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Co w trawie piszczy  

http://
www.24opole.pl/22741,Dzieci_z_opolskiej_podstawowki_biora_udzial_w_akcji
_UNICEF,wiadomosc.html 
 

Dzieci z opolskiej podstawówki biorą udział w akcji UNICEF 
 
"Wszystkie kolory świata" to ogólnopolska akcja, organizowana przez światową 
organizację charytatywną UNICEF. Włączyli się w nią uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu. 
Dzieci z klas I-VI wspólnie z rodzicami i dziadkami przygotowały ręcznie robio-
ne laleczki. Każda z nich ma swoje imię i akt urodzenia. 
- To pomoc dla rówieśników z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, 
którym my potrafimy zapobiegać - mówi Marcin Gambiec, nauczyciel PSP nr 24. 
Każdą lalkę można kupić - "adoptować", przekazując w ten sposób darowiznę dla 
dzieci w Afryce. 
- Jesteśmy przyzwyczajeni do takich akcji co roku. W tym roku dzięki ręcznie 
robionym laleczkom zbieramy pieniądze na szczepionki dla dzieci z Afryki. 
Wśród lalek jest piłkarz Lewandowski, jest judoka, Eskimoska czy Hinduska, 
więc można wybierać do woli - mówi Jolanta Ślemp, dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 24 w Opolu. 
 

  



 

 

Warto przeczytać... 
 

Tytuł: ,,Heartland-Zimowe Wspomnienia'' 
Autor: Lauren Brooke 
Heartland to wtulone pomiędzy wzgórza Wirginii schro-
nisko dla koni, ale i coś więcej. To niezwykłe miejsce, 
gdzie dotychczas źle traktowane zwierzęta uczą się od 
nowa ufać ludziom. Amy wspomina ostatnie Boże Na-
rodzenie z mamą. Zajmowała się wtedy koniem o imie-
niu Figaro, bowiem świetnie sobie radził na zawodach, 
lecz w stajni był nie do zniesienia.  
Dopiero, gdy życie konia zawisło na włosku Amy na-
wiązała  z nim więź, a także doceniła wspaniały dar po 
swojej mamie. Amy czuje pokusę, by skorzystać  
z okazji  i przeżyć nową przygodę. Polecam. 

Julia 

Dział III  

Z kart kalendarza…  

Dział I  
Co w trawie piszczy  
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Wigilia dla samotnych i bezdomnych 
 

Już od kilku lat nasza szkoła wspiera swoją pomo-
cą ,,Wigilię dla samotnych i bezdomnych”, organi-
zowaną przez ks. Prałata Zygmunta Lubienieckie-
go pod patronatem Biskupa Ordynariusza,  
Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa 
Opolskiego. To już 24. edycja tego wspaniałego 
przedsięwzięcia. Wspólnie mogliśmy sprawić  
radość najmłodszym uczestnikom Wigilii  
przyłączając się do akcji ,,Podziel się zabawką”. 
Klasa 5b podjęła się przeprowadzenia zbiórki  
w naszej szkole i zawiozła zebrane zabawki do 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. K.Gzowskiego w Opolu. Wszystkim  
bardzo dziękujemy za taką postawę. 
 

Samorząd Uczniowski 

Ciekawe dni w  styczniu: 
 8 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka  
6 stycznia - Dzień Filatelisty (Polska)  
21 stycznia - Dzień Babci  
22 stycznia - Dzień Dziadka  
24 stycznia - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu  
25 stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki (Polska)  
26 stycznia - Światowy Dzień Celnictwa  
27 stycznia - Dzień Dialogu z Islamem (Polska), Dzień Pa-
mięci Ofiar Nazizmu, Światowy Dzień Trędowatych  
28 stycznia - Międzynarodowy Dzień Mobilizacji Przeciwko 
Wojnie Nuklearnej 

Dział II  

Nasza twórczość  
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♥ DZIEŃ BABCI ♥ 
Dzień Babci – święto obchodzone dla uhono-
rowania 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. 
 

♥ DZIEŃ DZIADKA ♥ 
Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie święto,  
obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhono-
rowania 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 prawdopo-
dobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX 
wieku i stopniowo stawało się coraz popularnie-
jsze. 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to najbardziej wyjątkowe dni 
w roku. Przygotuj dla babci  i dziadka najlepsze życzenia 

z okazji ich święta i spraw, by poczuli się wyjątkowo. 
  

Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi, 
Bo gdy kładzie nas do łóżka potem mamy piękne sny. 
Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy każdy rad. 
Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam sto lat! 
 
Babciu najdroższa, najlepsza z babć, 
To dzięki Tobie bajkowe mam sny. 
Za to, że dałaś mi wiarę w przyszłe dni, 
Z całego serca dziękuję Ci. 
 
Dziś naszej babci życzenia złożymy, 
W małą paczuszkę serduszko włożymy, 
I wiemy, że bardzo będzie się cieszyć, 
Kiedy zobaczy, że do niej spieszymy, 
Nasza babunia najlepsza w świecie, 
Wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie, 
My babcie kochamy, ściskamy za szyje, 
Niech będzie zdrowa i sto lat żyje! 
 

Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem lśni, 
tyle przynieś drogim dziadkom, jasnych i szczęśliwych dni. 

  
Ty dziadziuniu dobrze wiesz, czego wnuk ci życzy: 

zdrowia, skarbów jakich chcesz, szczęścia i słodyczy. 
Niechaj dziadzio mój jedyny żyje długo i przyjemnie, 

niech mu w szczęściu mkną godziny i niech ma pociechę ze mnie. 
 

Przychodzimy dziś do Ciebie Dziadziu ukochany by Ci 
Złożyć w dniu imienin to, co posiadamy. 
Serca nasze i myśl szczerą Tobie poświęconą przyjmij 
Dar ten który składa Twoich wnuków grono 
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MASKI  

Maski karnawałowe są świetnym dodatkiem do  
przebrania, jeśli wybieramy się na bal kostiumowy, ale 
mogą również samodzielnie stanowić przebranie na 
balu maskowym. Zrobienie własnej maski jest  
naprawdę proste i niedrogie. Do wykonania maski bę-
dziemy potrzebować kartonu, farb, brokatów, cekinów, 
piórek, patyczków do szaszłyków lub tasiemek   
i wszystkich dodatków, które tylko przyjdą nam do 
głowy. Dzięki temu, że możemy sami dobrać kolory  
i wzór maski, odpowiednio dopasujemy ten oryginalny 
dodatek do stroju. Dla ułatwienia - w Internecie  
dostępne są rozmaite wzory masek, które możemy wy-
drukować i udekorować wedle własnego pomysłu. 
Osoby, które mają więcej czasu, cierpliwości i umiejęt-
ności krawieckie mogą zdecydować się na maskę  
z materiału. Możemy wykonać maskę wzorując się na 
przykłada na maskach wiedeńskich lub wybrać  
bardziej szalone wzory i kolory. Zwyczaj ubierania 
maski na karnawał wywodzi się z idea likwidacji  
różnic pomiędzy biedniejszymi i bogatymi mieszkań-
cami Republiki Weneckiej. Podobnie dziś, odziani  
w maski bawią się razem przedstawiciele różnych ras, 
czy religii. Najpiękniejsze maski możemy zobaczyć  

w Wenecji. 
 

DZIAŁ IV 
 

- Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi,  
     którzy swoją osobowością  mogą   

zainteresować  społeczność uczniowską 

1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną 
mackę. 
2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na 
skórze. 
3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą 
niż ona sama. 
4. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno 
oko koloru zielonego, a drugie koloru niebieskiego. 
5. Na każdego człowieka na ziemi przypada ponad milion 
mrówek. 
6. Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że  
może sobie nim wyczyścić uszy. 
7. Płeć żółwia można poznać po wydawanych przez niego 
dźwiękach – samce burczą a samice syczą. 
8. Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony  
głowy – ostatecznie zabija go głód. 
9. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich 
palców – ich odciski mogą służyć do identyfikacji  
osobników. 
10. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce  
wytworzyć nowe. 
11. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył. 
12. Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt jeszcze nie 
wyjaśnił, dlaczego. 
13. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy. 
14. Orgazm świni trwa aż pół godziny. 
15. Serce krewetki umiejscowione jest w jej głowie. 
16. Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 
17. Oko strusia jest większe od jego mózgu. 
18. Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają 
zawsze w lewo. 
19. Koci mocz błyszczy się w świetle ultrafioletowym. 
20. DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98.4 % 
21. Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 
22. Krew pasikoników jest koloru białego. 
23. Konie i króliki nigdy nie wymiotują. 
24. Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają się 
biało-szare. 
25. W Australii żyje 
dwa razy więcej       
kangurów niż ludzi. 

DZIAŁ V 
 

 - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata 
ludzi, zwierząt, roślin  
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CIEKAWOSTKI O LUDZIACH 
 

Chociaż wiemy dużo o ludzkim ciele, to nie wiemy jeszcze 
wszystkiego, co wpływa na nasz organizm.  
 
Oto 15 ciekawostek o ludzkim ciele, o których pewnie nie 
wiedziałeś. 
 
1. Żadne inne zwierzę na Ziemi nie ma tak wysokiej umieralności 
okołoporodowej jak człowiek. 
2. Większość komórek ciała człowieka wielokrotnie ginie i tworzy 
się na nowo. Człowiek zmienia błonę wyściełającą jego żołądek 
średnio co 3 dni. Szkielet zmieniamy co około 10 lat. Co minutę 
powstaje i ginie 150 milionów czerwonych krwinek.    
3. Tak jak odciski palców każdy z nas ma inny odcisk języka.  
Być może kiedyś będziemy go używali do identyfikacji? 
4. Blondyni i blondynki mają najwięcej włosów – około 146  
tysięcy. Szatyni mają około 100 tysięcy włosów, natomiast 
najmniej mieszków włosowych występuje u osób rudych – około 
86 tysięcy. 
5. W momencie narodzin człowiek posiada już wszystkie komórki 
mózgowe, ale jego mózg rozwija się w pełni aż przez około 20 lat. 
6. Człowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund, czyli gdy 
zsumuje się wszystkie mrugnięcia, w ciemności spędzamy ponad 
godzinę dziennie! Mózg na szczęście tak przetwarza informacje, 
że wypełnia przerwy zajmowane przez mrugnięcia. 
7. Na centymetrze kwadratowym skóry człowieka żyje około 10 
milionów bakterii. 
8. Człowiek zbudowany jest z około 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 oktylionów) atomów. 
9. Gęsia skórka jest pozostałością ewolucyjną po naszych  
przodkach i służyła nam do stroszenia włosów  i ochrony  
przed zimnem, gdy mieliśmy ich więcej. 
10. Ludzkie DNA nie opiera się tylko na naszych poprzednikach, 
ale zawiera także elementy pochodzące z innych organizmów. 
DNA człowieka posiada przynajmniej 8 genów retrowirusów, 
które pełnią ważne funkcje w reprodukcji, chociaż są dla nas 
całkowicie obce. Równocześnie człowiek ma DNA w 50%  
podobne do banana. 
11. Gdy człowiek umiera, pierwszym zmysłem, który traci, jest 
widzenie. Ostatnim jest słuch. 
12. Człowiek cały czas widzi swój nos, ale mózg ignoruje go, 
dlatego tak naprawdę nie mamy go  w swoim zasięgu wzroku. 
13. Pojemność ludzkiego pęcherza ma od 600 do 800 mililitrów, 
ale potrzeba udania się do toalety pojawia się już w momencie,  
w którym pęcherz wypełniony jest 100-200 mililitrami moczu.  
W miarę pojawiania się większej ilości moczu, ścianki pęcherza 
rozciągają się. 
14. Serce człowieka jest tak mocne, że mogłoby wypompować 
krew na przynajmniej 9 metrów  w górę. Mięsień sercowy jest  
najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć krew 
do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców u nóg i stóp. 
15. Ból głowy zamiast wymówki powinien zachęcać do seksu. 
Podczas seksu wydzielają się endorfiny, które mają działanie 
przeciwbólowe. 

Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  

Dowcipy i kawały 
 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wa-
kacjach."? 
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 zwra-
ca się do uczniów. 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i 
żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 
- Nawzajem - odpowiada młodzież. 
 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do od-
powiedzi: 
- 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… 
 

 

 



 

 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Plebiscyt lalek- Unicef 
 

,,Wszystkie kolory świata” 
 

W drodze plebiscytu na najbardziej oryginalną  lalkę 
uczniowie naszej szkoły dokonali wyboru.  
Oto wyniki: 
 
Lalka nr 32 - 29 głosów 
Lalka nr   8 - 21 głosów 
Lalka nr   5 - 19 głosów 
Lalka nr 26 - 18 głosów 

Gratulujemy !!! 

 

 

Sudoku, krzyżówki, kolorowanki  
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Orszak Trzech Króli 
 
W  piątek już po raz piąty ulicami Opola przeszedł  
Orszak Trzech Króli. Podczas pochodu zobaczyliśmy nie 
tylko postaci biblijne, ale też dawnych opolskich książąt 
- Kazimierza I Opolskiego i Jana II Dobrego.  
Tegoroczny Orszak odbywał się pod hasłem "Pokój  
i Dobro". Trzej Królowie na koniach przejechali ulicami 
Opola, a za nimi przeszedł barwny orszak. Orszak był 
wyjątkowy, bo powiązany z obchodami 800-lecia Opola.  
Dlatego też na czele orszaku - obok trzech króli: Kacpra, 
Melchiora i Baltazara szedł też opolski książę Kazimierz 
I z żoną Wiolą. Orszak wyruszył z Placu Jana Pawła II  
i przeszedł ulicą Ozimską do Placu Wolności, gdzie  
młodzieżowe grupy teatralne odegrały scenki z życia 
średniowiecznego Opola, a stamtąd zebrani przeszli na 
rynek. Po drodze śpiewano kolędy. Pod ratuszem  
królowie po kolei oddali pokłon Dzieciątku i złożyli mu 
dary. Uczestnicy (wśród nich 350 uczniów, harcerze, 
członkowie Bractwa Rycerskiego i wolontariusze  
Światowych Dni Młodzieży) szli i śpiewali kolędy.   
Życzenia mieszkańcom przekazali: prezydent Opola  
Arkadiusz Wiśniewski i biskup opolski Andrzej Czaja. 
Na zakończenie na opolskim rynku zebrani wysłuchali 
pieśni zespołu "Universe". 
 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

 Śmieci mniej, ziemi lżej” - XI edycja  
 

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

 
24.02.2017  w Urzędzie Miasta - Ratuszu odbyło się 
uroczyste podsumowanie XI edycji.  
Od 1 lutego 2016 do 28 listopada 2016 dzieci  
przynosiły baterie, puszki i makulaturę. 
Po raz czwarty laureaci dowiedzieli się o zwycięstwie 
dopiero w dniu wręczenia nagród. Trzecie miejsce  
w kategorii szkół podstawowych zajęła tak jak rok  
temu Nasza szkoła – PSP Nr 24, drugie miejsce PSP 
NR 28, a pierwsze miejsce zajęła PSP NR 25.  
W kategorii indywidualnie: Łukasz Staś z kl. 4a zajął 
VI miejsce, a Emilia Wasilewska  z kl. 4b zajęła V 
miejsce, uczniowie  otrzymali kartę upominkową  
z Media Markt.  
Oto nasze wyniki, które dały nam III miejsce : 
1465 kg – makulatury, 16kg – puszek,  423 kg baterii 
 
Serdecznie dziękuję rodzicom z kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 
3b, 4b, 4a, 6a, 6b oraz wychowawcom za doping  
w przynoszeniu surowców.  

 
 
Od 1 lutego 2017 rozpoczyna 

się  XII  edycja  konkursu.  
 



 

 

 
Serdecznie podziękowania  

 
dla p. Wilczyńskich, Tileczek, Galica, Pawełczak, Matuszek, Koplin, Kruppa, 

Troć, Przyszlak, Prus z kl. 2a, Wasilewskich, Zmitrowicz, Sobolewskich,  
Dudek, Stańczyk,  kl. 6a, klasie 6b, klasie 2c, 

 
 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           
 
 

Rok szkolny 2016/2017 Wydanie nr 5 — styczeń 2017  Strona 8 


