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Cześć!
Witamy Was po wakacjach, w pierwszym w tym semestrze numerze gazetki szkolnej. Jeżeli nie
znacie nas z poprzedniego roku, to warto, abyście zapoznali się z naszą pracą. W naszej gazetce
dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach szkolnych oraz faktach sportowych, w „Kąciku
kulinarnym” przedstawimy przepisy na smaczne potrawy, a w „Kąciku podróżnika” zaprezentujemy
szósty pod względem wielkości kraj świata, Australię. Będziecie mogli sprawdzić swoją znajomość
języka angielskiego, gdyż ten dział będzie pisany właśnie w tym języku. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Życzymy miłego czytania i dobrych ocen przez cały rok

Redakcja szkolnej gazetki
Uczniowie klasy IIa:
Grzegorz, Jakub i Paweł
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Wydarzenia szkolne
Witam!
W tym dziale przedstawię Wam najciekawsze, a za razem najważniejsze informacje o wydarzeniach,
które miały miejsce w naszej szkole.

Rozpoczęcie roku
szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbyło
się dnia 01.09.2015 r. Wszystkie klasy zostały
powitane przez Panią Dyrektor Marylę Strzałę.
Po przemowie uczniowie wraz z wychowawcami
rozeszli

się

do

swoich

sal.

Witamy

pierwszoklasistów!
1

Dary jesieni w
zdrowym odżywianiu

16.09.2015r. Szkolny Zespół Promocji Zdrowia
zaprezentował nam wystawę pt. „Dary jesieni
w zdrowym odżywianiu ". Dzięki niej mogliśmy
pogłębić naszą wiedzę na temat zdrowego
odżywiania. „Smacznym” punktem programu była
degustacja jabłek, gruszek oraz winogron.

Europejski Dzień
Języków Obcych

W

ramach

Europejskiego

Dnia

Języków

Obcych, pierwszoklasiści przygotowali plakaty
o wybranych kraj europejskich. Zwyciężyła
klasa I a , drugie miejsce zajęła klasa I d,
trzecie – klasa I c oraz czwarte – I b.
GRATULUJEMY!!!
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Natomiast 25.09.2014 w ramach Europejskiego
Dnia Języków odbyły się warsztaty, które

Wybory do
Samorządu
Szkolnego

poprowadził p. Łukasz Panicz z Ośrodka Debaty
Międzynarodowej w Opolu.

STOBRAWSKI PARK
KRAJOBRAZOWY

We

wrześniu

uczniowie

klas

pierwszych

pojechali na wycieczkę do Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego.
uczniowie

W

wysłuchali

ramach

tego

prelekcji

wyjazdu

przewodnika

Parku oraz uczestniczyli w ścieżce edukacyjnej.

Dnia 24.09.2015 r. w naszej szkole odbyły się
wybory do Samorządu Szkolnego.

Na koniec wycieczki wszyscy miło spędzili czas

Do

Samorządu

piekąc kiełbaski przy ognisku.

partie:


ubiegały

się

następujące

Uśmiech To Podstawa
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Realiści



Ekg
Zwyciężyli Realiści. Gratulujemy!!
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Dzień Jabłka

02.10.2015r. klasy z rozszerzonym programem
z

języka

Jabłka.

angielskiego

zorganizowały

Dzień

Uczniowie

klasy 2a przygotowali

Kreatywni po

angielsko – polską prelekcję dla całej szkoły na

angielsku

temat korzyści wynikających z jedzenia jabłek
oraz udekorowali wnętrze szkoły. Klasa 3a
przygotowała ponad 350 jabłek i dwujęzycznych
ulotek dla każdego ucznia. Natomiast uczniowie
klasy 1a rozdawali swoim kolegom i koleżankom
owoce oraz ulotki wcześniej przygotowane
przez

trzecioklasistów.

Zostały

też

przeprowadzone lekcje poświęcone wpływowi
jabłek

na

czuwała p.

nasze
mgr

zdrowie.

Nad

wszystkim

Agata Majewska,

p.

mgr

Kolejna edycja szkolnego konkursu „Kreatywni
po angielsku” rozpoczęta! Przypominamy, że

Dominika Proniewicz-Lechocińska oraz p. mgr

jest

to

cykliczny

konkurs

z

języka

Magdalena Chmiel-Bryzik.

angielskiego, w ramach którego uczestnicy
muszą przygotować pracę w języku angielskim
na zadany temat. Pierwszą zwyciężczynią
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została Agata Wołyniec z kl. III „e”. Należało
przygotować

pocztówkę

z

dołączonymi

pozdrowieniami

wakacji
w

z

języku

angielskim. Gratulujemy!!!

Innowacja „Spójrz w
swoją przyszłość”
Szkolna Olimpiada
Prozdrowotna
Uczniowie klasy 1b, 2b i 2d objęci zostali
innowacją

„Spójrz

w

swoją

przyszłość”.

Uczestniczą oni w warsztatach w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Opolu. Pogłębiają
swoją wiedzę z matematyki, fizyki, biologii,
chemii, informatyki i techniki. Pomoże im to

30.09.2015r. w naszej szkole miała miejsce

również w dokonaniu wyboru dalszej szkoły, a co

Szkolna Olimpiada Prozdrowotna dla uczniów

za tym idzie swojego przyszłego zawodu.

klas pierwszych. Odbyła się ona pod hasłem
"W zdrowym ciele zdrowy duch". Uczniowie
brali udział w konkursie wiedzy o zdrowym
stylu

życia,

piosenkę,

konkursie
skecz,

artystycznym

wierszyk,

na

konkursie
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plastycznym
Stobrawskiego

dotyczącym
Parku

fauny

i

Krajobrazowego

flory

prezentację multimedialną oraz gazetkę na

oraz

powyższy temat.

zawodach sportowych. I miejsce zdobyła klasa
I d, II miejsce przypadło klasie I a, III
miejsce – klasa I c, a IV – klasa I b.
GRATULUJEMY!!!

Moje miasto w
obiektywie

Więcej sportu mniej
używek

W dniach 12-16.10.2015r. klasa 3C w ramach
Palmy Pierwszeństwa przygotowała gazetkę
W ramach konkursu o Palmę Pierwszeństwa kl.

pt.

3d

Przedstawiono zdjęcia najciekawszych, miejsc

przedstawiła

informacje

na

temat

szkodliwości używek. Uczniowie przygotowali

,,Moje

miasto

w

obiektywie

”.

Opola.
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mogliśmy obejrzeć spot promujący akcję
„Mamy niepodległą” 2015.

Mamy Niepodległą

Dzięki współpracy z Muzeum Józefa
Piłsudskiego zorganizowaliśmy akcję „Wyślij
kartkę”. Uczniowie naszej szkoły wysłali kartki
okolicznościowych z życzeniami do swoich
krewnych, znajomych, urzędników państwowych
i samorządowych. Co więcej na przerwach
6

Wyniki konkursów
polonistycznych

Wojewódzki Konkurs
Historyczny

W naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje
do Konkursu Jednego Poety. Do następnego
etapu dostały się Anna Domagała z kl. IIa, Julia
Walecko z kl. IIa oraz Katarzyna Zych z kl. I a.
Natomiast do miejskiego etapu Wojewódzkiego
Konkursu Polonistycznego zakwalifikowali się: K.
Rymarz z kl. III e, K. Szpryngiel z kl. II d, M.
Ibrahim z kl. II d, K. Smolin z kl. III a, G.

Do etapu miejsko- gminnego Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego zakwalifikowali się :
Jakub Drobina z kl. II d, Maciej Bekieszczuk
z kl. II d, Jarema Skóra z kl. III e oraz
Kacper Dmytrowski z kl. III e.
GRATULUJEMY!!!

Omnibus

Zalewski z kl. III e oraz A. Domagała z kl. IIa.
GRATULUJEMY!!!

10.11.2015r. uczniowie szkół podstawowych nr
28, 21, 10, 9 i 8 uczestniczyli w
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Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy i Erudycji –
Omnibus 2015 zorganizowanym przez nasze

następujący
Paweł

Kauf,

uczniowie:

Kacper

Ogórek,

Mateusz

Giesa ,

Zalewski

Gimnazjum. Konkurs ten odbył się w Dniu

Grzegorz , Piotr Kosmenda, Kuchnia Robert,

Patrona naszej szkoły. I miejsce zajęli Karolina

Izabella Prządo, Tomasz Klimek, Kacper

Szpyra i Maciej Grobelak z PSP 10 w Opolu, II

Jamielucha, Tadeusz Wencel.

miejsce – Zuzanna Kowalska i Mateusz Heretyk

GRATULUJEMY!!!

z PSP 28 w Opolu, III miejsce Iga Kosacka i

Matematyczne

Maria Grądowy z PSP 21 w Opolu.
GRATULUJEMY!!!

wędrówki z
patronem

Wojewódzki Konkurs
Matematyczny
Wyniki indywidualne VII edycji konkursu:
I miejsce – Jadczuk Zuzanna

Do

etapu

miejskiego

Wojewódzkiego

Konkursu Matematycznego zakwalifikowali się

klasa I d

I miejsce

– Krzysztof Tarasiuk klasa I d

II miejsce

– Dawid Zaremba

klasa I d

III miejsce – Anna Gontarz

klasa I c

III miejsce – Julia Górska

klasa I b
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Święto Szkoły
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Wyniki drużynowe VII edycji konkursu:
I

listopada

2015r.

obchodziliśmy

Dzień

Patrona naszej Szkoły – Marszałka Józefa

miejsce

– klasa 1d

Piłsudskiego. Z tej okazji odbył się uroczysty

II miejsce

– klasa 1b

apel,

III miejsce

– klasa 1a

pierwszych zostali pasowani na gimnazjalistów

IV miejsce

– klasa 1c

(pozostali uczniowie pasowani byli 12 listopada

Gratulujemy!!!

na

2015r.).

którym

W

przedstawiciele

uroczystości

klas

uczestniczyli:

Dyrekcja PG8, nauczyciele, zaproszeni goście
oraz uczniowie. Ważnym wydarzeniem tego
dnia, było odsłonięcie tablicy upamiętniającej
PSP nr 3 oraz PG nr3, które kiedyś mieściły
się w budynku PG nr 8.
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Piasecka, II miejsce –

Sport

Dawid Zaremba, II

miejsce Jan Dogiel. GRATULUJEMY!!!

Cześć! W tym dziale będziecie informowani
o ważnych

sportowych

wydarzeniach

oraz

o osiągnięciach naszych koleżanek i kolegów
w sporcie.

Indywidualne biegi
przełajowe

Mistrzostwa Miasta
Opola w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych

Dnia 04.10.2015r. miały miejsce Mistrzostwa
Miasta

Opola

przełajowych.

w
I

indywidualnych
miejsce

zajęła

biegach

29.09.2015 uczniowie PG8 wzięli udział w

Natalia

Mistrzostwach Miasta Opola w Sztafetowych
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Biegach Przełajowych. Nasze sztafety zajęły II
miejsce.
Sztafeta dziewcząt: Piasecka Natalia, Janik
Zuzanna, Maćkowska Agata, Nowak Marta,
Szweda Marta, Wojnar Wiktoria, Rojewska

Eliminacje w piłce
nożnej halowej
chłopców

Aleksandra, Zelonka Kamila, Łazar Nina.
Sztafeta chłopców: Dogiel Jan, Gaida Mateusz,
Rzeczycki Kamil, Mostowski Paweł, Zając Paweł,

07.10.2015 w PSP nr 29 w Opolu miały miejsce

Kościuk Michał, Dobrzański Szymon, Kuchnia

rozgrywki grupowe w piłce nożnej halowej

Robert,

chłopców. Reprezentacja naszej szkoły w

Bełtowski

GRATULUJEMY!!!

Piotr,

Staś

Piotr.

składzie Paweł Dzikowski, Jan Dogiel, Tadeusz
Wencel, Dawid Zaremba, Kamil Rzeczycki,
Zając Paweł, Zadka Bartek, Janowski Dawid,
Oszek

Paweł,

Domański

Darek

zajęła I

miejsce. GRATULUJEMY!!!

Wojewódzkie
Indywidualne Biegi
Przełajowe

Dnia 08.10.2015r. w Lasocicach odbył się finał
11

Wojewódzkich

Indywidualnych

Biegów

Przełajowych. Nasza koleżanka Natalia Piasecka
zdobyła pierwsze miejsce.
GRATULUJEMY!!!

4 miejsce. W skład naszej drużyny wchodzili:
Dogiel Janek, Rzeczycki Kamil, Dzikowski
Paweł, Zając Paweł, Lukoszek Kamil, Zaremba
Dawid, Danielak Wojtek, Wencel Tadeusz,
Matusz Adrian i Zadka Bartek.
GRATULUJEMY!!!

HALOWA PIŁKA
NOŻNA CHŁOPCÓW
– FINAŁ

Badminton
dziewcząt

16.10 2015 w PSP nr 28 w Opolu odbył się finał
Mistrzostw Opola w Piłce Nożnej Halowej
Chłopców. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła

Dnia

22.10.2015r.

rozegraliśmy

w

naszej

eliminacje,

półfinały

szkole
i

finał
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Mistrzostw Opola w badmintonie - drużynowo w
kategorii

dziewcząt

gimnazjalnych.

Nasze

na

szczeblu

koleżanki:

szkół

Naszą szkołę reprezentowali: Maciej Wójciak,
Krzysztof Szpryngiel i zajęli III miejsce.

Natalia

Gratulujemy!!!

Smolarek, Nikola Walecko oraz Julia Witola
zdobyły I miejsce. Gratulujemy!!!

Unihokej dziewcząt
Badminton chłopców
Dnia 28.10.2015r. w PG nr 1 miały miejsce
Mistrzostwa

Miasta

Opola

w

unihokeju

dziewcząt.
Naszą

Szkołę

reprezentowały: Smolarek

Natalia, Witola Julia, Krawczyńska Dominika,
Walecko

Nikola,

Janik

Zuzanna,

Zelonka

Kamila, Piasecka Natalia, Sokulska Dominika i
Mastalerz

Milena. Zajęliśmy

IV

miejsce.

Dnia 23.10.2015r. w naszej szkole odbyły się
Mistrzostwa Miasta Opola w badmintonie
drużynowym chłopców szkół gimnazjalnych .

Gratulujemy!!!
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Kącik kulinarny



łosoś surowy 250-300 g



2 płaskie łyżeczki świeżej natki pietruszki
lub suszonej (w ostateczności)

Witamy!



pieprz i sól według upodobań



sok z połówki cytryny



skórka z ok. połowy cytryny



3-4 duże ząbki świeżego czosnku



ok. 4-5 łyżek oliwy z oliwek



folia aluminiowa

Możemy się założyć, że większość z Was lubi
dobrą kuchnię…W tym dziale gazetki szkolnej
zaprezentujemy Wam proste, nieskomplikowane
i składające się z nie więcej niż dziesięciu
produktów

przepisy

na

dobre,

różnorodne

potrawy. Dania te będą proste do zrobienia
więc nie obawiajcie się, że nie dacie rady.
Wspólnymi siłami pomożemy Wam stać się
prawdziwymi kuchmistrzami.
„Bo gotować każdy może”

Sposób przyrządzenia:
Łososia

porządnie

umyć.

Następnie

przygotowujemy marynatę z oliwy, czosnku
przeciśniętego

przez

praskę,

pietruszki,

pieprzu, soli oraz soku i skórki z cytryny.
Marynatę porządnie mieszamy w miseczce.
Następnie zalewamy nią łososia i marynujemy
prze minimum 20-30 min (im dłużej tym
lepiej). Po czasie, wykładamy łososia na spory
kawałek folii, polewamy pozostałą marynatą i

Łosoś pieczony w folii

zawijamy w "paczuszkę". Łososia pieczemy w
piekarniku w temp. 200°C przez ok. 20-25
min. Po 20 min należy wyjąć rybę z piekarnika

Składniki:

i sprawdzić czy nie jest surowa.
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Gdy

łosoś

się

upiecze

możemy

jeść.

1. Jabłka

umyć,

osuszyć,

wydrążyć

gniazda nasienne.
2. W małym rondlu podgrzać miód, dodać
płatki

owsiane,

odrobinę

wody

i

mieszając, ogrzewać przez 3 min, zdjąć
z ognia, dodać pozostałe składniki i
wymieszać.
3. Środki jabłek napełnić masą. Ułożyć w

SMACZNEGO!!! 

żaroodpornym naczyniu, na dno wlać
nieco wody. Piec przez 30 min w temp.

Pieczone jabłka

190°C.

Składniki:


4 duże jabłka,



2 łyżki miodu,



2 łyżki płatków owsianych,



2 łyżki pestek słonecznika,



2 łyżki posiekanych orzechów,



łyżka cukru,



szczypta imbiru lub cynamonu,

SMACZNEGO!!!

Sposób przyrządzenia:
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Kącik



Australia is an island continent.



Australia is surrounded by the South

podróżnika

Pacific Ocean, the Arafura Sea, the
Timor Sea, the Indian Ocean, the
Southern Ocean and the Tasman Sea.
Witam ponownie w „Kąciku podróżnika”! W tym
roku szkolnym będziecie mogli pogłębić swoją
wiedzę na temat Australii oraz sprawdzić swój
angielski

AUSTRALIA



Australia is composed of six states and
two territories. The states are: New
South

Wales,

Australia,

Queensland,

Tasmania,

Victoria

South
and

Western Australia. The territories are
the Australian Capital Territory and
the Northern Territory.
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Melbourne

Australia has a total population of
approximately

18500000. Of the total



Canberra.

population, approximately 350000 are
indigenous
population

people.
centres

The
are

The capital city of Australia is

greatest

Sydney

and

Melbourne.



Although Australia has no official
native emblems, the Red Kangaroo and
the Emu appear on the Commonwealth
coat of arms and are usually taken to

Sydney

be the nation’s animal emblems. The
Golden Wattle also appears on the coat
17

of arms, although Australia has no
official

floral

emblem,

the



Golden

Wattle is usually taken to be the national
floral emblem.

New South Wales has a total land area
of 800000 square kilometres.



The capital city is Sydney.



New South Wales has a temperate
climate over most of the state with a
subtropical climate in the north of the
state.

NEW SOUTH WALES


The major agricultural activity is sheep
farming.



New South Wales shares borders with
Victoria, South Australia and
Queensland.



The major industrial activity is steel
18

production and manufacturing.


The floral emblem is the Waratah.



The Three Sisters are a spectacular
tourist attraction in the Blue
Mountains, New South Wales.



The animal emblems are the Platypus and
the Kookaburra.
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The Queen Victoria Building is one of the
tourist attractions of Sydney.



Sydney Opera House and the Sydney
Harbour Bridge.

Bibliografia:





www.pg8.opole.pl
www.google.pl
www.wikipedia.pl

Spotlight on Australia Ann Dennis
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