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Lubisz jesień? Poczytaj          o 
niej. Być może dostrzeżesz jej 
piękno. 

Dowiedz się więcej o tej popular-
nej, tragicznie zmarłej piosenkar-
ce. A może już wiesz o niej 
wszystko? Rozwiąż quiz i po-
chwal się wynikami! 

Poczytaj o tym, jak "Doktor Żelazna Pięść" zmiażdżył 
"Górala", czyli o walce Tomasz Adamek vs Witalij Kliczko. 

Nieustająco zachęcamy 
do odwiedzania naszej 
szkolnej biblioteki oraz 
do czytania książek. 
Już wkrótce konkursy 
czytelnicze! Nie zwle-
kaj! Czytaj już dziś! 

Nasza gazetka ma swoją 
stronę internetową! Za-
praszamy do odwiedze-
nia. 
www.pspkontakt.strefa.pl 

Z okazji zbliżającego 
się Dnia Edukacji Na-
rodowej cała redakcja 
gazety „Kontakt” skła-
d a  na uc z yc ie lo m             
i wszystkim pracowni-
kom szkoły najserdecz-
niejsze życzenia zdro-
wia, szczęścia i sukce-
sów w życiu zawodo-
wym oraz osobistym! 
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        Zaczął się nowy rok szkolny. Po ponad  dwu-
miesięcznej przerwie znowu się wszyscy spotyka-
my. Nowy samorząd szkolny z pewnością postara 
się, żebyście w szkole czuli się jak najlepiej. Przed 
wszystkimi uczniami naszej szkoły stoją nowe          
i trudniejsze obowiązki. Szóstoklasiści  będą pisali 
co miesiąc sprawdzian wiadomości. Witamy także 
pierwszoklasistów, którzy mają przed sobą  sześć 
lat nauki (oczywiście nie chcemy was straszyć, ale 
taka jest prawda). 
Pod opieką  pana Marcina Napieracza dziewczyny 
już zaczynają trenować na zawody z mini piłki siat-
kowej. 

 
 
1 września 2011  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
4 września 2011  
Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich cało-
rocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i ze-
braniu plonów, a głównie plonu zbóż. Jest to Święto Plonów w czasie, którego dziękuje się za 
plony i prosi o lepsze w przyszłym roku. W niedzielę 05.09.09r. ulicami naszego miasta prze-
szedł barwny korowód dożynkowy, którego uczestnikami byli również uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły.  
16 września 2011  
Sprzątanie świata! Celem akcji jak zwykle było zbieranie śmieci porzuconych przez bezmyśl-
nych ludzi. W akcję zaangażowana została cała społeczność uczniowska i wszyscy nauczyciele. 
Uczniowie młodszych i starszych klas wyruszyli wraz z nauczycielami na wyznaczone wcze-
śniej ulice, aby je posprzątać, udowadniając tym, którzy je zaśmiecili, że są w mniejszości. Peł-
ne worki śmieci zgromadziliśmy w kontenerach znajdujących się  za budynkiem szkolnym.  
19 września 2011  
Klasa  I pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Kasperczyk przystąpiła do II edycji pro-
gramu  "5 porcji warzyw, owoców lub soku" jest to Ogólnopolski program edukacyjny dla 
klas I-III, oraz do programu "Klub Bezpiecznego Puchatka".  
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19 września 2011  
Cmentarz Żydowski w Niezdrowicach zdaje się być skazany na zapomnienie. Nie 
wie o nim wielu mieszkańców. To miejsce trudno odnaleźć ponieważ położony w 
głębi lasu, kilometr od asfaltowej drogi.19.09.2011r. wybrali się tam uczniowie na-
szej szkoły z nauczycielką Haliną Kauch i panem Adamem Kurpierzem. 
 21 września 2011  
Korzystając ze słonecznej pogody uczniowie klas V z nauczycielką Haliną Kauch, 
Marioloą Cichon i wolontariuszkami wybrali się 21. 09. w ramach "Szkoły na rowe-
rach" na rajd. Odwiedzili kościoły w Niezdrowicach, Starym Ujeździe, Zimnej 
Wódce, Sieroniowicach i Jaryszowie, gdzie odbyło się ognisko integracyjne. Wyjaz-
dy rowerowe powodują, że uczniowie poznają historię obiektów sakralnych, aktyw-
nie spędzają czas, doskonalą swoje umiejętności jazdy na rowerze, odkrywają pięk-
no swojej okolicy i promują gminę.  
26 września 2011  
W poniedziałek 26 września 2011r, uczniowie klas I , III a i III b pojechali  do Za-
wadzkiego na warsztaty florystyczne do kwiaciarni i kawiarni Pani Iwony Kwiatek. 
Pani Iwona przygotowała dla nas bardzo ciekawy i bogaty program warsztatów, któ-
re obejmowały: zabawy integracyjne z uczniem i nauczycielem, savoir- vivre  dla 
dzieci,  czyli jak zachować się w kawiarni, warsztaty florystyczne, w ramach, któ-
rych dowiedzieliśmy się skąd się wzięły wianki- powitanki, jak zaprojektować wia-
nek i jak go wykonać. Potem  każdy z nas miał okazje zrobić  samodzielnie wianek. 
Na koniec na wszystkich czekała słodka niespodzianka. Uczniowie samodzielnie 
wykonywali deser lodowy,  a potem  wspólnie degustowali.  Wszyscy zadowoleni , 
ze swoimi wiankami wieczorem  wrócili do domów.  
27 września 2011  
Pan Bernard Kasperczyk przystąpił do   nowego projektu edukacyjnego PCPSI -
Owce w Sieci,  który będzie realizowany w klasie pierwszej.  
28 września 2011  
Dnia 28 września 2011 roku, uczniowie klas: IV, V a, V b wraz z wychowawcami 
wyjechali na wycieczkę do opolskiego ZOO. Na miejscu czekał na nich przewodnik, 
który oprowadzał ich po ZOO i opowiadał o pochodzeniu zwierząt. Po bardzo cieka-
wej lekcji z przewodnikiem samodzielnie zwiedzali kolejne stanowiska ze zwierzę-
tami. Po kilku godzinach zwiedzania wrócili do domu Wszyscy byli zadowoleni. 
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       Amy urodziła się i dorastała w Southgate, północnej dzielnicy Londynu. Jej ojciec Mitchell 

jest taksówkarzem  i muzykiem, matka – farmaceutką, piosenkarka miała też starszego brata 
Alexa. Uczęszczała do Ashmole School. W wieku dziesięciu lat założyła krótko działającą gru-
pę muzyczną o nazwie Sweet 'n' Sour.   Po rozpadzie Sweet 'n' Sour dołączyła do teatru szkol-

nego, jednak rok później (w wieku trzynastu lat) została  wyrzucona ze szkoły za kolczyk        
w nosie. Po tym wydarzeniu chodziła do BRIT School. Piosenkarka umiała grać na gitarze od 
trzynastego roku życia, śpiewała profesjonalnie od szesnastych urodzin,  kiedy to jej przyjaciel 

Tyler James, wysłał nagranie demo Amy do wytwórni A&R Records. 

Imię Amy Jade Winehouse 

Data i miejsce 
urodzenia 

14 września 1983 
Londyn 

Pochodzenie Wielka Brytania 

Data i miejsce 
śmierci 

23 lipca 2011 
Camden (Londyn) 

Instrument gitara 

Gatunek R&B, soul, jazz 

Zawód wokalistka 

Aktywność 1998-2011 

Wytwórnia 
płytowa 

Island Records 

Dobre serce 
Plotki mówią, że Amy Winehouse chciała  zaadoptować    żyjące w nędzy dziecko. Od chwili 

kiedy poznała Dannikę wspomagała jej rodzinę. Jej przyjaciel i stylista piosenkarki, Alex 
(także uzależniony od narkotyków) dostał od Amy aż 130 tysięcy funtów na opłacenie kliniki 

odwykowej. 
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Ile wiesz o Amy Winehouse ? 
Ile miała lat kiedy umarła? 

…………………………………….. 
Kiedy się urodziła? 

…………………………………….. 
Gdzie zamieszkiwała ? 

……………………………………. 
Jak nazwała jej zespół ? 

…………………………………….. 
Do jakich szkół uczęszczała ? 

…………………………………….. 
Podaj imię starszego brata. 

…………………………………….. 
W wieku ilu lat założyła zespół ? 

……………………………………. 
Ile funtów podarowała ? 

……………………………………. 
Jak miał na imię jej ojciec ? 

……………………………………. 
Kim z zawodu była jej mama ? 

                                                         …………………………………… 

ODPOWIEDZI: 
1.28 lat 2. 14.09.1983r. 3.Londyn 4. Sweet 'n' Sour 5. Ashmole 
School i  BRIT School 6.Alex 7.10    8.130 000  funtów 9. farma-
ceutka 
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Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w stre-
fie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi tem-
peraturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz najwyższym w 
skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to 
okres gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie lata        
i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycz-
nych. Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed 
zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu. Rośliny 
wieloletnie gromadzą substancje zapasowe w korzeniach, a jednorocz-
ne usychają, starając się przedtem różnymi metodami doprowadzić do 
rozproszenia nasion. 

Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesien-
nej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu ozna-
cza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia 
(czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku 
przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas 
jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej,    
a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. 

Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie), 
w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 
15 a 5 °C. Zasadniczo po jesieni następuje zima, jednak pomiędzy tymi 
okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy - przedzimie. 
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Kontrolował walkę od pierwszej sekundy. 
Ani na chwilę nie pozostawił Adamkowi złu-
dzeń, kto jest lepszy. Na konferencji również 
zaprezentował się z jak najlepszej strony.     
W końcu co klasa to klasa.  

To była trudna walka, to był trudny rywal. 
Adamek wykazał się dobrą reakcją i szybko-
ścią. To najlepszy bokser na świecie, ale 
nie w wadze ciężkiej. Byłem w szoku, że 
tak długo wytrzymał. Tomek całemu światu 
pokazał, że ma wielkie serce, pokazał, że 
chce być mistrzem świata. Przepraszam, że 
nim nie został (śmiech).  

Mówi Władimir Kliczko. 

Szacunek do rywala godny pochwalenia. 
Oby więcej takich sportowców. Kliczko do-
cenia Adamka, ale jednocześnie zaznacza, że 
decyzja o przejściu do wagi ciężkiej była 
największym błędem w jego karierze.  

Tak Polak wyglądał po walce z mistrzem. 

 

 

 

 

 

 

 

To nie jest takie proste. Nie wystarczy przy-
brać na wadze, nie wystarczy dużo jeść. 
Trzeba być po prostu dużym i silnym face-
tem, to trzeba mieć w genach - zaznaczył 
Kliczko.  

Adamek pokonany, kto następny? Kliczko 
nie ukrywał, że najchętniej zmierzyłby się z 
Davidem Haye'em.  

-To osobista sprawa. Chcę go powalić na 
deski! - mówi Kliczko. 
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24 PAŹDZIERNIKA 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIO-

TEK SZKOLNYCH 
 
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Orga-
nizacja ta zajmuje się problemami bibliotek 
oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to 
Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało 
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkol-
nych. Obchodzone jest w czwarty poniedzia-
łek października. Celem akcji jest zwrócenie 
uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu 
szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań 
czytelniczych. Hasło tegorocznego Między-
narodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
brzmi:  
 
 "Biblioteki szkolne przygotowują uczniów 
do życia"  
 
„Zamiar biblioteki nie inny być powinien nad 
użyteczność.  
Jeżeli więc tego się zakładający trzymać ze-
chce,  

trzeba iżby czytelników oświeceńszymi i lep-
szymi czyniła.” 

Ignacy Krasicki 
   Nasza biblioteka szkolna również czynnie 
włącza się w obchody tego    
 święta i serdecznie Wszystkich  zaprasza!      
 Jeśli masz trochę wolnego czasu, na prze-
rwie, po lekcjach – przyjdź!    
 Sięgnij po gazetę , książkę!  
Zachęcamy do czytania! 
Pochwal się tym, co czytasz!  
Zaskocz kolegów i swojego       
nauczyciela! 
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Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie 
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Amsterdam  
Powierzchnia: 41 526 km² 
Liczba mieszkańców: 16,4 mln 
Waluta: euro 
Język urzędowy:  niderlandzki  
Holandia jest monarchią konstytucyjną położoną w zachodniej części Europy nad 
Morzem Północnym, które oblewa ją od północy i zachodu. Graniczy na południu 
z Belgią oraz na wschodzie z Niemcami. Holandia jest krajem 
gęsto zaludnionym. Ponad połowa jej terytorium leży poniżej 
poziomu morza. Państwo jest znane z licznych wiatraków, se-
ra, chodaków, tulipanów, rowerów oraz wysokiego poziomu 
tolerancji. Kraj leży w dorzeczu trzech rzek: Renu, Mozy          
i Skaldy. Poza nimi wymienić można 3 mniejsze rzeki: IJssel 
(125 km), Waal (82 km) i Amstel (31 km). Długą tradycję (od 
VIII wieku) ma tu osuszanie terenów nadmorskich, jezior i za-
tok, poprzez tworzenie polderów. W 1932 powstał zbiornik 
Ĳsselmeer (1 100 km²) w wyniku odcięcia tamą Afsluitdĳk 
(dł. 32 km) zatoki Zuiderzee od Morza Północnego. Stolicą 
Holandii jest Amsterdam. Językiem urzędowym jest język niderlandzki, a we Fry-
zji od niedawna także fryzyjski. Holendrzy uczą się od dziecka języków obcych, 
bo mają świadomość, że zasięg ich rodzimego języka jest niewielki. 90% Holen-
drów zna angielski. Także znajomość języka niemieckiego (ok. 60%) i francuskie-
go (ok. 25%) znacznie ułatwia Holendrom życie. Często przeciętny, niewyróżnia-
jący się specjalnymi zdolnościami Holender zna kilka języków. W Europie język 
niderlandzki jest używany przez ok. 22 miliony ludzi.  
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„Jaśki” to książka  opowiadająca o rodzinie, w której jest   
sześciu chłopaków i ciągle są z nimi kłopoty.  Zwłaszcza 
z Janem-A, który zawsze chce być szefem, z klubem  
tajnych agentów Jana-B, Janem-C, który  
nigdy nic nie rozumie, z Janem-D zwanym  
Demolką, złotymi rybkami Jana-E, i Janem-F,  
który nie przestaje płakać... Nie mówiąc już o 
 przeprowadzce, bijatykach z bandą i kuzynami.  
Na całe szczęście tata to złota rączka, a mama 
 jest bardzo zorganizowana! Warto przeczytać tą książkę, 
 ponieważ z nią nie można się nudzić.  

„Magiczna trzynastka” 
Rodzina Beaumontów to na pozór  zwyczajna ro-
dzina, ale tylko na pozór. Bo czy to takie zwyczaj-
ne, żeby właśnie w 13. urodziny dziewczynie 
ujawniała się jej niezwykła umiejętność? A w tej 
rodzinie tak jest. Wszyscy mają jakieś niezwykłe 
umiejętności. Dziewczynka, którą wszyscy nazy-
wają Miś, wkrótce skończy 13 lat… Co się wyda-
rzy? Przeczytaj koniecznie! 
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Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie: 
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono.  

 
Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 

 Kariera Jasia  
Spotyka Jasio starą nauczycielkę z liceum po latach  
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?  
- A wie Pani, chemie wykładam.  
- Niemożliwe, a gdzie Jasiu?  
- W "Biedronce".  

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpa-
da, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po 
chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie bę-
dzie, prawda?  
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spujazd.wodip.opole.pl 
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We wrześniu w naszej szkole w każdej z klas  III  - VI odbyły się wybory klasowego łącz-
nika bibliotecznego. Łącznik wchodzi w skład samorządu klasowego podobnie jak prze-
wodniczący, jego zastępca czy skarbnik. Do zadań łączników bibliotecznych należy: do-
starczanie i zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych wypożyczonych  do klasy na lek-
cje,  przekazywanie wychowawcy informacji dotyczących czytelnictwa w klasie.           
 

W roku szkolnym 2011-2012 łącznikami bibliotecznymi  są:  
III a  –  Emilia Piątek,                      III b – Julia Warzecha, 
              Michał Oronowicz                          Martyna Piątek                                                 

 
IV     -  Aleksandra Wilk,  

            Paulina Biber         
 

V a   -  Aleksandra Gorgosz,           V b  -  Michał Wantuch, 
         Jakub Kotucz                                 Nikola Lucyga         

                                                                                                                            
VI a –  Angelika Wiantzek,             VI b - Katja Niszalke, 

                  Dominika Wątroba,                        Agnieszka Marek                       
                                                                                

Opracowanie: Ewelina Ogaza  
nauczyciel – bibliotekarz      


