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Cześć!  

 

Witamy Was w ostatnim w tym semestrze numerze gazetki szkolnej. 

Przedstawimy Wam kolejną porcję newsów ze szkoły, faktów sportowych, 

przepisów kulinarnych oraz miejsc wartych odwiedzenia w Australii. 

Miłego czytania oraz wesołych, pogodnych i rodzinnych Świąt.  

Do zobaczenia w nowym roku! 

Redakcja gazetki szkolnej: 

Uczniowie klasy II”a” 

Grzegorz, Jakub, Paweł  

 



 

 

Wydarzenia szkolne 
 

 

Cukrzyca - 

warsztaty 
 

 

 

 
 

18.11.2015r. uczniowie klas pierwszych i drugich 

wzięli udział w prelekcji na temat cukrzycy. 

Nasze koleżanki i koledzy obejrzeli film 

dotyczący wspomnianej choroby. Dowiedzieli 

się, że w dzisiejszych czasach, chorzy na 

cukrzycę mogą funkcjonować jak zdrowi ludzie. 

Zawdzięczają to współczesnej medycynie, 

zdrowej diecie i aktywności fizycznej. 

Prezentację przygotowali i przeprowadzili 

uczniowie klasy III „e”: Zuzanna Janik, Jarema 

Skóra oraz Mateusz Giesa. 

 

 

 

 
 



 

 

Tydzień Kultury 

Krajów Anglosaskich 

 

W dniach 16.11.2015-20.11.2015r. w naszej 

szkole obchodziliśmy Tydzień Kultury Krajów 

Anglosaskich. 

W poniedziałek, 16.11.2015r., uczniowie klas 

pierwszych wzięli udział w dyktandzie z języka 

angielskiego, English Dictation 2015. Zwycięzcą 

została Milena Mastalerz z kl. I „b”, II miejsce 

– Dominika Matkowska z kl. I „d”, natomiast III 

miejsce przypadło Aleksandrze Bilnik z kl. I „a”. 

We wtorek, 17.11.2015r., uczniowie wszystkich 

klas uczestniczyli w lekcjach okolicznościowych 

z języka angielskiego poświęconych Bonfire 

Night. 

W środę, 18.11.2015r., odbyły się dwa 

konkursy Master of Speaking  oraz Master of 

Listening. Pierwszy z nich polegał na udzieleniu 

wypowiedzi na wylosowany temat. Pierwsze 

miejsce w tym konkursie zajęła Magdalena 

Ibrahim z kl. II „d”, drugie miejsce – Paweł 

Maziarz z kl. III „e”, natomiast trzecie miejsce 

zajął Grzegorz Zalewski z kl. III „e”. 

Konkurs Master of Listening polegał na 

uzupełnieniu tekstu na podstawie piosenek.  

W tym konkursie zwyciężyła Magdalena Ibrahim 

z kl. II „d”. Drugie miejsce zajął Paweł Maziarz z 

kl. III „e” ,a trzecie – Magdalenie Rymarz z kl. 

III „e”. 

W czwartek, 19.11.2015r, został przeprowadzony 

konkurs Master of Spelling. Uczestnicy mieli za 

zadanie przeliterować brytyjskie i amerykańskie 

słowa zaczynając od najłatwiejszych - 

trzyliterowych, kończąc na sześcioliterowych.  

 I miejsce zajęła Aleksandra Wawrzyńska 

z klasy II „d”, II miejsce  Julia Walecko z klasy 

II „a”, III miejsce Wiktoria Wójcicka z klasy I 

„a”. Konkurs był prowadzony przez uczniów 

z klasy II „a”.  

W piątek, 20.11.2015r. odbył się konkurs dla 

uczniów klas pierwszych, poświęcony 

amerykańskiemu świętu Thanksgiving Day. 



 

 

Zwycięzcą zostały Wiktoria Wójcicka oraz 

Aleksandra Bilnik z kl. I „a”, II miejsce – Michał 

Mazur i Mikołaj Karaś z kl. I „d”, III miejsce 

zajęli Kamil Piekorz i Wiktor Hordyński z kl. I 

„c”. 

Został również zorganizowany konkurs na 

plakat Halloween. I miejsce zajęła Julia Witola 

z klasy III „d”, II miejsce przypadło Alicji 

Kwitowskiej z klasy II „b”, III miejsce – Kinga 

Cebula z kl. II „d”. Wyróżnienie otrzymały Julia 

Dąbek i Natalia Janeczko z kl. III „b” oraz 

Maximilian Kubik z kl. I „a”. Wszystkie plakaty 

zostały przedstawione na gazetkach w głównym 

holu szkoły. Wystawę przygotowali uczniowie 

klasy II „a”. 

W środę, 25.11.2015r. na uroczystym apelu 

zostały ogłoszone wyniki poszczególnych 

konkursów, przyznano nagrody oraz wręczono 

dyplomy.  

Wszystkim zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy!!! 

 
English Dictation 2015 

 

 

Master of Speaking 

 

Master of Listening 



 

 

 

Master of Spelling 

 

Konkurs dot. Thanksgiving Day 

              Konkurs na plakat Halloween 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 „Są dziwy w niebie  

i na ziemi...” 

 
27.11.2015r.  uczniowie klasy III „a” w ramach 

Palmy Pierwszeństwa przygotowali spektakl na 

motywach "Dziadów" cz. II. Przedstawienie to 

mogli obejrzeć uczniowie klas II i III. Poza 

postaciami typowymi dla dramatu Adama 

Mickiewicza, mogliśmy zobaczyć również 

postacie Balladyny oraz Sherlocka Holmesa i 

Johna Watsona. 

 

„Z 

przedsiębiorczością 

na Ty” 

 

 

26.11.2015r. uczniowie naszej szkoły: Paweł Kauf, 

Tymoteusz Tołpa i Grzegorz Zalewski zajęli I 

miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie                  

„ Z przedsiębiorczością na Ty”.   

GRATULUJEMY!!! 

 



 

 

 

 

 

„Nie palę, bo..” 

 
 

25.11.2015r. przedstawiciele klas I- III wzięli 

udział w warsztatach „Nie palę, bo...”. Uczniowie 

dowiedzieli się m.in. jakie są konsekwencje 

palenia papierosów (jakie choroby powstają 

w wyniku ich palenia). Co więcej, uczniowie 

obejrzeli prezentację multimedialną pt. 

„Nikotyna i jej wpływ na organizm człowieka” 

oraz wykonali ćwiczenie mające na celu 

wyliczenie ile można  zaoszczędzić pieniędzy, 

jeżeli nie będzie się palić przez tydzień, miesiąc, 

rok, 5 i 10 lat. Uczniowie brali udział również 

w doświadczeniu, które pokazywało jak 

wyglądają płuca po wypaleniu papierosa. Każda 

z grup uczestnicząca w warsztatach miała 

również za zadanie przygotować plakat pt. „Ja 

nie palę, Ty nie palisz”.  Warsztaty prowadzili:  

Michał Ibrahim, Justyna Ludwikowska 

i Małgorzata Przerwa.  

 

 

Retro Queen - Tesco 

dla Szkół – 

„Przyszłość na 

talerzu” 



 

 

 

Zespół Retro Queen z naszej szkoły bierze 

udział w programie Tesco dla Szkół. Drużyna 

z klasy II „d” nakręciła film pt. „Od uprawy do 

potrawy".  W związku z tym prosimy 

o głosowanie na naszych kolegów! Podajemy link 

strony, na której oddajemy nasze głosy: 

http://www.tescodlaszkol.pl/zespol/129/retro-

queen#statystyki 

 

 

Czytamy... 

 
 

Uczniowie klas pierwszych przygotowali 

w głównym holu szkoły wystawę, na której 

zaprezentowali w postaci okładek lub zakładek 

swoje ulubione książki.  

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
Głosujmy !!!! 

 
Uczennica naszej szkoły bierze udział 

w konkursie  NTO Młodzieżowy Sportowiec 

Roku Miasta Opole. W związku z tym 

zachęcamy Was do głosowania, które trwa do 

północy 4 stycznia 2016 roku. Każdego dnia 

możecie oddać 3 głosy (3 punkty) (3 punkty) za 

pośrednictwem kliknięć oraz jeden głos za 

pośrednictwem aplikacji Facebook (5 punktów) 

http://www.nto.pl/plebiscyt/karta/natalia-

piasecka,31431,1487695,t,id,kid.html 

 

 

Konkurs na 

„Najładniejszego 

Mikołaja" 

 

 
07.12.2015r. Samorząd Uczniowski zorganizował  

konkurs na Najładniejszego Mikołaja. Święty 



 

 

Mikołaj jako przedstawiciel każdej klasy 

zaprezentował się publiczności, a jury, 

w składzie pani dyrektor Maryla Strzała, pani 

dyrektor Małgorzata Ludwikowska i pani 

Katarzyna Drabik, wydało następujący werdykt 

: 

I miejsce - klasa III „e” 

II miejsce - klasa II „d” 

III miejsce - klasa III „a” 

 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień 

Walki z AIDS 

 
01.12. obchodzimy Światowy Dzień Walki 

z AIDS. Z tej okazji nasza koleżanka, Zuzanna 

Janik, zaprosiła uczniów naszej szkoły do 

wysłuchania prelekcji na ten temat. 

Dowiedzieliśmy się m.in. czym jest HIV i AIDS, 

w jaki sposób można zarazić się tą chorobą  

oraz jakie są jej objawy.  

 

 

 

 

 



 

 

All About Christmas 

 

 
 

07.12.2015r. uczniowie z klasy I „a”, II „a”, II 

„d”, ze szkolnego koła anglistów wystawili 

przedstawienie w języku angielskim  pt. All 

About Christmas poświęcone zwyczajom 

i tradycjom bożonarodzeniowym w Wielkiej 

Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. 

W trakcie przedstawienia mogliśmy posłuchać 

kolęd, świątecznych piosenek oraz 

tradycyjnych, amerykańskich wierszy 

o świętach. Co więcej, mogliśmy podziwiać 

wystawę świątecznych plakatów 

przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.  

 

Szlachetna Paczka 

 

 
Jak co roku nasza szkoła włączyła się do akcji 

Szlachetna Paczka. Nasze koleżanki i koledzy 

przez cały tydzień przynosili potrzebne rzeczy 

dla wybranej rodziny potrzebujące rzeczy. 

11.12.2015r. uczniowie przygotowali paczki, 

które następnie zostały dostarczone do 

magazynu Szlachetnej Paczki. 

 



 

 

Międzyszkolny 

Konkursie Wiedzy 

o Tradycjach  

i Zwyczajach 

w Krajach 

Anglosaskich 2015 

 
11.12.2015r. odbył się „Międzyszkolny Konkursie 

Wiedzy  o  Tradycjach i  Zwyczajach  w  

Krajach  Anglosaskich 2015” dla uczniów szkół 

podstawowych. W tegorocznej edycji wzięły 

udział następujące szkoły: PSP nr 9, PSP nr 10, 

PSP nr 14 i PSP nr 28 z Opola. Każda szkoła była 

reprezentowana przez sześcioosobowy zespół. 

Zmagania odbyły się w pięciu kategoriach: 

 I. Konkurs wiedzy o tradycjach i zwyczajach 

w krajach anglojęzycznych składał się z gier 

językowych – krzyżówek, łamigłówek, quizów, 

zagadek oraz piosenek świątecznych.  I miejsce 

zajęli Karolina Czerniak i Mateusz Heretyk PSP 

nr 28, II miejsce – Karolina Szpyra 

i Przemysław Stec PSP nr 10, III miejsce – 

Adam May i Piotr Mirecki PSP nr 28 

II. Konkurencje artystyczne. Tutaj uczestnicy 

konkursu prezentowali: plakat na temat 

brytyjskiego święta Bonfire Night, 

własnoręcznie wykonaną ozdobę 

bożonarodzeniową oraz przebranie na 

Halloween. I miejsce zajęła PSP nr 10, II 

miejsce przypadło PSP nr 28, a III miejsce – 

PSP nr 9. Wyróżnienie przyznano PSP nr 14. 

III. Gry zręcznościowe. W tej kategorii odbyły 

się następujące konkurencje: obgryzanie jabłka 

na sznurku, rysowanie wylosowanych angielskich 

słów związanych z tematyką konkursu, układanie 

wyrazów z obierek jabłek. W tej kategorii 

zespoły uczniów zdobyły następujące miejsca: I 

miejsce PSP nr 14, II miejsce – PSP nr 9, III 

miejsce – PSP nr 28, wyróżnienie – PSP nr 10. 

IV.  I miejsce zajęli: Karolina Szpyra i 

Przemysław Stec PSP nr 10, II miejsce 

przypadło Alicji Kunickiej i Alicji Swobodzie PSP 

nr 9, a III miejsce zdobyli Agnieszka Jarosz i 

Adam Bidziński z PSP nr 14. 

V. Konkurencje sportowe – wyścigi rzędów na 

wesoło. Tutaj uczniowie klas szóstych 



 

 

uczestniczyli w biegach na miotle, biegach z 

przeszkodami, wyścigach bałwanków oraz 

rzucali do celu i  pokonywali zręcznościowy tor 

przeszkód.  I miejsce – PSP nr 9, II miejsce – 

PSP nr 14; III miejsce –PSP nr 10, wyróżnienie 

– PSP nr 28. 

   Finaliści wszystkich kategorii otrzymali 

dyplomy oraz nagrody. Konkurs  pomogli 

przygotować uczniowie z klasy II „a”. 

 Wszystkim zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy!!!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Lubimy Pomagać! 

 
 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli 

się w akcję pomocy Opolskiej Katedrze.  Nasze 

koleżanki i koledzy przygotowali i przekazali 

bożonarodzeniowe prace plastyczne. Można było 

je obejrzeć i zakupić w trakcie 

konferencji „Rola zwyczajów i tradycji 

świątecznych w wychowaniu regionalno-

patriotycznym dzieci i młodzieży”.  Co więcej, 

wszyscy zainteresowani będą mogli wkrótce   

nabyć nasze prace  na stoisku Katedry 

na kiermaszu świątecznym pod Ratuszem. 

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na 

renowację Opolskiej Katedry. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

XVI Konkurs 

Jednego Poety 

 

15.12.2015r. nasza szkoła zorganizowała XVI 

Wojewódzki Recytatorski Konkurs Jednego 

Poety, który odbył się w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Opolu. W konkursie wzięło udział 

ponad czterdziestu gimnazjalistów z całej 

Opolszczyzny, którzy recytowali wiersze Julii 

Hartwig. I miejsce zajęła Anna Łukowska z PG 

nr 1 w Bierawie, II miejsce przypadło Adamowi 

Kowalczykowi oraz Agnieszce Lyp z Gminnego 

Zespołu Szkół 

Gimnazjum nr 1 w Ozimku, a III miejsce 

zdobyła Anna Domagała z PG nr 8 w Opolu. 

Wyróżnienie otrzymali: Adam Szymański z 

Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Opolu, 

Aleksandra Skowronek z PG nr 4 w Brzegu oraz 

Barbara Rataj z PG nr 1 w Opolu. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sport 

 

 
 

I MIEJSCE W XII 

TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ 

GIMNAZJALISTÓW 

O PUCHAR 

KOMENDANTA 

MIEJSKIEGO 
POLICJI W OPOLU 

 

03.11.2015r. w PSP nr 24 w Opolu odbył się 

turniej piłki nożnej zorganizowany przez 

Komendę Miejską Policji w Opolu. Naszą szkołę 

reprezentowali: Jan Dogiel, Kamil Rzeczycki, 

Paweł Dzikowski, Paweł Zając, Tadeusz Wencel, 

Dawid Zaremba, Wojtek Danielak i Kamil 

Lukoszek. Nasza drużyna zdobyła I miejsce. 

GRATULUJEMY!!! 

  

 

I MIEJSCE W 

MISTRZOSTWACH 

MIASTA OPOLA W 

HALOWEJ PIŁCE 

NOŻNEJ 

DZIEWCZĄT 



 

 

 

25.11.2015r. w PG nr 7 w Opolu odbył się finał w 

piłce nożnej halowej dziewcząt. Reprezentacja 

naszej szkoły zajęłą II miejsce. Najlepszą 

zawodniczką turnieju została uczennica 

naszej szkoły – Zuzanna Janik. Naszą szkołę 

reprezentowały: Zuzanna Janik, Patrycja 

Michalska, Kamila Zelonka, Dominika 

Krawczyńska, Nikola Walecko, Natalia Piasecka, 

Justyna Horbowy, Julia Witola, Natalia 

Smolarek. GRATULUJEMY!!! 

 

 

 
Mikołajkowy Turniej 

w Tenisie Stołowym 

 
04.12.2015r. w naszej szkole miał miejsce 

Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym klas I-

III, dziewcząt i chłopców. Wśród chłopców I 

miejsce zajął Kamil Lukoszek z kl. I „a”, II 

miejsce – Paweł Zając z kl. III „d”, natomiast 

III miejsce zdobył Kamil Piekorz z kl. I „c”. 

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Zuzanna 



 

 

Janik z kl. III „e”, II miejsce – Milena 

Mastalerz z kl. I „b”, III miejsce Daria Rimpler 

z kl. II „a”. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

I MIEJSCE W 

MISTRZOSTWACH 

MIASTA OPOLA W 

PIŁCE RĘCZNEJ 

DZIEWCZĄT 

 
16.12.2015r w PSP nr 29 odbyły się Mistrzostwa 

Miasta Opola w Piłce Ręcznej dziewcząt szkół 

gimnazjalnych. Nasza drużyna w składzie: J. 

Witola, N. Smolarek, D. Krawczyńska, W. Polan, 

J. Smereczyńska, M. Wróbel, N. Wilczek, N. 

Piasecka, P. Michalska, K. Drozd zdobyła I 

miejsce. Najlepszą zawodniczką została 

Dominika Krawczyńska.  

 

GRATULUJEMY!!! 

 

 



 

 

Kącik kulinarny 

 
Cześć! 

Witam Was w ostatnim w tym semestrze 

wydaniu gazetki szkolnej. W tym numerze 

zaprezentuje wam dwa przepisy na wigilijny stół. 

M i ł e g o  c z y t a n i a  i  w e s o ł y c h  ś w i ą t .  

„Widzimy s ię” w przyszłym semestrze. 

 

 

 

 

Przepis na kompot z suszu 

 

Składniki: 

 ok.2l zimnej wody 

 2 garści suszonych jabłek, śliwek 

 pół garści żurawiny 

 trzy figi 

 6 gruszek 

 1 cynamon  

 trzy goździki 

 2 gwiazdki anyżu 

 miód (nie koniecznie) 

 sok z połowy cytryny 

 

Sposób przyrządzenia:  

 

Do garnka wlewamy wodę, następnie dodajemy 

suszone owoce oraz przyprawy. Doprowadzamy 

do wrzenia i gotujemy na małym ogniu przez ok. 

2 godziny. Po tym czasie (po ugotowaniu i 

ostudzeniu) przecedzamy kompot przez sitko, 

dodajemy sok z połówki cytryny oraz dosładzamy 

do smaku miodem. SMACZNEGO! 



 

 

 

Przepis na pierniki 

Składniki (na około 100 sztuk: 

 55 dag mąki (+ więcej do podsypywania) 

 30 dag miodu 

  10 dag cukru pudru 

 12 dag masła 

 1 jajko 

 2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 przyprawa do piernika - około 60 g 

(można dać mniej) 

 kakao (opcjonalnie, tym razem dałem 2 

łyżeczki) 

 

 Sposób przyrządzenia:  

Najpierw rozpuszczamy masło i odstawiamy do 

ostudzenia. Do miski wsypujemy mąkę, cukier, 

sodę, przyprawę i kakao. Wlewamy miód, masło i 

dodajemy jajko. Mieszamy przy pomocy łyżki 

lub szpatułki, a następnie ciasto wyrabiamy na 

stolnicy. Gdy ciasto połączy się ( gładka, spójna i 

lśniąca masa) podsypujemy mąką i wałkujemy na 

placek o grubości 0,5cm grubości. Ręcznie lub 

foremkami wycinamy pierniki. Piekarnik 

nagrzewamy do temp. 180 stopni. Pieczemy 

przez ok. 8-10 min na blaszce wyłożonej 

papierem do pieczenia (układamy w 1 cm 

odstępie, aby się nie zlepiły).  SMACZNEGO! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=pierniki&view=detailv2&qpvt=pierniki&id=0DE20B84CBBE2B6CB8B96AA0A519B426C9FD6D8A&selectedIndex=2&ccid=9se8uQOJ&simid=608039328389334961&thid=OIP.Mf6c7bcb903893f0f09874db5e37b07dbo0


 

 

Kącik 

podróżnika 

 

 

Australian Capital 

Territory 

 The Australian Capital Territory (ACT) is 

300 kilometres south of Sydney and 650 

kilometres north-east of Melbourne. The 

ACT is bordered on all sides by New South 

Wales. 

 

 Jervis Bay, on the coast near Ulladulla in 

New South Wales, is also part of the ACT. 

 

 Canberra is the capital city of Australia. 

Canberra occupies more than one third of 

the total land area of the ACT. 

 

 Commonwealth government departments 

employ approximately 40 000 people. 

 The total population of Canberra is more 

       than 300 000.  



 

 

 The floral emblem of the ACT is the Royal 

Bluebell. 

 

Places to go and things to see 

 High Court  

 

 Parliament House 

 

 Floriade Festival 

 

 

 Royal Australian Mint 

 



 

 

 

 

 National Gallery of Australia 

 

 Australian War Memorial 

 

 National Science and Technology Centre 

 

 

 Telstra Tower 

 



 

 

Queensland 

 Queensland shares its borders with New 

South Wales, South Australia and the 

Northern Territory. Queensland has a total 

land area of 1727000 square kilometres. 

 

 The capital city is Brisbane. The population 

of Queensland is 3.5 million people, with 1.5 

million of these living in Brisbane. 

 

 There are two climate zones in Queensland. 

The southern coastal zone and the inner 

arid zone are subtropical. The northern 

coastal zone is tropical. 

 The major agricultural activity is beef cattle 

farming. 

 The major industry is mining coal and other 

minerals. Tourism is now also a major 

industry. 

 The Koala and the Brolga are Queensland’s 

animal emblems. 

 

 



 

 

 The Cooktown Orchid is Queensland’s 

floral emblem. 

 

 Sugar cane is an important crop in 

Queensland. 

 

 In the north, Queensland has magnificent 

tropical forests. 

 

 Colourful coral on the Great Barrier Reef 

is home to many marine creatures. 

 

Places to go and things to see 

 Queensland Art Gallery 



 

 

 

 

 State Library 

 

 

 Queensland Museum 

 

 Maritime Museum 

 



 

 

 Lone Pine Koala Sanctuary 

 

 Alma Park Zoo 

  

 Gold Coast 

 

 Currumbin Bird Sanctuary 

 

 

 

Theme Parks 

 

 Sea World 

 

 



 

 

 

 Warner Brothers Movie World 

 

 

 Wet ’n’ Wild 
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