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Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 

 
  Rozpoczęcie roku szkolnego to wielka uroczystość. Nie zawsze dzień   
1 września był dniem tak radosnym, jak dzisiaj.  Jakże inny był 1 września 1939 roku  
-dzień wybuchu II wojny  światowej.  Zawsze będziemy pamiętali o tych co polegli, o tych 
co walczyli, abyśmy mogli w spokoju żyć i uczyć się. Uczciliśmy  ofiary II wojny światowej 

minutą ciszy. Delegacja uczniów naszej 
szkoły złożyła  kwiaty pod pomnikiem  
i zapaliła znicz.. Przewodnicząca SU  
przekazała głos Pani Dyrektor - Jolancie 
Ślemp, która z wielką przyjemnością  
powitała nas po wakacjach. Klasa III B  
i VB przygotowały montaż słowno-
muzyczny, po czym nastąpiło ślubowane 
klas pierwszych, a następnie pasowanie 
na pierwszoklasistów. Po części  
artystycznej uczniowie poznali nazwiska 
wychowawców oraz w jakich klasach 
będą się uczyć przez ten rok szkolny. Po 
rozejściu się do klas  i zapoznaniu  
z nowymi kolegami, otrzymaliśmy plany 
lekcji i z wielkim zaciekawieniem, co 
nas czeka,  poszliśmy do domu. 

             
 

       koło red. 
   

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty! 
 

WAŻNE TEMATY:)  
 
 

Zespół Koła Redakcyjnego 
wita wszystkich Czytelników 

po tak długiej przerwie :)  
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Przypominamy Wam kalendarz organizacyjny  
roku szkolnego 2015/2016 

Przysłowia na wrzesień 

1.Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży. 
2.Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. 
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. 

 

     

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych. 2 września 2015 r. 

Zimowa przerwa świąteczna. 23grudnia 2015 r. - 6 stycznia 2016 r.  

Ferie zimowe. 1 lutego stycznia - 13 lutego 2016r. 

Wiosenna przerwa świąteczna. 24 marca -  29 marca 2016 r 

Sprawdzian kompetencji klas 6. 5 kwietnia 2016 r. 

Dni wolne od zajęć. 30.10.2015; 4 , 5 stycznia 2016 r,  
2, 27 maja 2016 r.  

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2016 r. 

Wakacje  :)  25 czerwca -31sierpnia 2016r. 

Skąd się wzięła nazwa  
miesiąca wrzesień: 

 
Nazwa miesiąca (według Brücknera) 
pochodzi od kwitnących w tym    
miesiącu wrzosów (por. ukr. 
вересень / wereseń, błr. верасень / 
wierasień). Dawniej używano      
również nazwy pajęcznik od nici  
babiego lata. Łacińska nazwa Sep-
tember (‘siódmy miesiąc’; zobacz: 
kalendarz rzymski) została           
zapożyczona przez większość       
języków europejskich. 

We wrześniu następuje równonoc 
jesienna na półkuli północnej,            
a wiosenna na półkuli południowej. 
Pod względem meteorologicznym 
jest to w Polsce miesiąc jesienny. 

Julia K. kl. 5b  

Opr: S.U.  
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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.  

PIERWSZY FESTIWAL DZIELNIC  
w Opolu 

 
 W dniu 12 września 2015 roku w Opolu odbył się  
Festiwal Dzielnic. Aby  impreza się udała czuwali  
Pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego, którzy  
zadbali o organizacyjną część imprezy. Rady Dzielnic  
zaangażowały lokalne społeczności do wyjścia i pokazania 
swojej oferty. Impreza nie miałaby swojego charakteru bez 
dzieci, które reprezentowały poszczególne przedszkola  
i szkoły. Nie zabrakło seniorów, którzy przekazali wiele 
tradycji kucharskich, artystycznych. W imprezie nie  
zabrakło muzyków, tancerzy, malarzy. Na dzieci czekały 
dmuchańce, istniała  możliwość przejażdżki zabytkowym 
motocyklem czy wejście na strażacką drabinę. Poszczególne 
dzielnice kusiły też domowymi wypiekami i wystawami. 
Dzielnice Opola prezentowały się w budkach i namiotach 
rozstawionych na Placu Wolności. Dodatkowo miały też 
swój czas do wykorzystania na scenie. Uczniowie naszej 
szkoły również przygotowali ciekawe występy i pokazy. 
Klasa 6a przygotowała taniec śląski ,,Litery”, klasa 5a  
zagrała na fletach utwór ,,Kukułka” i  taniec francuski ,,La 
bastringlo”, klasa 4a z uczestnikami Domu Dziennego  
Pobytu zaśpiewała  piosenkę ,,Poszła Karolinka”,  
przepiękne tańce towarzyskie zaprezentowały pary taneczne 
z klasy 3b,natomiast grupa taneczna ze świetlicy pokazała 
tańce nowoczesne. Dzielnica Groszowice przygotowała 
poczęstunek, m.in. chlebem ze smalcem i kiszonymi  
ogórkami, których spróbował nawet prezydent Opola  
Arkadiusz Wiśniewski, odwiedzający festiwal wraz  
z rodziną. Wszyscy miło i ciekawie mogli spędzić to  
popołudnie. 

 
koło red. 

Podpatrzone reporterskim okiem  

Warto przeczytać... 

 

 
Jest to także książka              
przygodowa o małym chłopcu  
z Francji. Razem z kolegami 
przeżywa śmieszne, zabawne 
oraz poważne  sytuacje. 

 

Jest to książka przygodowa  
o chłopcu który ma 4 braci,       
przeżywa niesamowite  
przygody. Serdecznie  
polecam tę  książkę  
wszystkim. Jest to jedna  
z książek, która może się spodobać 
nawet tym,  
którzy nie lubią czytać. 

 

 

Julia. K. kl. 5b  

Grupa taneczna ze świetlicy  

Klasa 5a  
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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.  
 

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 biologii nauczycielka pyta:  
   - Jasiu, co powiesz na temat jaskółek?  
   - To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy tylko  
zaczyna się rok szkolny! 
                                     
                           
Mama dopytuje się syna:  
- Dawidku, jak było w szkole?  
- Jak na policji: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie 
wiem.  
 
 
Polonistka pyta klasę:  
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani!  
 
 
Polonistka pyta Jasia:  
- Podaj dwa zaimki.  
- Kto? Ja?!  
- Brawo Jasiu piątka. 
 
 
 Na lekcji biologii nauczycielka pyta:  
- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek?  
- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy tylko zaczyna 
się rok szkolny! 
 
 
Mama dopytuje się syna:  
- Dawidku, jak było w szkole?  
- Jak na policji: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie 
wiem.  
 
 
Polonistka pyta klasę:  
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani!  
 
 
Polonistka pyta Jasia:  
- Podaj dwa zaimki.  
- Kto? Ja?!  
- Brawo Jasiu piątka. 
 
 
 
 
 

SZKOŁA NA WESOŁO 

Natalia S. kl. 5b  



 

 

Rok szkolny 2015/2016 Wydanie nr 1 — wrzesień Strona 5 

CZY WIESZ, ŻE…. 

Słońce świeci dlatego, że pod wpływem grawitacji jego  
cząsteczki (wodoru) zostały ściśnięte tak mocno, iż rozpoczęły 
się w nim reakcje termojądrowej syntezy wodoru w hel. Reakcji 
tej towarzyszy naturalnie emisja energii, powodująca między 
innymi to, że Słońce świeci. (Ale przede wszystkim, powodująca 
to, że Słońce się nie zapada dalej - jego drgające cząstki  
zderzając się ze sobą przeciwdziałają sile grawitacji). 
 
Rzeki Pod Lodami Antarktydy   
Brytyjscy naukowcy odkryli, że głęboko pod lodami Antarktyki 
płyną rzeki, które - jak donosi tygodnik "Nature" - mogą łączyć 
ze sobą podlodowe, pradawne jeziora antarktyczne. 
 
Dlaczego W Muszlach Słychać Szum Morza? 
Muszla to pewien rodzaj rezonatora. Dźwięki z otoczenia - na 
przykład lekki podmuch wiatru - wprawiają w drgania powietrze 
w jej wnętrzu. W ten sposób odgłosy z zewnątrz ulegają  
wzmocnieniu a następnie odbiciu. Każda muszla korzysta przy 
tym z własnej częstotliwości, a więc ma własną wysokość  
dźwięku, na której powietrze drga najsilniej - podobnie jak  
w instrumencie muzycznym. Błędna jest zatem opinia, że  
przykładając do ucha morską muszlę, słyszymy szum własnej 
krwi. Nie słyszymy w niej również szumu morza, bo ten sam 
dźwięk rozbrzmiewa w muszli nie tylko na plaży, a także na 
przykład  i w sklepie. 
 

 
 

Wiadomości ze świata sportu 

 W Częstochowie 
odbędą się turnieje  
Zaplecza Kadry  
Juniorów. Kibice  
w Częstochowie nie 
mogą we wrześniu  
narzekać na brak imprez 
żużlowych  
rozgrywanych na  
stadionie przy ulicy 
Olsztyńskiej. Kolejnymi 
zawodami, które odbędą 
się na torze Włókniarza 
będą turnieje Zaplecza 
Kadry Juniorów. 
Najtrudniejszy pierwszy 

set. Biało-Czerwoni nadal z kompletem zwycięstw. 
W swoim pierwszym pojedynku w Toyamie reprezentacja 
Polski pokonała Kanadyjczyków 3:1. Dla Biało  
- Czerwonych było to szóste zwycięstwo w tegorocznym 
Pucharze Świata siatkarzy. 
 
Rafał Sonik: Każdy chce pokazać, że jest lepszy od Sonika. 
Na początku września Rafał Sonik zapewnił sobie czwarty 
Puchar Świata w karierze. Jak przyznał, w rajdach jest teraz 
trudniej. - Każdy chce pokazać, że jest lepszy od Sonika. 
Mam więc z kim rywalizować i to bardzo mnie cieszy!  
- powiedział. 
Rafał Sonik błysnął formą podczas swoich występów  
w Pucharze Świata w rajdach cross-country. Dla  
reprezentanta ORLEN Team, był to czwarty triumf  
w karierze, a trzeci z rzędu (2015, 2014, 2013, 2010). Nic 
więc dziwnego, że Sonik będzie faworytem do zwycięstwa 
w kolejnym Dakarze, ale przed nim jeszcze start w Rajdzie 
Maroka. 

Piotr O. kl. 5b  

Krzysztof P. kl. 5b 
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Jak należy segregować śmieci? 
 
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych  
w Polsce, jak i na całym świecie. Powinniśmy segregować śmieci, 
ponieważ szkodzą one roślinom i zwierzętom. W Polsce wytwarza się 
135 milionów ton odpadów rocznie. 
 

 
Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie 
oznakowanych pojemników z podziałem na rodzaj materiałów,  
z jakiego zostały wyprodukowane. 
 

 
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego  
wykorzystania materiałów odpadowych z uwzględnieniem  
minimalizacji nakładów na ich przetworzenie przez co chronione  
są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce  
służące do ich późniejszego przetworzenia. 
Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz 
późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu   
zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, 
sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych 
oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr. 

 

Dawid M. kl. 5b  

Segregacja śmieci 

 
Kipu tajemniczy szyfr Inków złamany! 
 
Kipu - tajemnicze pismo Inków rozszyfrowane! Jak 
donoszą amerykańscy naukowcy, antyczne zapiski to 
szczegółowe księgi rachunkowe biurokratycznego 
imperium  
 
Państwo Inków istniało niewiele ponad trzysta lat.  
W tym czasie mieszkańcom Andów udało się  

stworzyć wspaniałą cywilizację, która jednak, jak 
wiele innych, padła podbita przez hiszpańskich  
konkwistadorów. Obok zadziwiających budowli  
i pięknych naczyń Inkowie pozostawili po sobie  
zagadkowe kipu - przypominające mopy do mycia  
podłóg wiązki sznurków. Ponieważ nie natrafiono 
nigdy na inkaskie zapiski (była to  
najprawdopodobniej jedyna rozwinięta cywilizacja, 
która nie wykształciła pisma), sznurkowe znaleziska 
to jedyne dokumenty, jakie ostały się po tej  
cywilizacji. 
 
Czy dżdżownice widzą? 
 
Dżdżownice należące do gromady skąposzczętów 
(Oligochatea) mają dość słabo rozwinięte narządy 
zmysłów. Mogą jednak odróżniać światło od mroku. 

 
 
 
 
 

Czy wiesz, że ... 

Natalia P. kl. 5b  
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 Jesień to chłodna pora roku, dlatego należy zwracać uwagę 
nie tylko na wygląd, ale i zdrowie. Ciepła i modna kurtka to  
podstawa na długie wrześniowe spacery. Gdy za oknem jest niska 
temperatura i szaleje wiatr, musimy zaopatrzyć się w szalik  
i czapkę, czasami nawet w rękawiczki. Wybierając się na poranne 
biegi często popełniamy błąd zdejmując kurtkę, rozgrzany  
organizm źle znosi nagłe ochłodzenie. Jesienne miesiące to okres  
chorowania, aby tego uniknąć ubieraj się  w ciepłą odzież.  
Najlepszym rozwiązaniem na wrześniowy strój jest ciepły   
i modny wełniany sweter, który można kupić lub zrobić  
własnoręcznie. Tegoroczne trendy są w kolorach: złoty, brązowy, 
czarny i czerwony. Hitem są czarne, ciepłe buty za kostkę. Cienki 
kożuch, berecik i czarne lub brązowe getry to świetny strój do 
szkoły. Warto wspomnieć o modzie na ubranka dla psów, w tym 
okresie są one wskazane, szczególnie dla ras miniaturowych.  
Moda na jesień to nie tylko trendy i hity, ale i wygoda oraz  
zdrowie. 

 
 Jak wiecie wrzesień bywa ciepły nawet do 30 stopni,    
wtedy śmiało możemy powrócić do letnich kompozycji           
strojowych. Żółta bluzka i niebieska spódnica lub spodnie są  
wygodne i modne. Wybierając się w taki gorący dzień na spacer 
np. do lasu należy  pamiętać o tym, że zbyt duża ilość słońca jest              
niebezpieczna dla zdrowia! Więc nie zapomnij o najlepiej białym 
kapeluszu i przewiewnym stroju. Gdy wybieramy się na nieco 
dłuższą wędrówkę jasne ubranie i butelka wody stają się tak   
samo ważne jak dobry humor. W roku 2015 modne stały się   
długie spódnice za kostki w morskich i miętowych odcieniach, 
ubierając do tego zieloną albo 
białą bluzkę na grubych        
ramiączkach mamy   pewność, iż 
jesteśmy  ubrani w same hity 
mody. W surowy  wrzesień   
musimy zadbać też o naszych 
czworonożnych pupili. Nie   
możemy ubierać psów w cienkie 
sukienki tylko najlepiej  w ciepłe  
swetry, płaszczyki  i kożuchy.  

 

 

 

Gdy pragniemy by nasze psiny były tak samo modne jak 
my, zróbmy im własnoręcznie wełnianą odzież. Ciekawym 
pomysłem jest uszycie tych samych ubrań dla nas i dla 
naszego psa. 
 

     
 
 Wrzesień to zmienny miesiąc, czasami jest gorąco, 
a czasami zimno. Jeden tydzień możemy nosić kożuch, 
czapkę i kozaki, a drugi spódnice i krótki rękaw. Często 
zdarza się, że poranki są chłodne, a popołudnie upalne, jak 
się ubrać? Najlepiej na cebulkę, czyli krótki rękaw, bluza  
z zamkiem i cienka kurtka to świetne rozwiązanie na  
szaloną pogodę tego miesiąca. Warto wiedzieć, iż modne 
stały się bluzki z egzotycznymi owocami i napisami  
w obcych językach. Serca miłośników zwierząt i nie tylko 
podbiły swetry z psami w śmiesznych sytuacjach np. 
czworonogów w okularach. Długie naszyjniki to szczyt 
mody w tym roku. Pamiętaj, że wygoda ma pierwszeństwo 
przed modą. 
 

  

Moda na jesień  

Julia K. kl. 5b  



 

 

 
Serdecznie podziękowania dla p. Staś, Podemskich, Ratajczak, Wasilewskich,  

Jonczyk, Debernych, Mendel, Walentynowicz, Troć, Wilczek Zdanowicz,  
klasie 5b 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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Na jesienną nudę :)  

koło red.  


