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Zamieszczamy  regulamin 
przyznawania tej prestiżowej 
odznaki. Poczytaj, może 
masz szansę ją zdobyć? 

Rozlicz się z biblioteką 
przed wakacjami! 

Znowu mamy dla 
Was coś ciekawego 
do czytania! 

Co robiliśmy w ma-
ju? Czy mamy nowe 
sukcesy sportowe? 
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11 maja 2012  Przy-
jęcie Sakramentu I 
Komunii Świętej to ważne w yda rze n ie   
w życiu człowieka. Uczniowie naszej pararii 
po raz pierwszy przyjmować będą Pana 
13.05.2012r.Z tej okazji koledzy i koleżanki 
klas drugich złożyli im najszczersze życze-
nia. Życzyli, aby  w ich sercu na zawsze za-
gościł Bóg dobroci  i miłości. Zaśpiewali pio-
senki wyuczone przez wychowawczynię. Na 
Pamiątkę każde dziecko otrzymało ręcznie 
wykonana kartkę. Z ciepłymi słowami zwrócili się do uczniów. Ksiądz Proboszcz, Dyrektor 
i wychowawczynie. Nad całością czuwała Pani Halina Kauch. 

17 maja 2012  17 maja 2012 nasza szkoła gościła Panią Helgę oraz 
Pana Michaela Brandt, którzy przybyli do Ujazdu, aby zobaczyć         
i ocenić efekty projektu edukacyjnego „Europa”. Państwo Brandt od 
6 lat wspierają szkołę w Ujeździe poprzez zakup książek, gier, płyt, 
filmów, pomocy dydaktycznych, pomoc w przeprowadzaniu projek-
tów oraz organizowanie szkoleń dla nauczycieli języka niemieckie-
go. 17 maja Państwo Brandt uczestniczyli w „Dniu Europejskim”, 
który w tym roku miał inny, niż zazwyczaj charakter. Uczniowie 
pracowali w tym dniu metodą „stacji uczenia się”. Ich zadaniem by-
ło wykonanie 17 zadań, 

dzięki którym dowiedzieli się wielu ciekawych rze-
czy na temat Europy oraz Francji, kraju, który 
szkoła w Ujeździe wylosowała dwa lata temu, 
przystępując do projektu. Dzieciom najbardziej po-
dobała się stacja, przy której mogli spróbować spe-
cjałów kuchni francuskiej oraz zadanie polegające 
na ułożeniu z kartonów modelu wieży Eiffla. 
Uczniów, którzy w ostatnich dwóch latach brali ak-
tywny udział w projekcie Państwo Brandt zaprosili 
na jego podsumowanie do Raszowej  
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09 maja 2012 Angelika Wientzek, Magdalena Gruntkowska, Dominika Garbas, Ewa Kolus, 
Karolina Azarczyk, Iwona Szymroszczyk, Aneta 
Zych, Agnieszka Marek, Wiktoria Wagner, Ewelina 
Socha, zagrały w Finale Wojewódzkim piłki siat-
kowej dziewcząt w Łubnianach zdobywając IV mie-
jsce. W finale brały udział drużyny PSP Do-
maszowice, PSP Chróscice, PSP Łubniany, PSP 
Ujazd. Grano systemem każdy z każdym. Uczennice 
pod okiem wuefisty Marcina Napieracza jeszcze w 
marcu wywalczyły II miejsce w półfinale wojewódz-
kim w Chróscicach, ta lokata dała im przepustkę do 
Finału Wojewódzkiego. Młode uczennice pokazały 
że potrafią grać w piłkę siatkową. W całych elimi-
nacjach brały udział 24 szkoły podstawowe. Gratulujemy dziewczętom udziału                  w 
Finale Wojewódzkim.  

18 maja 2012   
18 maja 2012 w szkole podstawowej w Raszowej odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli 10 
szkół, które objęte są patronatem Pani Helgi Brandt oraz jej fundacji „Anna – Zukunft für Kin-
der“. Przez ostatnie 2 lata szkoły te brały udział w realizacji projektu edukacyjnego „Europa”. 
Dzieci pod okiem nauczycieli j. niemieckiego: pani Gizeli Gorki oraz pani Małgorzaty Sopały 
poznawały informacje na temat Unii Europejskiej oraz dokładniej zajmowały się jednym z jej 
członków. Dla szkoły w Ujeździe była to Francja. 
Podczas spotkania w Raszowej poszczególne szkoły prezentowały efekty swojej pracy: były tań-
ce, śpiewy, przedstawienia, stoiska z tradycyjnymi potrawami, quizy, konkursy i zabawy. Po czę-
ści oficjalnej dzieci wzięły udział w festynie europejskim oraz w rozgrywkach sportowych: był 
park linowy, ścianka wspinaczkowa, kule wodne, nauka żonglowania, pokaz szczudlarzy, nauka 

tańca irlandzkiego i wiele innych atrakcji. Or-
ganizatorzy zadbali także o poczęstunek: na 
dzieci czekały darmowe drożdżówki, lody, 
pizza, napoje oraz tradycyjne potrawy z róż-
nych krajów europejskich. Odbyły się także 
mini mistrzostwa w piłce nożnej, w których 
drużyna z Ujazdu zajęła 3 miejsce. Festyn za-
kończył się odśpiewaniem hymnu Unii Euro-
pejskiej oraz zjedzeniem wielkiego europej-
skiego tortu.  Sponsorem wszystkich atrakcji 
byli Państwo Brandt. 
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motocykl firmy Kawaasaki zaprezentowany 

 
 

Ciekawostki z dziejów książki… 
 

Książka zrodziła się w odległej starożytności a jej rozwój 
wiązał się z powstaniem pisma. Kształt tej pierwotnej książki 
znacznie odbiegał od dzisiejszego. Używano najrozmaitszych 
materiałów w  celu utrwalenia tekstu: liści palmowych, kory 
i łyka drzewnego, płótna, metalu i skóry.   

      Gliniana tabliczka z odciśniętym na niej pismem klinowym 
to jedna  z najdawniejszych form książki. W ten sposób utrwala-
no i przekazywano myśli ludzkie co najmniej 3 tys. lat p.n.e.      
w Mezopotamii.  

Pergamin to materiał piśmienniczy wyrabiany ze specjalnie 
wyprawionej skóry zwierzęcej. Był on bardzo kosztowny, ale zarazem trwały. Pergaminowe 
arkusze zaczęto składać i zszywać dając w ten sposób  znacznie praktyczniejszą od zwoju for-
mę książki- kodeks.   

Papier wynaleźli Chińczycy na przełomie II i I wieku p.n.e., podobno przypadkowo przy 
myciu jedwabnej waty rozpostartej na matach, które polegało na zwilżeniu jej i biciu kijami. 
Po zdjęciu wypranej waty na matach zostawała cienka warstwa nieznanego tworzywa, która 
po wyschnięciu nadawała się do pisania. Chińczycy szybko zastąpili włókna jedwabiu włók-
nami roślinnymi, szmatami lnianymi i starymi sieciami rybackimi. Te surowce dominowały w 
wytwarzaniu papieru do połowy XIX wieku.    W Chinach i Japonii do dziś wytwarza się 
prócz zwykłych książek - książki zwoje. Są to zwykle cykle obrazków malowanych ręcznie, 
którym towarzyszy krótki wypisany pędzelkiem tekst.   
       Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Biblię przetłumaczono na 310 języków, 
a jej fragmenty na dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem wydru-
kowano ok. 2mld 500mln egzemplarzy Biblii.  
       Na powstanie jednej 100 kartkowej książki potrzeba 2-3 drzewa średniej wielkości. Dla-

tego coraz częściej produkuje się papier z makulatury.  
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Rozwiąż poniższe rebusy a dowiesz się jakie hasła promujące bibliotekę i czytelnictwo ukryły 
się pod obrazkami. 
 
1. 

         nik=le            a=ze  
 
 
   …………..                ……………..                     w                   ………….. 
 
2.  
    
           
 
 
                                                                                            
           
         g=m+ owe                                   np.: poniedziałek,                                                    
                                                                  środa wtorek,  
 
           ….. …….                                        …………                                  …………… 
 

Drogi Czytelniku! 
Czy nie zapomniałeś o czymś?   

Zalegasz z oddaniem książki z biblioteki?  
Ale już ruszaj do biblioteki!! 
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1.  Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy? 
Działają tu dwa mechanizmy. Po pierwsze, pingwin może kontrolować szybkość przypływu krwi do stóp 
zmieniając średnicę naczyń tętniczych. Przy niskich temperaturach przypływ zostaje zmniejszony, a przy 
wyższych – wzrasta. Dodatkowo pingwiny są wyposażone w „przeciwsobne wymienniki ciepła” 
2.   Dlaczego bumerangi wracają? 
Większość bumerangów wcale nie wraca. Nigdy też nie były z myślą o tym robione. Bumerangi zostały 
zrobione na polowania i walki. Ten przedmiot  to jakby dwa wirujące skrzydła samolotu. Przed rzutem 
bumerang trzyma się pionowo, ponieważ podczas lotu obraca się jego górne ramię. 
3.   Dlaczego skóra( szczególnie na palcach u rąk i nóg)marszczy się podług im zanurzeniu w wo-

dzie? 
Końce palców u dłoni i u stup są pokryte wytrzymałą i grubą warstwą skóry, która po długo trwałym na-
moczeniu wchłania wodę i się rozszerza. Na palcach zaczyna wtedy brakować jej miejsca, dlatego musi się 
od kształtować. 
4.   Dlaczego tuż  przed opadami deszczu albo przed burzą chmury zmieniają kolor na ciemnoszary? 
Zwykle chmury są białe, bo światło, które na nie świeci, rozpraszane jest przez tworzące je małe cząstki 
lodu lub wody. Jednak gdy wzrasta rozmiar tych cząsteczek – a właśnie 
tak dzieje się tuż przed deszczem – rozpraszanie światła jest stopniowo 
zastępowane przez absorpcję. 
5.   Dlaczego mocny klej nie klei się do wnętrza swojej tubki? 
Mocne kleje nie kleją się wnętrza tubki, ponieważ zawiera ona tlen w po-
staci gazowej, a nie zawiera wody. Tlen hamuje proces klejenia ,podczas 
gdy woda jest jego katalizatorem. 
 

 
1.Wymień główne postacie. 
...............,..............,...............,............,.............. 
2.Gdzie Cody chciał spędzić ferie? 
....................................................... 
3.Czemu Cody chciał być jedynakiem? 
......................................................................... 
4.Dlaczego Bailey zerwała z Codym? 
..................................................................................... 
5.Co się stało z samochodem? 
1...................................................................... 
2...................................................................... 
6.Do czego Zack'owi był potrzebny samochód? 
1..................................................................... 
2...................................................................... 
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„Zemsta sy-
ren” 
To kontynu- acja niezwykłej serii o czaro-
dziejach. Smoczy wierzchowiec Septimusa - Ogniopluj - spadł 
ranny na nieznaną wyspę...  
W cieniu wygasłej latarni morskiej rozegrają się niesamowite 
wydarzenia z udziałem zaginionej przed wiekami czarodziejki, 
okrutnego żeglarza i dżinów...  
 
„Na tropie sensacji” 
Czas na zagadkę kryminalną! 
 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mieszkańcy domu nr 11 
w zaułku Woltera to zwykli lokatorzy, jakich wiele w pary-
skich kamienicach. Ale pozory mylą! 
Co łączy właściciela antykwariatu, listonosza, gospodynię 
domową, słynnego adwokata i trójkę nastolatków?   

 

„Nie ma to jak bliźniaki” 
Cody Martin planuje na ferie wiosenne otrzymać staż w prestiżowym ośrodku badaw-
czym, by mieć stypendium do Yale, lecz jego dziewczyna Bailey,ma inne pla-
ny.Tymczasem Zack, nie odstępuje go na krok w celu otrzymania samochodu Cody'ego. 
W wyniku braterskiej kłótni list, który Cody napisał dla Bailey o stażu, wypada w daleką 
stronę statku S.S. Tipton. Kiedy Bailey dowiaduje się o tym, że jej chłopak ma inne plany 
na ferie, zrywa z nim. Zack idzie za Codym do ośrodka badawczego. Na-
gle zauważa piękną dziewczynę i chcąc zrobić na niej wrażenie, niechcą-
cy niszczy falochron łodzią podwodną. Przez to, Cody traci staż i posta-
nawia przestać być bratem Zacka. Doktor Spaulding, który jest właścicie-
lem ośrodka badawczego, mówi braciom, że pomimo tego, iż Cody stracił 
staż, będą mogli wziąć udział w prowadzonym przez ośrodek Gemini 
Project projekcie, który zajmuje się relacjami między bliźniakami. Pod-
czas pobytu na obozie Gemni … 
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W połowie IV tysiąclecia p.n.e. rozpoczął się napływ 
na tereny obecnej Bułgarii plemion koczowniczych                  
z Azji Środkowej.  W V wieku p.n.e. jedno z plemion 
trackich utworzyło nawet organizm państwowy – Kró-
lestwo Odrysów. Tereny te zdobyli Rzymianie                    
i w pierwszej połowie I wieku (6 – 9 r. n.e.) pomiędzy 
Dunajem a pasmem Starej Płaniny utworzyli rzymską 
prowincję Mezję, która w roku 86 n.e. została podzie-
lona na Mezję Dolną i na Mezję Górną. W połowie I w. 
n.e. na południe od Starej Płaniny powstała rzymska 
prowincja Tracja. Z czasem tereny obecnej Bułgarii 
stały się miej-
scem najazdów 
Hunów i Gotów.  
W VI wieku te-

reny te zaczęły zasiedlać pasterskie plemiona słowiań-
skie, które zostały podbite ok. roku 680 przez Protobuł-
garów. Bułgaria powstała w 681 roku, założona przez 
Asparucha. Chan Borys I Michał został ochrzczony 
przez duchowieństwo greckie w przeddzień Zielonych 
Świąt 25 maja 864 roku. Otrzymał na cześć cesarza bi-

zantyjskiego Michała III, swojego ojca 
chrzestnego, imię Michał. Powstało potężne 
państwo ze stolicą w Plisce (od 895 w Pre-
sławiu), które trwało w okresie 681–1018. 
W 915 r. Symeon przyjął tytuł cara. Od 
1018 tereny Bułgarii zostały ostatecznie 
podbite przez Bizancjum i pozostawały pod 
władzą Bizantyjczyków do 1185 mimo an-
tybizantyjskich powstań ludowych. 
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Nauczyciel zadaje pytanie: 
- Jasiu, co dla nas jest ważniejsze: Słońce czy Księżyc? 
- Księżyc oczywiście. 
- A dlaczego Księżyc? 
- Bo Księżyc świeci w nocy, gdy jest ciemno, a Słońce za dnia, kiedy i tak jest jasno! 

@@@@ 
Jasiu przyniósł fatalną uwagę w dzienniczku. Zdenerwowany ojciec pyta go podniesionym głosem. 

- Powiedz mi, co ty właściwie robisz na lekcjach? 
- Przeważnie czekam na dzwonek - odpowiada Jaś. 

@@@@ 
Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi, kto to był Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Siwy, Kapiszon i Długi? 
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 
- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

@@@@ 
-Powiedz mi Jasiu, kto jest najgrzeczniejszy w waszej klasie? 

- Pan nauczyciel. 
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Regulamin przyznawania odznaki  
 

Złota Tarcza Absolwenta”- odznaka ustanowiona w roku szkolnym 20011/2012 na 
wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły, Samorządu Uczniowskiego. 

„Złotą Tarczę Absolwenta” może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki 
wymienione w poniższych siedmiu punktach: 

Uzyskuje w klasie szóstej na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 5,0. 
Uzyskał w klasie IV i V świadectwo z wyróżnieniem 

(paskiem). 
Posiada wzorową ocenę z zachowania. 
Otrzymuje minimum 35 punktów ze sprawdzianu przepro-

wadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
podsumowującego naukę w  szkole podstawowej. 

Jest wybitnie aktywny w szkole i poza nią przez wszystkie 
lata nauki. 

Bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach i innych 
współzawodnictwach na szczeblu co najmniej powiato-

wym. 
Szczególnymi osiągnięcia-
mi rozsławia dobre imię 
szkoły. 
Dyrektor szkoły ma prawo 
decydować o przyznaniu odznaki w  przypadku szczegól-
nych osiągnięć na rzecz środowiska a nie  wymienionych 
powyżej. 
Do w/w nagrody mogą zgłaszać uczniów wychowawcy, 
członkowie Rady Pedagogicznej i opiekunowie organiza-
cji społecznych, składając wniosek do Rady Pedagogicz-
nej z wyszczególnieniem spełnionych kryteriów i dokład-
nym opisem wypełnienia warunków zawartych w punkcie 
4 i 6. 
„Złotą Tarczę Absolwenta” przyznaje uczniom Rada Pe-

dagogiczna szkoły mocą uchwały po dokładnym zapoznaniu się i przeanalizowaniu treści 
wniosku. 
Odznaka zostaje wręczona uczniowi podczas uroczystości w ostatnim dniu nauki szkolnej. 
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Pokoloruj obrazek 
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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 
 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:  29 czerwca 2012 r. 
Wakacje: 30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r. 

Redaktor naczelny:  Marcin Klyta 
Zastępca:  Piotr Osadnik 
Skład:  Laura Jonderko, Jaśmina Michałów, Magda Gruntkowska, 
Karolina Azarczyk, Aleksandra Przybyła, Angelika Wientzek,     
Dominika Wątroba, Agnieszka Marek, Wiktoria Pawletko 

OPIEKUN:  
Joanna Hermanowicz 
KOORDYNATOR: 
Jadwiga Pszon-Chwedyna 
WSPÓŁPRACA: 
Ewelina Ogaza 
SKŁAD KOMPUTEROWY:  
Bernard Kasperczyk 


