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ZAMAWIAMY SŁOŃCE NA DWA MIESIĄCE!! 
Hej - ho! Wakacje już 
blisko!  
Czas śmignął galopem, 
w skok.  
W teczkach, zeszytach, 
tornistrach  
niesiemy ten szkolny 
rok. 
Co z niego w głowach zostało? 
A w oczach? A w sercach co? 
Chyba niemało, niemało... 
 

Nawet ci, co rzadko się śmieją,  
co już z natury są ponurzy —  
latem też weseleją  
i przestają się chmurzyć. 

Jak dotrwać do wakacji.  
Poradnik ucznia. 

Żegnamy 
się na dwa 
miesiące! 

Najważniejsze wy-
darzenia z życia 
szkoły  
w fotograficznym 
skrócie :) 
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1 września 2011. Inaugu-
racja roku szkolnego. 

Pamiętacie? 

Przegląd najciekawszych wydarzeń roku      
szkolnego 2011/2012 w fotograficznym skrócie 

4 września 2011. Dożynki 
gminne. 

21 września 2011. Szkoła na ro-
werach. 

11 października 2011. Święto 
Edukacji Narodowej 
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28 października 2011. 
Odbył się apel z oka-
zji Wszystkich Świę-
tych oraz sprzątali-

śmy pobliskie cmenta-
rze 

9 listopada 2011. Uczciliśmy 
uroczyście Narodowy Dzień Nie-

podległości. 

10 listopada 2011. Przyjęcie pierw-
szoklasistów w poczet uczniów na-

szej szkoły. 

21 września 2011. Kolejna edycja 
Śląskiego śpiewania. 
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motocykl firmy Kawaasaki zaprezentowany 

6 grudnia 2011. Wizyta Świętego 
Mikołaja. 

11 grudnia 2011. Co-
roczny kiermasz         

i jasełka.  

11 stycznia 2012. Dokarmiamy 
zwierzęta ze schroniska. 

21 marca 2012. Udział w kon-
kursie „Młodzież recytuje po-

ezję śląską. 
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3 kwietnia 2012. Sprawdzian kom-
petencji szóstoklasistów. Wielkie 
wydarzenie nie tylko dla uczniów 

22 kwietnia 2012. Światowy 
Dzień Ziemi. Wycieczka na 

Górę Świętej Anny. 

27 kwietnia 2012. Uroczysty 
apel z okazji rocznicy uchwale-

nia Konstytucji 3 Maja. 

11 maja 2012. Podarunki  dla 
drugoklasistów przystępujących 

do I Komunii Świętej. 
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18 maja 2012. Piknik europejski            
w Szkole Podstawowej w Raszowej. 

30 maja 2012. Międzygminny etap 
Konkursu Ortograficznego o Puchar 
Burmistrza Strzelec Opolskich i ko-
lejne zwycięstwo „naszej” Agnieszki 

Marek 

6 czerwca 2012. Dzień Szkoły 
bez Przemocy. Wizyta nauczy-

cieli i uczniów z Bridlicnej 
(Czechy). 

5 czerwca 2012. WODIPowe 
Oskary rozstrzygnięte. Wiktoria 
Kainka, Wiktoria Wagner i Piotr 

Osadnik zajęli 2. miejsce. 
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Powoli zbliżamy się do końca roku szkolnego. Przed nami długo oczekiwane waka-
cje… Długa jazda pociągiem? Ciągnąca się w nieskończoność jazda autokarem? Sposób na 
nudę i niepogodę? Jest na to sposób. Książki na wakacje! Towarzyszki letniego wypoczynku 
które wiedzą jak umilić czas. Mam nadzieję, że  i Wam  uda się codziennie przeczytać cho-
ciaż kilka stron.     

 
JAK CZYTAŁA TWOJA KLASA?  

                  Stan czytelnictwa za rok szkolny 2011/2012 
 
 

            Kl I      -     78 książek                                    Kl IV    -   101 „                        
            Kl II - 158     „                                          Kl V a   -     92 „ 
            Kl III a -   142     „         Kl V b   - 128 „ 
            Kl III b -   164 „        Kl VI a  -    98 „ 
           Kl VI b  -   85 „ 
 

Czy wiesz,że … 
 
Jest w kalendarzu taka noc…. Najkrótsza noc w roku. Noc z 23 na 24 czerwca, nazywana 

Nocą Świętojańską, wigilią św. Jana, a jeszcze wcześniej Nocą Kupały. 
Noc pełna magii, czarów, tajemnicza i niezwykła. W czasach słowiańskich 
czczona jako święto ognia i wody, miłości i płodności, pomyślności i obfi-
tości. Od wieków Słowianie odprawiali w czasie tej nocy obrzędy palenia 
ognia i zanurzania w wodzie. Wieczór tego dnia był bardzo ważny dla pa-
nien na wydaniu. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi 

świecami. Święcie wierzyły, że jeśli wianek zostanie wyłowiony przez kawalera, szybko wyj-
dą za mąż. Gdy wianek płynął, wskazywało to, że dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie prędko. 
Jeśli zaś spłonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, można się było spodziewać, że zostanie sta-
rą panną. Niejedna para rozpoczęła w ten sposób swoje przyszłe, wspólne życie. Na znak ra-
dości skakano przez ogniska.  Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich miały ponadto chro-
nić przed złymi mocami     i chorobą. W Noc Świętojańską szukano też  kwiatu paproci. Miał 
on przynieść znalazcy wielkie szczęście, mądrość, bogactwo, zdolność widzenia ukrytych w 
ziemi skarbów, możliwość wpływania na uczucia innych. Ale znaleźć kwiat może podobno 
tylko człowiek odważny i uczciwy. Rzecz jednak nie jest łatwa. Według le-
gendy, paproć zakwita w niewielu miejscach i to tylko na jedną, krótką 
chwilę. W dodatku tylko i wyłącznie w Noc Świętojańską, około północy.   
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Droga do kwiatu paproci jest zawsze bardzo trudna i niebezpieczna. Czy ktokolwiek kiedy-
kolwiek odnalazł ten magiczny kwiat?   ....Czy stał się dzięki temu szczęśliwy?....  
 Legenda o kwiecie paproci została wielokrotnie i na różne sposoby opowiedziana. Zachęca-
my do sięgnięcia po baśnie Józefa Ignacego Kraszewskiego lub Christiana Andersena.  
 Warto wiedzieć!  W niektórych regionach uważano, że dopóki święty Jan wody nie ochrzci, 
nie można się kąpać w rzekach, strumieniach czy jeziorach. Według wierzeń wszelkie demony 
wodne lubiły zaczajać się na  
spragnionych lata ludzi, którzy nierozsądnie zażywają kąpieli przed nocą  
Kupały. Dopiero po tym święcie kąpiel w akwenach stawała  się stosunkowo  
bezpieczna. Tradycja puszczania wianków przetrwała do dzisiaj. Warto pamiętać, że to dawne, 
polskie święto zakochanych... 

       MOŻESZ KUPIĆ –MOŻESZ SPRZEDAĆ  

JEŚLI TWOJE PODRĘCZNIKI SĄ W DOBRYM STA-
NIE  I CHCESZ JE SPRZEDAĆ, JEŚLI CHCESZ KU-
PIĆ UŻYWANE  PODRĘCZNIKI  DO NASTĘPNEJ 

KLASY – 
 

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ PODRĘCZ-
NIKÓW, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  W ŚWIE-

TLICY SZKOLNEJ                                                      
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Niedługo koniec roku szkolnego, więc ja-
dąc samochodem, autobusem czy pocią-
giem na wakacje albo na najchłodniejsze 

wieczory lub wtedy, kiedy po prostu 
chcesz poprawić sobie humor- czytaj! 

Nasze propozycje 

„Super wakacje  z szaloną babcią” Elin Lindell 
Iris ma spędzic wakacje u babci. Nie jest tym pomysłem zachwy-
cona. Powoli się pakuje, wsiada do pociągu… 
Gdy dojedzie, ktoś będzie na nią czekał. Ktoś, kto przyjechał na 
dworzec na motorze i w kasku. Nie bardzo wiedziała kto to jest, a do 
niej machał. Od tej pory wakacje, które  miały być nudne, okażą się 
najlepsze w jej życiu! Co będzie robiła Iris, jak wywiąże się z kłopo-
tów?  

„Mały Olbrzym” Janet Foxley 
Olbrzymy mieszkają na szczycie (a raczej wewnątrz) góry 
Zrzędacz, ukryte przed ludźmi. Jednak nie wszystkie są du-
że. Dziesięcioletni Mikrus Troglodycki powinien już być 
wysoki jak jego ojciec, a wciąż jest tak mały, że pozostałe 
olbrzymy śmieją się, że jest wzrostu małoludów (jak nazy-
wają ludzi). Pewnego dnia Mikrus postanawia przekonać 
się, 
czy małoludy faktycznie wyglądają tak jak on. Jednak to, 
co odkrywa, okazuje się bardzo zaskakujące i staje się po-
czątkiem jego wielkiej przygody. 
Ujmująca i zabawna, a jednocześnie mądra opowieść 
o najmniejszym olbrzymie świata, której bohater dowodzi, 
że gdy ma się dobre serce i trochę inteligencji, wzrost prze-
staje mieć znaczenie.  
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Nauczycielka pyta Jasia:  
- Jasiu, jeżeli powiem: "Ja wychodzę za mąż", to jaki to będzie czas?  
- Najwyższy! - odpowiada chłopiec. 
 
Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie. 

Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole - zalecenia: 
 
 godz. 645 – wstajemy z uśmiechem na ustach (koniecznie prawą nogą!). Myjąc zęby nuci-

my wesołą melodię (uwaga na pianę!); 
 godz. 730 – w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do wszystkich 
(nawet do nauczycieli!); 
 godz. 800 – 1400 – w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy nauczycielom (co 
będzie trudne - ale ćwiczenie czyni mistrza). Może nawet spróbować świecić, jak ten księżyc, 
całkiem przyzwoitym przykładem; 
 w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz słów “proszę – 
dziękuję – przepraszam” i stwarzamy wrażenie, że się w pocie czoła uczymy (wskazane szcze-
gólnie dla osób, których średnia ocen na świadectwie nie jest zbyt wysoka); 
 wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a kładąc się do łóżka wspominamy naj-
piękniejsze chwile ubiegłego lata (ale niech wspomnienia nie spędzają nam snu z powiek!); 
zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej! 
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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 
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