
      

            

          

                           

                                     

                             

 

     

 

 

 

 

 



KADRA PEDAGOGICZNA  w roku szkolnym 2017/2018 

Dyrektor szkoły:  mgr Gabriela  Matyszok 

Wicedyrektor:  mgr Danuta  Stankiewicz-Pason 

mgr  Aneta Baron,  nauczycielka języka niemieckiego 

mgr  Katarzyna Borucka, nauczycielka języka niemieckiego 

mgr  Aneta  Budzyń,  nauczycielka historii, pedagog szkolny 

mgr  Beata Cholewa pedagog specjalny, teolog –nauczyciel religii 

mgr  Urszula Haliniak , pedagog kulturalno-oświatowy, nauczyciel języka 

polskiego i języka niemieckiego, kierownik świetlicy 

mgr Anna Hendzel, nauczycielka j. angielskiego i języka polskiego 

mgr Stanisław Janczy, nauczyciel języka polskiego i  etyki 

mgr Wioleta Kaczmarek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka 

niemieckiego 

mgr Marzena Kamińska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka 

polskiego 

mgr Karolina Pyrek, nauczycielka matematyki 

mgr Wojciech Lasota, nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Paulina Macioszek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego w klasach I-III 

mgr Katarzyna Macioszek, oligofrenopedagog - terapeuta, pedagogika 

wczesnoszkolna z przedszkolną, doradztwo zawodowe 

dr Barbara Malij, nauczycielka przyrody 

mgr  Gabriela Matyszok, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie 

  i nauczycielka religii 

mgr  Aldona Mormul, nauczycielka języka polskiego, oligofrenopedagog 



mgr  Elżbieta Osiol , nauczycielka matematyki i informatyki 

mgr  Katarzyna Palt , nauczycielka wychowania fizycznego, fizjoterapeuta, 

specjalista gimnastyki korekcyjnej, instruktor  nordic walking, instruktor piłki 

ręcznej                

mgr Izabela Paluch, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki 

korekcyjnej 

mgr Joanna Pałgan, nauczycielka języka niemieckiego 

mgr Sylwia Paprocka, pedagog szkolny i nauczyciel plastyki 

mgr Danuta Stankiewicz-Pason, nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

mgr Danuta Piechota, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej  i języka 

angielskiego 

ks. mgr Jan Polok, nauczyciel religii 

mgr Elżbieta Rychlik, nauczycielka informatyki i techniki 

mgr Elżbieta Senkowska, nauczycielka muzyki i edukacji wczesnoszkolnej 

mgr  Beata Sowa, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i religii 

mgr  Karina Wajman, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przyrody 

mgr Zbigniew Wajman, nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego 

mgr Urszula Warzecha, nauczycielka matematyki 

mgr  Katarzyna Wróbel, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 

mgr Natalia Wróbel, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 

fizycznego 

mgr Marta Zdzuj, nauczycielka wychowania fizycznego 

mgr P. Worobiec, nauczyciel języka polskiego 

  W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie borykający się z różnego rodzaju 

trudnościami mogą liczyć również na pomoc specjalistów: pedagoga szkolnego 



(mgr Katarzyna Kuszewicz), psychologa  (mgr Anna Kurpierz) i logopedy (mgr 

Sylwia Paprocka). Prowadzone są również liczne zajęcia dodatkowe. 

 

 

 



 

 

 

     4 września 2017 roku powitaliśmy nowy rok szkolny 

2017/2018.  



    Uroczystość była szczególnie ważnym wydarzeniem dla 

uczniów klas pierwszych. Rozpoczną oni naukę w trzech 

klasach. Dzieci otrzymały tyty, czyli rogi obfitości ze 

słodyczami, które mają zapewnić im powodzenie w 

szkole i osłodzić ten pierwszy dzień. Tradycyjnie, 

uczniowie klas drugich przygotowali wspaniałą część 

artystyczną adresowaną głównie do pierwszaków. Za 

oknami zimno, wilgotno, a termometry wskazują ok.14 

stopni Celsjusza. Wszystkim uczniom życzymy 

wspaniałych wyników w nauce i fantastycznych 

przyjaciół ku uciesze rodziców i nauczycieli. 

Lista uczniów rozpoczynających naukę szkolną: 

Klasa  I „a” – wychowawczyni mgr Wioleta  Kaczmarek 

1.  Gez  Dominik                                      10.   Macioszek  Paulina 

2.   Gołębiowski  Bartosz                       11.   Mikoszek  Wiktor 

3.   Gross  Emilia                                      12.   Pierskalla  Damian 

4.   Gwóźdź  Kamil                                   13.   Polok  Maria 

5.   Harmus  Zofia                                    14.  Prudlik  Marcelina 

6.   Jabłoński Jakub                                 15.  Skałka  Jagoda              

7.   Kasperek  Magdalena                      16.  Świerc  Alex  

8.   Kuśnierz  Wojciech                           17.  Wieczorek  Zuzanna 

9.   Ledwolorz  Filip                                 18.  Wochnik  Florian 

 

 



Klasa I  „b” -  wychowawczyni  mgr Paulina  Macioszek 

1.    Burnecki Wiktor                              11.      Miłosz  Lena 

2.    Funk  Judyta                                     12.      Owsiak  Julia 

3.    Funk  Zofia                                        13.      Owsiak  Wojciech 

4.   Janowski  Tomasz                            14.       Pasalska   Katarzyna 

5.   Kanteluk  Marcel                             15.       Radoszewska  Natalia 

6.   Kupiec  Emilia                                   16.       Rencz  Paweł 

7.   Łytka  Bartosz                                   17.       Rossa  Paweł 

8.   Macioszek  Dawid                           18.      Warzecha  Anna 

9.    Mączko  Hanna                               19.      Zimolong  Martyna 

10.      Mehl Filip 

Klasa I „c” – wychowawczyni  mgr Katarzyna Wróbel 

1. Bieniek Wiktoria                                 10.    Kozakowska  Wiktoria 

2. Dlugosch Zuzanna                              11.     Pramor  Michał 

3. Gabriel Michał                                    12.     Stiller  Michał 

4. Halama Dawid                                    13.     Szczygieł Julia 

5. Hebda Aniela                                       14.     Świtała  Judyta 

6. Hołowaty Michał                                15.     Witczak  Sara 

7. Janowski  Karol                                    16.    Wołoszyńska Anna 

8. Kazimierczak  Blanka                          17.    Wosch Julia 

9. Kocoń  Mateusz                                   18.    Zygosz  Amelia 

10.  Kokot   Dominik 

 



 

 

 

      3 października 2017 r. klasy piąte i czwarte pojechały 

na wycieczkę do JuraParku w Krasiejowie. Intensywny 

deszcz nie pozwolił dzieciom przejść trasę dinozaurów, 

ale innych atrakcji było moc. Naszym przewodnikiem był 

pan Rafał Gawin, który towarzyszył nam przez cały czas    

i opowiadał bardzo ciekawie o ekspozycjach, które 

zwiedzaliśmy. Oprócz tego, oglądaliśmy filmy 

dydaktyczne opowiadające o wielkim wybuchu                  

i tworzeniu się życia na planecie Ziemia. 

 



 

    Vanessa i Oskar w drodze do Multikina D-7 podziwiali 

stojące w pobliżu dinozaury. 

 

      Historia ewolucji człowieka i zwierząt wprowadziła 

nas w pradawne czasy. Zwiedziliśmy m.in. wystawę 



naczyń i noży, jakie powstawały na przestrzeni dziejów 

oraz poznaliśmy trudności z jakimi borykali się nasi 

przodkowie. 

 

 

    W Parku Nauki i Ewolucji Człowieka poznaliśmy 

przeszłość naszych przodków. 

    Na koniec zjedliśmy smaczny obiad, który był 

przewidziany w trakcie realizowanego projektu. 

Wzbogaceni nową wiedzą wróciliśmy ok. godz. 15.00            

do naszej szkoły. Mimo deszczu, wszystkim dopisywały 

humory i wycieczka była udana. 



 

 

     Dzisiaj odbył się apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Atrakcyjną część artystyczną przygotowała 

klasa V b .  Było sporo humoru i niezwykłe życzenia dla 

nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. 

Uczniowie próbowali przedstawić portret idealnego 

pedagoga. 

               

 

                  



 

 

     12 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole 

uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów.  

 

 Dzieci od pierwszych dni uczęszczania do szkoły 

przygotowywały się starannie do tej uroczystości               

i krokiem poloneza powitały publiczność.  

 

    Pani Dyrektor ogromnym ołówkiem dokonywała aktu 

pasowania. Wszystkim uczniom życzymy samych 

sukcesów! 

 



 

     24.10.2017r. Dobrzeń Wielki. W Zespole Szkół odbyły 

się Gminne Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej 

Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. W zawodach 

brali udział uczniowie z ZS Chróścice, ZS Kup i PSP z OS 

Dobrzeń Wielki. W kategorii dziewcząt i chłopców odbyły 

się po 3 spotkania – systemem „każdy z każdym”. Po 

wielu emocjach zwyciężyła drużyna dziewcząt i chłopców 

z Dobrzenia Wielkiego.  

Wyniki spotkań w kategorii dziewcząt:  

Dobrzeń Wielki - Chróścice 0-0  

Kup - Dobrzeń Wielki 0-4  

Chróścice - Kup 1-0  

I miejsce Dobrzeń Wielki  



II miejsce Chróścice  

III miejsce Kup  

Wyniki spotkań w kategorii chłopców:  

Dobrzeń - Chróścice 5-0  

Kup - Dobrzeń Wielki 1-6  

Chróścice - Kup 5-2  

I miejsce Dobrzeń Wielki  

II miejsce Chróścice  

III miejsce Kup  

opr. D. Pason 

 



     26 października 2017 roku klasy trzecie zwiedzały Izbę 

Leśną w Kup. Dzieci obejrzały wystawy i wysłuchały 

niezwykłych opowieści leśników. Fotografowali: Marta 

Gałuszka i Michał Szpiech. 

 

     W dniu 26.10.2017 r., pod opieką pań: Joanny Chabior           

i Anety Budzyń, odbyły się w bibliotece wybory              

do Samorządu Szkolnego.  

Wyniki:  

 Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Alicja 

Reginek z klasy IV a, a wspierać ją będą Julia Przybyła            

z klasy VI c, Wiktor Kuliczkowski z klasy IV c i Aleksandra 

Krawczyk z klasy VI c.  



      Opiekunem samorządu został p. Wojciech Lasota, 

Natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia wybrano p. Joannę 

Chabior. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy. 

        

                                               

     

 

 

 



      Zebrane paczki żywnościowe dla piesków                          

w schronisku na Otoku świadczą o wielkim sercu naszych 

uczniów i ich rodziców. Dzieci gromadziły je przez cały 

październik. Akcja "ADOPTUJ PSA " trwa cały rok. 

 

 

 

    W holu szkoły można obejrzeć wystawę "JESIENNE 

STROIKI I BUKIETY". 

 

   



 

     30 października 2018 r. W piwnicznej części szkoły 

reprezentowane są prace plastyczne uczniów klas IV - VI  

 Ich tematyka związana jest z programem nauczania 

przedmiotu w tych klasach. 

                           

     31 października 2018 r. " Jest coś, co mrokom się 

opiera...TO PAMIĘĆ...A ONA NIE UMIERA..."  

    Na dzisiejszych lekcjach odbyły się rozmowy na temat 

przemijania czasu i pamięci o osobach, których nie ma 

już wśród nas.  

Uczniowie naszej szkoły zapalili znicze pamięci dla tych, 

co już odeszli. 



 

   

 

     Uczniowie klasy V c starannie przygotowali apel            

z okazji Dnia Niepodległości.  



     Prezentacja odbyła się dzisiaj, w świetlicy szkolnej. 

Przypomniano bohaterów walczących o niepodległość 

Polski i pieśni legionistów.  

    Część artystyczną nadzorował p. Stanisław Janczy. 

 Pani Elżbieta Senkowska zadbała o oprawę muzyczną 

apelu. Na zajęciach plastycznych wykonano rekwizyty 

plastyczne w postaci symboli narodowych pod 

kierunkiem p. Sylwii Paprockiej. 

 

Widownia z zainteresowaniem oglądała prezentację 

artystyczną. 



      

     Klasa I b wykonała  biało-czerwone chorągiewki. 

 

 

                       

 

             

 

 

 



 

    W dniu 16.11.2017r. w Karłowicach odbyły się Finały 

Powiatowe w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół 

Podstawowych. W zawodach brały udział dziewczęta        

z SP Ozimek, SP Karłowice, SP Łubniany i PSP z OS 

Dobrzeń Wielki. Odbyło się 6 spotkań – systemem „każdy 

z każdym”. Po wielu emocjach zwyciężyła drużyna 

dziewcząt z Łubnian. Nasze dziewczęta zajęły IV miejsce. 

Głowa do góry, wejście do finału powiatowego to wielki 

sukces.  

Dziewczęta grały w składzie: Aleksandra Deinert, Amelia 

Szczepaniak, Anna Sterniuk, Kinga Urbańczyk, Olimpia 

Szulc, Magdalena Kampa i Natalia Zdzymira.  

Zdjęcia i opracowanie: opiekun drużyny Danuta 

Stankiewicz-Pason 



 

 

 

 

      17 listopada 2017 r. Dzisiaj uczniowie klasy II b razem 

z p. wychowawczynią Izabelą Paluch przenieśli się na 

zajęcia edukacji wczesnoszkolnej do świetlicy szkolnej. 

Powodem były budowle grodów słowiańskich z klocków, 

imitujące te, które istniały w początkach państwa 

polskiego.  

 Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią i umiejętnością 

współpracy w grupach. 

 

 



               

 

 

    25 listopada to Dzień Pluszowego Misia.  

 Już 115 lat jest on niepodważalnym królem zabawek 

dzieci na całym świecie. 

    Według legendy, zabawka powstała po polowaniu, w 

którym brał udział Teodor Roosvelt, ówczesny prezydent 

Stanów Zjednoczonych. Uratował on życie małemu 

niedźwiadkowi, a fakt ten wykorzystał jeden z właścicieli 

sklepów z zabawkami w Nowym Jorku. 



   Od 2002 roku, w setną rocznicę produkcji pierwszych 

misiowych pluszaków obchodzimy Święto Pluszowego 

Misia. 

 Z tej okazji, w bibliotece szkolnej dzieci z misiami, przez 

dwa dni oglądały "misiowe filmy"i rysowały swoich 

ulubieńców . 

                           

 

       

     Misie świętowały również w świetlicy. Tu odbyła się 

"MISIOWA DYSKOTEKA" i zajęcia papieroplastyki na 

których powstawały ruszające łapkami misiaczki. 



 

   Młodzi konstruktorzy zachwycają swoją kreatywnością  

w świetlicy. Budują porty, okręty i wiele innych 

ciekawych rzeczy. 

            

 



      W dniu 24 listopada 2017r w Domaszowicach odbyła się 

ceremonia ogłoszenia wyników Wojewódzkich Igrzysk LZS 

2017 szkół wiejskich (podstawowych i gimnazjalnych). 

     Nasza uczennica Katarzyna Kokot – Mistrzyni Województwa 

w skoku wzwyż z wynikiem 140 cm, została wyróżniona i 

odebrała nagrodę indywidualną. 

     Należy podkreślić, iż Kasia jest również Mistrzynią 

Województwa w skoku wzwyż Szkolnego Związku Sportowego 

„Opolskie”. Brawo, Kasiu.  

     Życzymy dalszych sukcesów sportowych. Informację tę 

przekazała p. mgr Danuta Stankiewicz-Pason. Fotografowała 

Martyna Kokot      

 



Zabawy andrzejkowe i magiczne sztuczki królowały 

dzisiaj na sali gimnastycznej. To iluzjonista pan Andrzej 

Poźniak z teatru Apollino zadziwiał wszystkich swoimi 

sztuczkami magicznymi, a wróżka pani Iwona zabawiała 

widzów konkursami i zabawami. 

    Dzieci zapraszane były na scenę jako asystenci magika. 

Było dużo śmiechu i zabawy, a przede wszystkich iluzji, 

co pozwoliło uczniom uwierzyć, że prawdziwa magia 

chyba istnieje naprawdę. 

 

 

 

    To były super prezentacje!  



Kolejny raz mogliśmy podziwiać, organizowany co roku 

Festiwal Reklamy. 

 

 

     Uczniowie klas IV - VI włożyli wiele pracy w przygotowanie 

pracochłonnych rekwizytów. Okazali się również wspaniałymi 

obserwatorami pokazywanych w mediach reklam, które 

świetnie kopiowali ku uciesze widzów. 

 

        



   

       W magiczny świat poezji Brzechwy i Tuwima 

wprowadzili nas dzisiaj na wesoło uczniowie klas I – III.  

A to dzięki Pani mgr Joannie Chabior, prowadzącej 

bibliotekę szkolną, która kolejny rok zajęła się 

organizacją recytacji tych wierszy, niezwykle 

popularnych już od kilku pokoleń. Przy ogromnym 

wsparciu rodziców i wychowawców mogliśmy podziwiać 

umiejętności aktorskie recytatorów oraz ich 

pomysłowość przy wykonaniu rekwizytów ilustrujących 

treść przedstawianych utworów.  

     Jako widzowie, dziękujemy za ten piękny, poetycki 

poranek. 

 



 

    Dzisiaj w świetlicy szkolnej było bardzo wesoło. 

Najpierw p. Ula przyniosła paczki cukierków, które 

przekazał dzieciom Św. Mikołaj. Widocznie miał za ciężki 

worek, bo jak się pozbył tych cukierków, to zaraz po 

ósmej zjawił się osobiście. Sensacja w całej szkole!!!  

  Uczniowie klas I - III schodzili razem z wychowawcami     

i przed obliczem dostojnego gościa deklamowali wiersze 

i śpiewali piosenki. Mikołaj słuchał dzieci, chwalił je          

i rozdawał  prezenty .  

   Czasami zwracał się do niektórych, by poprawili swoje 

zachowanie. Dzieci obiecywały poprawę. To był super 

dzień! 



                         

 

      Dzisiaj uczniowie klas pierwszych gościli w Opolskim 

Teatrze Lalki i Aktora. Dzieci obejrzały spektakl muzyczny 

„Akademia Pana Kleksa”w reżyserii i choreografii Jacka 

Gębury. Znalazły się tu wątki z kultowego filmu 

Krzysztofa Gradowskiego ( z 1984). Było to półtorej 

godziny fantastycznej zabawy, pozwalającej na nowo 

przeżyć przygody Adasia Niezgódki (Jakub Kowalczyk), 

pragnącego pomóc Szpakowi Mateuszowi powrócić do 

ludzkiej postaci. 

     Piosenki, taniec i animacje lalkowe całkowicie 

oczarowały naszych pierwszaków oraz ich opiekunów. 



              

 

      14 grudnia 2017 r w Opolu podczas I Festiwalu Piłki 

Ręcznej odbyło się spotkanie uczestników projektu 

„Gramy w ręczną” pod patronatem Związku Piłki Ręcznej 

w Polsce.     

     W programie uczestniczyli uczniowie 10 szkół                

z województwa opolskiego klas I-IV. Mieli oni możliwość 

przeżycia wspaniałej przygody podczas wspólnej 

rozgrzewki, pokonywania toru przeszkód oraz udziału          

w Mini Turnieju Piłki Ręcznej.  

     Naszą szkołę reprezentowali szczypiorniści klas 

drugich i trzecich, którzy dzielnie walczyli na boisku           

z drużyną Tułowic i Otmuchowa. 



      Wyniki spotkań nie były najważniejsze, liczyła się 

dobra zabawa na boisku. Podczas przerwy zawodnicy 

posilali się owocami oraz smacznym ciastem 

przygotowanym przez rodziców.  

     Na zakończenie wszyscy zostali obdarowani 

prezentami. Do zobaczenia na kolejnej edycji programu 

„Gramy w ręczną”.  

Informację opracowała: Danuta Stankiewicz-Pason 

 

 

                   

                        

 



 

     Dzisiaj obejrzeliśmy jasełka szkolne przygotowane 

przez uczniów klas III – VI pod kierownictwem Pani Anety 

Baron i Pani Joanny Pałgan z oprawą muzyczną Pani 

Elżbiety Senkowskiej.  

   „Europo… nie możesz żyć bez Boga” to hasło 

przewodnie tej inscenizacji, w której wystąpiły dzieci ze 

wszystkich kontynentów, przedstawiając różne biedy 

świata: niewolnictwo, głód, wojny, wyzysk, pogaństwo     

i pokazując , że nie znalazły pomocy wśród sąsiadujących 

bogatych państw, podobnie jak Św. Rodzina przed 

wiekami, dla której zamknęli swe serca mieszkańcy 



Betlejem. Przybywający do jasełkowej stajenki 

przedstawiciele państw, przynosili charakterystyczne dla 

swego kraju dary i składali je u stóp Świętej Rodziny, jak 

również przybyłych wcześniej biednych dzieci, 

pragnących zwrócić ich uwagę na cierpienia tego świata. 

Dzielili się również opłatkiem i opowiadali o tradycjach  

w swoich krajach.  

     Kolorowe stroje, piękna gra uczniów (m.in. Agnieszki, 

Antosi i Gabrysia) na instrumentach oraz kolędowanie 

chóru aniołów, wprowadziły nas  pięknie w atmosferę 

Świąt Bożego Narodzenia. 

 

                  

 

 

                             

                                            



 

 

        Dzisiaj odbyły się warsztaty plastyczne „Anielska 

Sztuka”, których organizatorem była firma „Kreatywna 

Planeta” z Inowrocławia. Zajęcia odbywały się w dwóch 

salach świetlicowych. Za pomocą drewna, elementów 

montażowych , farb i ozdób , dzieci wykonywały ręcznie, 

piękne oraz oryginalne aniołki. W ten sposób powstało 

469 aniołów. Wykonało je 226 uczniów. 

 



            

 

10 stycznia 2018 r. Ten tydzień w PSP z OS w Dobrzeniu 

Wielkim rozpoczął się niezwykle muzycznie. Uczniowie 

klas trzecich (b c) , piątych ( a, c) oraz klas szóstych             

( a, b, c) wyruszyli na podbój Filharmonii Opolskiej im. 

Józefa Elsnera w Opolu. 

      Przez dwa kolejne dni ( 8 i 9 stycznia) w ramach 

projektu ,,Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” poznawali 

świat muzyki. Podczas zajęć w grupach mogli dowiedzieć 

się, co takiego wspólnego ma matematyka i muzyka.    

      Głowili się nad muzycznym sudoku, rozwiązywali 

rebusy, układali muzyczne domino. Dowiedzieli się też 

jak powstają dźwięki. Jak wygląda praca dźwiękowca 



przygotowującego koncerty. Uczyli się, co to jest improwizacja 

muzyczna i próbowali swoich sił jako muzycy grając na takich 

instrumentach jak gitara, skrzypce, akordeon czy puzon. Brali 

udział w grach edukacyjnych i tataizacji.  

    Wisienką na torcie był występ chętnych osób na deskach sali 

koncertowej. Choć przez chwilę można było poczuć się jak 

gwiazda śpiewając ulubione kolędy. Każdy występ naszych 

uczniów został wysoko oceniony przez prowadzących zajęcia,                  

a w nagrodę za odwagę otrzymali drobne upominki. 

    Pobyt w Filharmonii Opolskiej na długo zapadnie w pamięci 

wszystkim uczestnikom zajęć, co być może zaowocuje 

ujawnieniem się nowych talentów muzycznych. Notatkę 

przekazała p. mgr Aldona Mormul. 

 

      Komputer czy telefon komórkowy to pożyteczne 

wynalazki, z których obecnie korzystają niemal wszyscy-



dzieci i dorośli. Internet to skarbnica wiedzy i informacji. 

Jednak nękanie rówieśników, udostępnianie danych 

osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla 

dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne 

konsekwencje. 

    O niewłaściwym zachowaniu w sieci                                         

i związanych z tym konsekwencjach mówił dzisiaj                  

st. aspirant Marek Godecki , dzielnicowy Posterunku 

Policji w Dobrzeniu Wielkim. Słuchaczami i dyskutantami 

byli uczniowie klas piątych (b, c) oraz szóstych ( a , c). 

Organizatorką spotkania była Pani mgr Katarzyna 

Kuszewicz, pełniąca funkcję pedagoga szkolnego. 

 

       12 stycznia 2018 r. babcie i dziadkowie podziwiali 

występy artystyczne przygotowane przez swoje wnuki. 



Wiersze, piosenki, mini inscenizacje oraz tańce wprawiły 

wszystkich w dobry humor.  

      Miejscem uroczystości była wypełniona po same 

brzegi sala gimnastyczna naszej szkoły. Były też 

specjalnie przygotowane upominki. 

    Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszystkiego, co 

tylko szczęściem zwać można. 

        

 

      To był jeden z najpiękniejszych dni w szkole.               

W świetlicy, na korytarzach i w sali gimnastycznej 



pojawiali się od rana bohaterowie popularnych baśni            

i filmów, a to zwiastowało WIELKI BAL KARNAWAŁOWY! 

 

          Zabawy, tańce i konkursy wprawiły wszystkich                         

w doskonały nastrój. 

 



         Modelki i modele zaprezentowali stroje wybranych 

bohaterów popularnych baśni i filmów. 

 Do szkoły zawitały 

dziewczyny reprezentujące  Stowarzyszenie „Borki – 

aktywni razem”. Zaprosiły wszystkie dzieci  do udziału w 

konkursie plastycznym „Las zimą”.  

Rozstrzygnięcie konkursu: 17 lutego 2018 r. na imprezie 

plenerowej „Spotkanie w kniei” – Dobrzeński Kulig 

Międzypokoleniowy, która odbędzie się w ośrodku 

rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim.  



Prace konkursowe w formacie A4, wykonane techniką 

dowolną, prosimy dostarczyć w dniu imprezy, tj.17 

lutego 2018 do godziny 10:30 do oznaczonego 

stanowiska stowarzyszenia „Borki – aktywni razem” pod 

wiatą znajdującą się na terenie OR „Balaton”. 

Przewidziano atrakcyjne nagrody , a portal 

„Opowiecie.info” objął to wydarzenie patronatem 

medialnym. 

                        

             

 

                    Dzisiaj Środa Popielcowa. 



     W naszej parafii, w kościele pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej rozpoczęły się szkolne rekolekcje 

wielkopostne. Prowadzili je zaproszeni goście: siostra 

nazaretanka S.M. Bogna i dziekan Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego -ks. prof. dr hab. 

Radosław Chałupniak.              

   W trakcie rekolekcji uczniowie dowiedzieli się jak 

owocnie przeżyć Wielki Post. W procesie tym 

najlepszymi wskazówkami są: modlitwa, post i jałmużna.    

   Dzieci poznały nowe pieśni chwalące słowem i gestami 

Pana Boga. A ks. proboszcz Jan Polok odprawił Mszę 

Świętą,  w trakcie której głowy uczestników zostały 

posypane popiołem i każdy z nich usłyszał słowa: 

„Nawracajcie się  i wierzcie w Ewangelię. 

 

 

  

                          



 

    Dzisiaj, uczniów naszej szkoły odwiedzili artyści 

cyrkowi.  

   Dzieci miały okazję podziwiać sztukę żonglerską, popisy 

klowna, pokazy iluzji, tresurę węża i taniec egzotyczny.   

    Aktorzy zapraszali też widzów do wspólnej zabawy. To 

był bardzo ciekawy i wesoły program. Zdjęcia: Katarzyna 

Wróbel 

                     

 

                  



 

 

     Dzisiaj odbył się Konkurs Wielkanocny 2018 , w 

którym udział wzięli uczniowie klas I – VI .  

     Poziom konkursu był niezwykle wysoki i komisja miała 

kłopoty z wyłonieniem laureatów. 

    Po długich naradach przyznano następujące miejsca. 

W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zajęła Wiktoria 

Kozakowska, drugie – Julia Bilińska, a trzecie Hania 

Gamrat.  

W kategorii klas IV – VI , pierwsze miejsce zajęła 

Malwina Wochnik, drugie – Magdalena Gabriel i trzecie - 

Karolina Piekorz.  



    Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim 

uczestnikom. W holu szkoły można podziwiać prace 

konkursowe uczestników. 

             

                  

 

         Hura!!! Mamy wiosnę! To był niezwykle radosny 

dzień w szkole, bo wiosna to najbardziej oczekiwana 

pora roku. 

       Po pierwszych trzech lekcjach, uczniowie klas I - III 

wybrali się w barwnym , wiosennym korowodzie nad 

Odrę. 



      Na czele pochodu chłopcy nieśli kukłę marzanny. Przy 

dźwiękach trąbek, gwizdków i kołatek dzieci dotarły do 

wyznaczonej piaskownicy nad rzeką. Okrzykami i 

piosenkami pożegnały zimę i powitały wiosnę. 

    Lalka marzanny została uroczyście spalona. 

 Wierzymy, że srogie mrozy i opady śniegu odchodzą 

wreszcie w zapomnienie a cała przyroda budzi się 

radośnie do życia. 

 

          W czasie, kiedy uczniowie młodszych klas 

przebywali nad Odrą, to starsi przygotowywali różne 

smakołyki do Szkolnego Konkursu Masterchef.   

    Organizacja tego konkursu okazała się strzałem                          

w dziesiątkę! 5 - osobowa komisja degustatorów na czele 



z zawodowym kucharzem była zdumiona pomysłowością 

uczniów wszystkich klas oraz estetyką i smakiem 

prezentowanych potraw.  

    Po burzliwych naradach zaszczytny tytuł "Masterchef 

School" zdobyli uczniowie klasy czwartej A.  Serdecznie 

gratulujemy! 

 

        O godzinie 12.00 rozpoczął się na sali gimnastycznej 

wielki taniec belgijki, w wykonaniu uczniów wszystkich 

klas. To było wspaniałe widowisko! Mimo chłodu na 

dworze, w rytmach belgijki radośnie witano pierwszy 

dzień wiosny. 

                  



          28 marca odbyła się w świetlicy szkolnej debata 

"SĄD NAD KSIĄŻKĄ". Inscenizację starannie przygotowali 

uczniowie klasy V a pod kierunkiem p. Joanny Kubalki - 

Chabior i Katarzyny Lauer-Boruckiej. Całemu 

„procesowi”, z uwagą przysłuchiwali się uczniowie klas    

I – III    Tematem przewodnim była relacja między 

„książką”, a innymi współczesnymi nośnikami informacji.    

      W opinii dzieci po raz kolejny „książka” - obroniła 

swoją „tożsamość, niezależność i indywidualizm”. 

 

 

                    



 

W tym roku Wielkanoc przypadła na dni 1 i  2 kwietnia 

                        

 

                                          

                        

                                   



 

  "Czytaj , aby żyć" to pierwszy na Opolszczyźnie  projekt  

realizowany w ramach oferty „ Bϋcherbox”. Jego 

inauguracja odbyła się 17 kwietnia 2018 r. w naszej 

szkole. Jego celem jest promocja czytelnictwa i darmowa 

wymiana książek. Podstawowa zasada to: „weź książkę, 

przeczytaj książkę i przynieś książkę” ma zachęcić do 

poznawania literatury dziecięcej, młodzieżowej, ale          

i popularnonaukowe. W uroczystości uczestniczyli 

zaproszeni goście władz samorządowych, Niemieckiego 

Towarzystwa Oświatowego, uczniowie i nauczyciele. 

Wszyscy mogli podziwiać pięknie przygotowaną 



inscenizację baśni "Śpiąca królewna", którą przygotowali 

uczniowie klas IV- VI. 

       

 

    Festiwal Młodych Talentów to kolejna impreza 

szkolna, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

Podziwialiśmy piosenkarzy, tancerzy, mażoretki , 

muzyków i konferansjerów. Delektowaliśmy się 

profesjonalizmem wszystkich wykonawców. To były 

wspaniałe występy artystyczne. 

 

     



 

         Dzień 23 kwietnia 2018 r. to: Światowy Dzień Książki 

i Praw Autorskich. Z tej okazji Pani mgr Joanna Kubalka- 

Chabior - szkolna bibliotekarka i nauczyciele poloniści 

przeprowadzili Konkurs Pięknego Czytania. Oceniano 

poprawność czytania, wyrazistość, płynność, intonację, 

rekwizyty oraz dobór lektury. W konkursie wzięło udział 

czternaście osób. Laureaci to: I miejsce - Kamil Szleger                

( V b), II miejsce - Mikołaj Pęcherz (5 a), a trzecie Ania 

Urbańska (6 c ). serdecznie gratulujemy! Trzeba 

podkreślić, że wszyscy uczestnicy konkursu włożyli wiele 

serca w swoje prezentacje i jak zawodowi aktorzy 

dostarczyli słuchaczom wiele wzruszeń, zaciekawiając ich 

prezentowaną lekturą. W bibliotece szkolnej odbyły się 

również konkursy na ilustracje do ulubionych lektur. 



                    

 

        Dzisiaj uczniowie klas trzecich naszej szkoły mieli 

okazję poznać życie żołnierzy 10 Opolskiej Brygady 

Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego. Bramy 

jednostki wojskowej stały otworem w ramach Dni 

Otwartych Koszar. Dzieci oglądały m.in. ciężarówki, 

czołgi, rosomaki, karabiny i pistolety. Wycieczka 

podobała się wszystkim  jej uczestnikom, o czym 

świadczyły  opowieści dzieci. 

 

 



 

     W trakcie pobytu w jednostce, dzieci przeszły próby 

maskowania swego wyglądu. Niektóre dziewczynki i chłopcy 

mieli tak mocno ufarbowane twarze, że odbierający ich ze 

świetlicy rodzice mieli problem z rozpoznaniem swoich dzieci. 

Korzystaliśmy ze zdjęć Oliwera Starosty i Pani Kariny Wajman. 

 

      



 

      Dzisiaj odbył się uroczysty apel upamiętniający 227 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel rozpoczął 

się hymnem Polski śpiewanym przez uczniów                       

i nauczycieli szkoły. Słowo wstępne wygłosiła Pani 

Dyrektor Gabriela Matyszok. Wybrani uczniowie klas     

IV – VI pod opieką Pani mgr Anety Budzyń 

zaprezentowali wspaniałą lekcję historii i patriotyzmu, 

która przeniosła nas w minione wieki. Widzowie mogli 

podziwiać mini-inscenizacje przybliżające ważne 

wydarzenia historyczne. Aktorzy odgrywający role 

postaci historycznych włożyli wiele pracy w wykonanie 

wspaniałych strojów i rekwizytów. W tej atmosferze 



przypomniano wszystkim okoliczności powstania 

pierwszej w Polsce i Europie konstytucji. 

III Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Sacrum w poezji" 

                         

 

     W dniu 11.05.2018 roku uczniowie z naszej szkoły brali 

udział w III Wojewódzkim Konkursie  Recytatorskim 

,,Sacrum w poezji".Emily Przybyła z kl. V B zdobyła III 

miejsce a Kamil Szleger z kl. V B otrzymał wyróżnienie. 

Opr. Szkolne Koło PCK mgr Beata Cholewa, mgr Sylwia Paprocka 



 

                

      Ogromny sukces i wielka  radość ze zwycięstwa. 

Uczennice naszej szkoły wywalczyły I miejsce w Finale 

Wojewódzkim LZS w Mini Piłce Ręcznej, który odbył się 

14 maja 2018r. w Mąkoszycach. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                        

 

 

              

„KOCHAM RĘCZNĄ NA ORLIKU” to ogólnopolski projekt  

realizowany przez Fundację Orły Sportu, a wspierany 

przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jest on finansowany ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

wspierania projektów upowszechniania sportów dzieci 

 i młodzieży z Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. 



    W ramach tego projektu gośćmi naszej szkoły były 

drużyny ze szkół w Chróścicach i Kup. Zła pogoda 

pokrzyżowała nieco plany zawodników oraz  trenerów      

i rozgrywki odbywały się w sali gimnastycznej. 

 

    IV a z naszej szkoły zdobyła pierwsze miejsce. 

Serdecznie  gratulujemy! 

                             

        

    Na konkurs wpłynęło 380 prac. Wzięły w nim udział 

dzieci oraz młodzież uczęszczający do szkół  



oraz przedszkoli znajdujących się na terenie ościennych 

gmin, tj.: Brynicy, Chróścic, Dobrzenia Wielkiego, 

Karłowic,  Łubnian, Murowa, Popielowa, Starych 

Siołkowic, Pokoju, Czarnowąs, Jełowej, Zagwiździa, 

Domaradza, Starych Budkowic. 

Komisja konkursowa, którą stanowili: Jolanta Mikusz-

Golenia – artystka plastyczka oraz  Józef Sieczka i Janusz 

Kowal – pracownicy Nadleśnictwa Kup bardzo wysoko 

ocenili poziom prac, które wpłynęły na konkurs.  

   Wyróżnienie otrzymali m.in. Małgosia Czapla i Oliwier 

Kokot reprezentujący naszą szkołę. Serdecznie 

gratulujemy! 



 

 

 



 

     



   21.05.2018 r. trzech uczniów z klasy szóstej oraz trzech 

z klasy siódmej uczestniczyło w konkursach 

organizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK 

w Opolu. Odbyły się etapy gminne XVI Turnieju PCK pt. 

„Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych 

oraz XIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym 

Krzyżu dla wszystkich typów szkół. Celem konkursów 

było m.in.: inspirowanie i tworzenie warunków do 

zgłębiania problematyki zdrowotnej, kształtowanie 

wśród uczniów postaw i  zachowań  prozdrowotnych i 

proekologicznych, promowanie i popularyzowanie idei 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród 

dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik rozwiązywał test 

składający się z 30 pytań. 

Laureaci Turnieju PCK „Człowiek i Jego Środowisko” : II 

miejsce zajęła Emilia Kaczmarek z kl. VII a, IV miejsce 

wywalczyli: Marta Kościółek i Piotr Kuliczkowski z kl. VII 

b. Natomiast I miejsce w Olimpiadzie o CK zajął Szymon 

Kodura z klasy VI a, Gabriel Gandyra - miejsce V, Karol 

Jagłowski  - VI miejsce 

 



 

Laureatów do konkursu przygotowały: p. Beata Cholewa 

i  p. Sylwia Paprocka. 

. 



                    

                           

 

 



 

     W dniu 22 maja 2018 r. klasa V b pojechała  na 

wycieczkę  do Wrocławia.  W GOjump Parku Trampolin 

dzieci korzystały ze zjeżdżalni, ścian wspinaczkowych, 

trampolin oraz basenów wypełnionych kwadratami z 

gąbek.  Była to super rozrywka i wspaniały relaks. 

 

   Następną atrakcją było zwiedzanie wrocławskiego ZOO 

oraz nowoczesnego oceanarium noszącego nazwę 

Afrykarium, którego nazwa powstała z połączenia słów  

Afryka i Akwarium. Do zwiedzania zostało ono 

udostępnione  w październiku 2014 roku. Są w nim 

prezentowane fauna i flora jednego kontynentu – Afryki. 

Dzieci poznawały tu ekosystemy Czarnego Lądu  pod 

ogólnym hasłem „Życiodajne wody Afryki”. 



 

 

                        

 

                           



        

     ANIA  HANASZ                                 MAKS   PAPROCKI 

   Ogromny sukces naszych uczniów!   W dniu 23 maja 2018 r. w  Publicznej 

Szkole  Podstawowej nr 5 im. Karola Musioła w Opolu odbył się XIII Festiwal Muzyczny 

„Mikrofon i Ty”. Wielki sukces odnieśli soliści i zespoły reprezentujący naszą szkołę. I tak:   

Ania Hanasz z klasy III b jako solistka zajęła II miejsce w kategorii klas I- III. Wyśpiewała je 

piosenką M. Gałuszewskiej  „Nie mów mi nie”. 

Maks Paprocki uczeń klasy IV b zajął I miejsce jako solista w kategorii  klas IV – VI . Jego 

piosenka to  „ W pracowni mistrza zegarmistrza”. 

   Zespół   „INNA  BAJKA” reprezentujący szkołę w kategorii klas  I – III zajął  I  miejsce 

prezentując piosenkę  „Witajcie w naszej bajce”. W zespole tym śpiewali: Julia Bilińska, 

Milena Sowa, Oliwier Starosta, Anna Hanasz, Hanna Gamrat, Maja Spychała, Julia Baziuk, 

Weronika Kuczera, Paulina Białek oraz Wojciech Rencz.  Grupa starszych uczniów zdobyła III 

miejsce w kategorii klas  IV – VI  śpiewając  piosenkę M. Rodowicz „Gimnastyka”. 

  Wykonawcom i ich opiekunom składamy najserdeczniejsze gratulacje!!! 

 



                                   

 

                            

    W dniach 22  -  25 maja uczniowie klasy siódmych i klasy  V 

cprzebywali na wycieczce w Warszawie. 

 

                                                  



       Dzień pierwszy: podróż, zwiedzanie Wilanowa                               

i zakwaterowanie. Pałac w Wilanowie to główny obiekt                      

i centrum zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowego. Jest 

jednym z najcenniejszych zabytków polskiej kultury 

narodowej. Wilanów był ulubioną letnią siedzibą króla Jana III 

Sobieskiego. Rezydencja wilanowska to pałac, jego dekoracje         

i dzieła sztuki, ogrody i rzeźby w parku, a także liczne budowle 

i pomniki wznoszone tu od 1677 roku. 

Dzień drugi 

 

   



 

  W tym dniu uczniowie zwiedzali m.in. Stadion Narodowy w 

Warszawie. Od lipca 2015 nosi on nazwę PGE Narodowy. Jest 

to wielofunkcyjny stadion sportowy im. Kazimierza Górskiego, 

znajdujący się przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego. 

Dzień trzeci: 

 



 

Przed Pomnikiem Fryderyka Chopina w Parku Łazienkowskim 

w Warszawie. Przedstawia on odlaną w brązie 

postać kompozytora siedzącą pod stylizowaną wierzbą. 



 

 

Przy pomniku Mikołaja Kopernika 



     Przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie               

(pomnik dłuta duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena) 

znajdującym się przed Pałacem Staszica. Pomnik został 

odsłonięty 11 maja 1830 roku, a ufundował go Stanisław 

Staszic. Posąg z brązu przedstawia siedzącego Mikołaja 

Kopernika z cyrklem w prawej dłoni i sferą armilarną w lewej 

dłoni. 

     Po obu stronach czarnego cokołu są wyryte i złocone napisy: 

od strony ul. Kopernika po łacinie NICOLAO COPERNICO 

GRATA PATRIA (pol. Mikołajowi Kopernikowi Wdzięczna 

Ojczyzna), a od strony Pałacu Zamoyskich – MIKOŁAYOWI 

KOPERNIKOWI RODACY. Fundatorem był Stanisław Staszic. 

 

Przy pomniku : „ Żołnierzom i Pracownikom Cywilnym 

Polskiego Państwa Podziemnego 1935 – 1945 „ 



 

                            

    Wolontariusze naszej szkoły działający w kole PCK, 

odwiedzili w dniu 29 maja 2018 r. niepełnosprawne 

intelektualnie dziewczęta, będące pod opieką Zgromadzenia 

Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach. Nasi uczniowi brali udział                    

w zabawach integracyjnych,  co sprawiło im wiele radości. 

Zostali też poczęstowani  napojami i słodyczami. 

  W prezencie dziewczęta otrzymały biżuterię i torebki zebrane 

w czasie akcji zorganizowanej wśród dzieci, rodziców           

oraz  nauczycieli, co przyniosło im wiele radości. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim darczyńcom.   

         

 

 

 



      

 

          



 

29 maja 2018 r. uczniowie klas pierwszych pojechali na swoją 

pierwszą jednodniową wycieczkę. Udaliśmy się do 

"Zaczarowanego Lasu" w miejscowości Piasek/k. Janowa.        

W naszą podróż do lasu wyruszyliśmy powozami konnymi. Na 

swojej drodze spotkaliśmy rozśpiewanego Czerwonego 

Kapturka, Leśniczego, Babcię Czerwonego Kapturka, Jasia          

i Małgosię, Grajka, a nawet Baba-Jagę. 

 



 

                                                         

 

     Dzisiaj jest 30 maja 2018 r., środa. Jutro jest Boże Ciało, a         

w piątek przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka, który 

decyzją Dyrekcji szkoły jest dniem wolnym od zajęć 

dydaktycznych. Zatem, uczniowie naszej szkoły, już w środę 

obchodzili święto dzieci. Był to dzień pełen radości i relaksu.  

Rozgrywki sportowe, pikniki klasowe, konkursy, spacery, lody i 

wyprawy rowerowe były rozrywką przygotowaną przez 

wychowawców oraz wspierających ich nauczycieli z okazji 

zbliżającego się Dnia Dziecka. 



                                              Piknik  klasy II b 

 

                           Piknik klasy III a 



 

                         Wyprawy rowerowe. 

 

                          Rozgrywki  sportowe 

                                  



               

 

      W poniedziałkowy poranek 4 czerwca 2018 r. klasy II-gie 

wyruszyły na wycieczkę do Muzeum Zabawek w Kudowie 

Zdroju. Po zwiedzeniu każdy z uczniów wykonał certyfikowaną 

autorską zabawkę z elementów drewnianych. Punktem 

głównym wycieczki było wejście na Szczeliniec Wielki. Pomimo 

braku sprzyjającej pogody, po rozchmurzeniu, wyruszyliśmy na 

sam szczyt. 

     



        

7 czerwca 2018 r. wszyscy uczniowie klas pierwszych naszej 

szkoły udali się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeniu 

Wielkim. Na miejscu czekał na nas ogromny wóz strażacki. 

Dowiedzieliśmy się z jakich elementów składa się strój 

strażaka i co jest zawarte w wyposażeniu wozu strażackiego. 

Dzieci miały okazję również sobie przypomnieć w jaki sposób 

należy wezwać pomoc i pod jakie numery mogą zadzwonić. 

Nasze spotkanie ze strażakami odbywa się regularnie, co roku. 

Po ciekawej lekcji uczniowie złożyli na ręce strażaków słodkie 

upominki wraz laurką oraz życzeniami z okazji minionego Dnia 

Strażaka. 



       

                         



      

          

             Ot i wyszło takie ciekawe zdjęcie w hełmach. 



 

 

12.06.2018 r. uczennica z klasy siódmej Emilia Kaczmarek 
wywalczyła I miejsce w etapie okręgowym XVI Turnieju PCK pt. 

„Człowiek i Jego Środowisko” organizowanym przez PCK w 
Opolu. W tym dniu odbyła się również XIII Okręgowa 

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu,w której uczestniczył 
uczeń Szymon Kodura z klasy szóstej. Celem obu konkursów 
było m.in.: inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania 

problematyki zdrowotnej, kształtowanie wśród uczniów 
postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych, 

promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży. Gratulujemy 

sukcesów. 

Laureatów do konkursu przygotowały: p. Beata Cholewa i  p. 
Sylwia Paprocka. 



 

Szymon Kodura i Emilia Kaczmarek 

 

 

 

 

 



 

15 czerwca 2018 r. sale lekcyjne były zupełnie puste. A to 
wszystko poprzez dołączenie do ogólnopolskiej akcji "Dnia 

Pustej Klasy". Klasy spustoszały dopiero po godzinie 9:30, gdyż 
rano odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Każda 

klasa wraz ze swoim wychowawcą/nauczycielem 
prowadzącym zajęcia wyszła w plener. Uczniowie klas I-szych 
udali się na piknik nad Odrę. Tworzyliśmy ścieżki bosych stóp, 

zrywaliśmy kwiaty łąkowe, odpoczywaliśmy na kocykach, 
obserwowaliśmy przyrodę przez lupki. Część chłopców 

rozegrała również mecz piłki nożnej oraz siatkówki plażowej. 
Otrzymaliśmy także zdjęcia klasy II a, która razem z panią 
Beatą Sową wybrała się w okolice fontanny i parku. Tak 

spędzony dzień okazał się bardzo przyjemny - miejmy nadzieję 
powtórzyć to za rok! 

 



 

 

 

 

 

 

20 czerwca 2018 r. uczniów klas pierwszych odwiedził nasz 
dzielnicowy asp. Marek Godecki. 

Pan policjant przypomniał naszym dzieciom jak należy 
zachowywać się w różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć 

się w trakcie wakacji. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania 
i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Dziękujemy za wizytę! 

 



 

 

 

 

22 czerwca 2018 r. w piątkowy poranek, na szkolnym 

korytarzu już nie było słychać szkolnego dzwonka. Ponownie 

go usłyszymy dopiero 3 września. Dzisiaj uczniowie klas I-III                 

o godzinie 8:00 pożegnali miniony rok szkolny. Wychowawcy 

wręczyli nagrody książkowe wyróżnionym uczniom, 

przedstawiono laureatów tegorocznej olimpiady "Olimpusek", 

pani Joanna Kubalka-Chabior wręczyła nagrody czytelników 



oraz podsumowano akcje Szkolnego Koła "PCK". Nagrodzono 

również wybranych uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia 

świetlicowe i wykazują duże zaangażowanie w życie świetlicy. 

Na zakończenie mogliśmy podziwiać wystąpienie uczniów klas 

III-cich w programie artystycznym. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


