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3 września 2012 roku w PSP 24 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego. Apel  rozpoczął  się  uroczystym  hymnem .Pani  Dyrektor  
powitała wszystkich bardzo serdecznie.      
           Kiedy skończyła się przemowa, zaczęły się występy 
klasy drugiej♫♪. Po nich rozpoczęło się 
uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Nowi 
uczniowie przysięgali, że będą  
dobrymi  uczniami  naszej  szkoły . Następnie  
odbyło  się  pasowanie  na  
pierwszaka wielkim ołówkiem  
z rąk Pani Dyrektor – Jolanty Ślemp. 
             Gdy uroczystość się 
skończyła, uczniowie rozeszli się do 
swoich klas. Tam każdy uczeń otrzymał plan 
lekcji, a panie wychowawczynie omówiły wszystko, co  
dotyczyło następnego dnia. Pierwsze klasy dostały od 
rodziców tuby pełne różnych słodkości. Po takich emocjach dzieci i ich 
rodzice rozeszli się do domów, by spakować plecaki na następny dzień.

opracowało: koło polonistyczne
klasa 5a

Apel  rozpoczął  się  uroczystym  hymnem .Pani  
dyrektor  wygłosiła  mowę. Następnie  
rozpoczęła  się  część  artystyczna  . Potem  
pierwszaki  przysięgali  że będą  dobrymi  
uczniami  naszej  szkoły .  Następnie  odbyło  się  
pasowanie  na  pierwszaka. Potem wszyscy  
rozeszli  się  do swoich  sal .

Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty!
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Pasje zamiłowania hobby 

Masz ciekawe hobby podziel 
się z innymi. Nasz reporter z 
przyjemnością Cię wysłucha. 
Zgłoś się do Kuby Kosiorka z 

kl. 5a 

Małe dzieci zbierają 
figurki Pet Shopy, w świetlicy 
zebrali się ich fani. Wymieniali 

się figurkami opowiadali 
historie nt zdobycia pierwszej 

figurki. 
Chłopcy są fanami klocków 

lego kilka dni temu w świetlicy 
mogli zbudować najciekawsze 

konstrukcje. 

Koło redakcyjne 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych. 3 września 2012 r.

Zimowa przerwa świąteczna. 23-31grudnia 2012r.

Ferie zimowe. 26 - 10 lutego 2013r.

Wiosenna przerwa świąteczna. 28 marca  - 2 kwietnia 
2013r

Sprawdzian kompetencji klas 6. 4  kwietnia 2013r.

Dni wolne od zajęć. 2 listopada 2012, 2, 4 
maj, 
8 czerwca 2013r. 

Zakończenie roku szkolnego 29 czerwiec 2013r.

Wakacje  !!! 30 czerwiec-31sierpnia 
2013r.

Przypominamy Wam kalendarz organizacyjny 
Roku Szkolnego 2012/2013

Zespół Koła Redakcyjnego wita wszystkich 
Czytelników po wakacyjnej przerwie !!!

Z radością oddajemy do Waszych rąk pierwszy w tym roku 

szkolnym numer naszego pisma. Cieszymy się, że znów jesteście z nami! 

W tym roku ,,Gazetka Szalonego Małolata” oprócz stałych działów, 

które znacie już z ubiegłego roku, poszerzy się o nowe rubryki, takie jak: 

przewodnik po ciekawych miejscach w kraju i za granicą, książki 

miesiąca, wywiady z ciekawymi ludźmi oraz wiele, wiele innych 

niespodzianek, które będą czekały na Was w kolejnych numerach pisma.

Mamy nadzieję, iż nowy rok szkolny spędzicie razem z nami.

Liczymy na Wasze wsparcie i pomysły. Tymczasem jednak zachęcamy 

do lektury obecnego numeru gazetki.

20.09 Sprzątanie Świata

21.09 Dzień Pokoju

21.09 Światowy Dzień Dotkniętych 
Chorobą Alzheimera

22.09 Dzień bez Samochodu

23.09 Dożynki

26.09 Dzień Głuchych

26.09 Europejski Dzień Języków 
Obcych

27.09 Dzień Turystyki

27.09 Światowy Dzień Morza

30.09 Dzień Chłopaka
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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. 

Europejski Dzień bez Samochodu, ang. Car Free 
Day, również Światowy Dzień bez Samochodu, ang. 
World Car Free Day – międzynarodowa kampania 
ekologiczna obchodzona corocznie 22 września
wieńcząca Tydzień Zrównoważonego Transportu
(Tydzień Mobilności).

Podczas kampanii centra wielu miast zamykane 
są dla ruchu samochodowego. Idea tego dnia powstała 
w 1998 roku we Francji. Celem kampanii jest 
kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, 
upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach 
używania samochodu, przekonanie Europejczyków do 
alternatywnych środków transportu, promocja 
transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w 
mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także 
o wiele przyjemniejsze. Kampania przyczynia się 
również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości 
życia w mieście.

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest 
od 2002 roku, pod patronatem Ministerstwa 
Środowiska. W 2008 do kampanii przyłączyły się 84 
polskie miasta.

opracowała: Wiktoria Polan kl. 6a

Jesień dziś nas 
przywitała,

Liście żółkną i spadają,
A wśród traw 

szeleszczą świerszcze
I skrzypkami walca 

grają.
Nowe, piękne 
podręczniki,

Znów rozbrzmiewa 
szkolny dzwonek.

Już jest szkoła i nauka
I wrześniowy nastał 

dzionek.
Piękna jesień, a z nią 

wrzesień,
Sowa huczy już o 

zmroku.
Proszę państwa, 
przecież jesień

Jest przepiękną porą 
roku!

Eliza Jończyk    
Klasa VI „A”

Europejski Dzień bez Samochodu 

Podpatrzone reporterskim okiem 

„Jesienny czas”
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Wieści szkolne 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Coś zaobserwowałeś nie zwykłego przyjdź do nas aby to 

opiszemy. 

Nasze 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 

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.

                         
Do naszej szkoły przyjechała studentka z 

Urugwaju. Było to w czwartek - 13 września 2012 
roku. 

Najpierw pokazała nam slajdy z komputera . Na 
nich były zdjęcia piłkarza z Interu Mediolan  i 
Liverpoolu .Jeszcze były zdjęcia krów i pani przy 
tym mówiła, że na jednego mieszkańca Urugwaju 
przypadają aż trzy krowy, a mieszkańców jest w 
Urugwaju jest 3mln mieszkańców. Dowiedziałem 
się też, że stolicą kraju jest Montewideo. 

Pani  mówiła po angielsku: niektórzy rozumieli, a 
niektórzy nie, ale im pomagała w tłumaczenia 
pani Aneta Teper- Ćwirko. Były jeszcze na tych 

slajdach kluski na 
patykach. Panie woźne 
zrobiły takie same i nas 
potem poczęstowano. 
Ale najsmaczniejsza 
była  rolada z 
czekolady. Na końcu 
oglądaliśmy film, który 
był bardzo ładny.

opracował: Jakub Panic 
i Jakub Kosiorek

Studentka z Urugwaju odwiedziła naszą szkołę



Moda młodzieżowa zima 2011/2012? 
Jak się ubierać?
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Przedstawiamy najmocniejsze tendencje na jesień 
2012, które powtarzają się u najbardziej znanych 
projektantów z całego świata i już niedługo opanują 
także polskie ulice. Oto 8 topowych trendów na 
nadchodzący sezon.

Pod peleryną - moda na peleryny
Jeśli masz jeszcze swoją pelerynę sprzed kilku 
sezonów to świetnie. Znów jest modna, bez 
względu na to jaki ma kolor czy wzór. Modne są 
wszystkie materiały, kolory, desenie i długości 
tak długo jak zachowują klasyczny, trójkątny 
krój. Nosimy je do krótkich lub wąskich spódnic, 
obcisłych spodni jak rurki czy legginsy, żeby 
zrównoważyć szeroka górę.

Modne peleryny jesień 2012: Gucci, Just 
Cavalli, Moschino, Elie Saab
Druga skóra - moda na czarną skórę
Super modna jest w tym sezonie czarna, gładka 
skóra od stóp do głów, ale noszona z 
minimalistycznym umiarem, a nie w rockowym 
stylu. Stawiajcie na proste fasony z 
wyróżniającym akcentem. Wąskie skórzane 
spódnice i sukienki to będzie absolutny hit. 
Uważajcie jednak by nie odsłaniać zbyt wiele, bo 

Modny styl retro jesień 2012,: Prada, Blugirl, 
Emporio Armani, Miu Miu

Polowanie na Yeti - moda na obszerne futro
Jak co roku jesienią i zimą futro nie ma sobie równych, 
ale w tym sezonie nosimy je zupełnie inaczej niż w 
poprzednich. Koniec z glamourem w stylu 
hollywoodzkich filmów, czy szykiem rodem z Dynastii. 
W tym roku futro jest ciężkie, włochate i bardzo 
obszerne, jak skóra zdjęta z Yeti. Szczupłe dziewczyny 
mogą sobie pozwolić na ten trend, ale ostrzegamy jeśli 
macie o kilka kilogramów za dużo takie okrycie uczyni 
was jeszcze większymi.

Modne futra jesień 2012: DKNY, Fendi, Mulberry, 
Matthew Williamson

Powrót do wieków średnich - moda na 
średniowiecze i gotyk
Trend idealny na wieczorne wyjścia - bogaty, 
zmysłowy i bardzo ciekawy, całkowicie inspirowany 
gotykiem, średniowieczem, sukniami i zbrojami. 
Charakteryzuje się bardzo bogatymi zdobieniami, 
haftami, aplikacjami. To idealna propozycja dla tych z 
was które lubią błyszczeć i wyglądać jak femme fatale. 
Unikajcie jednak długości do ziemi, żeby wasz strój był 

tylko 
inspiracją 

minionymi czasami, a nie nieudolnym przebraniem.
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Przygotuj sobie kartkę i coś do pisania. Zapisz swoje 
odpowiedzi, abyś potem mógł otrzymać wynik testu. Za 
każdą dobrą odpowiedź masz 1 punkt. Na koniec testu 
podsumuj swoje odpowiedzi i sprawdź wynik.

Zaczynamy.

1. Idziesz spać o ósmej, wstajesz o dziewiątej rano. Ile godzin 
spałeś?

2. Który z królów Polski stał do dołu nogami?

3. Rybak złowił leszcza o dł. 50 cm, głowa jego była dł. 10 cm, 
ogon 112 grzbietu. Ile ważył kilogramowy leszcz?

4. W jaki sposób witają się papieże?

5. Jesteś pilotem samolotu, w którym leci 75 osób. W Łodzi 
wysiadło 10 osób, a w Poznaniu 17. Ile pilot miał lat?

6. Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu 
rąk?

7. Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień?

8. Ile zwierząt Abel zabrał na Arkę?

9. Czym się mówi: rękami czy rękoma?

10. Kto zabił Kaina?

11. Jak się mówi; 3x3 jest czy są sześć?

12. Który miesiąc ma 28 dni?

13. Kiedy jesteś w domu bez głowy?

14. Polski baran stoi na granicy polsko-czeskiej. Czyje będzie 
mleko?

15. Ile tuzin ma złotówek, a ile 50-cio złotówek?

16. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw 
zapalisz?

17. Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków: I ważył 80kg, II -
100kg, III - 60kg. Kto był pierwszy na Ziemi?

18. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika?

19. Na jakiej trąbie nie można zagrać?

31 pytań – test inteligencji

20. Co zrobił Sobieski po wstąpieniu na tron?

21. Ile kroków stawia wróbel na min.?

22. Pod jakim drzewem siedzi zając gdy pada 
deszcz?

23. Jakich kamieni jest w morzu najwięcej?

24. Gdzie są rzeki suche?

25. W którym miesiącu rodzi się najwięcej 
dzieci?

26. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki?

27. Jak można nazwać faceta, który zjadł mamę i 
tatę?

28. Co to jest: w dzień narzeka, w nocy pływa?

29. Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej?

30. Na płocie siedzi 10 wron. Myśliwi zastrzelili 
7 reszta uciekła, ile zostało?

31. W autobusie jechało 70 osób, na pierwszym 
przystanku wysiadły 4. Na drugim wysiadło  20 i 
wsiadło 15. Na kolejnym przystanku wsiadło 7 
osób. Na kolejnym  przystanku wysiadło 12 a 
wsiadły 3, na następnym wsiadło 15 a wysiadły 
4 osoby.  Ile było przystanków?

A oto odpowiedzi:

1. 1 godzina.

2. Każdy.

3. 1 kg.

4. Jest tylko jeden papież.

5. Tyle co ty.

6. 50.

7. Po co mu renta po śmierci?

8. Abel nie miał arki.

9. Ustami.

10. Nikt. Kain zabił Abla.

11. 3 x 3 = 9!
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12. Każdy.

13. Kiedy wyglądasz przez okno.

14. Barany nie dają mleka.

15. W obu przypadkach 12.

16. Zapałkę.

17. Adam i Ewa.

18. 0 - trzeba je włożyć.

19. Powietrznej.

20. Usiadł.

21. Wróbel skacze.

22. Mokrym.

23. Mokrych.

24. Na mapach.

25. W 9.

26. Żeby mu spodnie nie spadały.

27. Sierota.

28. Szczęka teściowej.

29. Sztuczne.

30. 7.

31. 5.

PUNKTY:

25 - 31pkt- geniusz

17-24pkt- inteligentny

13 - 17pkt- pół-inteligentny

10 - 12pkt- człowiek nieogarnięty

6 - 9pkt- absolutny idiota

0 - 5pkt-jednostka nie nadająca się do 
samodzielnego myślenia ;)

Opracowała: Aleksandra Sachoń kl. 6a

Moda młodzieżowa zima 2011/2012? 
Jak się ubierać?

Modne skórzane ubrania jesień 2012: Ferretti, 
Sportmax, Trussardi, Valentino

Odblask jesieni - moda na pomarańcz i oranż
Jeśli podobało się wam jak latem przyciągałyście 
wzrok odważnymi neonami, z odblaskowej źółci 
przerzućcie się na żarówiasty oranż. Wszystkie 
odcienie jesiennych liści, w mocno soczystej wersji są 
IN. Zjawiskowo w tym kolorze wyglądają zwłaszcza 
szatynki i brunetki. Totalny oranż przełamujcie czernią, 
która jako jedyna jest się w stanie przebić przez ten 
neon.

Wiktoria Wolny, Olimpia Siemiątkowska   Kl. Va

Co w trawie piszczy……

                  Od 15.09.2012r. Gospodarzem 
Szkoły została klasa 6a.Zaproponowała nam 
różne 

konkursy w tym:

-owocowo-warzywne wtorki -  każdy wtorek od 
15.09 do 15.10

-kręgle -odbędą się dnia 04.10 na długiej 
przerwie

-ekologiczne witraże do dnia 26.09

-prace plastyczne pt. ,,Jesień”
                                

opracowała Maja Matysek



Kolorowe liście z drzew,
Już spadają.

O kończącym się lecie,
Nam przypominają.

Już słonko nisko,
Za chmurami się chowa.
Dzień krótszy się staje,
Szybciej noc nastaje.

Wiktoria Wolny
kl. 5a

Jesień
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Humor 

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło.                             
- Co ty robisz?! Dlaczego co chwilę gasisz   światło? 
– pyta żona.
- Przecież kartki mogę przewracać po ciemku.

Dziennikarz chce przeprowadzić wywiad    z 
najstarszym mieszkańcem świata.     W końcu 
znajduje człowieka, który ma    124 lata:
- Czy mogę z panem przeprowadzić      wywiad? –
pyta.
- Muszę się spytać taty – odpowiada staruszek.
- Taty?! A gdzie on jest???
- Z dziadkiem na rybach.

Po powrocie z Afryki podróżnik opowiada swoje 
przygody:
- Idę sobie przez Saharę, a tu nagle w moją stronę lew 
biegnie! No to ja w nogi i hop na najbliższą śliwę!
- Przecież na pustyni nie rosną śliwy!
- Właśnie! Z wrażenia nawet tego nie zauważyłem.

Drogą idzie koń. W pewnej chwili dostrzega krowę 
siedzącą na drzewie.
- Co tam robisz? – pyta.
- Jem sobie śliwki.
- Na dębie?!
- Nie, śliwki mam w torebce.

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Zosia jest nieznośną gadułą. Nazajutrz dziewczynka 
przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę!

Kura z kogutem przyjeżdżają do miasta. Nagle trafiają 
na budkę z kurczakami z rożna.                                                           
– Patrz – mówi kura do koguta – my tam na wsi 
harujemy, a tu karuzela i solarium.

Włamywacz skarży się koledze: - Ale miałem 
pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, 
a on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i 
więcej się nie pokazywał.                                                   
– No to jednak miałeś szczęście!
- Szczęście?! Policzył sobie 300 zł za poradę!

zebrała: Wiktoria Wolny kl.5a
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Dawny młyn rodziny Piechota 

przy ul. Gabriela

Jedną z najstarszych groszowickich rodzin jest 
rodzina Piechotów. W dokumentach z 1566 r odnotowano 
Macieja Piechotę. W 1630 roku zapisano, że właścicielem 
młyna jest Michał Piechota. 
     

Jaki to był młyn, nie odnotowano. Do dzisiaj stoi w 
Groszowicach ostatni młyn Piechotów. Niestety, już w 
ruinie. Który to młyn z kolei - też nie wiemy. Wiemy tylko,                
z napisu na szczycie fasady, że w 1938 roku przeszedł on 
modernizację. W młynie tym zastosowano ciekawe 
rozwiązanie techniczne. Woda napędzała turbinę, ta 
generatory,                  a wszystkie urządzenia młyna 
napędzane były silnikami elektrycznymi. Tuż po wojnie 
młyn upaństwowiono. Funkcjonował prawie do końca lat 
pięćdziesiątych. Po zaprzestaniu działalności młyn 
stopniowo popadał w ruinę . Maszyny zdewastowano i 
rozszabrowano.

Kasztanobranie 2012

Przez cały wrzesień zbieralismy kasztany, które 
przeznaczylismy firmie Pharmeko Your partner. 
Firma ta zorganizowała po raz kolejny wielkie 

kasztanobranie. Dla naszych dzieci była to duża frajda 
i ogromne wyzwanie.Obszary, które zostały objete 

akcją: dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, 
lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego. 

Akcja trwała od 15 września do 16 października 2012. 
Zbieraliśmy suche, nie uszkodzone, wolne od pleśni, 
kształt dowolny - kasztany wkładaliśmy do żółtych 

worków. Kasztanów szukaliśmy wszędzie nawet tzw. 
wykrywaczem Alana.

Najwięksi zbieracze: Filip Karasiewicz, Ania 
Rzepiak, Wojtek Gabryjelski, Dominik Kotwica, 
Sandra Kopiec, Wiktoria Rosół, Marysia Matuszek, 
Ola Pakuszyńska, Oliwia i Jakub Tomaszewscy, Daria 
i Dawid Witoń, Ola Babicz…

Zebralismy 649kg.



Pragniemy poszerzyć nasza gazetkę o nową rubrykę „Podziękowania”, która będzie znajdować się w tym 

miejscu, będziecie mogli w kolejnym numerze umieścić podziękowania dla kogoś za coś… Np.. Dziękuję 

Zosi, że pomogła mi w matmie… lub umieścić życzenia urodzinowe. 

Liczymy na Wasze wsparcie i pomysły. 
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PODZIĘKOWANIA 

A Ty komu podziękujesz? …..

URODZINKI 

W tym miejscu możesz za naszym pośrednictwem 
umieścić życzenia urodzinowe, które samodzielnie 
ułożysz dla przyjaciela/przyjaciółki/wujka/cioci/

mamy/taty… 

KOCHANI CZYTELNICY !!!!
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży,

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :)

Redakcja Gazetki: Redaktor naczelny:    Ola Sachoń,  Zastępca redaktora: Wiktoria Wolny.

Co w trawie piszczy- czyli najważniejsze wydarzenia z życia szkoły- Maja Matysek       Nasza twórczość- czyli wiersze, opowiadania, baśnie i 
inne pisane przez uczniów   utwory – Eliza Jonczyk, Wiktoria Wolny

Z kart kalendarza… czyli Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie itp.- Ola Sachoń, Eliza Jonczyk, Wiktoria Polan

Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi, którzy swoją osobowością mogą zainteresować społeczność uczniowską-Jakub Panic, Jakub Kosiorek,
Tomasz Walerus         To warto wiedzieć czyli historie z życia wzięte- Ola Sachoń

Małe co nieco- czyli humor i rozrywka- Wiktoria Wolny, Olimpia Siemiątkowska, Ola Sachoń, Wiktoria Polan, Ola Ćwirko

Z ambony- zapowiedzi wydarzeń- Jarek Krajewski   Sprawdź się- testy z różnych dziedzin- Olimpia Siemiątkowska

Ciekawe miejsca i ludzie naszych okolic- Wiktoria Wolny  Opiekun koła redakcyjnego: Małgorzata Zaraś

szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska          

Śmieci mniej ziemi lżej... 

Od 1.02.2012 rozpoczyna się kolejna akcja . 
Makulaturę, puszki, baterie przynieś do p. Ani w każdej ilości. 

Zebraliśmy: 

489 kg makulatury   42kg baterii      9kg puszek 

Czekam na Was. 


