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Zapraszamy na wycieczkę po 
Hiszpanii! 

Weź w plener coś do czytania. 
Może skorzystasz z naszych 
propozycji? 

A może wolisz spędzić 
czas przed telewizo-
rem? Tu również ma-
my dla Ciebie propo-
zycje. 

Kącik przyrodniczy opo-
wie o gekonach. 

Najlepsi piłkarze światowi... 



Str. 2  

Z okazji Świąt Wielkanocnych 4 kwietnia 2012 roku w naszej szkole odbyło się przedstawie-
nie pasyjne.  W oparciu o przekaz ewangeliczny młodzi aktorzy pod kierunkiem Pani Haliny 
Kauch przygotowali inscenizację ukazującą  mękę Jezusa Chrystusa. W jej realizacji pomagały 
także Panie: Mariola Cichon,    Anna 
Kolenda, Ewelina Ogaza oraz pozo-
stali pracownicy szkoły.  szkoły. Wy-
stawione Misterium to nie tylko zwy-
kłe przedstawienie. To opowieść naj-
ważniejszej historii w dziejach ludz-
kości, a zarazem tego, w co wierzy-
my. Inscenizacja pozwala zbliżyć się 
do wydarzeń, które miały miejsce 
00 lat temu. Widowisko zaprezento-
wane przez uczniów z klas od czwar-
tej do szóstej wzbogacono występem 
chóru, który wykonał pieśni tradycyj-
ne, współczesne oraz zaczerpnięte z 
psalmów biblijnych. 

 

3 kwietnia 2012 roku ucznio-
wie klasy szóstej pisali swój 
pie rwszy ważny tes t -
sprawdzian kompetencji. 
Wszyscy musieli przyjść 
ubrani na galowo. W tym 
dniu nie było zajęć. Test trwał 
60 minut i zawierał 26 zadań. 
Życzymy powodzenia następ-
nej klasie:) Dzień później      
z podobnym sprawdzianem 
zmierzyli się uczniowie klas 
piątych.  
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16 kwietnia 2012 
Uczniowie naszej szkoły Wiktoria Kainka, Wiktoria Wagner       
i Piotr Osadnik biorą udział w konkursie zorganizowanym 
przez  WODiP o nazwie „WODiP-owe OSCARY”. DO komisji 
wysłane zostały materiały w postaci filmu i plakatu o naszej 
szkole. Czekamy na rezultaty pracy wykonanej przez uczniów    
i życzymy szczęścia. Uczniowie prace wykonywali pod okiem 
Pani Jadwigi Pszon-Chwedyny i Pana Bernarda Kasperczyka. 

17 kwietnia 2012 
"ŚLADY PRZESZŁOŚCI" to program ogólnopolski, 
organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
która jest niezależną instytucją edukacyjną. Główną 
ideą programu jest to, by uczniowie wyruszyli w teren 
w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych 
przedmiotów codziennego użytku, fascynujących histo-
rii. Odkryte obiekty, miejsca biorą pod swoją opiekę      
i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła. Uczniowie na-
szej szkoły pracowali w tym roku na projektem 

"STUDZIONKA - ŚLĄSKA WODZICZKA" i zajmowali się popularyzacją wiedzy na temat ko-
ścioła pod wezwaniem Nawiedzenia Najswiętszej Marii Panny oraz znajdującego się tam źró-
dełka wody o cudownych właściwościach.. Uczniowie: Karolina Azarczyk, Dominika Ciapa, 
Magdalena Gruntkowska, Agnieszka Marek, Katja Niszalke, Laura Jąderko, Jaśmina Michałów, 
Dominika Wątroba, Angelika Wientzek oraz Jakub Żołowicz, przygotowali kartę zabytku, wy-
konali prezentację multimedialną oraz przygotowali wystawę zdjęć, dokumentujących zabytek. 

20 kwietnia 2012 
Projekt „Zaczarowany Świat” jest projektem WODiP – owskim realizowanym przez trójkę na-
szych nauczycieli : Panią Małgorzatę Kasperczyk, Panią Annę Kolenda i Panią Mariolę Ci-
chon.  Celem głównym projektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych 
na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie, jakości procesu kształcenia    
z wykorzystaniem narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodat-
kowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji.  
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1. Z podanych sylab ułóż 5 nazwisk autorów znanych i lubianych książek dla dzieci  i młodzieży. 

Sylaby: KA, KI, KU, LING, MA, NAC, NIE, ROW, SIC, SIE, SKI, , SZKLAR, SZYŃ,    
…....……………………………………………………………………………………… 

2. Z podanych wyrazów utwórz nazwiska popularnych autorów. Książki tych autorów możesz wypożyczyć w 
naszej bibliotece. 

 MINEL 

 TIWUM 

 KARCZOK 

 IWANT 

 EFODE 

 SIECISKA 

3. Uzupełnij tytuły książek o brakujący wyraz. 

 Kubuś ....................................... 

 ............. Matołek 

 Miś ............................................ 

 .................z Bullerbyn 

 Przygody Tomka ....................... 

 ................ Kruzoe 

 Ania z ........................ Wzgórza 

 Szatan z ..................... klasy 

 Nie ................. Koziołku 

 ………….. kaczątko 

Rozwiąż krzyżówkę:  
1.Co to jest? Każde dziecko lubi go lepić ze śniegu. 
2.Rudy mieszka w norze i poluje w borze. 
3.Gdy ją obieramy, łezki ocieramy. 
4.Stary lub młody. Rosną w nim grzyby i jagody. 
5.Jakie to zwierzę z bajek ma takie zwyczaje, że chce po-
łknąć wnuczkę,  więc babcię udaje? 
6.Leci, brzęczy z daleka. Każdy od niej ucieka. 
7.Kim jest dla ciebie syn twego dziadka? 
8.Dziur ma sporo czasami, zjesz go na kawałku chleba. 
9.Wlazł sobie na płotek i mruga.                                                                                                                                              
10.Wąsy mam, szczypce mam. Kto ja jestem? Zgadnij sam. 
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Arjen Robben– holenderski piłkarz grający na pozycji ofensywnego 
pomocnika lub napastnika w Bayernie Monachium. Wicemistrz świa-
ta z 2010 roku. 

Kariera 
Początkowo występował w FC Groningen. 3 grudnia 2000 roku za-
debiutował w Eredivisie w zremisowanym 1:1 meczu z RKC Waal-
wijk[1]. Pierwszego gola strzelił 11 marca 2001 w spotkaniu z Ajak-
sem Amsterdam[2]. W sezonach 2000/2001 i 2001/2002 regularnie 
występował w pierwszym zespole Groningen. W 2002 roku prze-
szedł do PSV, w którym szybko wywalczył miejsce w podstawowym 

składzie. W sezonie 2002/2003 w rozgrywkach holenderskiej ekstraklasy zdobył 12 bramek, 
przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa kraju. Ponadto w 2003 roku wraz z PSV wywal-
czył Superpuchar Holandii (w meczu  z Utrechtem strzelił jednego z trzech goli dla swojego 
zespołu). Latem 2004 roku za 12 milionów funtów przeszedł do Chelsea. Pierwszego gola 
dla Chelsea strzelił 2 listopada w spotkaniu Ligi Mistrzów z CSKA Moskwa, zapewniając 
swojemu zespołowi zwycięstwo 1:0. W latach 2004–2007 regularnie występował w londyń-
skiej drużynie, wraz z nią wywalczył m.in. dwukrotnie mistrzostwo Anglii (2005, 2006). W 
sierpniu 2007 roku został zawodnikiem Realu Madryt. Wraz z madryckim klubem zdobył mi-
strzostwo kraju (2008) oraz Superpuchar Hiszpanii (2008). 
Latem 2009 roku przeszedł do Bayernu Monachium. W sezonie 2009/2010 wraz z Bayernem 
dotarł do finału Ligi Mistrzów . 

 

Joey Jordison ist einer der bestn Schlagzeugspieleer der Welt. 
Er is der drummer von der Gruppe Slipknot und ist der gitarisst 
der gruppe Murderdolls. Joey ist ein Multi instrumentalist er 
spielt Gitarre, Schlagzeug und Bass Gitarre. 
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Począwszy od IX wieku p.n.e. Półwysep Iberyjski był terenem 
ekspansji licznych ludów i państw (Celtów, Fenicjan, Greków czy 
też Kartagińczyków). W II wieku p.n.e. na półwyspie pojawili się 
Rzymianie. W V wieku na tereny obecnej Hiszpanii wdarli się Wi-
zygoci i stworzyli tam własne królestwo. W roku 711 z obszarów 
północnej Afryki na Półwysep Iberyjski przedostały się wojska 
arabskie pod wodzą Tarika, które błyskawicznie podbiły prawie 
cały półwysep. Niewielkie królestwa chrześcijańskie na północy 

rozpoczęły rekonkwistę, która zaowocowała ostatecznym wyparciem Maurów w 1492. Przywódcą i 
pierwszym królem, zgodnie z tradycją, był don Pelayo, prawdopodobnie szlachcic wizygocki, który 
razem z innymi schronił się w górach Asturii przed napierającymi z południa wojskami muzułmań-

skimi. W ten sposób powstało pierwsze mini królestwo chrześcijań-
skie, które rozpoczęło powolną walkę z najeźdźcami muzułmańskimi. 
Z tych drobnych państw chrześcijańskich z czasem wyłoniły się dwa 
silne królestwa: Kastylia i Aragonia. Rozkwit i ekspansja powstałej z 
połączenia obu tych państw Hiszpanii były przede wszystkim związa-
ne z podbojami kolonialnymi w Ameryce i zdobyciem wielkich bo-
gactw. Dzięki mocarstwowej polityce kraj stał się supermocarstwem 

w Europie Zachodniej. Stracił jednak tę pozycję na skutek osłabienia, upadku gospodarczego i wy-
niszczających (przegrywanych) wojen z Francją Ludwika XIV. Problemy z następstwem tronu w 
XVIII wieku doprowadziły do wojny o sukcesję hiszpańską, która w znacznym stopniu osłabiła 
państwo. Około 1825 wielkie imperium hiszpańskie przestało praktycznie istnieć. Spowodowane to 
było zbyt długim złym zarządzaniem, niesprawiedliwym ładem społecznym i, przede wszystkim, 
inwazją Napoleona, który rozprzestrzenił idee wolnościowe w Ameryce. Hiszpania na krótko dosta-
ła się pod wpływy Francji. Wkrótce powróciła dynastia Burbonów i 
stopniowo kraj stawał się biednym prowincjonalnym królestwem. Na 
początku XX wieku Hiszpanią rządziło kilku dyktatorów – częste niepo-
koje społeczne skompromitowały monarchię i w 1931 proklamowano 
republikę. W latach 1936-1939 kraj ogarnęła wojna domowa. W jej wy-
niku władzę w kraju przejęli nacjonaliści pod wodzą generała Francisco 
Franco. Po śmierci Franco w 1975, władzę przejął wyznaczony przez 
niego na następcę książę Jan Karol z dynastii Burbonów. Przywrócono 
monarchię (formalnie istniała już od lat 40., a Franco pełnił funkcję re-
genta), a król wprowadził w kraju demokratyczne reformy. W 1982 Hiszpania wstąpiła do NATO, a 
w 1986 stała się członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (która później została przekształ-
cona w Unię Europejską). 



Str. 8  

1.Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy? 
2.Dlaczego bumerangi wracają? 
3.Dlaczego skóra( szczególnie na palcach u rąk i nóg)marszczy się podług im zanurzeniu 
w wodzie? 
4.Dlaczego tuż  przed opadami deszczu albo przed burzą chmury zmieniają kolor na 
ciemnoszary? 
5. Dlaczego mocny klej nie klei się do wnętrza swojej tubki? 

Odpowiedzi w następnym wydaniu gazetki. 

Przybiega dziecko na stację benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko ! 
- Co jest ? Pali się ? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

Pani od polskiego pyta Jasia: 
- Jeżeli powiem "jestem piękna", to jaki to będzie czas? 
- Z całą pewnością przeszły! 

Jasio daje babci cukierka. Po chwili wchodzi do pokoju babci i pyta: 
- Babciu, smakował Ci cukierek? 
- Tak, całkiem dobry-mówi babcia! 
Jasio na to: 
- To dziwne. Marysia go wypluła, pies go wypluł a tobie smakuje. 

Jak myślisz? 
Łabędź czy wiewiórka? 
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,,Nieuczciwy casting” Wich Henriette  
 To kolejna część serii detektyw stycznej dla dziewczyn!  

 Dziewczyny bardzo sprytnie prowadzą śledztwa i demaskują prze-
stępców. Tym razem wyczuły jakieś oszustwo dotyczące castin-
gu... Czy uda im się rozwikłać niecodzienną zagadkę? 

 
„Felix, Net i Nika” Kosik Rafał 
To kolejna część przygód przyjaciół z gimnazjum. Czy dzisiejsza 
rzeczywistość różni się od tej, którą pamiętasz z wczoraj? Zawodzi 
Cię pamięć czy cały świat próbuje Cię oszukać? Jeśli tak jak Felix, 
Net i Nika przeszedłeś przez Pierścień - po drugiej stronie czeka 
Cię wiele niespodzianek. Przygody, humor, gimnazjalne miłości - 
tego jak zwykle w książkach "Felix, Net i Nika" nie zabraknie! 

Film:"Lemoniada Gada.'' 

Pięcioro zainteresowanych muzyką uczniów Mesa High: Olivia, Mo, Charlie, Stella i Wen spotyka się 
za karę po lekcjach. Decydują się założyć garażowy zespół o nazwie Lemonade Mouth. Początkowo 
zespół ma niewielu fanów, ze względu na popularność lokalnego szkolnego zespołu rockowego Mud-
slide Cruch. Jednak Lemoniada się nie poddaje, postanawia wziąć udział w szkolnym koncercie z okazji 
Haloween. Zespół wykonuje tam swoją nową piosenkę Determinated i zdobywa zaufanie uczniów. Jed-
nak pojawiają się również przeciwnicy grupy - w tym Cruch którzy sabotują zespół Stelli gdy tylko jest 
to możliwe. Po występie podczas Haloween dyrektor zabrania Lemoniadzie dalszych występów na 
terenie szkoły. Wtedy Wen załatwia koncerty w pewnej pizzerii. Niedługo później pojawiają się prob-
lemy: Wen podbija oko, Olivia traci głos, Charlie łamie palce, a Mo ma gorączkę. Zbliża się znany 
konkurs muzyczny "Zostań Gwiazdą" w którym jak co roku Mudslide Cruch zajmuje dominującą pozy-
cję; Lemoniada przegrywa konkurs z powodu swoich problemów, jednak widownia pomaga zespołowi 
i zaczyna śpiewać. Wtedy chłopak Mo, członek zespołu Mudslide Cruch postanawia pomóc swojej 
dziewczynie i odchodzi z kapeli. Sytuację komplikują jednak rodzice każdego z członków grupy. 
Wszystko powoli zaczyna się układać, Olivia zdobyła się na odwagę by napisać list do swojego ojca, 
przebywającego w wiezieniu. Opowiada o wszystkim co spotkało ją od czasu przyjazdu Stelli do mo-
mentu przegranej w konkursie. Na koniec dowiadujemy się że Lemoniada Gada gra koncert w Nowym 
Jorku, w Madison Square Garden, śpiewając swoją kultową piosenkę. "Breakthough". 
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Quiz 

Jaką piosenką jest ''Breakthough"?                        

............................................. 

Gdzie znajdował się ojciec Olivii? 

............................... 

Jak nazywał się zespół rockowy? 

............................................. 

Do jakiej szkoły chodzi Mo? 

........................... 

Jak nazywał się chłopak Mo? 

............................... 

Wymień imiona członków zespołu Lemoniada Gada. 

............................................................................................................ 

GEKON LAMPARCI 

Gekony z rodzaju Eublepharis zamieszkują pustynne i półpustynne górskie tereny Azji 
Mniejszej i Środkowej (Turcja, Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, Turkmenistan i północ-
no-zachodnie prowincje Indii). Można spotkać je na wysokościach do 2100 m. n.p.m. 
Do rodzaju Eublepharis zaliczanych jest 5 gatunków. Gekony te określa się powszechnie 
mianem Gekonów lamparcich. W hodowlach spotykani są praktycznie wyłącznie przed-
stawiciele gatunku E. macularius, głównie pochodzących z Pakistanu. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI 
 

„Dawno, dawno temu była sobie opowieść" to hasło tegorocznych ob-
chodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Święto to przypa-
da   02 kwietnia  w rocznicę urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa 
Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnianie             
książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych   w bi-
bliotece szkolnej. Baśnie Andersena większości dzieci jest znana, jednak 
są  i tacy, którzy sięgają po jego twórczość po raz pierwszy. Zwłaszcza 
uczniowie klasy I, którzy na początku miesiąca  zostali włączeni do Gro-

na Czytelników. Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłod-
szych, regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek. Obejrzeli zbiory gromadzone 
w bibliotece oraz przygotowane specjalnie na tę okazję wystawki książek 
nowych oraz książek starych i zniszczonych. Skupione i poważne uroczy-
ście przyrzekły, że będą kochać książki, korzystać z ich mądrości i sumien-
nie wypełniać obowiązki czytelnika. Po tym nastąpiło uroczyste pasowanie. 
Młodzi Czytelnicy zostali  nagrodzeni pamiątkowymi zakładkami. 
 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 
 

     23 kwietnia przypada Światowy dzień Książki i Praw Autorskich. Pomysł święta zrodził się 
w Katalonii, gdzie w 1926 roku wystąpił z nim wydawca Vicente Clavel An-
dres.   23 kwietnia jest w katalońskiej tradycji hucznie obchodzonym świętem 
narodowym, jako dzień jej patrona, Św. Jerzego. Zgodnie z długą tradycją      
w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mający-
mi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka.  Z czasem ko-
biety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. 
W 1995 roku UNESCO wpisało tę datę do swego kalendarium jako Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich. W tym dniu organizowane są akcje promu-
jące czytelnictwo, tego dnia można też liczyć na rabaty  w księgarniach.  
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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 dydak-
tycznych dla naszych uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak wy-
pełnić druk PIT. 
 

 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Warto Być Dobrym"  

 Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna 
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, uczą-
ca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw,        a także pre-
miująca zachowania prospołeczne i wolontariat. 

 Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej 
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 ponadgimnazjalnych, który 
każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i 
z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim. 
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