
Z E S P Ó Ł  G I M N A Z J A L N O - = S Z K O L N Y  W  U J E Ź D Z I E                          
R O K  S Z K O L N Y                                                     2 0 1 3 / 2 0 1 4  

NR 2 

 Grudzień 2013 

MUZYKA 2 

BORUSSIA VS BAYERN 3 

CO CZYTAĆ? 4 

CO CZYTAĆ? 5 

FESTYN SPORTOWY 6 

FESTYN SPORTOWY 7 

O CHOINCE 8 

O CHOINCE 9 

DLA NAJMŁODSZYCH 10 

ROZRYWKA 11 

INFORMACJE DLA RO-
DZICÓW 

12 

W tym numerze:                  

 
 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
Przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila  
Świąt Bożego Narodzenia 
Żyje własnym pięknem, 

A Nowy Rok obdaruje Was 
Pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
Niech spełniają się wszystkie  

Wasze marzenia. 
Życzy Redakcja Gazetki  

Dla sportowców... 

Dla melomanów... 

Dla moli książkowych… 
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OK Go  
Jest to amerykański zespół liczący czterech członków. Są to sami męż-
czyźni: Damian Kulash, Tim Nordwind, Dan Konopka i Andy Ross. 
Grają oni Indie rock, czyli gatunek muzyki niezależnej. Ich pierwszy 
utwór nosił tytuł ,,Get Over It”. Kręcą oni ciekawe i oryginalne teledy-

ski jak na   przykład do piosen-
ki ,,This Too Shall Pass” i ,, Nee-
ding/Getting”.  Ciekawostką jest to, 
że  pradziadek wokalisty mieszkał  
w Polsce. 
 

One Direction 

Jest to brytyjsko-irlandzki boysband. W jego skład wchodzą Liam Payne, 
Harry Styles,  Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan. W VII brytyj-

skiej  edycji  programu X Factor zajęli 
trzecie miejsce. Debiutancki singiel One 
Direction "What Makes You Beautiful" 
został wydany 11 sierpnia 2011 roku. 
Singiel  zadebiutował  na  UK  Singles 
Chart jako numer pierwszy 18 września 
2011 roku i stał się najszybciej sprzeda-
jącym się singlem roku ze sprzedanymi 
153 965 kopiami. 
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Borussia Dortmund 09(także: Borussia Dortmund, BVB lub BVB 09) – nie-
miecki klub sportowy z siedzibą w Dortmundzie, w którym główną rolę odgry-
wa sekcja piłki nożnej.Borussia była jednym z klubów-założycieli Bundesligi i 
jest jednym z najbardziej utytułowanych w Niemczech – na swoim koncie ma 
osiem tytułów mistrzowskich i trzy puchary Niemiec, Puchar Zdobywców Pu-
charów z 1966, a także Ligę Mistrzów z 1997 oraz Puchar Interkontynentalny z 
tego samego roku.  
Poza sekcją piłkarską klub Borussia Dortmund posiada drużynę piłki ręcznej 
oraz tenisa stołowego. W listopadzie 1999 drużyny piłkarskie Borussii zostały 
wydzielone do spółki Borussia Dortmund GmbH & Co.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayern Monachium– niemiecki klub sportowy z siedzibą w Monachium . Jest to 
najbardziej znany i najbardziej utytułowany niemiecki klub, a także jeden z naj-
bardziej utytułowanych europejskich klubów. 23 razy zdobył tytuł Mistrza Nie-
miec, 16 razy wygrał Puchar Niemiec. Ponadto w rozgrywkach europejskich 
dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i trzykrotnie (przed jej utworzeniem) 
w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych oraz po jednym razie wygrał Puchar 
Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA oraz Superpuchar Europy co czyni go 
jednym z nielicznych klubów, który triumfował we wszystkich możliwych tur-
niejach rozgrywanych w Europie. 
Klub został założony w 1900 przez jedenastu piłkarzy pod przewodnictwem 
Franza Johna . Pomimo iż Bayern zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo w 1932 
roku , klub nie został wybrany do powstałej w 1963 r. nowej Bundesligi.  
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 Autor tej książki to Robert Fredrick. Książka nosi ty-
tuł  ,,Dinozaury`` . Chcesz poznać fascynujący świat dinozaurów? 
Polecam Ci tę książkę. Najważniejszy dinozaur w tej książce 
to ,,tyranozaur``.  Jest on najbardziej rozpoznawalnym dino-
zaurem. Miał około 12 m długości i należał do największych mię-
sożerców wszechczasów. Był mocno zbudowanym  
jaszczurem. Biegał z prędkością 34 km/h. Czy bardzo dobrze wi-
dział ? Czy ma największą szczękę na świecie? Sam się dowiesz, 
jeżeli przeczytasz tę książkę. Piękne  ilustracje i fotografie pomo-
gą Ci przybliżyć historię tych przedhistorycznych zwierząt. 

Dinozaury 
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 Głównym bohaterem książki jest Greg Heffley.                                                                                 
Ma starszego brata Rodricka oraz młodszego                                                                                   
Manny’ego. Najlepszym przyjacielem Grega jest Rowley.                                                                        
Książka jest dziennikiem Grega, w którym opisuje swoje                                                                       
zabawne przygody życiowe. W tej części opisane są wakacje,                                                                                          
wszystkie dzieci spędzają czas na dworze. Greg dla odmiany                                                                   
zamierza spędzić je w domu grając na komputerze.                                                                             
N i e s t e t y,  t a t a  b o h a t e r a  m a  i n n e  p l a n y.                                                                                       
Jakie? Dowiecie się czytając!!!! 

Dziennik Cwaniaczka: 
Ubaw po pachy 
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 W dniu 28 listopada 2013 r. w sali gimnastycznej naszego ze-
społu odbył się festyn sportowy w ramach projek-
tu ,,Opolszczyzna-kuźnią sportowych talentów". Jest to pro-
jekt zorganizowany i pilotowany przez Opolski Szkolny Zwią-
zek Sportowy, skierowany do uczniów szkół podstawowych z 
klas  I - III. Z tej okazji przyjechali do nas wraz z wychowawca-
mi uczniowie ze szkół podstawowych w Olszowej i Jaryszowie, 
aby razem z uczniami klas II a ,II b i III z Ujazdu wziąć udział w 
sportowych rywalizacjach. Do nietypowej lekcji w-f zaprosiła 
wszystkich Pani Ewa Domeredzka- koordynator projektu, która 
wraz ze swoimi wolontariuszami przyjechała do nas ze Strzelec 
Op. Po wspólnej rozgrzewce, w atmosferze radości i sportowego 
ducha młodzi zawodnicy przystąpili do wykonania 6-ciu prób. 
W tym dniu nie było przegranych, najważniejsza była dobra za-
bawa. Uczniowie otrzymali pamiątkowe koszulki słodki poczę-
stunek oraz dyplom. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czu-
wali Pani Ewelina Ogaza oraz Pan Mirosław Łupak. Mamy na-
dzieję, że uczniowie będą podnosić swoje umiejętności ruchowe 
i czerpać z tego przyjemność. Czekamy na kolejny taki festyn… 



Str. 5 

Sport to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu, daje poczucie 
radości i spełnienia nie tylko w „Roku szkoły w ruchu”. Akcja 
ogłoszona przez MEN propaguje  zdrowy styl życia na wszyst-
kich jego etapach, zaczynając od najmłodszych lat. 

ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU FESTYNU 

SPORTOWEGO  



Str. 8    
 

Choinka… najczęściej zielony, pachnący świerk, czasem kłująca jodła… 

 

NIE OD RAZU BYŁY CHOINKI 
Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała cho-
inka jej funkcje pełniła jodłka lub podłaźniczka, czyli wierzchołek so-
sny, jodły lub świerku zawieszony na suficie. Gałązki miały chronić 
dom i jego mieszkańców od złych mocy, zapewnić domownikom 
szczęście i dostatek. Tradycja bożonarodzeniowego drzewka pocho-
dzi z terytorium Niemiec z około 700 roku n.e., symbolizować ono 
miało rajskie drzewo życia. Dopiero od przełomu XVIII i XIX w. zwy-
czaj ten rozprzestrzenił się na kraje anglosaskie i - dzięki niemieckim 
imigrantom - dotarł do Stanów Zjednoczonych.  
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Tadeusz Kubiak 
„Choinka” 

 
Od stóp po czub — przy-
brana,  
prawie zaczarowana,  
od świeczek chybotliwych  
kołysze się po ścianach.  
Zaczarowana prawie,  
cała w strusie i pawie,  
w kaczuszki i papużki  
rozkrzyczane w zabawie. 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ UBIERANIA CHOINKI? 

Piękna góralska legenda mówi, że choinkę 
bożonarodzeniową zawdzięczamy… niedź-
wiedziowi. Gdy doszła do niego wieść o naro-
dzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Be-
tlejem. Martwił się tylko biedny miś, że nie 
miał dla Dzieciątka żadnego godnego prezen-
tu. Postanowił ofiarować to, co było do zdoby-
cia w lesie. Ułamał  piękną choinkę i powlókł 
za sobą. Po drodze przechodził przez potoki, 
w których zamoczyły się gałązki drzewka, kro-
ple wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły 
jak diamenty. Na gałęziach zasiadły ptaszki a 

niedźwiedź wszystko to zaniósł do szopki i przed Dzieciątkiem 
postawił. 
I od tej pory dzieci stroją choinki i wieszają na nich wszelkie 
świecidełka. 
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POKOLORUJ OBRAZEK 
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Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie, ciągle mnie wypytują, a ja nic nie 
wiem. 
 
 
Nauczycielka w klasie ze zdziwieniem: 
- Jasiu, czy mi się wydaje, czy masz kawałki czekolady i 
masła we włosach? Co się stało? 
- Mama rzuciła we mnie tortem czekoladowym... 
- Zdarza się to u was częściej? – pyta zatroskana pani. 
- W zasadzie nie. Normalnie bi-
je mnie po głowie bagietką i nie 
ma śladów... 
- A skąd ten dzisiejszy tort? 
- Dzisiaj, psze pani, mam uro-
dziny…  
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Przekaż 1%    
 

   NA NASZĄ SZKOŁĘ  
Zachęcamy  Rodziców  do przekazania  1%  podatku  na naszą szkołę. 

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzystać na zakup pomocy dydaktycznych dla 
naszych uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak wypełnić druk PIT. 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
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