Słonecznego. Liczba planet naszym układzie  
zmniejsza się do ośmiu. Jednak coraz większa liczba 
odkrywanych obiektów o orbitach, silnie  
ekscentrycznych może wskazywać, że gdzieś na  
rubieżach naszego układu, a więc daleko za Pasmem 
Kuipera, w którym krąży Pluton, znajduje się co  
najmniej jeszcze jedna planeta. Następną poszlaką, 
która może wskazywać na oddziaływanego  
grawitacyjne nieznanego masywnego obiektu jest  
sposób, w jaki kilkanaście oberwanych planetoid  
osiąga Aphelium. Za każdym razem kiedy do tego 
dochodzi to planetoidy przecinają oś ekliptyki.  
Korelacja ta jest zaskakująca, ponieważ według  
modeli teoretycznych położenie Aphelium tych ciał 
niebieskich powinno być przypadkowe. 
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

konkurs na szkolną makietę mitologiczną 
 

 Celem konkursu było zwrócenie uwagi na 
architekturę starożytnej Grecji i Rzymu, wnikliwa 
obserwacja, kształtowanie i rozbudzenie wrażliwo-
ści artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Komisja 
konkursowa dokonała oceny prac w dniu 17 paź-
dziernika 2016r. Ocenie podlegała zgodność z tema-
tem, oryginalność, wartość merytoryczna, estetyka 
wykonania i wartość artystyczna. Nagrody przyzna-
no: 
1.      Kasia Harlak, Julia Jonczyk 
2.      Julia Pasoń oraz Alicja Derda 
3.      Oliwia Wolska, Maria Matuszek, Anna      
Rzepiak, Zuzanna Kruppa 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitologia w klasie 5a 
 

  W dniu 17 października 2016 roku w klasie 
5a  zaistniał szkolny teatr, czyli inscenizacja mitów 
greckich. Uczniowie zagrali wybrane przez siebie 
mity, m. in.,, Jabłko niezgody”, ,,Amfitryda”, 
,,Puszka Pandory” Nie tylko musieli najpierw  
ułożyć własny scenariusz, ale również zadbać  
o odpowiednią charakteryzację i  scenografię. Sala 
12 zamieniła się zatem  w starożytny Olimp. Była to 
nie tylko zabawa, ale tez nauka argumentacji  
i wyrażania sobą emocji.  
 
 

 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

 Gospodarze Szkoły kl.3a, 6b i 5b  przygotowali  
14 października apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, zaprezen-
towali humorystyczne dowcipy, przeprowadzili turniej: 
nauczyciele contra uczniowie. Podczas piosenki klasy 3a   
w rytmie samby Adam Otto (kl.4b) z Pauliną Pawełczak 
(kl.5a) przepięknie zatańczyli taniec towarzyski, następnie 
pani Dyrektor podziękowała występującym uczniom,  
a pracownikom szkoły życzyła sukcesów w dalszej pracy. 
Uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane laurki 
wszystkim pracownikom szkoły. 

 

II Festiwal Dzielnic w Opolu 
 

 Na opolskim rynku dzielnice miasta przez cały dzień 
prezentowały to co mają najlepszego. Podczas II Festiwalu 
dzielnic goście mogli poznać ich historię i tradycję,  
zobaczyć jak się zmieniały i rozwijały. Uczniowie naszej 
szkoły prezentowali dzielnicę Groszowice. Można było 
zobaczyć występ ,,Rzepki”, pokaz tańców, mażoretki. 
Oprócz występów artystycznych   i stoisk z różnymi  
pysznościami, goście którzy dziś przybyli na rynek mogli  
podziwiać również rękodzieło, a świetlica środowiskowa 
"Narnia" z Groszowic przygotowała warsztaty dla dzieci, 
podczas których mogły one samodzielnie wykonać  
biżuterię metodą makramy.  



 

 

Rok szkolny 2016/2017 Wydanie nr 2 — październik Strona 8 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 

 Jedną z ciekawszych akcji służących rozwijaniu  
nawyków czytelniczych jest w tym roku szkolnym realizacja 
projektu  „Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”.  
To także  priorytet dotyczący wspierania w latach 2016–
2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedago-
giczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,  
w tym zakup nowości wydawniczych. Uczniowie klas I-VI 
podjęli realizację wielu projektów, m.in. ,,Spotkania  
z H. Webb”, ,,Cwaniaczek i jego świat”, ,,Spotkanie  
z G.Kasdepke” ,,Czy warto sięgać po książki popularnonau-
kowe?”, ,,Tajemnice tajemnic”, ,,Spotkanie z J. Tuwimem, 
,,Spotkanie z poezją J. Brzechwy”, ,,Spotkanie z Frankli-
nem”, ,,Przygody Martynki”, ,,W Bullerbyn”, Spotkania  
z Karolcią”. Klasy I-III dokonały uroczystego otwarcia  
kącików czytelniczych. Redaktorzy ,,Gazetki Szalonego  
Małolata” cyklicznie publikują recenzje ulubionych książek 
uczniów. Przed nami spotkanie z autorką książek dla  
dzieci- p. A. Pydych, akcja tworzenia drzewka czytelniczego 
oraz szkolny konkurs recytatorski polskiej poezji  
patriotycznej. Klasa będą-
ca ,,Gospodarzem Szkoły” 
prowadzi akcję ,,Spotkanie  
z książką”, czyli głośne  
czytanie utworów dla 
uczniów klas I-III. Natomiast 
w szkolnej bibliotece można 
śledzić plebiscyt ,,Warto 
mnie przeczytać”.  

 
 

Szkolny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej 
 

W dniu 19  października 2016 roku odbył się  
w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorski 
Polskiej poezji patriotycznej, który był jednocze-
śnie eliminacjami do XIII Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji  
Patriotycznej  pod patronatem Muzeum Śląska  
Opolskiego.  
Celami konkursu było: 
rozwijanie zainteresowań polską poezją  
patriotyczną wśród uczniów klas IV-VI szkoły 
podstawowej,  stwarzanie uczniom możliwości 
rozwijania swoich talentów,  prezentacja umiejęt-
ności na forum społeczności międzyszkolnej, 
promowanie postaw patriotycznych, pobudzanie 
twórczej inicjatywy ucznia. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce – Piotr Otremba, kl.6b 
II miejsce- Dawid Mach, kl.6b 
Wyróżnienia: 
-Emilia Dzwonkowska, kl.4b 
-Alicja Derda, kl.5a 
-Martyna Bogdał, kl.6a 
Naszą szkołę w etapie miejskim będą  
reprezentować:  Piotr Otremba i Dawid Mach. 
 

Gratulujemy!!! 
A. Wielgosińska 

B. M.Zaraś 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 



 

 

Czesław Miłosz - wybitny polski noblista 
 
Czesław Miłosz - urodzony w 1911r. , przeżył wiele wydarzeń XX 
wieku. Już w wieku 6 lat uciekał z rodzicami przed Rewolucją  
Październikową. Życie w Szetejnach, białym dworku matki  
Miłosza, wywarło duży wpływ na jego twórczość, ale także na  
postrzeganie świata. Czesław w wielu wierszach umieszczał swoje 
wspomnienia bardzo często związane z rodziną i bliskimi. W tomie 
"Kroniki" poeta ubolewa nad tym, że nie zachował się notes  
z wierszami jego ojca. Szkolną i uniwersytecką młodość Czesław 
Miłosz spędził w Wilnie. W roku 1921 został uczniem Gimnazjum 
im. Zygmunta Augusta, a w 1929 - studentem Uniwersytetu Stefana 
Batorego.  Na początku wybrał wydział humanistyczny, lecz po 
kilku tygodniach przeniósł się na prawo. W 1930 zadebiutował  
w uniwersyteckim piśmie ,,Alma MaterVilnensis" wierszami 
"Kompozycja" i "Podróż". W czasach studenckich, w trakcie  
podróży do Paryża, Czesław poznał swojego dalekiego krewnego 
Oskara Miłosza. Jego symbolistyczna poezja przez lata mocno  
oddziaływała na twórczość polskiego autora. W tym także czasie 
powstała grupa poetycka Żagary (w gwarze wileńskiej: chrust,  
suche patyki). Miłosz współtworzył wydawane przez nią pismo  
i publikował w nim swoje kolejne  wiersze, wpisując się w zbunto-
waną, katastroficzną poetykę środowiska.  W 1933 roku ukazał się 
książkowy debiut Czesława Miłosza - zbiór ,,Poemat o czasie  
zastygłym”. Młody twórca otrzymał  Nagrodę im. Filomatów za 
debiut literacki, a stypendium Funduszu Kultury Narodowej  
pozwoliło mu na kolejny wyjazd do Paryża i ponowne spotkanie  
z Oskarem Miłoszem. W latach 1945-1951 pracował jako attaché 
kulturalny PRL w Nowym Jorku  i Waszyngtonie, a potem  
w Paryżu. Rzadkie wizyty w Polsce coraz bardziej zniechęcały go 
jednak do władzy politycznej i środowiska "oficjalnych" twórców 
skupionego w Związku Literatów Polskich. Popadł w konflikt  
z władzą, która czasowo wstrzymała mu paszport. W roku 1960 
Czesław Miłosz na zaproszenie uniwersytetu California wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej była już jego żona. 
Otrzymał posadę profesora na Wydziale Języków i Literatur  
Słowiańskich University of California w Berkeley. Praca na uczelni 
dawała mu dużo satysfakcji - kontynuował ją przez blisko 20 lat -  
i pozwalała na własną twórczość. Nagroda otworzyła Czesławowi 
Miłoszowi możliwość powrotu do ojczyzny. Najpierw tylko w roli 
autora. Znak jako pierwszy po 35 latach opublikował w oficjalnym 
obiegu tom jego poezji ,,Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada”. 
Rok później Czesław Miłosz przyjechał do kraju, gdzie przed  
wprowadzeniem stanu wojennego zdążył się spotkać z Lechem  
Wałęsą. W roku 1986 umarła pierwsza żona poety - Janina. Po roku 
1989 w Polsce ukazywało się coraz więcej książek Czesława  
Miłosza. Początkowo były to wydane wcześniej w drugim obiegu 
utwory prozą i antologie wierszy, potem pierwsze wydania nowych 
tomów. Ostatnia dekada życia była dla noblisty okresem niezwykle 
twórczym, a każda nowa książka cieszyła się dużym uznaniem.  
Nie tylko krytyków, ale także czytelników. W 1998 roku Czesław 
Miłosz otrzymał za "Pieska przydrożnego" nagrodę Nike. W roku 
1994 został odznaczony Orderem Orła Białego, a w 1996 Polskie 
Radio przyznało mu Diamentowy Mikrofon. 
14 sierpnia 2004 roku odszedł on sam. Został pochowany  
w Krypcie Zasłużonych kościoła na Skałce w Krakowie. 
 

Polscy Nobliści-Lech Wałęsa 
 

Lech Wałęsa urodził się 29 września w 1943r 
w Popowie. Obecnie ma 73 lata. Jest  
politykiem  i działaczem związkowym.  
Był prezydentem Polski w latach 1990-1995. 
Obecnie wygląda tak: 

           
Życie prywatne 
8 listopada 1969 poślubił Danutę z domu  
Gołoś. Razem mają ośmioro dzieci: Bogdana 
(ur. 1970), Sławomira (ur. 1972),  
Przemysława (ur. 1974), Jarosława (ur. 1976), 
Magdalenę (ur. 1979), Annę (ur. 1980), Marię 
Wiktorię (ur. 1982) i Brygidę (ur. 1985). 
Od czasu strajku w Stoczni Gdańskiej  
w sierpniu 1980 Lech Wałęsa w miejscach 
publicznych pokazuje się z charakter-
ystycznym znaczkiem wpiętym w klapę  
marynarki. Przedstawia on wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Przez wiele lat był 
to ten sam egzemplarz wykonany  z plastiku, 
podarowany mu przez nieznaną kobietę.  
W 2009 został wymieniony na egzemplarz            
z metalu. 27 lutego 2008 został poddany 
zabiegowi operacyjnemu w klinice Methodist 
DeBakey Heart and Vascular Center  
w Houston. Wszczepiono mu wówczas  
dwukomorowy rozrusznik-defibrylator oraz 
stent. W 1984 wydał wielokrotnie wznawianą  
i tłumaczoną autobiografię ,,Droga nadziei”. 
W 2007 roku ukazała się jego książka:,, Lech 
Wałęsa. Moja III RP. Straciłem cierpliwość”,  
a w 2008 roku nowa obszerna  
autobiografia ,,Wałęsa. Droga do prawdy. 
Autobiografia”. 
Lech Wałęsa aktywnie działa w społeczności 
internetowej. Prowadził blogi, m.in.,  
w serwisach mojageneracja.pl i blog.pl. 
Prowadził również mikroblog w serwisie 
blip.pl. Po zamknięciu serwisu blip.pl 
przeniósł swoje wpisy na mikroblog portalu 
wykop.pl. W marcu 2016 roku  Lech Wałęsa 
postanowił zakończyć prowadzenie  
mikrobloga na portalu wykop.pl i przenieść się 
na portal Facebook. 
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Serdecznie podziękowania dla p. Tmaszewskich, Ratajczek, Prus,  

Brodziejewskich, Mach, Podemskich, Wasilewskich,  Kmiecikowskim,  
Knopp, Januszkiewiczom, Pająk, Nowickim, Rembisz, Musioł, Widera,  
Pawełczak, Nowakowiczom, Koplin, Kruppa, Szmechta klasie 6b, 6a  

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: 
 
Natalia Pawłowska, Katarzyna Józwa, Alicja Pająk, Julia Kurenda, Piotrek Otremba, Marta Brodziejewska, Krzysztof     
Przyszlak, Natalia Sajdak, Dawid Mach 

  
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

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