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W tym numerze: 

JUŻ ZA KILKA DNI FERIE ZIMOWE!!! 
 

Dobre rady na zimowe wypady… 
 

Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę  
i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę. 
Gdy wyobraźni trzy łyżki odliczysz 
ominiesz górki w pobliżu ulicy.  

Dodając kubek rozwagi i miodu,  
nie przypniesz sanek do samochodu.  
Wszystko przyprawisz szczyptą 
uwagi, a nie rzucisz śnieżką   
w twarz kolegi.  
 

Postaraj się, aby ferie zimowe 
były wspaniałe i bezpieczne!!! 
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   Wolontariusze w naszej 
szkole 

 

W dniu 21 grudnia 2010 r.  wolontariusze 
szkoły wraz z opiekunami Marcinem Napie-
racz, Barbarą Podolak udali się do samot-
nych osób z naszej 
m i e j s c o w o ś c i . 
Wraz ze świątecz-
nymi życzeniami 
przekazali swoj-
skie pierniczki,  ale 
przede wszystkim 
nadzieję, wiarę w innych ludzi. Samotni 
mieszkańcy Ujazdu nie kryli zaskoczenia 
oraz wielkiego wzruszenia, z pięknego gestu 
oraz z tego, że dzieci o nich pamiętają. 
Uczniowie bardzo angażują się w wolonta-
riat, wraz z nimi rodzice i Grono Pedago-
giczne naszej szkoły. To właśnie cała spo-
łeczność szkolna przyczyniła się do przy-
wrócenia samotnym ludziom uśmiechu na 
twarzy. 
 

Udział w ogólnopolskim  
programie   

„Szkoła z klasą 2.0” 
 

W październiku 2010 roku nasza szkoła 
przystąpiła do ogólnopolskiego programu 
„Szkoła z klasą 2.0”, który ma na celu wy-
pracowanie zasad dotyczących korzystania z 
nowoczesnych  tech-
nologii informacyjno-
k o mu n i k a c y j n yc h 
(TIK) w nauczaniu. 
Uczniowie wraz z na-
uczycielami mają za 
zadanie stworzenie tzw. Kodeksu 2.0.  

Debata szkolna nad Kodeksem odbyła się 14 
stycznia 2011 roku na zajęciach pozalekcyj-
nych. Brali w niej udział nauczyciele zgłoszeni 
w programie oraz 
kilkunastu uczniów, 
przedstawicieli klas 
czwartych, piątych i 
szóstych. Zastana-
wiali się również nad 
tym, czym jest prawo 
autorskie i dlaczego nie wolno bezmyślnie ko-
piować treści znalezionych w Internecie. Klasa 
szósta natomiast rozpatrywała zasady netykie-
ty oraz wykorzystywanie zasobów komputera 
do uczenia się. Podczas debaty szkolnej przed-
stawiciele klas prezentowali dotychczasowe 
osiągnięcia z dyskusji klasowych. Zostały one 
spisane i wyeksponowane na dużych, koloro-
wych kartach papieru. Po prezentacji dorobku 
klasowego metodą burzy mózgów uczniowie 
przystąpili do tworzenia pierwszej pełnej wer-
sji Kodeksu 2.0:   
1. Nie ufamy obcym spotkanym   
w Internecie.  
2. Nie kopiujemy 
treści zawartych w 
Intenecie bez zgody 
ich autora.  
3. Jesteśmy życzliwi 
i nie obrażamy ni-
kogo spotkanego w 
Sieci.   
4. Zabezpieczamy się przed wirusami kompute-
rowymi  i niechcianymi treściami.   
5. Wykorzystujemy komputer nie tylko do roz-
rywki, ale przede wszystkim do zdobywania 
wiedzy. 
6. Staramy się zachęcać dorosłych do korzysta-
nia z komputera.  
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 Ogólnopolska akcja „Górę Grosza” 
 
 
 
 
 
Od 22 listopada do 3 grudnia trwała w naszej 
szkole zbiórka pieniędzy na „Górę Grosza". 
Akcję tę już po raz 11 organizowało Towarzy-
stwo "NASZ DOM" do tej pory zebrano po-
nad 13                                             milionów 
złotych.                                                Jeden  
grosz                                                znaczy  
niewiele,                                           ale potęż-
na góra                                              grosza 
może                                                 przyczy-
nić się                                             do popra-
wy losu                                              dzieci, 
które nie z własnych przyczyn zostały odsepa-
rowane od rodzinnego doku, od swoich naj-
bliższych. Celem akcji jest właśnie zebranie 
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i 
dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych 
domów dziecka, pogotowi rodzinnych czy ro-
dzin zastępczych. W ciągu 2 tygodni ucznio-
wie wszystkich klas zbierali pieniądze, a po-
tem nastąpiło wielkie liczenie. Wychowawcy 
i członkowie „trójek” klasowych przez                                    
2 dni przeliczali pieniądze. Potem wszystko 
podsumowała opiekun SKO - Pani Magdalena 
Wojtyła-Kasprzak wraz z przedstawicielami 
Samorządu Szkolnego: Kingą Kocur, Agatą 
Szymroszczyk i Justyną Juchą.  Uwaga... 
Zebraliśmy 10579 monet o łącznej                                
wartości 290,38 zł.  Najwięcej monet zebrała klasa I  i 
tym samym zajęła I miejsce: 2863 monety (=72,56 zł) 
II miejsce zajęła klasa IVa: 2243 monety (=46,12 zł) 
III miejsce zajęła klasa IIa: 1638 monet (=30,48 zł) 
oraz klasa III: 1189 monet (=39,06 zł). 
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasza 
„góra grosza” z dnia na dzień się powiększała!                                     

Tradycyjnie w niedzielę 12 grudnia w na-
szej szkole miał miejsce po raz kolejny 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. W progra-
mie imprezy znalazły się jasełka w wyko-
naniu uczniów klas IV-VI, wiązanka kolęd 
w języku 
polskim, 
angiel-
skim i nie-
miecki   
w wyko-
naniu 
uczniów 
klas I, II i III. Nastepnie Wiktoria i Szy-
mon Pawletko zagrali kolędy na flecie i 
organach. Dużym zainteresowaniem przy-
byłych do naszej szkoły gości cieszył się 

kiermasz zorganizowany przez rodziców, 
na którym nie zabrakło ciast, kołaczy, pier-
ników oraz własnoręcznie wykonanych 
stroików, kartek i ozdób świątecznych.  
Wspólne  i świętowanie upłynęło w miłej 
przedświątecznej atmosferze. 
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Wzorem ubiegłych lat w dniu 13 stycznia 
br. odbył się próbny sprawdzian szóstokla-
sisty organizowany przez Gazetę Wybor-
czą i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. 

Próbny sprawdzian przebiega dokładnie 
tak, jak prawdziwy egzamin na koniec 
szkoły i trwa 60 minut. Zadania najczę-
ściej są połączone wspólnym motywem 
przewodnim, w tym roku tematem prze-
wodnim na sprawdzianie kompetencji była 
Afryka.  

 

Wyniki Wojewódzkich Konkursów  
w Gminie Ujazd 

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny   
I miejsce Szymon Pawletko 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 
I miejsce Agnieszka Marek 

II miejsce  Adriana Gruszka 
III miejsce Magdalena Hajduk 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy  
I miejsce Magdalena Hajduk  
II miejsce Szymon Pawletko  
III miejsce Adriana Gruszka 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego  
I miejsce Philipp Krzyk  

II miejsce Dominika Wątroba  
III miejsce Marcin Klyta 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 
III miejsce Szymon Gorki 

III miejsce  Adriana Gruszka 
Wojewódzki Konkurs Techniczny 

I miejsce Szymon Pawletko 
Wojewódzki Konkurs Historyczny 

I miejsce Kinga Kocur 
II miejsce  Adriana Gruszka 
III miejsce Roksana Kozioł 

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘŻCOM!!! 

Programy edukacyjne realizowane w naszej szkole 
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Z wizytą w Parku Św. MIKOŁAJA 
 

Dnia  8.12.2010 r. uczniowie klas I, IIa i IIb pojechały na wycieczkę do Zatoru do PARKU 
ŚW. MIKOŁAJA. KRAINA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA to bajkowe, 
oświetlone, tysiącami kolorowych światełek, miejsce. Na terenie całe-

go parku rozmieszczone są bajkowe postacie, 
widoczne z daleka dzięki magicznemu oświe-
tleniu. Po parku oprowadzał nas przewodnik 
opowiadając przy tym baśnie związane z oglą-
danymi postaciami.  Dużą atrakcją był kolorowy korowód bajko-
wych postaci, spacerujący alejkami parku, prowadzący za rękę dzie-
ci. Pobyt w Krainie Św. MOKOŁAJA  kończył film 5D - „Fałszywy 

Mikołaj”, który dzieci mogły pooglądać w tamtejszym kinie. 

Nasze „Sreberka” 
 

W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyły się zawody 
w Mini Piłkę Nożną halową dziewcząt w Le-
śnicy. I miejsce zdobyła  PSP Rozmierka, II 
miejsce PSP Ujazd, III miejsce SP Leśnica, 

IV miejsce PSP Jemielnica.   
W czasie turnieju nie brakowało emocji. 
Turniej stał na wysokim poziomie o czym 
świa-dczą wyniki danych spotkań. Nasza 
drużyna zdobył 5 pkt z wszystkich spotkań 
strzelając 7 bramek. 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH  
SUKCESÓW!  

 

 
W naszej szkole w styczniu i lutym w ra-
mach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 
postanowiliśmy podjąć pewne działania, 
które obejmą uczniów, nauczycieli oraz ro-
dziców. Należą do nich: 
1. Opracowanie gazetki szkolnej (plakatu) 
dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Inter-
necie. 
2. Umieszczenie materiałów dot. bezpie-
czeństwa w Sieci dla dzieci i rodziców na 
szkolnej stronie www.  
3. Przeprowadzenie cyklu lekcji, których 
tematy dotyczą zagrożeń w Sieci w klasach 
I-VI, m.in.. korzystając ze scenariuszy za-
mieszczonych na www.dzieckowsieci.pl. 
4. Konkursy plastyczne dla uczniów doty-
czące tematu bezpieczeństwa dzieci w In-
ternecie. 
5. Udział nauczycieli w kursie e-lea-
rningowym „Dziecko w sieci”.  
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Ciekawostki z życia szkoły 
 

Czy wiesz, że …  
 Do naszej szkoły w tym roku szkonym 

uczęszcza 209 uczniów,  w tym   
112 dziewcząt i  97 chłopaków. 

 W klasie IVb i w klasie VIb jest tyle 
samo dziewcząt i chłopców. 

 W klasie IVa są aż cztery dziewczęta o 
tym samym imieniu…, brzmi ono 
Wiktoria. 

 Do klasy Vb uczęszcza czworo ucz-
niów o tym samym nazwisku - Socha. 

 Szkoła przystąpiła do V Edycji 
„Szkoły bez przemocy”. 

 Szkoła przystąpiła do akcji „Szklanka 
mleka”, dzięki temu uczniowie naszej 
szkoły dziennie piją bezpłatnie pysz-
ne mleko oraz za symboliczną opłatą 
jogurty owocowe. 

JAK DOBIERAĆ KOLORY? 
 
Łączenie odcieni ciepłych z ciepłymi i zimnych  z zimnymi to fundamentalna zasada dobre-
go zestawienia kolorów. Kolory zimne to odcienie niebieskiego i zielonego, żółty z czer-
wonym to zaś odcienie ciepłe. 
Kluczem do sukcesu przy doborze koloru ubrań jest dopasowanie ich do koloru oczu, kolo-

ru włosów i typu karnacji. 
Blada cera. Rude włosy. Ciemne oczy. 
Dla tej konfiguracji najbardziej pasującym zestawem są ciemne odcie-
nie wszystkich kolorów. Nie zaleca się bieli i czerwieni. 
Blada cera. Włosy średni blond. Oczy zielone, niebieskie, jasnobrą-
zowe Dla dziewcząt o tym typie urody są błękit, zieleń, brąz.  
Oliwkowa cera. Włosy kasztanowe. Oczy ciemne. Zalecane kolory to: 
czerń, czerwień, fioletowy, różowy, pomarańczowy, beżowy, brązowy. 

Blada cera. Włosy jasny blond. Oczy koloru zielonego, niebieskiego, brązowego. 
Kolory pasujące: błękit, szarości. 
Blada cera. Włosy czarne. Oczy ciemne 
Dla dziewcząt o tym typie urody najlepiej pasują kolory intensywne. 

 
 
 
 

 

Niesamowite zwierzaki  
 

 Najbliższym żyjącym krewnym ptaków 
jest... krokodyl. 
 Tygrys widzi w ciem-
ności pięć razy lepiej niż 
człowiek. 
 Żaby w ogóle nie piją 
wody. Pobierają ją przez skórę. 
 Słoń morski jest w stanie zanurkować na 
głębokość 1200 metrów i pozostać tam przez 
2 h. 
 Noworodek kangura ma zaledwie 2 cm 

długości i waży poniżej 1 gra-
ma. To 1/30.000 wagi jego mat-
ki. Dla porównania ludzki no-
worodek waży zwykle 1/20 wa-
gi swojej matki. 
 Jedynymi gadami, które ma-
ją uszy są krokodyle. 
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Jakie znasz sporty zimowe??? 
 

Przygotowaliśmy dla Was krótkie informacje na  
temat różnych sportów, które można uprawiać zimą. 
 
SPORTY ZIMOWE - rożne dyscypliny  
sportu, które rozgrywane są w okresie  
zimowym. Warunki sprzyjające tym  
sportom to: mróz i często śnieg. 
Do sportów zimowych zaliczamy: 
NARCIARSTWO ALPEJSKIE - dyscyplina polegająca 
na jak najszybszym zjeździe po stoku na długich, szero-
kich nartach, na trasie wyznaczonej przez specjalne tyczki 
NARCIARSTWO KLASYCZNE - dyscypliny narciar-
stwa powstałe w krajach skandynawskich 
SNOWBOARD - dyscyplina polegająca głownie na jeź-
dzie (czasami na skokach i innych rewolucjach) 
SKOKI NARCIARSKIE – dyscyplina sportowa rozgry-
wana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku. 
Od 1924 roku skoki mężczyzn są konkurencją olimpijską. 
Od 1972 odbywają się Mistrzostwa Świata w lotach, od 
1953 roku prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. 
SANECZKARSTWO - wyścigi na sankach  
sportowych są rozgrywane na torach sztuce- 
nych lub naturalnych w konkurencji kobiet  
 i mężczyzn. O zwycięstwie decyduje łączny czas przejaz-
dów tzw. Ślizgów. 
HOKEJ NA LODZIE - sportowa gra zespołowa, rozgry-
wana na lodowisku 
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE - dyscyplina polegająca 
na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych 
elementów: skoków, piruetów, kroków. Jest to sport po-
dobny do gimnastyki artystycznej, więc wymaga również 
zdolności tanecznych, poczucia rytmu, dobrej giętkości 
ciała oraz koordynacji ruchów 
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE -                           dyscy-
plina, w której celem jest  jak                                 najszyb-
sze przejechanie na łyżwach 
określonego dystansu,  po torze                             lodwym. 
BIATLON - dyscyplina łącząca                       biegi nar-
ciarskie ze strzelectwem. Polega na biegu na                         
określonym dystansie, w czasie którego zawodnicy 2 lub 4 
razy zajmują stanowisko na strzelnicy, przyjmując pozy-
cję stojącą lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 
strzałówktóre są wypuszczane na lodzie w kierunku celu 
zwanego „domem”. 
 
 

 

Brawo Magda 
 

W dniu 11 stycznia 2011r odbył się Wojewódzki Finał 
Indywidualny w Badmintona Szkół Podstawowych w 
Głubczycach, w który uczestniczyła nasza koleżanka 
Magda Gruntkowska, uczennica IV klasy. Zawodnicz-
ka w czasie zawodów rozegrała 2 mecze w swojej gru-
pie w której jeden wygrała 2:0, a drugi przegrała 2:0 
(11:9, 11:7), zdobywając 2 miejsce w swojej grupie. 
Zdobywając 2 miejsce w grupie pozwoliło na walkę o 
miejsca 6-10 w całym turnieju. Magda wygrała z cztero-
ma zawodniczkami zdobywając VI miejsce w Finale 

Wojewódzkim w Badmintona.  
Największym osiągnięciem Magdy jest V miejsce w 
województwie w kategorii U-9. Na zdjęciach Magda   
z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Marci-
nem Napieracz i Pani Bożena Bąk – trener Magdy. 

  
 

Oto dziesiątka najlepszych sportowców   
w 2010 roku w 76. edycji plebiscytu 

„Przeglądu Sportowego” i Telewizji Polskiej: 
1. Justyna Kowalczyk 

2. Tomasz Gollob  
3. Adam Małysz  

4. Maja Włoszczowska 
5. Tomasz Adamek 
6. Sławomir Szmal  

7. Piotr Małachowski 
8. Tomasz Majewski 
9. Anita Włodarczyk  

10. Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna 
Woźniak, Luiza Złotowska 

Uwaga!!! 
W następnym numerze przybliżymy sylwetkę 
Justyny Kowalczyk zwyciężczyni plebiscytu. 
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Walentynki (ang. Valentine's Day) 
– święto zakochanych, obchodzo-
ne 14 lutego. Nazwa pochodzi od 
św. Walentego, którego wspomina 
się w kościele katolickim tego 
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest 

wysyłanie listów zawierających wyznania 
miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i 
Stanach Zjednoczonych czczono św. Walen-
tego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lu-
tego stał się więc okazją do obdarowywania 
się drobnymi upominkami. 

WALENTYNKI W POLSCE 
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w 
latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i 
krajów anglosaskich. Święto to konkuruje o 
miano tzw. święta zakochanych z rodzimym 
świętem słowiańskim zwanym Sobótką, ob-
chodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 
Kocham Cię w różnych językach świata: 
Angielskim – I Love You 
Bułgarskim – Obicziam Te 
Brazylijskim – Amo-Te 
Chińskim – Wo Ai Ni 
Czeskim – Miluji Te 
Filipińskim – Mahal Kita 
Francuskim – Je T'aime 
Hiszpańskim – Te Quiero 
Holenderskim – Ik Houd Van Jou 
Japońskim – Watakshi Wa Anata O Aishinasu 
Niemieckim – Ich Libe Dich 
Rosyjskim – Ja Ljublju Tiebja 
Słowackim – Lubim Ta 
Włoskim – Ti Amo 

Kącik Poligloty 
 Wśród podanych wyrazów zaznacz te, które 

 kojarzą Ci się z Walentynkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wszystkiego najlepszego z okazji walen-
tynek dla Adriany Gruszka od  Tajemni-
czego wielbiciela.   
 

 Miłośnie jest sama w sobie, lecz w nas. 
Dla Damiana Wientzka od Tajemniczej 
Wielbiciel.   
 

 Najlepsze życzenia dla Chłopców z klasy 
VIa i VIb od redaktorek. 

 

 Kocham Cię Mamusiu i składam Ci ży-
czenia, najlepsze jakie mogę. Dla Mamy 
Wa n d y  -  J u l i a  P a w l e t k o .  
 

 Dla Super Mamy, super życzenia z okazji 
Walentynek. Dla mojej Mamy Beaty od 
Sandry Kampka.   
 

 Dla Agnieszki Kozera od Nieznanego 
Wielbiciela najlepsze życzenia walentyn-
kowe.   
 

 Miłość jest jak kwiaty, gdy ich nie podle-
jemy to zwiędną - życzenia walentynkowe 
dla wszystkich dziewczyn ze szkoły od 
Redaktora Naczelnego. 
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Humor szkolny 
 

Nauczycielka zwraca się do uczniów: 
– Pamiętajcie dzieci, zawsze trzeba słu-

chać rodziców! 
– To ja mam problem – mówi Jasio – moja 

mama śpiewa w zespole disco polo!  
 

Dlaczego nie wstajesz? – pyta Jasia w auto-
busie starsza pani  

i spogląda na niego karcąco. 
– Już ja dobrze panią znam! Ja wstanę,   

a pani zajmie mi miejsce!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZŁUDZENIE 
A teraz mała zabawa:  
                  Ile ten słoń ma nóg ? 

 
 
W tym numerze gazetki szkolnej znajdziecie 
śmieszny i zabawny tekst.    Miłej zabawy!!! 
W puste miejsca wpisz słowa, jakie przyjdą Ci 
do głowy. Potem przeczytaj szaloną historię Aly-
son Stoner!!! 
 

KOMÓRKA ASHLEY 
Budzik w komórce Ashley Tisdale zadzwonił o 
……………….. (godzina). Gwiazda zerwała się 
z ………………… (duży mebel), w którym spa-
ła. Za oknem dostrzegła ……………………… 
(duże zwierzę), który unosił się w powietrzu. 
Błyskawicznie sięgnęła po telefon i zrobiła mu 
fotkę, ………… (liczba) sekund później o jej od-
kryciu wiedział już cały świat. Ashley udzieliła 
wywiadu ………………. (gazeta) i odebrała od 
………………… (znany człowiek) pamiątkowy 
medal. 
 

       KRZYŻÓWKA 

 

1. zabawa szkolna przed feriami.... 
2. składamy im życzenia 21 stycznia 
3. odbywa się w czasie ferii 
4. zjeżdżają na nich skoczkowie 
5. rozpoczął się "nowy" 1 stycznia 
6. na nosie babci lub dziadka 
7. dzieci zjeżdżają na nich z górki 
 

Rozwiązanie krzyżówki znajdziecie w na-
stępnym numerze. 



Str. 10  

                     Przekaż 1%   
   NA NASZĄ SZKOŁĘ  

Nie trzeba nic wpłacać!   
Aby  przekazać  1%  Twojego podatku 
(Waszej rodziny, przyjaciół)  na  naszą 
szkołę  wystarczy w rocznym rozliczeniu  
PIT wpisać nazwę Naszej szkoły, podać 
numer KRS i kwotę 1% podatku. To 
wszystko - żadnych dodatkowych doku-
mentów. Urząd Skarbowy zajmuje się 
resztą sam. Zebrane środki finansowe 
chcemy wykorzystać na zakup pomocy 
dydaktycznych dla naszych uczniów,  

Poniżej podajemy wzór jak wypełnić PIT. 

 

 

SPOTKANIA I KONSULTCJE    
DLA  RODZICÓW 

Terminy spotkań z wychowawcą  
21.09.2010 r. - godz. 16.30 -kl. I-III , o 17.00 -kl. IV-VI   
16.11.2010 r. - godz. 16.30 -kl. I-III , o 17.00 -kl. IV-VI   
16.12.2010 r. - godz. 16.30 -kl. I-III , o 17.00 -kl. IV-VI   
24.01.2011 r. - godz. 16.30 -kl. I-III , o 17.00 -kl. IV-VI   
22.03.2011 r. - godz. 16.30 -kl. I-III , o 17.00 -kl. IV-VI  
19.05.2011 r. - godz. 16.00 -kl. I-III , o 16.30 -kl. IV-VI   

 
Oprócz spotkań rodzice mogą spotykać się z nauczycie-
lem w ramach konsultacji indywidualnych w terminach: 

22.10.2008 r. - godz.16.00 do 17.00  
15.12.2011 r. - godz.16.00 do 17.00  
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