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       2 września 2013 roku w naszej szkole rozpoczął się rok 
szkolny. Jak co roku zabrała głos Pani Dyrektor. Apel rozpoczął 
hymn Polski, a potem uczennice z klasy 6b wprowadziły nas do 
części artystycznej. W pokazach uczestniczyli 
uczniowie z klas: pierwszej i czwartej. Po apelu 
osoby prowadzące zaprosiły nas do 
klas. Tam wychowawcy 
przedstawili nam plan lekcji 
oraz wytłumaczyli jak 
będzie przebiegał ten 
rok. Kiedy zakończyło się 
spotkanie w klasie, wszystkie 
dzieci wróciły bardzo 
zasmucone do swoich domów, ponieważ 
następnego dnia rano musiały wstawać na lekcje 
do szkoły. 
 
 

Olimpia Siemiątkowska 
Wiktoria Wolny 

kl. 6a 

�owy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty! 
 

WAŻNE TEMATY:)  
 
 

Zespół Koła 
Redakcyjnego wita 

wszystkich Czytelników 
po tak długiej przerwie :)  

 
 
 

Podpatrzone reporterskim 
okiem czytaj str. 3  

 
Moda młodzieżowa str. 5 

 
Kasztanobranie 2013 str. 8 

 
Śmieci mniej ziemi lżej  

str. 2 
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  W R Z E S  I  E  Ń 2013 

„Śmieci mniej, ziemi mniej” 
 

Od 1.02.2013 trwa VIII edycja 
konkursu ekologicznego, 

którego patronatem jest Urząd 
Miasta w Opolu.  

 
Każdy może przynieść:   

Makulaturę, puszki, baterie, 
każda ilość jest ważna aby 

powalczyć o 5 miejsce, 
któremu przyznawana jest 

nagroda.   
 

Zebraliśmy:  
 

1037 kg makulatury   120kg 
baterii      9kg puszek  

 
Potrzebujemy:  

 
800kg  makulatury,   100kg 
Baterii, 40 kg puszek,  aby 

otrzymać 5 miejsce  
 

Surowce można przynieść do p. Ani  
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych. 3 września 2013 r. 

Zimowa przerwa świąteczna. 21-31grudnia 2013r. 

Ferie zimowe. 15 lutego - 1 marca2014r. 

Wiosenna przerwa świąteczna. 17 kwietnia  - 22 
kwietnia 2014r 

Sprawdzian kompetencji klas 6. 3 kwietnia 2014r. 

Dni wolne od zajęć. 2, 3 stycznia; 30 
kwietnia; 2, 3 maj; 20 
czerwca 2014r.  

Zakończenie roku szkolnego 27 czerwiec 2014r. 

Wakacje  :)  28 czerwiec-31sierpnia 
2014r. 

Przypominamy Wam kalendarz organizacyjny  
Roku Szkolnego 2013/2014 

Polskie przysłowia ludowe na wrzesień 

  

1.Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 
2.Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży. 
3.Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. 
4.Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. 
5.Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy. 
6.Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 
7.Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 
8.Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi. 
9.Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 
10.Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota. 
 

opracowała: Wiktoria Pyka 

  

 

 

03.09 Dzień Chleba 

05.09 Dzień Postaci z 
Bajek 

07.09 Światowy Dzień 
Umiejętności Czytania 

08.09 Dzień Marzyciela 

08.09 Międzynarodowy 
Dzień Piśmiennictwa 

09.09 Dzień Urody 

13.09 Dzień Programisty 

15.09 Światowy Dzień 
Wiedzy o Chłoniakach 

16.09 Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Warstwy 
Ozonowej 

17.09 Dzień Sybiraka 
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Przyszli 	obliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 

się nim podzielić, prześlij je do 	as–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 

Twoje dzieła.  

 ,,Dzień Chłopaka” - święto obchodzone 30 września 

(rzadziej też 10 marca). Jest ono męskim 

odpowiednikiem Dnia Kobiet, z tym że świętują go 

raczej młodzi mężczyźni. Dziewczęta wręczają im 

wówczas drobne prezenty." 

  Tak jak obchodzimy Dzień Ojca, Dzień Matki, 

Dzień Kobiet, tak i Dzień Chłopaka ma w kalendarzu 

swoje miejsce. W Polsce ten dzień obchodzony jest 

właśnie  - 30 września.  

 

 Święto to powstało jako odpowiednik do Dnia 

Kobiet. Jak podaje angielska Wikipedia "International 

Men's Day" był po raz pierwszy obchodzony w 1999 

roku na wyspach Trinidad i Tobago. 

 

 Jak możemy wyczytać na stronie hallowen to 

święto obchodzone było na całym świecie w różnych 

dniach. W Trynidad i Tobago i w Indiach, obchodzone                 

w dniu 19 listopada, na Malcie 7 lutego, w Rosji i na 

Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 15 lipca , w Norwegii 7 

października, w Kanadzie 25 listopada, w Wielkiej 

Brytanii i Irlandii 5 kwietnia. 

 

Wiktoria Pyka kl. 6a 

  

 
  

 
     
 
 Sprzątanie Świata - międzynarodowa 
kampania odbywająca się na całym świecie w 
trzeci weekend września. Polega na zbiorowym 
sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem 
jest wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństw. Akcja "Sprzątanie Świata" 
wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła 
się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców 
Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów 
portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą 
Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. 
W Australii akcja odbywa się w marcu. 
Koordynatorem jest organizacja społeczna Clean 
up Australia. W Polsce Sprzątanie Świata 
zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. 
Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. 
Krajowym patronem i koordynatorem akcji      w 
Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji 
uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, 
członkowie organizacji ekologicznych oraz 
ochotnicy. W 2012 roku hasłem przewodnim 
było „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę.” 
Podobnym świętem jest „Godzina dla Ziemi.” 

 
 
 

Kuba Panic kl. 6a  

 

Dzień Chłopaka 

Podpatrzone reporterskim okiem  
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Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne 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.  
 

 

�asze prawa i nasze obowiązki  
Każdy z nas musi wiedzieć, jakie 

ma prawa, ale też i jakie 
obowiązki. Przypominam je więc 

dla Was. 

Uczeń jest zobowiązany do : 

1)przestrzegania obowiązujących 
w Szkole przepisów, 

2)podporządkowania się zaleceniom nauczycieli, 

3)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach edukacyjnych  i w życiu Szkoły, 

4)przestrzegania zasad kultury wobec kolegów, 
nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz 
rozwój, 

6)dbania o wspólne dobro, ład i porządek w 
Szkole, 

7)Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia 
alkoholu, używania narkotyków  i innych 
środków odurzających oraz palenia tytoniu. 

Uczeń ma prawo do: 

Nauki 

Opieki wychowawczej i psychologicznej 

Pomocy w trudnościach szkolnych 

Korzystania z pomocy stypendialnej  

Życzliwego traktowania 

Swobody wyrażania myśli i przekonań 

Rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności 

Sprawiedliwej, jawnej oceny oraz kontroli postępów 
w nauce 

Korzystania ze sprzętu, biblioteki i sal szkolnych 
poza lekcjami 

Wpływania na życie szkolne. 

 
 
          W piękny pogodny dzień w naszej szkole 
ruszyła akcja ,, Chroń  dziecięce uśmiechy”. Na 
lekcji  dostaliśmy książeczki i zaczęliśmy czytać. 
Dowiedzieliśmy się z nich  dużo nowych 
rzeczy ,na przykład ,że należy żuć gumę 
bezcukrową. Następnego dnia robiliśmy pracę 
plastyczną o zdrowym uśmiechu  oraz zdrowych 
zębach. Używaliśmy do tego kartki ,kolorowych 
gazet, wycinanek  i kredek. 
       Na godzinie wychowawczej  wszystko w 
szczegółach  wyjaśniliśmy sobie. Ogłoszono także 
konkurs o tematyce zdrowotnej. Wszystkie klasy 
dzielnie się za to zabrały. We wtorek 24.09.2013r. 
przyjeżdżają do nas lekarze, żeby zrobić  przegląd 
zębów .Szybko rozłożyli gabinety i zaczęli nas 
przyjmować. 
      Dostaliśmy także prezenty ,w których były 
gumy bezcukrowe, szczoteczki,10 procent zniżki 
na usługi dentystyczne , pastę i plan lekcji. Razem  
z pomocnikami  dentysty kolorowaliśmy 
kolorowani. Odwiedziła nas także telewizja  
i zadali nam i pani dyrektor  kilka pytań. 
 

                                                                             
 

Tomek Walerus i Damian Staś  Klasa 6a 
 
              

 



 

 

 
Moda na Jesień 
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Moda dla kobiet. 
Moda dla dzieci. 
Moda dla dziewczynek i chłopców. 
Moda dla mężczyzn.  
 
 
Moda dla dzieci jest stosowana w różnych 
krajach oto kilka propozycji na jesienną 
modę dla dzieci: 
 
 
 
 
Oto styl młodzieżowy: 
 
 

 
 
 
 
A to moda dla dzieci: 
 
 
 
 

 
 
 

Moda dla pań: 
 
 

 
 
Moda dla nastolatek: 
 

 
 
 
Styl dla panów: 
 

 
 
To wszystkie nasze propozycje na jesienną modę. 

Dziękujemy za uwagę :) 
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              W dniach 23 i 24 września w naszej 
szkole odbył się przegląd zębów kl. 1 – 6. 
Każdy uczeń czekając na swoją kolej 
kolorował rysunki i bawił się klockami. 
 Przeglądów dokonywali wolontariusze z 
PCK. Kiedy nadeszła kolej jakiegoś ucznia , 
zapraszali go do dmuchanego mini gabinetu, 
gdzie sprawdzali czy danej osoby są zdrowe  
i czyste. Sprawdzali też, czy w którymś z 
zębów nie ma próchnicy lub jakiś ubytków. 
Zadawali rożne pytania -takie ,jak: „Jak często 
myjesz zęby?”, „Czy używasz czegoś oprócz 
szczoteczki i pasty?” lub „Jak często chodzisz 
do dentysty?”.  
             
 Po przeglądzie wolontariusze wręczali 
każdemu z pacjentów paczkę, w której 
znajdowały się: wyniki badań, szczoteczka do 
zębów, pasta ELMEX, bezcukrowe gumy do 
żucia ORBIT i ich reklamę ,a nawet kupon na 
darmowe przebadanie zębów dla całej rodziny 
ważny do 31.12.2013r. Każdemu z uczniów 
bardzo podobał się przegląd zębów wykonany 
przez wolontariuszy z Polskiego Czerwonego 
Krzyża.  
 

Wiktoria Wolny 
Olimpia Siemiątkowska 

Kl. 6a 
 

 

 

 
 Tak naprawdę sałatek jest tak wiele, jak… 
wiele pomysłów na sałatki przyjdzie nam do 
głowy! Sezonowe, tradycyjne, egzotyczne, 
łagodne, ostre, z mięsem, wegetariańskie – 
można wyliczać bez końca. Wszystkie przepisy 
na sałatki gromadzimy dla Was z wielkim 
apetytem, tak byście mogli serwować je w 
fantazyjny sposób, zawsze dopasowany do danej 
okazji. Jest jednak wspólny mianownik dla 
każdej z nich – sałatki, jakie u nas znajdziecie 
zawsze będą wyjątkowo smaczne! 
 
 

Przepisy  
 

Sałatka owocowa  
 

Uwielbiamy kuchenne rewolucje, dlatego 
podajemy przepis na sałatkę owocową z... 

kalafiorem! Skosztujcie go w połączeniu ze 
słodką brzoskwinią i ananasem, a na pewno mile 

zaskoczy Was ten świeży smak. 
 
 

Surówka z białej kapusty  
 

Do obiadu , na przystawkę do grilla  – surówka 
z białej kapusty, z dodatkiem kwasku 

cytrynowego i majonezu dekoracyjnego. Może 
służyć jako dodatek do mięs, ale również 

sprawdzi się idealnie jako farsz do hamburgerów 
czy kanapek, jakie możemy przygotować na 

rodzinne imprezy. 
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Daniel Michalski kl. 6a 

 
:a jesienną nudę :)  

 
Kolorowanki  i  sudoku  



 

 

 
 
 

Serdecznie podziękowania dla p. Podemskich, Matuszek, Smerd, Staś, Krupa, 
Sauerbier  za okazaną  pomoc przy akcji Śmieci mniej, ziemi lżej oraz 

�akrętki dla PP Integracyjnego.  
 

KOCHA�I CZYTEL�ICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Redaktor naczelny:   Wiktoria Wolny, KubaKosiorek- zastępca redaktora 
Tomasz Walerus,  Damian Staś,   Kuba Panic,   Daniel Michalski, Paulina Sakowska,   Olga Krawczuk,   Wiktoria Pyka,    
Olimpia Siemiatkowska, 

   Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Kasztanobranie 2013 

 
           W naszej szkole, jak co roku, odbywa się 
od 15 września do 31 października  akcja 
„Kasztanobranie”. Zebrane kasztany zostaną 
przekazane firmie Pharmeko Your partner. Dla 
naszych dzieci była to duża frajda i ogromne 
wyzwanie. Obszary, które zostały objęte akcją: 
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, 
lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, 
śląskiego. Zbieraliśmy suche, nie uszkodzone, 
wolne od pleśni, kształt dowolny - kasztany 
wkładaliśmy do żółtych worków. 
 
 Dzięki tej akcji możemy zebrać pieniądze 
na potrzeby  naszej szkoły. Tym razem celem 
będzie zakup kanapy do świetlicy  szkolnej.  
  
 Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej 
kasztanów to: 
Filip Karasiewicz, Ania i Wiktoria Rzepiak, 
Wiktoria Rosół, Marysia Matuszek, Ola 
Pakuszyńska, Daria i Dawid Witoń, Ola Babicz, 
Kuba Deberny, Martyna Oleś, Martyna Oleś, 
Adek Dylewicz, Błażej Janczura, … 

 
O. Siemiątkowska – 18szt. 
D. Staś – 9kg 
T. Walerus – 6kg 
M. Matuszek  
D. Kowol  
 
Uczniowie, którzy pomogli w segregowaniu 
kasztanów to:  
Ola Babicz, Natalia Szpulak, Tomek Walczak, Zuzia 
Smerd, Wiktoria Podemska, Martyna Oleś, Dominika 

Sauerbier, 
Adek 
Dylewicz, 
Kuba Deberny 
… 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Michalski kl. 6a 


