
SAMI O SOBIE
GAZETKA UCZNIOWSKA 4/2022

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  W OPOLU

MAJ, CZERWIEC 2022



SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, 
TAK SZYBKO ODCHODZĄ…

W dniu 04.06.2022r. zmarła Natalia Dec uczennica klasy III D

SPdP. Uczennica całą swoją edukację związała z naszą Szkołą.

Naukę rozpoczęła w klasie pierwszej w Publicznej Szkole

Podstawowej nr 13, następnie kontynuowała naukę

w Gimnazjum Specjalnym, a później w Szkole

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Natalia miała 21 lat, dała

się poznać jako wzorowa uczennica, aktywna społecznie, bez

której nie mogła się odbyć żadna uroczystość szkolna.



WYCIECZKA DO IZBY PAMIĘCI SOLIDARNOŚCI W OPOLU

W dniu 13 maja 2022 r. klasa 8 a wspólnie z nauczycielkami: Teresą Podolak oraz Moniką Bilik udały się
do Izby Pamięci Solidarności w Opolu. Klasa stawiła się w komplecie. Po przybyciu do budynku Centrum
Dialogu Obywatelskiego uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta Opola oraz
dowiedzieli się wielu nowych szczegółów dotyczących dzielnic Opola, a także szczegółów Budżetu
Obywatelskiego. Na końcu prezentacji wszyscy otrzymaliśmy drobne prezenty.

Następnie udaliśmy się na najwyższe piętro budynku Dialogu Obywatelskiego i tam mogliśmy zapoznać się
z historią istnienia Solidarności w Opolu oraz w naszym województwie. Po wystawie, w niezwykle ciekawy
sposób, oprowadzała nas pani Urszula Zajączkowska, która w bardzo przystępny i absorbujący sposób
opowiadała uczniom dzieje Solidarności sprzed 40 laty. Po wystawie udaliśmy się na lody, by wzmocnić
nadwyrężone upałem i nagromadzoną wiedzą ciała. Uczniom wycieczka bardzo się podobała i to był
niezwykle miło wspólnie spędzony czas.

Teresa Podolak





DZIEŃ KOLORÓW

19 maja w budynku Szkoły przy ul. Książąt Opolskich

odbył się Dzień kolorów. Impreza rozpoczęła się pokazem

kolorowych świec dymnych oraz proszków „holi”.

Towarzyszyli nam w tym dniu Zespół taneczny FOKUS

i ich wspaniałe taneczne występy, Fundacja dr Clown

z kolorową zabawą i pokazem baniek mydlanych oraz

Panowie Strażacy ze strażackimi konkurencjami. Pogoda

nam dopisała i nasi uczniowie mogli również stworzyć

wielką przestrzenną kolorowankę na folii budowlanej.

Agata Domagała





WYCIECZKA DO KLASZTORU FRANCISZKANÓW W OPOLU

W dniu 23 maja 2022 r. klasa 6 a wspólnie z nauczycielkami: dyrektor Wiolettą Kuźniar oraz Teresą Podolak udały się do klasztoru franciszkanów
w Opolu. Po przybyciu do kościoła franciszkanów, uczniowie udali się do kaplicy piastowskiej na spotkanie z naszym przewodnikiem – franciszkaninem
ojcem Jerzym. Oprowadził nas on po kaplicy, opowiadając barwnie dzieje kościoła, klasztoru, kaplicy oraz książąt opolskich. Następnie wraz z ojcem
Jerzym udaliśmy się do krypty, gdzie w dosyć mrocznej atmosferze, zapoznawaliśmy się dalej z tajemnicami zmarłych pochowanych w podziemiach
kościoła. Ogromną wiedzą o historii Opola i władców miasta okazała się posiadać nasza pani dyrektor Wioletta, która wspólnie z ojcem Jerzym oraz
panią Teresą ubarwiała historie wyłaniające się z mroków dawnej przeszłości w grobowym wnętrzu.

Następnie udaliśmy się na wycieczkę po Starym Mieście Opola. W bardzo przyjaznej atmosferze oraz przy sprzyjających warunkach pogodowych -
spacer udał się nam niezwykle dobrze. Pani Wioletta oraz pani Teresa w ciekawy sposób opowiadały o historii Opola oraz wskazywały najważniejsze
w jego przeszłości obiekty: ratusz, rynek, Pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, były budynek rejencji opolskiej, Most Groszowy, Instytut
Historii, Wieżę Piastowską, zniszczony zamek – obecnie urząd wojewódzki, stare koryto Odry – Młynówkę, Archiwum Państwowe, pomnik Papy
Musioła, a następnie powędrowaliśmy najstarszą ulicą Opola – Szpitalną, gdzie oglądaliśmy starą synagogę, klasztor sióstr franciszkanek szpitalnych,
potem zwiedziliśmy opolską katedrę, gdzie mogliśmy pooglądać pracę archeologów przy wykopaliskach. Wreszcie na końcu wróciliśmy do naszej
Szkoły.

Uczniom wycieczka bardzo się podobała, prosili by częściej urządzać takie wyjścia. To był niezwykle sympatycznie wspólnie spędzony czas, a co
najważniejsze we wspaniałym towarzystwie.

Teresa Podolak





DZIEŃ MAMY

Za Twą miłość z serca,

Za trud z wychowaniem mnie,

Dziś w Dniu Matki przyjmij proszę,

Te życzenia skromne me.

Życzę Tobie mamo szczerze,

Życzę zdrowia i radości.

Życzę Ci by z Twego serca,

Płynął zawsze dar miłości.





WARSZTATY PROZDROWOTNE               
DESER TRUSKAWKOWY 
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W piątek 27 maja 2022 r. w świetlicy

szkolnej przy ul. Książąt Opolskich 21

odbyły się warsztaty prozdrowotne pod

tytułem DESER TRUSKAWKOWY.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli

w zajęciach poznając zasady odżywiania

na podstawie „Piramidy zdrowia”,

śpiewali piosenki oraz przygotowali

słodką przekąskę, którą z łatwością będą

mogli przyrządzić w domu.





„Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Nasza Szkoła realizowała w roku szkolnym 2021/22 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o podstawę programową oraz kierunki

polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Celem projektu było:

• wprowadzenie uczniów w świat wartości,

• wzmocnienie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej

i etnicznej,

• kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej i szacunku do innych.

Po dziewięciu miesiącach aktywności możemy poszczycić się certyfikatem oraz wiedzą

i doświadczeniami, które zdobyliśmy podczas realizacji projektu.

koordynatorzy:

Ewa Wróbel i Sabina Polok-Klimek



MUZEUM PSZCZELARSTWA   
W KLUCZBORKU

W maju klasy 8c i 8d odwiedziły muzeum pszczelarstwa

w Kluczborku. Mogliśmy się dowiedzieć dlaczego pszczoły są

tak ważne dla naszego ekosystemu, jak przebiega proces

powstawania miodu i jakie zadania pełnią w ulu: królowa,

robotnice i trutnie.

Została nam również przybliżona postać Księdza Jana

Dzierżona, którego nazywano "ojcem współczesnego

pszczelarstwa". Przez większość życia zajmował się pszczołami

i dokonał wielu odkryć, które bardzo dużo wniosły do rozwoju

pszczelarstwa na świecie.

Wzięliśmy również udział w warsztatach, podczas których

każdy wykonał naturalną świecę z wosku.

Katarzyna Janowska





WYCIECZKA DO ZOO

31.05.2022r. uczniowie klasy 2a i 2b ponownie wybrali się na wycieczkę. Tym razem odwiedzili

ogród zoologiczny w Opolu. Zapewne wszyscy uczniowie naszej szkoły doskonale znają to miejsce.

W opolskim ZOO obserwować można ssaki, ptaki, gady płazy, ryby oraz bezkręgowce.

W wyznaczonych godzinach można natomiast uczestniczyć w pokazach karmienia znajdujących się

tam zwierząt. Pokazy te cieszą się dużą popularnością i są źródłem wielu uśmiechów. W trakcie

intensywnego zwiedzania warto się zatrzymać na lody, watę cukrową czy frytki. Nawet jeśli już tam

byliście to warto zaznaczyć to miejsce na wakacyjnej mapie. Życzymy dobrej zabawy i wielu

pozytywnych wrażeń.

Aleksandra Staneczek



WYCIECZKA PO STARYM 
MIEŚCIE W OPOLU

W dniu 3 czerwca 2022 r. klasa 8 a wspólnie z nauczycielkami: Moniką Bilik oraz Teresą

Podolak udały się na wycieczkę na Starówkę Opola.

W bardzo serdecznej atmosferze oraz przy pięknej pogodzie - spacer udał się nam niezwykle

dobrze. Pani Monika oraz pani Teresa w interesujący sposób opowiadały o historii Opola oraz

wskazywały najważniejsze w jego przeszłości obiekty, wraz z krótką ich historią: opolską

katedrę, gdzie mogliśmy pooglądać pracę archeologów przy wykopaliskach – tu poznaliśmy

panią dr Magdalenę Przysieżną - Pizarską oraz znaną opolską blogerkę – specjalistkę od

opolskich historii panią Mariolę Nagodę, autorkę bloga: „Opolanka z pasją”. Potem udaliśmy

się wzdłuż murów obronnych nad rzekę: stare koryto Odry – Młynówkę, ulicą Ostrówek do

urzędu wojewódzkiego – w tym miejscu dawniej stał zamek, w kierunku Wieży Piastowskiej,

stamtąd nad Stawek Barlickiego – dawną fosę i mostem zamkowym w kierunku ratusza.

Po drodze obejrzeliśmy Archiwum Państwowe, pomnik Papy Musioła, weszliśmy do kościoła

franciszkanów, gdzie zwiedzaliśmy kaplicę piastowską, następnie oglądaliśmy nasz opolski

rynek i na końcu wróciliśmy do naszej Szkoły.

Uczniom wycieczka bardzo się podobała, prosili by częściej urządzać takie wyjścia. To był

niezwykle uroczo wspólnie spędzony czas, a co najważniejsze w doborowym towarzystwie.

Teresa Podolak





PAŁAC 
ODROWĄŻÓW

W czerwcu klasy 6b, 8c i 8d odwiedziły

Pałac Odrowążów w Kamieniu Śląskim,

który powstał na początku XII wieku. To

w nim urodził się Św. Jacek, a komnata

w której przyszedł na świat została

zamieniona przez rodzinę von Larischów

w małą kaplicę. Wokół pałacu rozciąga

się piękny park. Warto zwiedzić ten

pałac i poznać jego ciekawą historię.

Katarzyna Janowska





VII  WIOSENNY 
KONKURS PIOSENKI

VII Wiosenny Konkurs Piosenki odbył się 15 czerwca 2022 r.

w świetlicy szkolnej przy ul. Książąt Opolskich 21. Przystąpili

do niego uczniowie Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół

Specjalnych w Opolu. Podczas występów brane były pod uwagę:

- interpretacja utworu – czyli sposób wykonania / najważniejsze 

zaangażowanie,

- intonacja i poprawność muzyczna,

- ogólne wrażenie artystyczne.     

Wszystkie występujące klasy pięknie się zaprezentowały.

Oprócz śpiewu każda klasa miała przygotowany układ 

choreograficzny oraz ciekawe, kolorowe stroje. 

W tym roku nagrody otrzymały następujące klasy: 

VI c, VIII c, VIII d, VIII e.

Gratulujemy! 

Nauczyciele świetlicy





WEWNĄTRZSZKOLNA LIGA SPORTOWA

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole zaczęła działać Wewnątrzszkolna Liga Sportowa. Jest to cykl

imprez sportowych, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną,

rozwijanie umiejętności ruchowych, poprawienie ogólnej sprawności wychowanków, nauka zasad zdrowego

współzawodnictwa oraz wyłonienie najlepszych sportowców w szkole. Należy wspomnieć, że najlepsi

sportowcy pod koniec roku szkolnego zostaną nagrodzeni za swój włożony wysiłek podczas zawodów.

Ostatnie sportowe spotkanie miało miejsce podczas Dnia Dziecka. Wszyscy uczniowie mieli wtedy

możliwość udziału w 10 konkurencjach sportowych, jakimi były: rzut do kosza, strzał na bramkę,

przenoszenie piłek do skrzyni, odbijanie piłek rakietką, rzuty do celu, rzut ringiem, kręcenie hula hop, rzut

piłką lekarską, skoki na skakance oraz tor przeszkód. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym

wydarzeniu.

Aleksandra Staneczek



WYNIKI WEWNĄTRZSZKOLNEJ LIGI SPORTOWEJ

23.06.2022r. w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Książąt Opolskich 21 odbył się apel podczas

którego ogłoszono zwycięzców Wewnątrzszkolnej Ligii Sportowej. Wyróżniono trzy klasyfikacje

i w każdej z nich wybrano trzy osoby, które zdobyły najwyższy wynik.

W klasyfikacji nr 1 pierwsze miejsce zajął Adrian O., drugie miejsce Jakub S., natomiast na trzecim

miejscu znalazł się Kacper L. W klasyfikacji nr 2 pierwsze miejsce wywalczył Marek K., drugie miejsce

zdobył Daniel P., a trzecie Mateusz P. W klasyfikacji nr 3 najwyższy wynik zdobyła Julia C., drugie

miejsce zajęła Magda G., a na trzecim miejscu znalazła się Nina Sz. Wszyscy zwycięzcy otrzymali

gromkie brawa oraz nagrody za włożony wysiłek i sportowe sukcesy. Dziękujemy wszystkim za udział

i zaangażowanie. Zachęcamy wszystkich do aktywności fizycznej w czasie wakacji i podczas kolejnych

rozgrywek Wewnątrzszkolnej Ligii Sportowej.

Aleksandra Staneczek



NASZE 
AKTYWNOŚCI 
SPDP



MIŁEJ 
ZABAWY!
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