
Z E S P Ó Ł  G I M N A Z J A L N O - = S Z K O L N Y  W  U J E Ź D Z I E                          
R O K  S Z K O L N Y                                                     2 0 1 3 / 2 0 1 4  

NR 3 

 KWIECIEŃ 2014 

Z życia szkoły 2 

Bayern Monachium 3 

Co czytać? 4 

Muzyka 5 

Wielkanoc 6 

Ślązoki nie gęsi 7 

Zwiastuny wiosny 8 

Zwiastuny wiosny 9 

Humor 10 

Dla dzieci 11 

Informacje dla rodziców 12 

W tym numerze:                  

WIEDZA! 
 
HUMOR! 
 

ROZRYWKA! 



Str. 2    
 

1 kwietnia nasi szóstoklasiści przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu        
w swoim życiu-do sprawdzianu kompetencji. Jest to jeden z warunków ukończenia 
szkoły podstawowej. Sprawdzian odbył się w specjalnie przygotowanej sali gimna-
stycznej. Uczniowie musieli w ciągu 60-ciu minut rozwiązać test składający się z 26 
zadań z zakresu języka polskiego i 
matematyki. Zgodnie później przy-
znawali, że nie był zbyt trudny, ale 
też trudno nazwać go łatwym. Naj-
większym problemem było zmieścić 
się w czasie. Wyniki sprawdzianu 
poznamy dopiero pod koniec maja. 

Dzień później, 2 kwietnia, do prób-
nego testu przystąpili uczniowie klas 
piątych 

3 kwietnia 2014r. uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II 
Publicznego Gimnazjum w Ujeździe wzięli udział w warsztatach profilaktycznych.  
Należy zdać sobie sprawę z faktu, że starszy wiek szkolny to okres, w którym często 
dochodzi do pierwszych prób sięgania po alkohol, papierosy i inne używki, dlatego 
warto przedstawić uczniom alternatywę dla zachowań ryzykownych. Wzmocnić ich 
poczucie wartości, nauczyć radzenia sobie z emocjami, dając w ten sposób narzę-
dzie do obrony przed światem używek. Dlatego podczas warsztatów uczniowie zo-
stali zapoznani z negatywnymi konsekwencjami eksperymentowania z substancjami 

psychoaktywnymi. Podjęto próby 
kształtowania  postawy asertywnej 
oraz poczucia własnej wartości jako 
alternatywy dla zachowań ryzy-
kownych. Głównym celem warszta-
tów było przede wszystkim przed-
stawienie uczniom zagrożeń zwią-
zanych z substancjami odurzający-
mi oraz przyswojenie wiedzy, jak 
unikać wyżej wymienionych sub-
stancji.  
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Niemiecki klub sportowy z siedzibą w Monachium w Bawarii. Jest to najbardziej zna-
ny i najbardziej utytułowany niemiecki klub, a także jeden z najbardziej utytułowa-
nych europejskich klubów. 23 razy zdobył tytuł Mistrza Niemiec, 16 razy wy-
grał Puchar Niemiec. Ponadto w rozgrywkach europejskich dwukrotnie triumfował w 
Lidze Mistrzów i trzykrotnie (przed jej utworzeniem) w Pucharze Europy Mistrzów 
Klubowych oraz po jednym razie wygrał Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar 
UEFA oraz Superpuchar Europy co czyni go jednym z nielicznych klubów, który 
triumfował we wszystkich możliwych turniejach rozgrywanych w Europie. 
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Głównym bohaterem książki jest Natan. Najlepszymi przyjaciółmi chłopca 
są Francis i Teddy. Jego odwiecznym wrogiem jest Gina, dziewczyna z jego 
klasy. Pewnego dnia nauczycielka chłopca  zadaje projekt specjalny i dobie-
ra ich w pary. Natan zostaję w parze z Giną. Muszą oni napisać referat o 
wielkich Amerykanach. Niestety różnią się oni dosłownie wszystkim. Jak to 
się skończy? Czy chłopiec da sobie radę,  a jak zachowa się Gina? 

Wiosna na ulicy Czereśniowej to bardzo ciekawa książka. Można więc śledzić, 
kto wyrzucił skórkę od banana i kto się na niej poślizgnął, dlaczego Dorota 
zdziwi się, kiedy otworzy bagażnik swojego samochodu i co lis robi w mieście. 
Takich zagadek jest więcej, więc proponuję nie marnować czasu - "Wiosna na 
ulicy Czereśniowej"  będzie dobrym wprowadzeniem do tej prawdziwej, zielo-
nej pory roku. 
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Imagine Dragons 

Zespół pochodzący z Las Vegas, gra muzykę z 
gatunku Indie Rock. Obecnie członkami są: 
Ben McKee, Dan Reynolds, Wayne Sermon, 
Dan Platzman. Ich album Night Visions osią-
gnął 2 miejsce w tabeli Billboard Top 200.  
Fundacja The Tyler Robinson Foundation, któ-
rą założyli z rodziną chorego na raka Tyler’em 
Robinsonem, który zmarł 2013 r. wspiera oso-
by właśnie chore na tę chorobę.  

OneRepublic 

OneRepublic to amerykański zespół pop-rockowy założony w Kolorado. Obecnymi 
członkami zespołu są Ryan Tedder, 
Zach Filkins, Eddie Fisher, Brent 
Kutzle i Drew Brown. Główny wo-
kalista OneRepublic, Ryan Tedder, 
jest też autorem tekstów i produ-
centem innych R&B, popowych i 
rockowych inwestycji. Kilka z ut-
worów OneRepublic : "Something I 
Need", "Couting Sars”.  
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  Symbol odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią to 
JAJKO. Wierzono, że podzielenie się jajkiem z bliskimi umacnia więzi 
rodzinne. Dotykanie zwierząt poświęconym jajkiem chronić je miało 
przed chorobami i złymi urokami. 

Malujemy je farbkami, flamastrami, barwimy 

na różne kolory, naklejamy wycinanki - zdo-

bienie pisanek ma w Polsce bardzo długą tra-

dycję i jest nieodłączną częścią przygotowań 

do świąt wielkanocnych. Jajko pomalowane 

na czerwono miało odwracać od człowieka 

złe siły. 

Baranek to najbardziej znamienny symbol 
świąt wielkanocnych — wśród chrześcijan 
uosabia zwycięstwo Chrystusa, który jak 
ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, 
by następnie zmartwychwstać i odnieść zwy-
cięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.        
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Kto ty jesteś? 
 
Czyś ty Polok? Jo Polokiym, 
Ale żech tyż je Ślązokiym! 
Kaj ty miyszkosz? Tu na Śląsku, 
Na tym pięknym Polski konsku! 
Kim je Polska? Mą Ojczyzną! 
A kim Śląsk? Je Ojcowizną!  
Przajesz Polsce? Toć, że przaja! 
A Śląskowi? On Mo raja 
Piyrszo, on je dycki piyrszy,  
Najważniejszy, nojpiykniyjszy! 
Skąd się Śląsk wziął? Wziął się z tchnienia 

Krótka lekcja śląskiego 

AFA 

BOŻO 
KRÓWKA 

RECHTORKA 

SZMATERLOK 

FAROSZ 
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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. 

Jaskółka 

Przylatuje w połowie kwietnia, odbywa u nas lęgi i odlatuje  w końcu wrze-
śnia. Pożywienie jej stanowią niemal wyłącznie drobne, miękkie  
  owady chwytane w locie. Długa, lecz niezbyt urozmaicona 
     pieśń dymówki, bez wyraźnego początku i zakończenia,  
  składa się z głośnego szczebiotu, zakończonego przeciągłym 
„errr”. W tłumaczeniu ludowym brzmi to: “uszyłabym ci  
 rękawiczki, uszyłabym ci rękawiczki, ale nie mam niciii”.  
     Samce w locie odzywają się dość doniosłym “ciwit cidewilt”.                         
Jaskółki dymówki gniazdują w stodołach i wewnątrz innych 
 zabudowań gospodarskich. Ich wymagania siedliskowe  
sprawiają, że najczęściej osiedlają się we wsiach.  
Gniazdo budują z błota zmieszanego ze źdźbłami traw. 
Opierają je na belce albo po prostu przyklejają do ścia-
ny.  
Jaskółki łatwo obserwować, gdy łowią w powietrzu owa-
dy,  
latając nisko nad łąką lub nad wodą.  
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Wiosenna pogoda 

Dni robią się coraz dłuższe, coraz cieplejsze, coraz bardziej słoneczne.  
 Od czasu do czasu pada wiosenny, ciepły deszcz. 
 Ale pogoda bywa różna.                      
To, jaka jest pogoda, zależy od chmur, deszczu, wiatru, a przede  
wszystkim od słońca. Słonce posyła na ziemię złote promienie,  
 ogrzewa ją i budzi życie.                                        
 21 marca dzień będzie równy nocy. Od tej chwili zaczyna się wiosna 
 i dzień będzie się dalej wydłużał, a noc będzie się robiła coraz krótsza.  
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Na lekcji plastyki pani każe przed-
stawić wiosnę. Podchodzi do Jasia: 
-Czemu nic nie narysowałeś? 
-Proszę pani, ja na-
prawdę narysowałem. 
-A co? 
-Łąkę i osła! 
-A gdzie jest ta łą-
ka? 
- Osioł zjadł. 
-A gdzie jest osioł? 
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Laureaci i finaliści 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: 

Magdalena Kwas – LAUREAT 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjów województwa opolskiego 

Agnieszka Marek – FINALISTKA 

Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych wojewódz-
twa opolskiego 

Michał Oronowicz – FINALISTA 

Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych wojewódz-
twa opolskiego 

Michał Oronowicz – FINALISTA       
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych woje-

wództwa opolskiego 

Gratulujemy laureatom i finalistom 

osiągnięcia wspaniałych wyników! 


