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NOWI UCZNIOWIE W NASZEJ SZKOLE
WRAZ Z NADEJŚCIEM ROKU SZKOLNEGO 2021/22 EDUKACJĘ W NASZEJ SZKOLE ROZPOCZĘŁO KILKU NOWYCH UCZNIÓW. DZIŚ 
CHCIELIBYŚMY WAM ICH PRZEDSTAWIĆ I OPOWIEDZIEĆ KILKA CIEKAWOSTEK NA ICH TEMAT. NIESTETY ZE WZGLĘDU NA OKRES 
JESIENNO-ZIMOWY, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ WIELU ZACHOROWAŃ, NIE UDAŁO SIĘ PRZEPROWADZIĆ ANKIETY ZE WSZYSTKIMI. 
DZIŚ PRZYBLIŻYMY WAM KILKA CIEKAWYCH OSOBOWOŚCI. 

Wiktoria to radosna dziewczynka, która jest

uczennicą klasy 4a. Jej ulubionym szkolnym

przedmiotem jest plastyka. W swoich pracach

plastycznych z pewnością często używa niebieskiej

farby, bo to właśnie jej ulubiony kolor. Jako swoje

ulubione danie wskazała naleśniki. Wszyscy je

uwielbiamy ☺ Wiktoria zdradziła nam, że jej

wymarzone wakacje miałby miejsce w Anglii. To

właśnie tam chciałaby pojechać. Swój czas wolny

Wiktoria chętnie spędza grając w piłkę i bawiąc się

z kotkami.



Martynka to uśmiechnięta uczennica klasy 4a.

Martyna ma artystyczną duszę i w wolnym czasie

uwielbia malować. Często sięga również po

ciekawe książki, które przenoszą ją w świat

wyobraźni. Martyna zdradziła nam, że jej

ulubionymi bohaterami bajkowymi są postacie

z serialu anonimowanego pt. „Mao Mao”

i bohaterowie czystego serca”. Martyna tak jak

każde dziecko uwielbia słodycze. Jeśli będziecie

chcieli sprawić Martynie radość to podarujcie jej

babeczkę, bo to właśnie je lubi najbardziej.



Filip to przemiły uczeń klasy 4a. Do jego ulubionych

szkolnych przedmiotów należy jeżyk angielski oraz w-f.

Filip jest wielbicielem kuchni włoskiej. Pozostaje on

wiernym fanem pizzy i spaghetti. Należy wspomnieć, że

Filip jest także sporym łasuchem. Chętnie sięga on po

czekoladę, lizaki i żelki. Wolny czas lubi spędzać

aktywnie, jeżdżąc na rowerze. Amatorsko zajmuje się

również nagrywaniem filmików. Jako ulubione postacie

filmowe i bajkowe wymienia Harryego Pottera oraz

Shrek’a. Rozmawiając z Filipem można stwierdzić, że jest

on chłopcem o duszy podróżnika. Marzy mu się wyjazd do

USA, Dubaju oraz na Hawaje. Życzymy mu zatem, aby

udałomu się zrealizować każdy podróżniczy plan.



Oskar to bardzo energiczny i uśmiechnięty uczeń klasy

4a. Jako ulubiony przedmiot szkolny wymienia język

angielski. Umiejętności językowe są bardzo ważne,

dlatego trzymamy kciuki za dalsze postępy w tym

zakresie. Oskar lubi aktywnie spędzać czas. Najchętniej

sięga po rower i udaje się na bliższe oraz dalsze

wycieczki rowerowe. Można przypuszczać, że jego rower

jest czarnej barwy, ponieważ jest to jego ulubiony kolor.

Oskar w ankiecie wskazał, że jego wymarzonym

miejscem na wakacyjny wypoczynek są Hawaje. Chyba

większość z nas chciałaby tam pojechać choć raz w życiu.

W zimowe wieczory Oskar chętnie sięga po filmy

produkcji Marvel’a, gdzie główne role odgrywają

superbohaterowie o nadprzyrodzonych mocach.



Milena to bardzo miła i życzliwa uczennica klasy 4a.

Milena swój czas wolny spędza na zabawie ze swoim

pieskiem, którego bardzo kocha. Uwielbia również

tańczyć i malować. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że

to kolejna osoba o artystycznej duszy. W jej pracach

często stosuje swoje ulubione kolory jakimi są: czarny,

biały, różowy oraz żółty. Ta sympatyczna dziewczyna

marzy o podróży do Francji. Mimo swego zamiłowania

do Francji Milena pozostaje wierna kuchni polskiej.

Na pierwszym miejscu królują jej zdaniem pierogi ruskie.

Milena mogłaby długo Wam opowiadać o jej ulubionym

serialu animowanym Anatane.



Marta to przesympatyczna uczennica klasy 6a. W życiu

Marty dużą rolę odgrywa sport. Sporo czasu poświęca na

grę w tenisa stołowego. Uwielbia również bawić się ze

swoim psem. Chętni oddaje się również lekturze.

Najchętniej sięga po przygody Tytusa, Romka i A’Tomka.

Ulubionymi bohaterami filmowymi i bajkowymi są

natomiast bohaterowie Psiego Patrolu oraz Heidi.

W rozmowie Marta oświadczyła, że wakacje chciałaby

spędzić nad polskim morzem. To doskonałe miejsce na

chwile relaksu na łonie natury. Mamy nadzzieję, że Marta

przywiezie nam kilka muszelek☺



SZKOLNE WYCIECZKI

Wycieczka do Centrum Hipoterapii w Brynicy

Dziś chcemy opowiedzieć Wam o takim miejscu, które stanowczo powinniście
odwiedzić. Jeśli lubicie przebywać na świeżym powietrzu, na łonie natury to
koniecznie musicie jechać do Brynicy. Brynica to miejscowość oddalona od
Opola o 18 km. To właśnie tam Pani Aneta Orłowska wraz ze swoim mężem
prowadzi Centrum Hipoterapii. Zajęcia, które proponują Państwo Orłowscy,
rozpoczynają się od spaceru na terenie posiadłości. To właśnie wtedy dokładnie
zobaczycie jak funkcjonuje stadnina, poznacie również wszystkie mieszkające
tam zwierzęta- koniki, kucyki, osiołka oraz alpakę. Zwierzęta te są bardzo
przyjazne dla człowieka, więc pod czujnym okiem opiekunów można śmiało
karmić zwierzęta, głaskać, a nawet się do nich przytulać. Po obejściu terenu
czekają zajęcia właściwe, czyli jazda konna, która dostarcza mnóstwa radości,
uśmiechu i energii na resztę dnia. Na koniec zajęć wszystkim uczestnikom są
składane podziękowania oraz wręczany jest drobny słodki poczęstunek. Pakujcie
plecaki i ruszajcie do Brynicy!





Wycieczka do Muzeum Pszczelarstwa                        

w Kluczborku

Dnia 29 października klasy VIb i VIId wybrały się do

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Muzeum

powstało w 1959 roku, mieści się w budynku „dawnego

zamku” przylegającego do wieży zamkowej,

przebudowanej w 1907 roku na wieżę ciśnień. Muzeum

gromadzi dobra kultury z terenu Ziemi Kluczborskiej

i Opolszczyzny oraz zabytki pszczelarskie z całego kraju.

Uczniowie zwiedzili stałą wystawę „Pszczelarstwo dawne

i nowe”, wystaw plenerowych „Ule figuralne” i „Ule”.

Ponadto brali udział w warsztatach plastycznych podczas

których, wykonali ule z plasteliny. Klasa VIb i VIId





NASZE 
AKTYWNOŚCI SPDP

• W piękny listopadowy dzień pojechaliśmy na wycieczkę do

Zamku w Mosznej. W wycieczce wzięły udział klasy szkoły

przysposabiającej do pracy: III D, III E i Natalia z klasy III B.

Przed wejściem do zamku pani Felicyta opowiadała nam historię

powstania zamku i rodziny, która w nim mieszkała. Potem

zwiedziliśmy zamek. Wszystkie sale były ogromne. Widzieliśmy

różne komnaty. Najbardziej podobało nam się w Sali Balowej,

w Sali Lustrzanej, w Gabinecie Hrabiego, w Bibliotece,

w Komnacie Herbowej i w Złotym Apartamencie. Po zwiedzaniu

poszliśmy pospacerować aleją lipową w parku, dotarliśmy nawet

na Wyspę Miłości. Na koniec odwiedziliśmy restaurację w zamku,

gdzie każdy w miarę możliwości mógł sobie coś zamówić.

Mogliśmy sobie kupić też pamiątki. Ja kupiłam sobie magnes

i zakładkę do książki. Spędziliśmy fajny dzień na wycieczce.

Marta Żymańczyk kl.III SPdP D

• Dnia 18.11 z klasą odbyłem wycieczkę do zamku w Mosznej,

zwiedzaliśmy zamek, byliśmy też na wyspie miłości, a pod koniec

zwiedzania byłem na cieście z klasą. Darek R. kl. I E SPdP



W piękny, jesienny, listopadowy dzień

pojechaliśmy na wycieczkę do Turawy. Do tej

pory słowo „ Turawa„ kojarzyło nam się

z Centrum Handlowym Turawa Park. Na miejscu

okazało się, że Turawa to piękne miejsce.

Zobaczyliśmy wszystkie Jeziora Turawskie:

Jezioro Duże, Jezioro Średnie i Jezioro Małe.

Byliśmy na terenie objętym ochroną NATURA

2000. Słuchaliśmy ciszy i odgłosów ptaków

wodnych. Było pięknie i magicznie. Zachęcamy

naszych kolegów, by wybrali się na wycieczkę nad

Jeziora Turawskie ! Klasa III D SPDP



20 października uczniowie klasy VIa, VIIa, VIIe

oraz 3E SPdP wraz z wychowawcami udali się

na wycieczkę do Krakowa. Dawna stolica Polski

przywitała uczestników złotą, polską jesienią.

Zwiedzanie zapoczątkowała wizyta w Zamku

Wawelskim oraz w pobliskiej katedrze.

Największą atrakcją okazał się spacer wzdłuż

Wisły, który zakończył się spotkaniem ze

Smokiem Wawelskim. Zwiedzając rynek

krakowski oraz Sukiennice uczniowie zakupili

pamiątki dla swoich bliskich. Wycieczka

zapewne na długo zostanie w pamięci

wszystkich uczestników.



WIZYTA NA CMENTARZU W 
CZARNOWĄSACH KLASY III D SPDP

04.11.2021 R.

W miesiącu pamięci o zmarłych

wspominaliśmy również absolwentki

naszej szkoły, które uczyły się kiedyś

w szkole przy Domu Pomocy Społecznej

w Czarnowąsach. Odwiedziliśmy

tamtejszy cmentarz i nawiedziliśmy groby

absolwentek naszej szkoły. Wędrowaliśmy

po cmentarzu i wspominaliśmy koleżanki,

które od nas odeszły.



ROZRYWKA

Zabawa andrzejkowa dla uczniów Szkoły Podstawowej

26 listopada w naszej szkole miała miejsce zabawa andrzejkowa. Uczniowie szkoły podstawowej chętnie brali udział we wróżbach andrzejkowych.

Był to dzień niezapomnianych wrażeń i świetnej zabawy. Uczniowie tańczyli do ulubionej muzyki i licznie brali udział w zabawach i konkursach

Skąd wzięła się w naszym kraju tradycja wróżb andrzejkowych? Dawno temu w wigilię Św. Andrzejka młode, niezamężne panienki wróżyły sobie czy wyjdą za

mąż. Wokół domów palono wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy.

Najpopularniejsze wróżby to:

1) Lanie wosku – do zimnej wody przez dziurkę od klucza lano gorący wosk, następnie w jego kształcie doszukiwano się symbolu, jakiegoś kształtu.

2) Wyścig butów – lewe buty układamy w jednym rzędzie, następnie ustawiamy but za butem w stronę drzwi i przekładamy buty, aż do któryś z butów

dotknie progu. Osoba, która jest właścicielem buta najszybciej wyjdzie za mąż lub się ożeni.

3) Serce z imionami – na dwóch sercach wypisujemy imiona męskie i damskie. Uczestnicy zabawy nie widząc imion nakłuwają serce szpilką. Na jakie imię

trafią, tak będzie nazywał się ich przyszły mąż lub żona.

4) Rzucanie monetą – każdy uczestnik bierze monetę do ręki. Następnie myśli życzenie i rzuca monetą do miski z wodą. Kto trafi, tego marzenie się spełni.





WRÓŻBY I TAŃCE  CZYLI  ANDRZEJKI W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

„Święty Andrzej Ci ukarze, co Ci los przyniesie w darze”. Pod takim hasłem uczniowie wszystkich klas

szkoły przysposabiającej do pracy /I B, I C, III B, III D, III E/ bawili się podczas andrzejkowego spotkania.

Głównym punktem programu były wróżby. Klasy zamieniły się w komnaty czarów i wróżb. W każdej

z nich można było wywróżyć sobie przyszłość. W trakcie odwiedzania kolejnych „komnat czarów”

uczniowie uczestniczyli we wszystkich tradycyjnych wróżbach andrzejkowych. Dowiedzieliśmy się, kto

wkrótce będzie bogaty, czy też kto niebawem się zakocha lub czeka na niego fajna niespodzianka…

Największym powodzeniem cieszyło się lanie wosku i odgadywanie znaczenia odlanego kształtu. Było przy

tym mnóstwo zabawy. Każda z klas przygotowała małe co nieco na wspólny poczęstunek.

Fajnie było spotkać się razem przy wspólnym stole, a także na parkiecie. Każdy z uczniów miał możliwość

wybrania sobie ulubionej formy uczestniczenia w zabawie. Felicyta Krawczyk



ŚWIETLICA – NASZA 
CODZIENNA PRACA

Celem działalności świetlicy szkolnej

jest zapewnienie opieki bezpieczeństwa

uczniom przed oraz po zajęciach

lekcyjnych. Mają one charakter

indywidualny jak i grupowy. Uczniowie

korzystają tutaj z pomocy

dydaktycznych, gier i układanek.

Doskonalą swoje umiejętności

komputerowe. W swobodny sposób

rozwijają swoje zainteresowania

i wchodzą w interakcje z innymi

uczniami. Jest to także miejsce

odpoczynku i relaksu po całym dniu

pracy szkolnej. Zapraszamy!







WIZYTA  STRAŻY  MIEJSKIEJ W NASZEJ SZKOLE

13 września 2021r. w budynkach obu szkół odbyły się spotkania z pracownikami Straży Miejskiej. Uczniowie

klas młodszych mieli okazję praktycznie utrwalać zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W tym

celu nasi goście ustawili sygnalizator świetlny, rozłożyli przejście dla pieszych, ustawili znaki drogowe, co okazało

się świetną formą ćwiczeń i sprawiło wiele radości uczniom. Powtórzono także zasady zachowania na

wycieczkach szkolnych i każdy otrzymał odblaskową zawieszkę do plecaka szkolnego. Uczniowie klas starszych

z zainteresowaniem uczestniczyli w pogadance na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, utrwalili zasady

bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym poruszając się rowerem czy pieszo. Powtórzyli numery alarmowe,

wzywanie pomocy, rozmawiali na temat czujności w kontaktach z nieznajomymi oraz podczas samodzielnego

pobytu w domu. Aktywnie włączyli się w pogadankę, gdyż o ostrożności, bezpieczeństwie i zachowaniach

w nowych sytuacjach, często uczą się na lekcjach, wyjściach i wycieczkach szkolnych. Jednak w ostatnim roku

sytuacja nie sprzyjała organizacji zbyt wielu wyjazdów, więc warto było powtórzyć i utrwalić właściwe

zachowania społeczne. Dziękujemy za zaangażowanie naszym gościom! Monika Bilik



SZKOLNY  KONKURS  WYCHOWAWCZY

22 września 2021r. na apelu szkolnym zostały wprowadzone ,,Szkolne zasady postępowania”, czyli 7

wskazań, które uczniowie zaakceptowali własnymi podpisami, aby zadbać o właściwe relacje w kontaktach uczeń

– nauczyciel, uczeń – uczeń. Za właściwe zachowanie i pracę na lekcjach uczniowie zbierali punkty w postaci

kolorowych karteczek. Raz w miesiącu na apelu wychowawczo - profilaktycznym dokonuje się podsumowania

konkursu i wyłania się zwycięzców w kategorii: dziewcząt i chłopców. Uczniowie, którzy otrzymali od nauczycieli

najwięcej karteczek zostają uhonorowani przed społecznością szkolną i otrzymują cenne nagrody: chłopcy piłki

nożne - takie, jakimi rozgrywano mecze na ostatnich Mistrzostwach Europy bądź karty podarunkowe do sklepu

sportowego; dziewczynki bilety do kina dla dwóch osób bądź bon upominkowy do sklepu kosmetycznego.

W pierwszym półroczu odbyły się cztery edycje konkursu. Głównym celem tego działania ma być wdrożenie

uczniów do przestrzegania norm zachowań społecznych, podnoszenie kultury osobistej, stworzenie przyjaznej

atmosfery w szkole, uczenie szacunku dla innych i zasad właściwego współżycia w środowisku szkolnym

i pozaszkolnym. Następna V Edycja Konkursu Wychowawczego rozpocznie się po feriach zimowych. Na

najlepszych czekają nagrody, a kto jaszcze nie zapamiętał zasad - są wywieszone na korytarzu na II piętrze

i umieszczone na następnym slajdzie. Monika Bilik





ZAGADKI

Co to za pani, w złocie, w czerwieni,

sady pomaluje, lasy przemieni,

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,

śnieżna zawieja po niej zostaje.

To miesiąc smutny taki,

bo odleciały już ptaki,

i liść ostatni już opadł.

Ten miesiąc zwie się

Wiosną zielono rosną,

latem – gadają z wiatrem,

jesienią – barwy zmienią,

a zimą – śnią pod pierzyną.



KRZYŻÓWKA JESIENNA

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1.Czerwone korale wiszące na drzewie.

2.Owoce dębu.

3.Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce.

4.Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów.

5.Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie.

6.Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.


