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 ORSZAK TRZECH KRÓLI  
 Tłumy opolan przyłączyły się do  
Orszaku Trzech Króli. Tegoroczne hasło  
przewodnie brzmiało: "Nade wszystko  
miłosierdzie. Miłość. Pokój. Przebaczenie”. 
Orszak wyruszył sprzed Teatru im. Jana  
Kochanowskiego (plac Jana Pawła II), ulicą 
Ozimską przeszedł na plac Wolności. Jak co 
roku nie zabrakło Mędrców na koniach,  
rozdano też kilka tysięcy papierowych koron, 
śpiewników i naklejek. Wiele dzieci z  
opolskich szkół przebrało się w postacie znane 
nam ze stajenek i tworzyła kolorowe  
korowody. Orszaki podzielone były na trzy 
kolory: czerwony, zielony i niebieski,  
przypisane do konkretnego króla. Byli więc 
pastuszkowie, aniołowie i rycerze. Podczas 
przemarszu śpiewano kolędy, a na placu  
Wolności odegrano scenę finałową. Trzej  
Królowie złożyli dary Chrystusowi. W orszaku 
nie zabrakło przedstawicieli władz miasta:  
prezydenta miasta Arkadiusza Wiśniewskiego, 
członka Zarządu Województwa Opolskiego 
Grzegorza Sawickiego. Uczestniczył w nim 
także opolski biskup pomocniczy,  
Paweł Stobrawa. W trakcie orszaku  
przeprowadzono także zbiórkę publiczną na 
rzecz organizacji Światowych Dni Młodzieży, 
które odbędą się w tym roku w Krakowie. 
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Przysłowia: 
 
1.Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem  
w błocie utyka. 
2.Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 
3.Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie 
daje, prowadzi nieurodzaje. 
4.Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje. 
5.Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 
6.Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 
7.Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 
8.Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 
9.Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 
10.Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa. 

Skąd się wzięła nazwa  
miesiąca? 

Styczeń - nazwa tego miesiąca  

pochodzi od słowa stykać, ponieważ 
na przełomie grudnia i stycznia stary 
rok styka się z nowym. Początkowo 
miesiąc ten nazywał się tyczeń. 

Ciekawe dni w miesiącu: 
 
    1 stycznia – Światowy Dzień Kaca, Światowy Dzień Pokoju 
    5 stycznia – Wspomnienie liturgiczne Szymona Słupnika 
    6 stycznia – Dzień Filatelisty  
    7 stycznia – Dzień Dziwaka  
    8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya 
    9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody  
    10 stycznia – Święto Suwerenności Ludowej (Benin) 
    11 stycznia – Dzień Wegetarian 
    13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji, Dzień Wolności w Togo  
    14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych 
    18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka  
    21 stycznia – Dzień Babci 
    22 stycznia – Dzień Dziadka 
    24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 
    26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Transplantologii  
    27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holkaustu 
    28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie   
    Nuklearnej  
    31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania 

 

Julia K. kl. 5b  

,,XIV Konferencja  
Samorządów Szkolnych" 

 
 10 grudnia 2015 roku w Opolu 
odbyła się XIV edycja konferencji  
samorządów szkolnych. Jak co roku 
przyjechało bardzo dużo szkół. Były to 
szkoły: podstawowe, gimnazjalne oraz 
licealne. MDK pękał w szwach od  
liczby uczestników. Na początku pani 
Barbara Podgórska  i pan Dariusz  
Romanowski zrobili wykład na temat 
"Mówię do ciebie, człowieku, czyli jak 
osiągnąć to, na czym mi zależy". Już  
o godzinie 10:00 odbyła się projekcja 
francuskiego filmu "Rozumiemy się 
bez słów". Opowiadał on o historii  
dziewczyny, która miała niesłyszących 
rodziców i brata.  Odbyła się  
30 minutowa przerwa z poczęstunkiem. 
Następnie zaczęła się dyskusja pod  
tytułem "Jak ze sobą rozmawiać, żeby 
się porozumieć." Naszą szkołę  
reprezentowali: Emilia Dyga, Anna 
Kurus oraz Krzysztof Przyszlak.  
O 13:30 zaczęło się wręczanie  
certyfikatów uczestnictwa. Około  
godziny 14:10 wróciliśmy do szkoły. 

Dawid M. kl. 5b  

MDK w Opolu  
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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.  

Regulamin Klasy „Naj...” 
 

W II semestrze wybieramy spośród klas 4-6       
,,Klasę Naj..”. Jednak musi ona spełniać następujące  
warunki: 

I JAKO KLASA 
 

 Jest grzeczna na lekcjach i przerwach- brak uwag !!! 
 Używa zwrotów grzecznościowych. 
 Uczestniczy w akcjach Gospodarza Szkoły i ma  
         ciekawe akcje w swoich propozycjach. 
 Wysoka średnia w nauce i czytelnictwie. 
 Samodyscyplina- ustawienie się w pary po dzwonku, 

porządek na lekcji, ustawienie plecaków. 
 

II JAKO GOSPODARZ SZKOŁY 
 

 Dyżurni są oznakowani i rzetelnie pełnią swe  
         obowiązki- chodzą, dbają   o ład, nie grają na  
         komórce, sami dają przykład swoim zachowaniem. 
 Współpraca z nauczycielem dyżurującym - upomina 

ustnie, potem zgłasza swoje uwagi nauczycielowi 
dyżurującemu, a ten wpisuje uwagę. 

 Szef dyżurów sprawdza plakietki i obecności na  
         wyznaczonym miejscu. 
 Dodatkowe punkty za najlepszy dyżur. 
 

Wyboru klasy ,,NAJ…” dokona Samorząd Uczniowski  
w oparciu o opinię nauczycieli prowadzących zajęcia oraz 
nauczycieli dyżurujących. Ważna też będzie opinia  
pracowników obsługi i administracji. 
 

Zapraszamy     

 

 

 

Opr.: S. U.  

 

 

 

Podpatrzone reporterskim okiem  

Zajęcia otwarte dla przedszkolaków 
 

 W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie otwarte dla 
dzieci 5 i 6-letnich. Klasa IVa przygotowała zajęcia  
ekologiczno-plastyczne dla swoich młodszych kolegów. 
Przy dźwiękach muzyki przeczytano bajkę pt. 
”W Krasnolandii”, przygotowano krótkie przedstawienie. 
Następnie przedszkolaki pomagały wybrać zakończenie 
bajki i twórczo przystąpiły do tworzenia rysunku  
wymarłego gatunku kwiatu. Dzieciom bardzo podobała się 
krótka drama, a uczniowie klasy IVa mogli popisać się 
swoimi umiejętnościami aktorskimi i opiekuńczymi.    

 
koło red.  

 
Fantastyczna historia mojej rodziny 

 
  Pewnego razu moja praprababcia wybrała się  
w piękniej, szmaragdowej sukni do parku. Gdy tak  
spacerowała i zrywała kwiatuszki, nadjechał przystojny 
młodzieniec na białym rumaku. Przedstawił się i powie-
dział, że jest królem pochodzącym z krainy czekolady.  
Zaproponował praprababci, że zabierze ją do swojego  
królestwa i się z nią ożeni. Praprababcia była oczarowana 
taką propozycją i natychmiast się zgodziła, bo uwielbiała 
czekoladę. Wsiadła na białego rumaka i razem  
z prapradziadkiem pojechała do dalekiej, cudownej  
i słodkiej krainy. Tak się poznali moja praprababcia  
z prapradziadkiem. 
 

Klasa IVA 
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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.  
 

       Czego nie wolno robić w ferie ? 

 
                     Podczas ferii zimowych nie wolno: 
 

 
1. Rzucać śnieżkami w 
przechodniów. 
 
 

 
 2. Ślizgać się po  
zamarzniętym  
jeziorze. 
 
 
 
 
 
 
3. Podczas zjeżdżania z górki na sankach nie zajeżdżać innym 
drogi. 
 
 
  
 
 
 
4.Nie zjeżdżać 
na sankach w 
pobliżu jezdni. 

Zapewne podczas ferii zimowych często myślisz co możesz 
zrobić. Teraz niżej zobaczysz kilka fajnych pomysłów: 
 
 
Możesz pojechać na narty w nasze 
polskie góry lub do jakiegoś innego kraju 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Pójść na lodowisko i pojeździć na łyżwach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy jest śnieg pójść na sanki z przyjaciółmi 
w miejscu , w którym macie pewność, że 
nie ma w pobliżu drogi lub jakiegoś innego 
niebezpieczeństwa 
 
                                                                      

             

Jak  fajnie oraz miło spędzić ferie  
zimowe? 

Krzysztof P. kl. 5b  
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Dzień Babci i Dzień Dziadka 

Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania 
babć; w dzień ten wnuki składają życzenia swoim  
babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym  
samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii  
– 26 lipca. We Francji 
jest to święto ruchome  
i obchodzone jest w 
pierwszą niedzielę 
marca. 
 
Obchody 
 
W Polsce 
Pomysł powstania 
święta w Polsce  
pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. 
Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express 
Poznański”. W roku 1966 również „Express Wieczorny” 
ogłosił dzień 21 stycznia „dniem babci”. Później  
powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka. 
 
W Ameryce 
Amerykańskim (w USA i Kanadzie) odpowiednikiem 
dni dziadka i babci jest Narodowy Dzień Dziadków, 
ang. National Grandparents Day. Nie jest więc świętem 
rozdzielonym na dwa dni.W USA jest to święto  
oficjalnie zatwierdzone przez Kongres i prezydenta,  
ustanowione w 1978 roku przez Jimmy’ego Cartera na 
pierwszą niedzielę po Święcie Pracy Labour Day, które 
obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września  
zarówno w USA, jak i Kanadzie. Tak więc Dzień  
Dziadków w obu krajach również obchodzony jest we 
wrześniu. Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song For 
Grandma And Grandpa („Piosenka dla Babci Dziadka”), 
a symbolem tego dnia jest niezapominajka. W szkołach, 
kościołach i domach spokojnej starości organizowane są 
uroczystości. Święto celebruje się także w gronie  
rodzinnym przy ogniskach czy grillach. Dzień ten ma za 
zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają 
swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy  
najstarszym członkom rodziny. 
Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie święto, obchodzone 
w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. 
Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia 
swoim dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach  
i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych  
organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci  
i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie  
laurek. Święto do Polski zostało przeniesione  
prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych 
XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze. 
 
W Rosji 
W Rosji, na jesieni 2009 roku, pojawiło się nowe,  
rodzinne święto – Dzień babci i dziadka, ros. День 
бабушек и дедушек. Jednakże, jak podaje Press-Center 
(ros. пресс-центр "АиФ") 15 października 2009, jest to 
"Rosyjski Dzień Babci" (ros. Российский День 
Бабушки). Brak oficjalnej daty obchodów. 
 

Maciej T. kl. 5 

Fantastyczna historia  
mojej rodziny 

 
Moich pradziadków połączyła wspólna pasja do motocykli. Poznali 
się na zlocie motocyklowym. Moja prababcia od razu zwróciła  
uwagę na wspaniały dźwięk 
 motocykla Exelsior , na którym 
przyjechał pradziadek. Na tym 
zlocie było bardzo dużo  
wspaniałych maszyn: Nortonów,  
Harley-Davidson, Indianów.  
Jednak prababcia wybrała  
pradziadka i jego wspaniałego 
Exelsiora. Razem wybrali się  
w najwspanialszą wyprawę życia. Od tej pory byli nierozłączni.  

 
Marta B. kl. 5b  

Czy wiesz że... 
  
- Przyjęta nazwa 31 grudnia wywodzi się prawdopodobnie od 
imienia papieża Sylwestra II, który według dawnych opowieści,  
uratował ludzkość przed zniszczeniem przez smoka Lewiatana  
zamkniętego w lochach Watykanu. 
 
- Święty Sylwester, którego imię związane jest z nocą 31 grudnia, 
jest patronem zwierząt domowych. 
 
- 31 grudnia imieniny obchodzą: Sylwester, Sylwestra, Katarzyna, 
Donata, Mariusz, Paulina, Sebastian i Melania. 
 
- Przyjęta nazwa 31 grudnia wywodzi się prawdopodobnie od  
imienia papieża Sylwestra II, który według dawnych opowieści,  
uratował ludzkość przed zniszczeniem przez smoka Lewiatana  
zamkniętego w lochach Watykanu. 
 
- Święty Sylwester, którego imię związane jest z nocą 31 grudnia, 
jest patronem zwierząt domowych. 
 
- 31 grudnia imieniny obchodzą: Sylwester, Sylwestra, Katarzyna, 
Donata, Mariusz, Paulina, Sebastian i Melania. 
 
- W Sylwestra urodzili się: Nicholas Sparks (amerykański pisarz), 
Anthony Hopkins (brytyjski aktor), Val Kilmer (amerykański aktor), 
George Marshall (amerykański generał, polityk, laureat Nagrody 
Nobla), Wojciech Kossak (polski malarz), Agnieszka Grochowska 
(polska aktorka), Donna Summer (amerykańska piosenkarka),  
Kajetan Koźmian (polski poeta i publicysta), Tadeusz Breza (polski 
pisarz), Ben Kingsley (angielski aktor). 
 
- W Sylwestra zmarli: Sylwester I (papież, święty), Wiesław  
Drzewicz (polski aktor), Józef Wysocki (polski generał), Kazimierz 
Dejmek (polski reżyser teatralny), Władysław Umiński (polski  
pisarz), Bogusław Radziwiłł (książę), Janusz Radziwiłł (książę). 
 
- Słowo „sylwester” ma trzy znaczenia: pisane z wielkiej litery  
oznacza imię męskie lub dzień 31 grudnia, zaś z małej – zabawę, 
uroczystość. W języku angielskim ta różnica oddana jest w innych 
formułach: „New Year’s Eve” (31 grudnia), New Year’s Eve party 
(zabawa sylwestrowa). 
 

Julia K. kl. 5b  
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Historia mojej rodziny 
 

 Dawno, dawno temu na początku XX wieku, gdy 
moi prapradziadkowie byli młodzi, często odbywały się 
zabawy na wolnym powietrzu. Podczas jednych z takich 
zabaw w 1910 roku Joseph ujrzał prześliczną  
dziewczynę, w której zakochał się od pierwszego  
wejrzenia. Dziewczyna miała na imię Florentyna. W tych 
czasach chłopak mógł się starać o dziewczynę tylko za 
zgodą jej rodziców. Rodzice Florentyny nie wyrazili  
zgody, bo Joseph był biedny. Młodzi spotykali się po  
kryjomu. Joseph jeszcze dwa razy prosił o rękę swej  
wybranej. Rodzicom spodobała się wytrwałość chłopaka  
i wyrazili zgodę. Para była bardzo szczęśliwa  i wkrótce 
odbyły się zaręczyny.  W czerwcu 1912 roku Joseph  
i Florentyna wzięli ślub. Odbyło się huczne wesele, żyli 
długo i szczęśliwie i mieli siedmioro dzieci. Jedną z tych 
pociech była moja prababcia Ania, która żyje do dnia  
dzisiejszego i za parę dni-23 grudnia kończy 90 lat.  
Joseph i Florentyna to moi prapradziadkowie.    
 

 

,,Czarodziejskie nasionko" 
 
 Było to bardzo dawno temu, gdy moja babcia była  
dziesięcioletnią dziewczynką. 
Pewnego dnia poszła do lasu pozbierać chrust na opał. Szła 
leśna dróżką, aż tu nagle zauważyła coś migoczącego w trawie. 
Okazało się, że było to małe nasionko, które schowała do 
kieszeni fartuszka. Gdy wracała do domu, cichy głos  
powiedział jej, żeby nie sadziła go, bo spadnie na nią wielkie 
nieszczęście. Wróciła do domu i pomyślała, że następnego dnia 
zasadzi nasionko tam, gdzie je znalazła. Zajrzała do kieszeni 
fartuszka, ale okazało się, że nie ma w niej nasionka . Pobiegła 
do lasu, a gdy tak szybko biegła, skaleczyła się w nogę.  
Usiadła więc pod dębem, pod którym znalazła nasionko. Była 
tak zmęczona, że nie wróciła do domu, tylko zamieszkała w 
lesie. Zwierzęta nazwały ją Córką Naturą i wybudowały jej do,  
w którym mieszkała prze osiem lat. Pewnego razu, gdy orszak 
wojsk chodził po lesie, jeden żołnierz - Antoni - usłyszał słodki 
jak miód śpiew. Pobiegł za nim i dotarł do małego domku  
z liści i mchu. Schował się więc w krzakach i obserwował kto  
z niego wyjdzie. Po pewnym czasie wyszła z niego piękna 
dziewczyna i zaczęła podlewać zasadzone pod dębem  
nasionko, które błyszczało jak diament. Nagle nasionko się 
otworzyło i wylazł z niego smok, tak wielki, że nie da się  
opisać! Cecylia wsiadła na jego grzbiet i gdzieś razem  
polecieli. Antoni wyszedł z krzaków i uciekając wpadł  
w pułapkę na niedźwiedzie. Po powrocie dziewczyna znalazła 
rannego żołnierza, którym się zaopiekowała. Gdy po długim 
leczeniu Antoni się obudził, zakochał się w Cecylii, a ona  
w nim. Od razu się pocałowali i nagle czar prysł. Znaleźli się  
w starym domu dziewczyny, wzięli ślub i żyli długo  
i szczęśliwie.  
 
                                                                                                                         
 

 

 Kasia J. kl. 5b  

Zuzia S. kl. 4a  



 

 

 
 
 
 
 
 

Serdecznie podziękowania dla klasy 5a, 5b,  p. Harlak, Troć, Hołda, Mach,  
Woszek, Hakały, Ziembickich, Lenart, Dudek, Pawłowskich, Koplin,  
Zielińskim, Lubczańskim, Gawryluk, Szmechta, Pasoń z kl. 5b, Los,  

Młnarczyk, Nowickim, Wesoły,  
Krzywickim, Wolny  

 
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: 
 
Piotr Otremba- redaktor naczelny, Julia Kurenda- zastępca, Katarzyna Józwa, Julia Kowol, Natalia Sajdak, Natalia Pawłowska, 
Marta Brodziejewska, Maciej Tomanik, Krzysztof Przyszlak, 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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