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            Wywiad z Adamem  
            Mickiewiczem 
-Witam Pana, Panie Adamie. 
-Witam. 
-Nazywam się Roksana Kozioł i jestem 
dziennikarzem szkolnej gazetki 
„KONTAKT”. Chciałabym przeprowa-
dzić z Panem wywiad. 
-Dobrze Roksano, a więc zaczynajmy. 
-Gdzie i kiedy się Pan urodził? 
-Urodziłem się 24.12.1798 roku w Zaosiu 
koło Nowogródka. 
- Czym się Pan zajmował? 
-Byłem polskim poetą, działaczem, publicy-
stą politycznym. 
-Co było Pana największym dziełem? 
-Każdy wiersz jest dla mnie wyjątkowy, ale 
najbardziej związany jestem z „Panem Tade-
uszem”. 
-Może opowie Pan o latach dzieciństwa? 
-Uczęszczałem do wielu szkół, między inny-
mi w Nowogródku. Moi rodzice to Mikołaj i 
Barbara. Tata był adwokatem, a mama zaj-
mowała się domem. W 1812 roku 16 maja 
zmarł mój ojciec, a w 1815 wyjechałem do 
Wilna w celu podjęcia studiów. 
-Czy pracował Pan jako nauczyciel? 
-Tak. W 1819 roku podjąłem pracę jako na-
uczyciel w Kownie. 
-Jak znalazł się Pan we Francji? 
-Wiele podróżowałem po Europie i postano-
wiłem się osiedlić w Paryżu, gdyż do kraju 
wrócić nie mogłem. Spędziłem tam 20 lat. 
Tam założyłem rodzinę. Moja żona to Cecy-
lia Szymanowska. Mieliśmy sześcioro dzieci. 
Wykładam literaturę w kolegium francuskim. 

Bardzo tęsknię za moją ojczyzną. 
- Czy jest jakaś myśl, rada, którą Pan sam 
stosuje i jednocześnie chciałby przekazać 
naszym słuchaczom? 
- Musicie wiedzieć, że wiedzę możecie zdo-
bywać od innych, ale mądrości musicie na-
uczyć się już sami. 
-Dziękuję Panu za wywiad. Mam nadzieję, 
że kiedyś się spotkamy i będziemy mogli 
porozmawiać. 
-Do widzenia, dziękuję. 

       Patron naszej szkoły 
 
„Chleb, który żywi i zachwyca - poezja 
Mickiewicza”. Ten cytat zaczerpnięty   
z wiersza Tadeusza Różewicza był mottem 
Dnia Patrona naszej szkoły, obchodzonego 8 
lutego bieżącego roku.  Jak co roku zorgani-
zowano w szkole kilka konkursów związa-
nych z Adamem Mickiewiczem. W sali gim-
nastycznej odbył się uroczysty konkurs recy-
tatorski. Uczestnicy, reprezentanci wszyst-
kich klas, rywalizowali 
ze sobą deklamując po-
ezje wieszcza. Dużą po-
pularnością cieszył się 
również konkurs pla-
styczny, który polegał 
na wykonaniu ilustracji 
d o  w i e r s z y 
„Przyjaciele” i „Pani 
Twardowska”. Nieco 
starsi uczniowie wyko-
nywali prezentacje multimedialne o Mickie-
wiczu, a nawet tworzyli witryny internetowe 
poświęcone patronowi naszej szkoły. 



Karnawał w naszej szkole 
  

W ujazdowskiej podstawówce jak co roku od-
był się karnawałowy bal przebierańców. W za-
bawie uczestniczyli uczniowie klas I-III. Ro-
dzice dali upust swojej fantazji i wyobraźni 
przebierając swoje pociechy w przepiękne i 
kolorowe stroje. Na balu królowały wiedźmy, 
wróżki, księżniczki, kowboje i piraci. Zabawę 
do wczesnych godzin wieczornych prowadził 
nasz niezawodny i śmieszny Wodzirej Kacpe-
rek. Dzieci świetnie bawiły się w rytm starych 
i nowych przebojów.   
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Tradycyjnie kolejny raz odbyła się w szkole „żywa 
lekcja przyrody”. 18 stycznia przyje-chał do naszej 
szkoły p. Andrzej Pająk, aby przeprowadzić dla uc-
zniów lekcję ekologiczną z „udziałem” żywych 
zwierząt. Przywiózł nie-które gatunki ssaków: 
myszy, szczury, chomiki, koszatniczka, burundug 
(wiewiórka chińska), 
suseł kanadyjski, tchór-
zofretka, ostronos, szen-
szyla, królik minia-
turowy. Ze względu na 
możliwość bliskiego 
kontaktu z tymi zwier-
zętami, a także ciekawie 
prowadzone zajęcia, dzieciom bardzo się podobało. 
Pan Andrzej opowiadał o warunkach hodowli o ży-
ciu, a także o ochronie tych zwierząt. 

 

  
Wiosna - jedna z czterech podstawowych 
pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 
umiarkowanego. Charaktery-
zuje się umiarkowanymi tem-
peraturami powietrza z rosną-
cą średnią dobową oraz 
umiarkowaną ilością opadu 
atmosferycznego. Świat roślin 
i zwierząt przechodzi okres budzenia się do 
życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza 
faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie 
partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u ro-
ślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków. 
Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drze-
wach pojawiają się liście. Wiosna astrono-
miczna rozpoczyna się w momencie równo-
nocy wiosennej i trwa do momentu przesile-
nia letniego, co w przybliżeniu oznacza na 
półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca 
a 22 czerwca (czasami daty te wypadają 
dzień wcześniej lub dzień później, a w roku 
przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte 
o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicz-
nej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory 
nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia 
przybywa, a nocy ubywa. Za wiosnę klima-
tyczną przyjmuje 
się okres roku, w 
którym średnie 
dobowe tempera-
tury powietrza 
wahają się po-
między 5 a 15°C. 
Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak 
pomiędzy tymi okresami znajduje się klima-
tyczny etap przejściowy - przedwiośnie. Za 
początek wiosny fenologicznej przyjmuje się 
początek wegetacji oraz kwitnienie przebi-
śniegów i krokusów. 
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SZKOŁY PARTNERSKIE  
        Szkoła w Břidličná  

Szkoła Podstawowa w Ujeździe  
W roku szk. 2010/2011 nasze szkoły reali-
zują projekt pod nazwą „Szkoła Sportu la-
tem i zimą” - „Školička sportu v zimě 

i v létě“, wspófinansowany ze środków Unii 
Europejskiej . Wartość dofinansowania na 
projekt wynosi 11 380,00 euro. 
 

       Ferie w Czechach 
 

Ferie, to czas odpoczynku od nauki, dlatego 
grupa dzieci z naszej szkoły pod opieką na-
uczycieli Anny Kolendy i Łukasza Chwe-
dyny dzięki programowi „Szkoła Sportu 

zimą i 
l a t e m ” 
uczestni-
c z y ł a 
w  obo-
zie nar-
ciarskim, 
zorgani-
z o w a -
nym  

przez partnerską szkołę w Břidličná w Cze-
chach. Celem wyjazdu było aktywne spę-
dzenie czasu, a także integracja z czeskimi 
rówieśnikami. 

Nauka jazdy na nartach rozpoczęła się już w 
pierwszym dniu  pobytu. Ponieważ więk-
szość uczestników nie miała wcześniej nart 
na nogach, 
d l a t e g o 
p i e r w s z e 
kroki na 
„ d e s k a c h ” 
stawiali pod 
okiem cze-
skich in-
s t r u k t o -
rów  na niewielkiej górce. Gdy już wszyst-
kie dzieci nauczyły się „jeździć pługiem” i 
hamować można było wjechać orczykiem 
na stok, by doskonalić swoje umiejętności. 
Ostatniego dnia pobytu uczestnicy mogli 
wykazać się zdobytymi umiejętnościami 
podczas zawodów w zjeździe slalomem na 
czas.  Nasza uczennica Magda Gruntkow-
ska zajęła I miejsce. 

Poza na-
uką jazdy 
na nartach 
organiza-
torzy za-
p e w n i l i 
dz iec iom 
wiele do-
datkowych 

atrakcji: dyskoteki, konkurs pod tytułem 
„Mam talent”, gry i zabawy integracyjne. 
Ciekawym punktem wyjazdu było zaprezen-
towanie inscenizacji bajki  pt. „Dziadek 
Mróz”. Nasze dzieci do występu przygoto-
wała Pani Yaroslava Taras. 
Zimowy wyjazd zacieśnił więzi przyjaźni i 
dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, 
które na długo pozostaną w pamięci. Cze-
skim organizatorom dziękujemy, za serdecz-
ne przyjęcie.  



Str. 5 

Nasi uczniowie najlepsi 

W dniu 16.02.2011r. nasza drużyna mie-

szana w składzie: Angelika Wientzek, 
Ania Knopik, Natalia Sakowska, Kinga 
Kocur, Agata Szymroszczyk, Łukasz Nos-
sek, Szymon Gorki, Mateusz Burgfeld, 
Eliza Skoneczna, brała udział w 8 Turnie-
ju Zimowym w Mini Piłkę Siatkową 
drużyn mieszanych w Kadłubie gdzie   
zdobyli I miejsce.   BRAWO!!! 

Wyniki konkursu   
plastycznego 

W konkursie plastycznym pod nazwą 
„Jak spędzałem czas podczas ferii zi-
mowych?” wzięło udział wielu 
uczniów, w większości klas I-III, prace 
wykonane zostały różnymi technikami i 
są bardzo pomysłowe. Zwycięzcy kon-
kursu:    
I—Markus Knebel, Natalia Mosler 
II—Karolina Kolus, Bartek Sosnowicz, 
Alan Chwastek 
III—Julia Warzecha, Wiktoria Duk 

 
 
 
 
Dnia 1 marca 2011 roku odbyły się w na-
szej szkole finał Mistrzostw szkoły w 
t u r n i e j u stołowym 
organizo- w a n y m 
przez Pa- na Łuka-
sza Chwe- dynę. W 
turnieju fi- n a ł o w ym 
w z i ę ł o udział 16 
chłopców i dziewcząt 
z klas IV –VI , wyłonionych z eliminacji 
klasowych. Gry eliminacyjne prowadzone 

były systemem „każdy z każdym” według 
harmonogramu, eliminacje trwały od listo-
pada do lutego. 
Zwycięzcy turnieju : 
 

wśród chłopców:     
I miejsce Łukasz Nosek   
II miejsce Jakub Biliński  
III miejsce Marcin Klyta  
 

wśród dziewcząt:  
I miejsce Agata Szymroszczyk  
II miejsce Angelika Wientzek  



      Justyna  Kowalczyk 
Reprezentantka Polski w biegach narciar-
skich 
Urodzona: 19 stycznia 1983 roku w Lima-
nowej (woj. małopolskie) 
Klub: AZS AWF Katowice 
Wzrost: 173 cm,     Waga: 59 kg 
Trener kadry: Aleksander Wierietielny. 
Biografia Justyny Kowalczyk 
Historia niezwykłej dziewczyny biegającej 
na nartach zaczyna się niezwykle, bo od... 
zmiany daty urodzenia. Faktycznie Justyna 
Kowalczyk przyszła na świat 19 stycznia 19-
83 roku w Limanowej, jednak zbieg okolicz-
ności sprawił, że w dokumentach znalazła się 
data 23 stycznia. Nikt pomyłki nie sprosto-
wał i Justyna urodziny może świętować dwu-
krotnie. Justyna posiada wykształcenie wyż-
sze, tytuł magistra zdobyła na Akademii Wy-

chowania Fi-
zycznego w Ka-
towicach 
Justyna Kowal-
czyk od blisko 
dekady startuje 
w zawodach 
biegów narciar-
skich. Dzięki 
wspaniałym 
osiągnięciom w 

Pucharze Świata oraz mistrzostwach świata 
w Libercu Justyna Kowalczyk zyskała przy-
domek „królowej nart". Kibice docenili jej 
talent i w podziękowaniu za sportowe sukce-
sy wybrali na Sportowca 2010 roku w Ple-
biscycie „Przeglądu Sportowego".  
Największe sukcesy: 
Igrzyska olimpijskie  
Vancouver 2010: 
Złoty medal - 27.02.2010 
 bieg na 30 km stylem klasycznym ze startu 

wspólnego 
Srebrny me-
dal - 17-
17.02.2010 
sprint 1,2 km 
stylem kla-
sycznym 
Brązowy 
medal - 19-
19.02.2010 
bieg łączony 
15 km (7,5 
km stylem 
klasycznym 
+ 7,5 km 
stylem brny 
medal - 17.02.2010 sprint 1,2 km dowol-
nym). 
Igrzyska olimpijskie Turyn 2006: 
Brązowy medal - 24.02.2006 bieg na 30 km 
stylem dowolnym 
Mistrzostwa świata Liberec 2009: 
Złoty medal - 21.02.09 bieg łączony 15 km
( 7,5 km stylem klasycznym + 7,5 km stylem 
dowolnym) 
Złoty medal - 28.02.09 30 km techniką do-
wolną ze startu wspólnego 
Brązowy medal - 19.02.09 bieg na 10 km 
techniką klasyczną 
Tour de Ski 
1 miejsce w sezonie 2009/10 
Zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucha-
ru Świata: 3 (2008/09, 2009/10, 2010/2011) 
Sukcesy Justyny Kowalczyk doceniają kibi-
ce.    
Podczas mistrzostwach świata w narciarstwie 
klasycznym Oslo 2011 Justyna Kowalczyk 
wywalczyła dwa srebrne medale - w biegu 
łączonym na 15 km oraz na 10 km techniką 
klasyczną oraz brązowy krążek w biegu ma-
sowym na 30 km. 
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      QUIZ - CO WIESZ  
O HIGIENIE OSOBISTEJ? 

 
1. Zapach potu występuje po raz pierw-
szy: 
a) po urodzeniu się, 
b) w okresie dojrzewania, 
c) u osób dorosłych. 
2. Najlepiej jest 
pielęgnować tłu-
ste włosy po-
przez: 
a) częste szczotko-
wanie, 
b) mniej częste 
mycie, co pozwoli 
aby tłuszcz się 
wysuszył, 
c) częstsze mycie włosów, 
3. Poddenerwowanie: 
a) nie spowoduje, że będziesz się nadmier-
nie pocić, 
b) spowoduje, że będziesz się pocić i utwo-
rzy się 
nieprzyjemny zapach, 
c) spowoduje, że będziesz się pocić ale nie 
będzie nieprzyjemnego zapachu, 
4. Myjąc twarz powinno się: 
a) używać delikatnego mydła, 
b) szorować skórę, 
c) używać tylko wody, 
5. Noszenie przepoconych, nie pranych 
ubrań: 
a) jest modne, 
b) spowoduje, że będziesz brzydko pach-
nieć, 
c) jest znakiem zachowania czystości, 
6. Najskuteczniejszym sposobem przeciw-
działania przykremu zapachowi jest: 
a) nie mycie się w ogóle, 

b) nie mycie się i używanie dezodorantu lub 
dezodorantu antyperspiracyjnego, 
c) używanie dezodorantu lub dezodorantu 
anty-perspiracyjnego i codzienne mycie się, 
7. Dezodorant antyperspiracyjny: 
a) zwalcza przykry zapach potu, 
b) ogranicza wydzielanie się potu, 
c) zwalcza przykry zapach i ogranicza wy-
dzielanie się potu, 
8. Dorośli pocą się inaczej niż dzieci, bo: 
a) jedzą więcej tłustych posiłków, 
b) ich gruczoły potowe są bardziej aktywne, 
c) są bardziej aktywni fizycznie, 
9. Zaznacz czynność, która może się przy-
czynić do tego, że będziesz miał zdrowszą 
cerę: 
a) nie przebywanie z osobami cierpiącymi 
na 
trądzik młodzieńczy, 
b) pielęgnowanie cery kosmetykami prze-
znaczo-nymi do odpowiedniego typu cery, 
c) wyciskanie pryszczy, 
10. Dezodorant najlepiej jest stosować: 
a) zaraz po umyciu się, 
b) kiedy poczujesz brzydki zapach, 
c) po wysiłku fizycznym. 
 
Po wypełnieniu kwestionariusza podlicz 
liczbę uzyskanych punktów. Każda popraw-
na odpowiedź jest warta 10 punktów – po 
dodaniu wszystkich punktów uzyskasz wynik 
końcowy: 
90-100 –  Twoja wiedza o higienie osobistej 
jest imponująca. 
70-80  –  Sporo już wiesz o higienie osobi-
stej. 
60 i mniej  –  Przeczytaj pytania jeszcze raz 
i zastanów się nad poprawnymi odpowie-
dziami. 
Poprawne odpowiedzi znajdują się w gazet-
ce  -  poszukaj. 
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    Ciekawostki z życia szkoły 
 Rocznica wybuchu  

III Powstania Śląskiego 
W dniu 4 marca 2011r. uczniowie naszej 
szkoły zajęli pierwsze miejsce w wojewódz-
kim konkursie na scenariusz obchodów 90. 
rocznicy wybuchu III Powstania Śląskie-
go. Konkurs organizowany był przez Kura-

torium Oświaty w Opo-
lu oraz  Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Kluczbor-
ku. Uczniowie klasy szó-
stej „a”: Adriana Grusz-

ka, Kinga Kocur, Roksana Kozioł, Katarzyna 
Suhs i Szymon Pawletko wraz z opiekunami 
mgr Joanną Hermanowicz i mgr Dariuszem 
Ciapa, przygotowali najciekawszy wśród 
szkół podstawowych pomysł na obchody 
rocznicowe. Wręczenie nagród nastąpi  w 
czasie Wojewódzkich Uroczystości Obcho-
dów 90. rocznicy Powstań Śląskich.  
Gratulujemy!  

Brawo Szymon! 
Uczeń klasy VI a Szymon Pawletko w dniu 4 
marca 2011 r. repre-
zentował naszą gmię   
w Wojewódzkim 
Konkursie Tech-
nicznym w Opolu 
zajął II miejsce w 
województwie uzy-
skując jednocześnie 
tytuł LAUREATA. 
Do konkursu przygo-
towywała ucznia Pa-
ni  Mirosława Horzela- Uroczyste wręczenie 
dyplomu odbędzie się w sobotę 26 marca br. 
Gratulujemy Szymonowi sukcesów. 
 

Jak wykonać delikatny makijaż? 

Będzie potrzebne: 
 kredka do oczu, 
 korektor odpowiedni dla 

naszej karnacji 
 błyszczyk do ust 
 róż do policzków  
1. Pierwszy krok to użycie 

tonika, aby oczyścić cerę, 
później nawilżamy ją kre-mem. Teraz 
możemy wykorzystać korektor, aby 
zatuszować  niedoskonałości cery, aby wy-
gląd twarzy pozostawał świeży i naturalny. 
Dobrym rozwiązaniem są kremy matujące, 
którego lekka konsystencja pozwala uzyskać 
efekt lekkości i promiennej cery.  

2. Kolejny krok to nadanie efektu świeżej i 
promiennej cery. Uzyskamy to dzięki umie-
jętnie nałożonemu różowi. Aplikuje się go na 
policzki, czubek brody oraz skronie, ok-
rężnym ruchami. Trzeba to robić   z umiarem 
i delikatnie muskać policzki - nie chcemy 
przecież wyglądać jak clown.  

3. Etap trzeci - malowanie oczu. Jeśli uży-
wamy kredki to delikatnie obrysowujemy nią 
oko – doda to naszemu spojrzeniu wyrazisto-
ści. Potem nakładamy cienie do oczu. W tym 
wypadku także liczy się umiar. Najlepiej 
nałożyć cienie palcami, zamiast używać 
pędzelka wystarczy wetrzeć je w skórę 
powieki. Efektem będzie pożądana przez nas 
lekkość i łatwiej wtedy nie „przedobrzyć” z 
ilością nałożonego cienia. Pozostaje tylko wy-
tuszowanie rzęs – jeśli są one z natury de-
likatne to jedna warstwa mascary, tylko na 
górnych rzęsach, wystarczy.  

4. Koniec – czyli efekt „nagich ust”. Uzy-
skamy go malując wargi błyszczykiem w 
kolorze pastelowym. Podobny efekt osiąg-
niemy używając zwykłego balsamu do ust, na 
który nałożymy potem błyszczyk.  

 
 



Str. 9 

KRZYŻÓWKA 



Str. 10  



Str. 11 

1.  Co to jest zielone i mówi chał, miał, kra? 
      ……………...…………………………………..…… 
2.  Jaka jest różnica między czarownicą, a czarodziejką? 
      ……………...…………………………………..…… 
3.  Dlaczego wrona siada na czubku drzewa? 
      ……………...…………………………………..…… 
4.  Czym się różni pranie od komputera? 
      ……………...…………………………………..…… 
5.   Co ma 48 główek? 
      ……………...…………………………………..…… 
6.   Co lata po pokoju i robi yzb yzb yzb?  
      ……………...…………………………………..…… 
7.  Kto ciągle gada, a nie słucha? 
      ……………...…………………………………..…… 
 

Odpowiedzi prosimy przynosić  
do dnia  30 marca 2011 roku.  

   
 

 
 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 1 brzmi: Nowy Rok. Za poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nagrodę otrzymuje koleżanka Angelika Gala z kl. VB. 
 
Poprawne odpowiedzi do Quizu ze strony 7: 
(1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7c, 8b, 9b, 10a) 



Str. 12  

Przekaż 1%    
 

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

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzs-
tać na zakup pomocy dy-
daktycznych dla naszych 
uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak 
wypełnić druk PIT. 
 

 

Pierwszy dzień wiosny  

„Dniem Talentów”  

W  bieżącym roku szkolnym dzień 
21 marca będzie przebiegał w na-
szej szkole pod hasłem „Dnia Ta-
lentów”,  kadra pedagogiczna 
szkoły chce w sposób szczególny 
promować uczniów  chcących roz-
wijać swoje zdolności, pasje i ta-
lenty. W następnym numerze ga-
zetki przedstawimy uczniów na-
szej szkoły, którzy posiadają talent i odważyli się 
go zaprezentować.  

OPIEKUN:  
Jadwiga Pszon-Chwedyna 
SKŁAD KOMPUTEROWY: 
Bernard Kasperczyk 

Redaktor naczelny:  Szymon Pawletko 
Zastępca:  Patrycja Kauder 
Skład:  Roksana Kozioł, Angelika Wientzek, Karolina Azarczyk, 
Aleksandra Przybyła, Kinga Kocur,  Adriana Gruszka 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
 

Prowadzonej przez Pana Bernarda Kasperczyk 
 


