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„Śmieci mniej, ziemi lżej” - IX edycja  

 
Celem konkursu było zapoznanie dzieci z problemem odpadów komunalnych, po-
prawą stanu czystości środowiska poprzez zebranie surowców wtórnych.  

 
16.02.2015  w Urzędzie Miasta - Ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie IX 
edycji.  
Od 1 lutego 2014 do 28 listopada 2014 dzieci przynosiły baterie, puszki i makulatu-
rę. 
Po raz drugi laureaci dowiedzieli się o zwycięstwie dopiero w dniu wręczenia na-
gród. Trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła tak jak rok temu Nasza 
szkoła – PSP Nr 24, drugie miejsce PSP NR 16, a pierwsze miejsce zajęła PSP NR 
28. Zwycięzcy nagrody odbierali z rąk prezydenta miasta Opola Arkadiusza 
Wiśniewskiego.  
W kategorii indywidualnie: Łukasz Staś z kl. 2a zajął IV miejsce, a Wiktoria 
Podemska z kl. 3b zajęła V miejsce, uczniowie  otrzymali kartę upominkową z 
Media Markt.  
Oto nasze wyniki, które dały nam III miejsce : 
2184 kg – makulatury, 8kg – puszek, 243 kg baterii 
 
Serdecznie dziękuję rodzicom z kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4b, 4a 6b oraz wychowaw-
com za doping w przynoszeniu surowców.  

 
 
Od 1 lutego 2015 trwa X edycja konkursu.  
 

Koordynator Anna Matukin – Pakuszyńska   

 

WAŻNE TEMATY:)  
 
 

Bezpieczne ferie str. 2,3 
 
 
 

Krzyżówki, kolorowanki … 
str. 4 

 
 

Podziękowania dla rodzi-
ców  str. 5 

 
 

Zdjęcia z wręczania Śmieci 
mniej, ziemi lżj str. 5  

W numerze:  

Bezpieczne ferie  2,3 

Krzyżówki  4 

Podziękowanie  5 



 

 

 

 

 

  

Rok szkolny 2014/2015 Wydanie nr 5 — styczeń Strona 2 

Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać bę-
dziemy ważne i mniej ważne wy- darzenia szkolne. Jeśli coś zaobser-
wowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my to opiszemy.  

 

 
 Ferie z książką 

  
,,Królowa Śniegu” jest baśnią Christiana Andersena. Ta niezwykła 
opowieść, zawiera morał, że przyjaźń jest najważniejsza.  Gerda 
mieszka ze swoją babcią na przeciwko swojego bliskiego przyjaciela 
Kaja, który także mieszka ze swoją bliską rodziną.  
Niestety każda opowieść musi zawierać i tego złego bohatera - w tym 
przypadku jest to czarnoksiężnik. Planuje on zmienić wszystkich lu-
dzi  w złe i nieposłuszne istoty. Zbudował więc zwierciadło, które 
właśnie miało zadanie zmieniać ludzi w okrutnych. Pewnego razu 
zwierciadło wypadło czarnoksiężnikowi z rąk i potłukło się na małe 
kawałeczki, wpadając bezbronnym ludziom do oczu, zmieniając ich 
w okrutnych. 
Niestety .... Kaj także się zmienił. Babcia Gerdy opowiadała dzieciom 
o Królowej Śniegu. Czy zjawi się i wywróci świat pociech do góry 
nogami? Tego dowiecie się czytając właśnie tą książkę! 
  
„Koszmarny Karolek”- Wakacje 
To pełna śmiechu książka, którą z radością można czytać na okrągło. 
Karolek pierwszy raz jedzie na wakacje, lecz to wymysł rodziców - 
camping we Francji. 
Chłopiec nie ma zamiaru tam jechać i zamierza spędzić cały ten czas 
siedząc na kanapie, 
oglądając telewizję. Jednak nie przekonuje do tego rodziców.  
 
 
 
 
 

Rebus  

 Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie 
do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego 
organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej 
aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie; 
Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miej-
sca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań  
i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie 
wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj 
szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni; 
Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj 
trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie 
jak kamienie, gałęzie drzew; 
Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie 
zjazdu, nie przechodź w poprzek toru 
Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan tech-
niczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeż-
dżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe 
to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy 
Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, 
gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań 
kończyn dla innych osób. 
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego 
życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne 
sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w 
tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub 
Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo 
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zacho-
wanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowe-
go. 
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z 
twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowa-
dzić to do obrażeń ciała. 
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodo-
wisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarznię-
tych zbiorników wodnych: jezior, kanałów, stawów, itp.  
Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych: 
sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się 
podczas jazdy. 
Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skoń-
czyć tragicznie. 
Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich war-
tościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub 
telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę 
zaufanej osobie. 
 

ZASADY JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE  
ZIMOWE: 



 

 

BEZPIECZNIE NA LODZIE! 
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PAMIĘTAJ!!! 
ZABAWY NA LODZIE ZAWSZE NIOSĄ ZE SOBĄ 
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZARWANIA SIĘ POKRYWY 
LODOWEJ. 
ZNAJĄC PODSTAWY ZACHOWANIA NA LODZIE 
CHRONISZ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH.   
 
Lodowisko TOROPOL  w Opolu w czasie ferii zimo-
wych organizuje: 
W okresie ferii zimowych młodzież szkolna oraz grupy 
zorganizowane zapłacą za bilet wstępu tylko 5 zł. Promo-
cja nie obejmuje sobót i niedziel !        
Terminy ślizgawek objętych promocją:  
19.01 – 23.01 oraz 26.01 - 30.01 (poniedziałek – pią-
tek)      
Godziny rozpoczęcia i zakończenia ślizgawek objętych 
promocją od poniedziałku do piątku:    
 
9:45 – 10:45(ślizgawka MOS/MOSiR), 12:15 – 13:15, 
13:45 – 14:45, 17:45 – 18:45.     
 
Ślizgawki ogólnodostępne w soboty i niedziele (17/18.01, 
24/25.01, 31.01, 01.02): 14:30 – 15:30, 16:30 – 17:30, 
18:30 – 19:30, 20:15 – 21:15       W okresie ferii zimo-
wych młodzież szkolna oraz grupy zorganizowane zapła-
cą za bilet wstępu tylko 5 zł. Promocja nie obejmuje sobót 
i niedziel !        
 
Terminy ślizgawek objętych promocją: 19.01 – 23.01 
oraz 26.01 - 30.01 (poniedziałek – piątek)      
 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia ślizgawek objętych 
promocją od poniedziałku do piątku:    
 
9:45 – 10:45(ślizgawka MOS/MOSiR), 12:15 – 13:15, 
13:45 – 14:45, 17:45 – 18:45.     
 
Ślizgawki ogólnodostępne w soboty i niedziele (17/18.01, 
24/25.01, 31.01, 01.02): 14:30 – 15:30, 16:30 – 17:30, 
18:30 – 19:30, 20:15 – 21:15        
 
 
 

WAŻNE TELEFONY: 
 

999- Pogotowie Ratunkowe 
998- Straż Pożarna 

997- Policja 
112- Ogólnopolski numer alarmowy 

Każdego roku w naszym kraju ginie kilkadziesiąt osób 
w następstwie załamania się pod nimi lodu, często ich 
śmierć jest śmiercią na własne życzenie, zdarza się, że 
osoby postronne chcą pomóc osobie poszkodowanej i 
giną sami. Zima to czas zabaw na śniegu i lodzie. Każ-
da zabawa, aby była udana, musi odbywać się w wa-
runkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim 
osobom biorącym w niej udział. Przebywając nad po-
krytymi lodem zbiornikami wodnymi, należy wykazać 
dużo rozwagi i ostrożności przy wchodzeniu na lód. 
Należy pamiętać że grubość lodu na całej powierzchni 
akwenu nie musi być identyczna. Należy pamiętać, że 
najniebezpieczniejszymi miejscami nad zamarzniętymi 
zbiornikami są miejsca      w pobliżu których występu-
ją: ujścia rzek, kanały, ujęcia wody, mosty, śluzy, po-
mosty oraz granice między lądem a zamarzniętym 
zbiornikiem. Każde wejście na lód wiązać się może               
z niebezpieczeństwem załamania się lodu, a co za tym 
idzie utonięcia bądź też wychłodzenia organizmu z 
konsekwencją zatrzymania krążenia. 
 
Aby nasz wypoczynek był bezpieczny należy prze-
strzegać kilku zasad: 
1.Unikaj lokalnego (miejscowego) przeciążenia na 
lodzie. 
2.Pamiętaj o zmieniających się warunkach atmosfe-
rycznych (odwilż, opady, zmienna temperatura) po-
wodujących osłabienie struktury lodu.  
3.Przed wstąpieniem na lód pamiętaj o sprawdzeniu 
jego grubości.  
4.Jeżeli nie jesteś pewien czy jest bezpiecznie, nie 
ryzykuj, nie wchodź na lód. 
5.Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kiesze-
niach, ogranicza to Twoją swobodę, uniemożliwia-
jąc reakcję w chwili załamania się lodu. 
6.Po usłyszeniu trzeszczenia lodu natychmiast za-
wróć. 
 

Zapamiętaj: 
Najniebezpieczniejszym okresem przebywania na lo-
dzie jest okres zimowo-wiosenny oraz okres wzmożo-
nych różnic temperatur otoczenia (roztopy, ponowne 
rozmarzanie pokrywy lodowej). 
Gdy zauważymy osobę pod którą załamał się lód w 
pierwszej kolejności: 
1.Sprawdzamy swoje bezpieczeństwo. 
2.Wzywamy pomoc  
3.Próbujemy podać szalik, linę, sanki itp. (jeżeli jest 
bezpiecznie), osobie poszkodowanej pamiętając aby 
nie zbliżać się zbytnio do tej osoby. 
4. Po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody przy-
kryj ją jeżeli to możliwe czymś ciepłym. 
5.Czekaj na wezwaną pomoc.  
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Krzyżówki, sudoku, łamigłówki  



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Matuszek, Ratajczak, Wasilewskich,  
Rzepiak, Krzywickich, Hałas, Podemskich, Gawryluk,  

   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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Uroczyste wręczenie nagród „Śmieci mniej, ziemi lżej”.  


