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KAROL

Karol jest bardzo wesołym i pogodnym uczniem klasy 2a.
Chłopiec uwielbia czytać książki, słuchać bajek, opowiadań
i wierszy. Z łatwością zapamiętuje ich treść więc może kiedyś
Wam opowie o losach swoich ulubionych bohaterów. Karol
bardzo lubi także słuchać i śpiewać piosenki. Dużą radość
sprawia mu uzupełnianie kalendarza pogody oraz wszystko co
jest związane z literkami i cyferkami.



GNIEWOMIR

Gniewko to radosny i bardzo

energiczny uczeń klasy 2a.

Chłopiec lubi porządek. Z wielką

starannością i dbałością układa

wszelkie zabawki w klasie.

Gniewko, bardzo lubi zabawy

masami plastycznymi oraz zajęcia

ruchowe. Radość sprawiają mu

długie wędrówki oraz zabawy na

placu zabaw.



MICHAŁ

Michał jest wesołym i koleżeńskim

wychowankiem klasy 2a. Chłopiec

uwielbia zabawy z innymi dziećmi.

Jest bardzo troskliwy i opiekuńczy

zarówno względem swoich kolegów

jak i opiekunów. Zawsze służy

pomocą. Chętnie czyta, śpiewa oraz

tańczy. Uwielbia również zabawy

masami plastycznymi oraz zajęcia

komputerowe. Michał jest bardzo

zaangażowany podczas zajęć.



WERONIKA

Weronika to bardzo energiczna

uczennica klasy 2b. Dziewczynka

chętnie uczestniczy w zajęciach

muzycznych, a najchętniej słuchaną

piosenką, która wywołuje na jej twarzy

uśmiech jest „Pszczółka Maja”.

Wszelkiego rodzaju układanki, puzzle,

czy gry manipulacyjne to dla niej

„pestka”, gdyż rozpracowuje je w kilka

minut. Plac zabaw stanowi miejsce,

gdzie może się w końcu wybiegać (a jej

opiekunowie razem z nią☺) i wykonać

ćwiczenia na wszystkich możliwych

sprzętach sportowych.



DAWID

Dawid to wesoły i uśmiechnięty

wychowanek klasy 2a. Chłopiec

bardzo chętnie uczestniczy

w zabawach z piłkami. Ma również

doskonałe wyczucie rytmu, które

przekłada się na jego

zaangażowanie podczas zajęć

muzycznych. Uwagę Dawida

przyciągają wszelakiego rodzaju

błyskotki i świecidełka.



JAKUB

Kuba jest sympatycznym i bardzo

wygadanym uczniem klasy 2b.

Chłopiec uwielbia zabawy figurkami

oraz budowanie wież z klocków.

Posiada także dużą wiedzę na temat

dinozaurów, które obecnie stanowią

główny punkt jego zainteresowań.

Chętnie bawi się z innymi uczniami

i bardzo lubi spędzać czas w świetlicy

szkolnej, gdzie czekają na niego

koledzy oraz mnóstwo zabawek.

Aleksandra Staneczek



MUCHA ODPADUCHA

W ZESPOLE SZKÓŁ 
SPECJALNYCH 
W OPOLU

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczyła w akcji zorganizowanej przez

Urząd Miasta Opola, pn. Czytaj z Muchą Odpaduchą, która miała na celu promowanie idei

drugiego życia książek. W obu budynkach szkoły zorganizowano miejsca wymiany

książek – półki – biblioteczki pozyskane od organizatora akcji. Inspiracją do wydarzenia

jest projekt Bookcrossing, którego założeniem jest idea nieodpłatnego przekazywania

książek poprzez pozostawienie ich w specjalnie wyznaczonych miejscach, by ktoś mógł je

zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym miejscu. W ramach zbiórki udało się

pozyskać imponującą ilość 387 książek, z których uczniowie już nie korzystają, a mogą

one jeszcze służyć innym. Najbardziej zaangażowanymi darczyńcami okazali się: Vanessa

Strzys - 52 książki, Paulinka Klyk – 37 książek, Kasia Niedziela – 30 książek, Michał Otte

– 25 książek, Piotr Oblicki – 21 książek, Marta Duplaga-Wolska – 18 książek, Viktoria

Suchańska – 17 książek, Jakub Uliński i Marta Olszewska po 16 książek. Wszyscy aktywni

uczniowie zostali nagrodzeni maskotkami Muchy Odpaduchy oraz Wróżki Odpadusi.

Książka jest ponadczasowym dobrem, które niesie ze sobą wiele wartości, jednak we

współczesnym świecie wypierana jest przez zastępniki, które serwują nam nowe

technologie. Rodzice zachęcając dzieci do wypożyczania książek i czytając je dzieciom

w domu, zarażają swoje pociechy miłością do książki, rozwijają ich zainteresowania,

kształtują w nich poczucie własnej wartości, wyrabiają motywację do działania. Kąciki

Wymiany Książek w naszych szkołach można wzbogacać w każdej chwili.

Zapraszamy!

Monika Skołd





MIKOŁAJKI

Jest taki dzień w roku, na który

z niecierpliwością czeka każde dziecko.

Oczywiście myślimy tu o szóstym grudnia,

kiedy to odwiedza nas Święty Mikołaj.

W tym roku niestety tego dnia byliśmy

nieobecni w szkole ze względu na COVID-

19. Ale Święty Mikołaj nigdy nie

zapomina o grzecznych dzieciach

i każdemu uczniowi podarował prezent.

Aleksandra Staneczek





ROZRYWKA

BAL KARNAWAŁOWY

25 lutego 2022 roku w świetlicy szkolnej odbył się bal karnawałowy dla uczniów Szkoły

Podstawowej. Karnawał to czas zimowych balów i zabaw tanecznych. Jest to atrakcyjna

i bardzo lubiana forma rozrywki dla dzieci, która dostarcza wiele radości i zadowolenia.

Uczniowie świetnie się bawili uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach,

a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca.

Olga Berdechowska
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