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Dni robią się coraz 
dłuższe, coraz cieplej-
sze, coraz bardziej sło-
neczne. Od czasu do 
czasu pada wiosenny, 
ciepły deszcz. 

Zapraszamy na wycieczkę po 
Francji! 

Poczytaj o naszych sukcesach 
sportowych. Mamy własną 
drużynę marzeń!:) 

Jak wygląda szkoła w An-
glii? Czy na Wyspach dzie-
ci uczą się dłużej i więcej 
niż my? Poczytaj! 
Sprawdź! 

Jesteś fanem sportu lub mo-
toryzacji? Szybkie motory 
nie mają przed tobą tajem-
nic? Mamy coś dla ciebie! 
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15 lutego 2012 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Mistrz pięknego czytania 
wierszy Adama Mickiewicza” zorganizowany w ramach Dni Patrona Szkoły. 
Uczniowie klas II-III oraz IV-VI popisywali się swoimi umiejętnościami w opano-
waniu techniki żywego słowa. Pod czujnym okiem organizatorek konkursu: Pani 
Bożeny Malosek, Eweliny Ogazy i Joanny Hermanowicz, zmagali się z recytacją 
niełatwych utworów naszego narodowego wieszcza. Jury oceniało płynność czyta-
nia, poprawność, wyrazistość, tempo oraz 
brało pod uwagę ogólny wyraz artystyczny. 
Oto wyniki: 
Kategoria klas II-III: 

1.      miejsce – Paulina Wątroba, 3a 
2.      miejsce – Paulina Kośmider, 2 
3.      miejsce – Natalia Mosler, 3b 
3.      miejsce – Michał Oronowicz, 3a 

Kategoria klas IV-VI: 
1. miejsce – Oliwia Kałużny, 5b 
2. miejsce – Laura Jonderko, 5a 
2. miejsce – Dominika Ciapa, 5b 
3. miejsce – Piotr Lazar, 4 
3. miejsce – Katja Niszalke, 6b 

Rozstrzygnięto także quiz, w którym ucznio-
wie musieli wykazać się swoją wiedzą dotyczącą życia i twórczości wielkiego po-
ety. Czołowe miejsca zajęli: 

1.    miejsce – Agnieszka Marek, 6b 
2.    miejsce – Monika Wacławczyk, 6a  
3.    miejsce – Iwona Szymroszczyk, 6a 
3.    miejsce – Julia Jarosz, 5b 
3 .   miejsce – Piotr Lazar, 4 
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 10.03.2012 odbył się II Mię-
dzywojewódzki Turniej w Mini 
Piłce Siatkowej Dziewcząt o 
Puchar Burmistrza  Toszka, w 
którym uczestniczyły następu-
jące drużyny: PSP Kotulin, SP 
nr 4 Strzelce Opolskie, PSP 
Wielowieś, PSP Ujazd. Roz-
grywki rozegrano systemem 
każdy-z każdym. W rywalizacji 

końcowej zwyciężyła PSP 
Kotulin, II miejsce zdobyła 
PSP Ujazd, III miejsce PSP 
Wielowieś, IV miejsce SP nr 
S Strzelce Opolskie. Na za-
kończenie turnieju rozdano 
dyplomy, puchary, podzięko-
wania dla nauczycieli wy-
chowania fizycznego oraz 
pamiątki związane z Kotuli-
nem. Na turnieju również 

obecni byli rodzice uczniów, 
przedstawiciel Rady Miejskiej 
Toszka , oraz dyrekcja szkoły z 
Kotulina. Zawody stały na wyso-
kim poziomie. Trene-
rem  drużyny z PSP Ujazdu jest 
Pan Marcin Napieracz.  
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sportowo-turystyczny motocykl Hondy produkowany od 2004. Motocykle zostały wyposażo-
ne w jednocylindrowe, czterosuwowe silniki w którym zastosowano gaźnik. Po roku 2007 
zastosowano wtryskowy układ zasilania. Powstały 3 wersje tego motocykla JC34 produko-
wane od 2004 do 2007 wersja z gaźnikowym układem zasilania, JC39 produkowane od 2007 
do 2011 z wtryskowym układem zasilania oraz zmienioną przednia czachą i bocznymi 
owiewkami. Od 2011 są produkowane nowe wersje JC40 i JC50 ze zmienionym wyglądem i 
układem wydechowym oraz częściowo zmienionym układem elektrycznym. Grzbietowa ra-
ma stalowa, widelec teleskopowy, średnica goleni 31 mm, dwuramienny wahacz ze stali, bez-
pośrednio połączony centralny amortyzator z przodu hamulec tarczowy, śr. 276 mm, pływają-
cy zacisk dwutłoczkowy, z tyłu hamulec tarczowy, śr. 220 mm, pływający zacisk jednotłocz-
kowy. 

motocykl firmy Kawaasaki zaprezentowany w roku 2000. Jest jednym z najszybszych se-
ryjnie produkowanych motocykli i z pewnością najszybszym motocyklem produkcji japoń-
skiej, gdyż wszystkie motocykle po 2001 roku zostały wyposażone w ogranicznik prędko-
ści 299 km/h. A w roku 2000 ZX-12R mógł rozwinąć prędkość grubo ponad 300 km/h. Fir-
ma Kawasaki długo szczyciła się posiadaniem najszybszego motocykla – ciężkiego modelu 
turystycznego ZZ-R 1100. Do roku 1996 kiedy to Honda zaprezentowała szybką turystycz-
ną maszynę CBR 1100XX, która okazała się szybsza niż popularny lecz ciężki ZZ-R. W 
1997 roku Suzuki podniósł poprzeczkę z modelem Hayabusa 1300R, który był pierwszym 
motocyklem jaki osiągnął 300 km/h. W 2000 roku jako 
odpowiedź dla firm Hondy i Suzuki Kawasaki zaprezento-
wało zupełnie nową konstrukcję o nazwie ZX-12R – naj-
potężniejszą Ninję jaka kiedykolwiek powstała. Był to 
piąty      z kolei po ZX-6R, ZX-7R, ZX-9R zx-10 moto-
cykl "zielonych", który reprezentował Kawasaki w super-
bike   i jest jej flagowym modelem. 
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Draculaura jest  jedną z uczennic straszyceum. Ma 
1599 lat. Jej ojcem jest Hrabia Drakula. Wampirzyca 
nie znosi tego, że nie widzi swojego odbicia w lu-
strze. Jest wegetarianką, dlatego irytuje ją to, że w 
Monster High są tylko dania dla mięsożerców, a jej 
przyjaciele do grobowej deski to Clawdeen  i Fran-

kie. Jej ulubiony kolor to róż. 
 
 

 

1.Jak mają na imię najlepsi przyjaciele Draculaury? 
.......................................................... 
2.Ile lat ma Draculaura? 
.......................................................... 
3.Jak na imię ma jej ojciec? 
.......................................................... 
4.Co irytuje bohaterkę? 
.......................................................... 
5.Czego nie znosi wampirzyca? 
.......................................................... 
6.Jaki jest jej ulubiony kolor? 
.......................................................... 
Pytanie dla fanów którzy, znają tę postać lepiej niż inni. 
 
7.Jaki jest jej ulubiony przedmiot w szkole i jakiego nie znosi? 
................................................................................... 
Odpowiedzi w tekście wyżej (oczywiście oprócz 7 pytania). 
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Für Skateboarding interessierte er sich wen er 10 war, aber sein Vater verbot 
ihm, diesen Sport auszuüben. Am Ende jedoch, 1. Januar 1977 bekam Rodney 
von seinem Vater sein erstes Skateboard. 
 
In den 80er Jahren, wen er 13 war, begann Reiten professionell für die legen-
däre Powell Peralta Bones Brigade zu skaten. 
 
Im Jahr 1988 spielte er zusammen mit den Bones Brigade Team-Mitgliedern 
und Christian Slater in dem Film Gleaming the Cube. Mullen erschien auch in 
späteren Filmen der Firma, Bones Brigade: Die Bones Brigade Video Show, 
Bones Brigade Video II: Future-Primitive, Bones Brigade Video III: The Se-
arch for Animal Chin, und Bones Brigade Video IV: Public Domain. 
 
In den 90er Jahren hat er Powell Peralta verlassen und sich eine andere Skate-
board Firma gefunden, Plan-B. In den zehn Jahren, hat er die technische Seite 
seiner Tricks verbessert und ging auf Street. Das fragwürdige Video, Virtual 
Reality, oder Second Hand Smoke: Mullen hat sich auch in vielen Filmen, 
Plan-B, zum Beispiel erschien. 



Str. 7 

  Dzieci angielskie powinny zacząć szkołę 
w pierwszym trymestrze, który zaczyna się 
po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 
grudnia lub 31 marca. Muszą pozostać    w 
szkole do ostatniego piątku czerwca roku, 
w którym skończą 16 lat. 
 

Nauka na Wyspach Brytyjskich składa się z czterech etapów: primary school, 
secondary school, further education i higher education. W wieku 11 lat więk-
szość uczniów kończy primary school i kontynuuje 
naukę w secondary school. Nauka na tych etapach jest 
podzielona na cztery stopnie (key stages),            z 
których każdy kończy się egzaminem. Dzieci zdają je 
w wieku 7, 11, 14 i 16 lat. Ostatni z tych egzaminów to 
GCSE (General Certificate of Secondary Education), 
istotny zwłaszcza dla tych uczniów, którzy chcą kon-
tynuować naukę i zdawać maturę (GCE A-level). 
Szkoły w Anglii: 
- szkoły kontrolowane przez władze lokalne, realizują-
ce ich politykę i etos, 
- szkoły kontrolowane przez członków zarządu szkoły, mające bardziej indywi-
dualny charakter, 
- szkoły finansowane przez prywatnych darczyńców. 
Nauka w podstawówce również trwa sześć lat i kończy się w wieku 11 lat. 
Po skończeniu szkoły podstawowej, 
wszystkie dzieci idą na trzy lata do 
gimnazjum, które kończą w wieku 15 
lat. Z primary school dzieci idą do 
secondary school, którą kończą w 
wieku 16 lat i na tym kończy się obo-
wiązkowa edukacja na Wyspach. 
Po gimnazjum dzieci w Polsce muszą 
uczyć się dalej, do skończenia 18 ro-
ku życia.  
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Granice współczesnej Francji pokrywają się mniej 
więcej z granicami starożytnej Galii, która była 
zamieszkana przez celtyckich Galów. Galowie zo-
stali podbici przez Rzymian w I wieku p.n.e. Osta-
tecznie Galowie przejęli kulturę oraz mowę na-
jeźdźców. Podobnie było z chrześcijaństwem, któ-
re zostało przyjęte na tych terenach w II wieku 
n.e. i III wieku n.e. W IV wieku n.e. germańskie 
plemiona, głównie Frankowie (od których to pochodzi starożytna nazwa „Francie”), 
przekroczyły Ren i zajęły Galię. Francja była monarchią do 1792, kiedy to w wyni-
ku rewolucji francuskiej została utworzona I Republika Francuska. Napoleon Bona-
parte przejął kontrolę w republice w 1799 przyjmując tytuł I Konsula. W maju 1804 
Francja została proklamowana cesarstwem. W wyniku kilku wojen jego armie pod-
biły wiele krajów, ustanawiając w nich władców wywodzących się z rodziny Bona-

partego. W następstwie upadku Napoleona w 1815 we 
Francji zostaje przywrócona monarchia. W 1830 w wy-
niku tzw. rewolucji lipcowej powstaje konstytucyjna 
Monarchia Lipcowa, zastąpiona w 1848 przez II Repu-
blikę. Krótki okres tej formy rządów zakończył się w 
1852, kiedy to Ludwik Napoleon (Napoleon III) ogłosił 
powstanie II cesarstwa. Ludwik Napoleon został obalo-
ny w wyniku wojny francusko-pruskiej w 1870 i cesar-
stwo zostało 
z a s t ą p i o n e 
przez III repu-
blikę. 
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“Ala Makota.  
Maksymalnie ja”, Małgorzata 
Budzyńska 
Ala Makota powraca! Poznamy jej pierwsze zapiski, wcześ-
niejsze niż Notatnik sfrustrowanej nastolatki – zupełnie 
nowe i pełne zwariowanych wydarzeń. Mamy wreszcie pol-
ską, wydawać by się mogło, zwyczajną dziewczynkę, która 
w lekki, zabawny sposób opisuje swój świat – rodzinę (w 
tym dwóch starszych braci), szkołę              z nauczycielami 
i nieznośnymi kolegami, przyjaźnie                 i pierwsze 
uczucia.  
 

 

„Tylko nie gotujcie Kopciuszka”, Francesca Si-
mon 
Choć to książka autorki historyjek o Karolku, jest to zupełnie inna lektura. Zabaw-
na, ale w inny sposób. Opowiada o dziwniej szkole, do której chodzą Jaś, Małgo-
sia, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Baba Jaga, a nawet Duży Zły  Wilk. Czy          
w bajkach dobro zawsze zwycięża? Nic nie jest takie oczywiste... 
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Wiosna - jedna z czterech pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się umiarkowanymi  temperatu-
rami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. 
Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia. 

 
Przebiśnieg —    Jeszcze prawie nic nie kwitnie - ani w polu, ani w ogrodach, 
                   ani w lesie, a on już przebił śnieg i zakwitł białymi dzwoneczkami.  
                   Przebiśnieg zebrał w swojej cebulce pod ziemią tyle pożywienia,  
                   że może tak wcześnie zakwitać i pierwszy powitać wiosnę. 
 
 

Krokus—biały, żółty, fioletowy wczesną wiosną nam rozkwita. Zwany również 
szafranem. Zdobi ogród, halę górską i jest używany w kuchni. Krokus rozmnaża 
się wegetatywnie przez bulwy powstające u podstawy łodygi. Bulwy te są po-
wszechnie, choć nieprawidłowo, określane mianem cebulki.  

 
 
         
Przylaszczka—Może rosnąć w różnorodnych warunkach. Spotyka się ją zarówno 
w  cienistych lasach, zaroślach jak i na otwartych, słonecznych łąkach.  
Jej kwiaty, łodyżki i listki są otulone gęstym kożuszkiem z włosków,  
które chronią delikatną roślinkę przed zimnem.      
 
 
 

  
Zawilec—osiąga wysokość od 15 do 45 cm i chętnie rośnie 
 w półcieniu, bądź umiarkowanym słońcu na glebie zarówno  
   suchej jak i wilgotnej. Chętnie również rośnie w terenie lesistym.  
   Rośliny te rosną w grupach tworząc bujne, gęste, rozłożyste  
  listowie o odcieniu ciemnej zieleni. Zawilec zaczyna zakwitać w 
marcu, najsilniejsze kwitnienie następuje w kwietniu i kończy się w 
maju.   Po wydaniu owoców liście zawilców pozostają widoczne w 
runie leśnym jeszcze do lata.     
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Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 

@@@ 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 
- Koń ciągnie furę. 
- A teraz w trybie rozkazującym. 
- Wio! 

@@@ 

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć "rowerek". Je-
den z chłopców nie rusza nogami. 
- Dlaczego nie ćwiczysz ? 
- Bo ja teraz jadę z górki... 

 

1.Trzy litery weź z myszki,                   
trzech dostarczy ci pszczoła. 
W niej się uczysz i bawisz, 
To kochana…                                         1.Szkoła    
 
2.Po tablicy biega, skacze, 
kreśląc na niej białe znaki. 
Wszyscy ją ze szkoły znacie. 
Czy zgadniecie - kto to taki?                  2 .Kreda   
 
3. Różnobarwne tancerze  
tańczą po papierze, 
obcasiki ostre mają 
na pewno ich wszyscy znają.                   3.Kredki   
 
4.Oto zagadka jest książkowa! 
Dziesięć liter ma to słowo, 
a na końcu jest w nim - teka;  
Książka tam na ciebie czeka,                  4. Biblioteka 
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Przekaż 1%    
 

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

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzy-
stać na zakup pomocy dy-
daktycznych dla naszych 
uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak 
wypełnić druk PIT. 
 

 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
 

Prowadzonej przez Pana Bernarda Kasperczyk 
 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Warto Być Dobrym"  

 Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinar-
na kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre posta-
wy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw,        
a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. 

 Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce naj-
większej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje 
się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko 
miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się 
postawy młodych ludzi. 

 Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie 
tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem gór-
skim. 
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