
        

 

    

 

 

                   

     

 

 

    

   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

      3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Naukę szkolną 

rozpoczęło 426 uczniów. Po raz pierwszy przekroczyło próg szkolny                    

55 uczniów . Zostały utworzone trzy klasy pierwsze. Wychowawcą I a została 

p. mgr Marzena Kamińska, I b – mgr Karina Wajman, I c  mgr Danuta Piechota. 

Pani Dyrektor mgr Gabriela Matyszok uroczyście powitała uczniów, rodziców     

i nauczycieli. 



Klasa  I a  wych. mgr Marzena Kamińska Klasa I b wych. mgr Karina Wajman  

1.  Brzeżański  Michał 1.  Dratwa         Julia 

2.  Draguć              Michał 2.  Duchnowska  Milena 
3.  Gołąb                Natalia 3.  Durecka            Ewa 

4.  Kowalczyk       Mateusz  4.  Godecki            Adam 
5.  Kubis                 Agata 5.  Grubecki           Filip 

6.  Niżnik               Wiktor 6.   Herbut             Bartosz 

7.  Osiol                  Jan 7.   Hulbój              Piotr 
8.  Pampuch          Adam 8.   Jarząbkowska  Lena 

9.  Pampuch          Jakub 9.   Każmierczak    Aleksander 
10. Przysiężnik      Julia 10. Kłys                   Gabriel  

11. Rypień              Anita 11. Kozakowski     Szymon 

12. Słabik                Alicja  12. Lis                      Paweł 

13. Solecki              Szymon  13. Mitek                Krzysztof 

14. Szyndler            Jan 14. Piekarska         Nikola 
15. Waindok          Hanna 15. Porczyński       Dawid 

16. Wieszołek        Magdalena 16. Sterniuk           Antoni  Jan 
17. Wolny              Mateusz 17. Sienkiewicz     Filip 

18. Włodarczyk     Kacper 18. Świerc              Marta 

 19. Wójcik             Lena 

 

 Klasa I C  wych. mgr  Danuta  Piechota  
1.  Baziuk               Emilia   10.  Gucman          Natalia 
2.  Baziuk               Wojciech 11.  Klimkowicz    Julia 

3.  Burzyński          Daniel 12.  Kocot              Maksymilian 

4.  Byczkowski      Szymon 13.  Kultys             Michał 
5.  Cemer               Pola 14.  Lechowska     Maja 

6.  Cmok                 Szymon 15.  Macioszek      Dawid 

7.  Funk                  Zuzanna 16.  Ressel              Emilia 

8.  Głodzik             Paulina 17.  Strumińska     Sonia 
9.  Głodzik             Patryk 18.  Zarach             Filip 

 

Tekst i fotografie: U. Haliniak 

KADRA PEDAGOGICZNA  w roku szkolnym 2018/2019 

Dyrektor szkoły:  mgr Gabriela  Matyszok 

Wicedyrektor:  mgr Ewa Kyzioł i mgr Danuta  Stankiewicz-Pason (pełniąca 

obowiązki do końca października 2018 r.) 



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 Monika Harmus, nauczycielka języka angielskiego 

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 Wojciech Lasota, nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Katarzyna Macioszek, oligofrenopedagog - terapeuta, pedagogika 

wczesnoszkolna z przedszkolną, doradztwo zawodowe 

mgr Paulina Macioszek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego w klasach I-III 

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 Iwona Przybyłko, nauczycielka  matematyki 

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 Marta Zdzuj, nauczycielka wychowania fizycznego 

mgr Piotr Worobiec, nauczyciel języka polskiego 

  W roku szkolnym 2018/2019 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. 

 

 

 



     

 

 

 

 

  Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja ta jest prowadzona pod 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku p. Prezydent Andrzej 

Duda zaprosił  do czytania powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego . 

Oto słowa p.Prezydenta: 

„ Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej 

książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do 

doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby 

tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest 

promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu.”          

    Z tej okazji do naszej szkoły przybyli dziennikarze z portalu    

OPOWIECIE.INFO w osobach: Leszek  Myczka, Tomasz Chabior i Michał 

Pytlik. Zaprosiła ich pani  bibliotekarka mgr Joanna Chabior. 

   W pięknie przystrojonej świetlicy szkolnej czytali uczniom klas starszych  

fragmenty powieści.   



 

 

 



 

 

 



                 

                 Opr: mgr Urszula Haliniak 



                             

              

                                              

 

   26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 

800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków 

obcych ( niezależnie do wieku) oraz uświadomić nam 

wielojęzyczność jednoczącej się Europy. 

Uczniowie  przyozdobili  wejścia do klas informacjami na 

temat wybranych krajów. 

 opr. mgr Urszula Haliniak 



 

 

 

 

     28 września  to Światowy  Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku 

organizowany już po raz ósmy. Inauguracja tego święta odbyła  się w 

świetlicy szkolnej  w obecności  uczniów  klas IV – VI .  Słowo wstępne 

wygłosiła  nauczycielka matematyki p. mgr Elżbieta Osiol. A później 

odbyły się egzaminy.  Młodsi sprawdzali  znajomość tabliczki 

mnożenia u starszych kolegów.    172 osoby   zdecydowały się na 

udział w zabawie egzaminacyjnej . Natomiast certyfikat „Eksperta 

tabliczki mnożenia" otrzymało 52 uczniów. Ich odpowiedzi były 

bezbłędne. 

 Opr. mgr  Urszula Haliniak 



                     

 

                

         

 

 

 

 



Fot. Aleksander  Gajowniczek kl. III    

    



         Fot. Beata Sowa 

           

          Fot. Beata Sowa 

    Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o lesie 

i jego mieszkańcach. Podziwiały kolorowe barwy 

jesienne drzew podczas wspólnego spaceru                

z leśnikami. Dowiedziały się jak należy zachowywać 

się w lesie i jak dbać o przyrodę przebywając                   

w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Na koniec 

odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek.  

opr. mgr Urszula Haliniak 

 



                

                                       

 

 

                   



 

   

 

  Pod nadzorem  p. mgr Joanny     

   Kubalki  - Chabior uczniowie 

       uczniowie skrupulatnie 

       obliczali głosy oddane  

    na poszczególnych  kandydatów. 

 

     Oto wyniki  wyborów: 

Przewodniczący:   Viktor  Kuliczkowski klasa V c   (58 głosów) 

Pomocnicy:    Hanna  Gamrat  klasa IV b  (47 głosów) 

                          Kamil   Kalinowski klasa VI a  ( 35 głosów) 

                          Julia  Baziuk  klasa  IV b  ( 34 głosy) 

Opiekun Samorządu :  mgr  Stanisław Janczy 

Rzecznik Praw Ucznia:  mgr Zbigniew  Wajman 

              WYBRANYM  ŻYCZYMY  

   



       

  

  W tym roku mija 25-lecie  Fundacji Nasza Ziemia. Z tej okazji           

w ramach Akcji Sprzątanie Świata – Polska  realizowany jest 

projekt pilotażowy Kampania  „rePETa”finansowany ze środków 

Fundacji Coca Cola Cola (The Coca Cola Foundation), którego 

celem jest wspieranie selektywnej zbiórki odpadów.  

  Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki 

Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska          

i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. Nasi uczniowie również 

uczestniczyli w sprzątaniu okolic szkoły.  

  Na zdjęciu uczniowie  klasy II b, zaopatrzeni w worki i rękawice,  

wyruszają do akcji.  Opr. mgr Paulina Stefan i mgr Urszula Haliniak 



                

     

              

        



 

 

 

 



 

 

 



 
   W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w 
Dobrzeniu Wielkim w czwartkowy wieczór miała miejsce jedna z 
piękniejszych uroczystości odbywających się w szkole w ciągu 
całego roku szkolnego. Tegoroczni uczniowie klas pierwszych 
szkoły podstawowej zostali pełnoprawnymi członkami społeczności 
szkolnej. Dnia 11 października 2018 r. – 54 uczniów szczególnie 
przeżywało ten dzień. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i 
przemówieniu pani Dyrektor Gabrieli Matyszok, drugoklasiści 
wystąpili w programie artystycznym przygotowanym pod okiem 
swoich wychowawców. Na pasowanie przybyli również goście 
specjalny – dobre wróżki, jednak zapomniały one zaprosić złą 
wróżkę. Zła wróżka zezłościła się z tego powodu i podarowała 
wychowawcom klas pierwszych czerwone kartki. Przeprosiny nie 
pomogły. Pierwszoklasiści otrzymali wyzwanie i musieli wykazać się 
umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi. W dalszej części 
sprawdzono ich wiedzę dotyczącą naszej ojczyzny oraz wiadomości 
przyrodnicze oraz matematyczne. Pierwszaki dzielnie przeszły przez 
wszystkie krainy. Zła wróżka ostatecznie pomogła w pasowaniu. Po 
złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły pani Gabriela Matyszok 



dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem 
ramienia. Starsi koledzy z klas II-gich obdarowali swoich kolegów 
pamiątkowymi zakładkami do książek oraz na ręce wychowawców 
klas został przekazany pamiątkowy dyplom . Wszystkim 
pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a 
ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech. 

zdjęcia oraz opis: mgr Wioleta Kaczmarek, mgr Paulina Macioszek, mgr Katarzyna 
Wróbel 

        

 

                   

 

 



 

 

    Tegoroczny  Dzień  Edukacji  Narodowej  przypadł w niedzielę. 

Jednak już w piątek, 12 października uczniowie klasy VI a 

przyozdobili świątecznie drzwi do pokoju  nauczycielskiego . 

    W holu szkoły  zawisła gazetka, którą wykonali uczniowie klas 

 III b, II a , II b i VI c.  Przedstawili na niej wykonane ołówkiem  

portrety pracowników szkoły i złożyli  życzenia. 

opr. U. Haliniak  
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        W dniu 22 października 2018 r. uczniowie klas drugich 

zwiedzali opolskie ZOO. Ogród znajduje się na Wyspie Bolko            

i zajmuje powierzchnię 30,31 ha.  Zamieszkuje tu ponad 1000 

zwierząt  reprezentujących 227 gatunków, a wśród nich są 

m.in. goryle nizinne i uszanki kalifornijskie zwane również 

uchatkami  lub lwami morskimi. Cudownie piękne barwy 

jesieni  i podziwiane ptaki, płazy oraz zwierzęta  wynagrodziły 

nam  chłód jaki panował w tym dniu października.  Zatem 

humory dopisywały i wycieczka była udana. 

               



 

 

 
 

opr. U. Haliniak 

 



                

      

                                 

   Wielki sukces drużyny halowej piłki nożnej z naszej szkoły. Chłopcy 

zajęli I miejsce w Finale Powiatowym, który odbył się w Niemodlinie. 

Ich trenerem jest Pan Wojciech Lasota. Serdecznie gratulujemy 

piłkarzom i trenerowi oraz czekamy na dalsze sukcesy. 

Skład drużyny: 

 

     Mateusz Pason                            Dominik Kołodziej 

     Mikołaj Pęcherz                           Kamil Zdzuj 

     Paweł Cebula                               Dominik Kołodziej 

     Oliwer Szyncowicz                      Szymon  Lasek 

     Szymon  Lasek                             Michał  Marcinkowski 

 

 



 

                        

 

               

 

 

 



 

 

 

 

                          

 

 



 

 



                         

  6 listopada  2018 r. , odbył się w świetlicy Szkolny Konkurs Piosenki               

i Pieśni  Patriotycznej. „DLA  CIEBIE  POLSKO” .”Zorganizowany był w 

dwóch kategoriach. Najpierw wystąpiły zespoły klas I- III , a po nich 

śpiewali uczniowie klas  IV – VII. Wszyscy piosenkarze włożyli dużo 

trudu w przygotowanie muzyczne, interpretację utworów, strój                     

i  zadbali o odpowiednią prezentację  wybranych piosenek oraz 

pieśni. Jury doceniło wkład pracy i dzięki sponsorowi -  firmie „Stara 

Kuźnia” z Dobrzenia Wielkiego, każdy solista otrzymał pamiątkowy 

kubek .  Zespołom przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca 

potwierdzone dyplomami wykonanymi  przez  p. U. Haliniak  oraz 

słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto każdy uczeń, 

biorący udział w konkursie, otrzymał także dyplom uczestnictwa.  

 

 



 

 

 

 

                      

 

 

  7 listopada 2018 r. był kolejnym dniem świętowania setnej rocznicy 

odzyskania  niepodległości. Wczoraj, słuchaliśmy w świetlicy piosenek 

i pieśni patriotycznych, a dzisiaj wierszy . 



    W konkursie „POLSKA W POEZJI” zaprezentowali się pięknie 

uczniowie klas I – IV  . Klasy wytypowały po dwóch przedstawicieli, 

którzy recytowali wybrane przez siebie utwory.  

    Recytacje urozmaiciły piosenki patriotyczne uczniów klas piątych, 

którzy wczoraj przebywali na wycieczce i zaśpiewali je dopiero dzisiaj. 

To był super występ! 

    W nagrodę dzieci otrzymały pamiątkowe kubki,  dyplomy, słodycze 

i kalendarze  szkolne do zawieszenia  w swoich klasach. Serdecznie 

gratulujemy i mamy nadzieję, że laureaci zaprezentują się również 

przed publicznością świetlicową.  Opr. i fot. Urszula Haliniak   

                           

  

                            

 

                          



              

 

 

  

 

 



 

 

 



 

 



    Tegoroczne Święto Niepodległości przypada w niedzielę.  Zatem 

dzisiaj, w dniu  9 listopada, odbył się w naszej szkole uroczysty apel, 

poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę.  

 Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęła go Pani Dyrektor, inaugurując 

odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego. Uczniowie 

wykazali się dobrą znajomością tekstu, więc  śpiew  był wyraźny                 

i donośny. Następnie rozpoczęła się część artystyczna.  Usłyszeliśmy 

skróconą informację  o trudnych drogach Polaków do niepodległości, 

ilustrowaną mapą oplątaną symbolicznie okowami łańcucha. Tło 

dekoracji stanowiła gazetka przedstawiająca prace plastyczne                       

z wykonanym godłem państwowym, obok której mogliśmy zobaczyć 

dużego, białego orła, niosącego w dziobie  biało-czerwoną flagę. 

   Uroczystość urozmaicały piosenki i pieśni patriotyczne wykonywane 

przez laureatów  Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej                 

„Dla Ciebie Polsko”. Stroje galowe i biało-czerwone kotyliony 

podkreślały doniosłość uroczystości. 

  Po apelu, uczniowie klas I – IV przeszli do świetlicy, by tam 

wysłuchać wierszy recytowanych przez swoich rówieśników, 

biorących wcześniej udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim  

„POLSKA W POEZJI”. 

     Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Już od miesięcy 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podejmowali różne inicjatywy 

upamiętniające walki Polaków o wolność Ojczyzny. 

   Dzisiejszy apel przygotowali uczniowie, których wspierali 

nauczyciele: mgr Stanisław Janczy, mgr Katarzyna Kuszewicz,              

mgr Sylwia Paprocka i mgr Elżbieta Senkowska. 

Fot. Urszula Haliniak i Mirosława  Stańczyk , opr. Urszula Haliniak  



   

 

           

 

 

   We wtorek, 20 listopada, uczniowie klasy VI A, wybrali się na 

wycieczkę do Opola. Radość  i satysfakcja  były ogromne, bo 

młodzież samodzielnie zdobyła fundusze, by pokryć koszty 

tego wyjazdu. Przez wiele dni dzieci sprzedawały w holu szkoły 

samodzielnie pieczone ciasteczka. W ten sposób udało im się 

zebrać pieniążki na bilety do kina „Helios”. Wszyscy obejrzeli  

film animowany „Hotel Transylwania 3 „. Jest to już trzecia 

część przygód potworów. Tym razem paka Draka wybrała się 

na wakacje  ekskluzywnym statkiem. 

  Po trwającym półtorej godziny filmie, uczniowie wybrali się 

do Parku Trampolin Odskocznia. Jest to jeden  z 

najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Zajmuje 

blisko 1200 m2. Obiekt został otwarty  w sierpniu 2018 roku. 

opr. U. Haliniak 



 

   



    

 

  Do dyspozycji uczniów  było kilkadziesiąt różnych trampolin, 

wieża do skoków, dmuchana poducha,   strefa ninja, arena            

do walk gladiatorów oraz  kosze do wsadów. Można było 

poszaleć.  Wycieczka była niezwykle udana.  

   Fot. mgr Beata Cholewa, opr. mgr Urszula Haliniak   

 

 

 

    



   

  

W dniu 23 listopada wolontariusze szkolnego koła  

„ANIOŁY ZE SZKOŁY” , udali się na wycieczkę do 

schroniska dla bezdomnych psów i kotów na Otoku w 

Dobrzeniu Wielkim.  

     Celem głównym wycieczki było spotkanie z opiekunami 

zwierząt oraz przekazanie darów, które dzieci zbierały w 

miesiącu październiku w ramach akcji PAŹDZIERNIK 

MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT. To już trzeci 

raz, kiedy uczniowie naszej szkoły pomogli podopiecznym 

fundacji „Mali Bracia”. Dzieci poznały bliżej naszego 

nowego "adopciaka" Oriona oraz inne psy przeznaczone do 

adopcji. 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

Opr. mgr Urszula Haliniak, opiekunowie: mgr Katarzyna 

Kuszewicz, mgr Katarzyna Macioszek,  fot. mgr K. Macioszek  

 

26 i 27 listopada - widząc wchodzące dzieci do szkoły, mogliśmy dostrzec 

przytulane do kurtek misie.  

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który w tym roku wypadł w 

niedzielę, uczniowie naszej szkoły w tych dniach lekcje spędzali ze swoimi 

przytulankami. W klasach młodszych uczniowie kodowali obrazek misia, 

wykonywali różne prace plastyczne i wsłuchiwali się w misiowe piosenki. 

Kolejny Dzień Misia za nami - i już nie możemy doczekać się na kolejny...  



 

opr. i fot. mgr Paulina Macioszek 

 

27 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych odbyły się 

warsztaty z dietetykiem dla Rodziców uczniów klas I-III 

naszej szkoły. 

Tematy warsztatów poruszały następujące treści : 

"Zdrowie jest w głowie" - zasady zdrowego żywienia. 

"E - tam?" - jak czytać etykiety produktów. 



Serdecznie dziękujemy Pani dietetyk i Rodzicom, którzy przybyli 

na spotkanie. 

opr. mgr Paulina Macioszek,  fot. mgr Beata Sowa 

 

 

 

29.11.2018 r. uczniowie klasy III a i III b wraz                             

z wychowawcami i opiekunami odwiedzili po raz kolejny  

Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu.  

Tym razem wybrali się na spektakl pt. "Marvin" 

[...]Dinozaur  smuci się, bo jest przedstawicielem gatunku, 

który musi zniknąć… Ta niewesoła perspektywa czyni 

Marvina trochę melancholijnym, ale na szczęście spotyka 

przyjaciół z którymi przeżywa wiele zabawnych przygód, 

które dzieją się na granicy tego, ale i „tamtego świata”. 



Przyjaźń i przemijanie: Dinozaur martwi się wyginięciem, na 

które, wraz z innymi dinozaurami jest skazany, motyl Ulisses 

wie, że jego czas jest krótki, z czym się pogodnie godzi, za to 

żółw Finn wie, że pożyje długo, ale możliwe, że                                   

i w samotności… Przyjaciele próbują coś z tym wszystkim 

zrobić, szukają wspólnie wyjścia z tej pogmatwanej sytuacji! 

[...] źródło: http://teatrlalki.opole.pl/spektakl/marvin/  

Po sztuce teatralnej dzieci wzięły również udział w 

warsztatach m.in. o dykcji - sztuce pięknej wymowy.  

opr. mgr Paulina Macioszek fot. mgr Beata Sowa, mgr 

Izabela Paluch 

 

od lewej: Ksawery, Amelka, Ania, Wiktoria i Izabela 

http://teatrlalki.opole.pl/spektakl/marvin/


 

W oczekiwaniu na spektakl 



 

 

Warsztaty 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Andrzejkowe wróżby, zabawy i mini-uczty odbywały się 

niemal we wszystkich klasach. Mamy upiekły specjalnie na tę 

okazję pyszne ciasta. Natomiast klasy drugie bawiły się w 

świetlicy. Pięknie ubrane wróżki przepowiadały przyszłość. 

Panie pomagały układać dziewczynkom i chłopcom buciki. 

 

 

              



                                          

 

 

                     

 

 

 

 



 

 

                                             

 

3 grudnia 2018 r.   

Odbyły się kolejne zajęcia pokazowe /Event/ dla dzieci z klas 

I-III. 

Zajęcia poprowadził instruktor OLA i OKA Opole 

(pod przewodnictwem koordynatora projektu Kid's Athletics 

w powiecie opolskim) p. Mirosław  Olszewski 



 

 

W programie m.in. były następujące stacje: 



1) rzut plastikowym oszczepem 

2) bieg z kółkiem ringo przez małe płotki 

3) skoki na krzyżaku i drabince koordynacyjnej 

4) skok wzwyż przez gumkę 

5) skoki zawrotne na ławce gimnastycznej 

6) skoki przez hula-hopy 

opracowała i fotografowała  mgr Paulina Macioszek 

 

    

 

                                             

 

                 W dniu 4 grudnia 2018 r. uczniowie klas  szóstych 

pojechali na wycieczkę do  Wrocławia. W pierwszej części tej 

wyprawy zwiedzali  interaktywne muzeum Hydropolis, gdzie 

za pomocą technik multimedialnych, modeli i replik oglądali 

wodę z wielu różnych perspektyw. Jest to jedyny taki obiekt    

w Polsce i jeden z nielicznych w świecie. Łączy on walory 

edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Muzeum to 

mieści się we wnętrzu dawnego, zabytkowego zbiornika na 

wodę czystą dla miasta Wrocławia. 



 

W drugiej części wycieczki uczniowie zwiedzali Panoramę 

Racławicką przedstawiającą  zwycięską bitwę Polaków nad 

Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku.    

 



W drugiej części wycieczki uczniowie zwiedzali Panoramę 

Racławicką,  przedstawiającą  zwycięską bitwę Polaków nad 

Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku.      

       Monumentalne malowidło powstało w setną rocznicę tej 

bitwy, a jego pomysłodawcą był lwowski malarz Jan Styka, 

który zaangażował wielu  artystów do jego tworzenia. Podczas 

zwiedzania uczniowie wysłuchali  komentarzy  dotyczących 

historii powstania obrazu, postaci i przedstawionych 

wydarzeń.     

Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie wystawy 

malarstwa w Muzeum Narodowym. 

  Oglądaliśmy również kramy Jarmarku Bożonarodzeniowego.      

fot. Marysia Gilowska                         opr. mgr Urszula Haliniak    

                  

                                

                           



              

 

 

 

  W czwartek 6 grudnia 2018 roku zawitał do szkoły Święty  

Mikołaj. 

   Dzieci były niezwykle grzeczne i śpiewały o nim piosenki           

oraz recytowały  wiersze.  

Niezwykły  gość rozmawiał o grzecznym zachowaniu i rozdawał 

prezenty.  Wiedział również o tych, którzy psocili i rozrabiali. 

   W całej  szkole panował już świąteczny  nastrój. 

 



   

                                  

 

 

   

  7 grudnia uczniowie wszystkich klas II-gich wraz z 

wychowawcami i opiekunem mgr Joanna Kubalką - Chabior 

udali się na wycieczkę do Opola. Z okazji przypadających 

Mikołajek odwiedziliśmy kino Helios w Opolu i oglądaliśmy 

film animowany "Grinch". Opowieść zielonego stworka, który 



powrócił, by znów zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny 

czas - mieszkańców Ktosiowa, którzy z zapałem przygotowują 

się do świąt. Była to nie tylko śmieszna opowieść, ale też bardzo 

pouczająca. 

 

 



 

 Po seansie filmowym udaliśmy się do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Opolu i wzięliśmy udział w dwóch lekcjach 

bibliotecznych - jedna odbyła się w audiotece- usłyszeliśmy o 

wyjątkowych zbiorach jakie się tu znajdują oraz graliśmy w 

świąteczne kalambury. Druga lekcja była cenną wycieczką po 

bibliotece, dzięki której dowiedzieliśmy jak wypożycza się 

książki w tak dużej bibliotece, poznaliśmy ciekawe pozycje dla 

dzieci - godne polecenia oraz zwiedziliśmy galerię ilustracji i 

rzeźb Józefa Wilkonia - polskiego ilustratora, malarza i historyka 

sztuki. 

opr. i fot. mgr Paulina Macioszek, fot. mgr Katarzyna Wróbel 



 

                         

 

  Piątek 7 grudnia klasy 4B i 4C spędziły na wycieczce w Opolu. Wyjazd 

zorganizowały panie wychowawczynie - Katarzyna Lauer-Borucka i 

Elżbieta Rychlik. Jako dodatkowy opiekun na wyjazd udała się również pani 

Anna Hendzel. 

  Ten miły dla dzieci dzień rozpoczął się od seansu w kinie Helios, gdzie 

miały okazję obejrzeć film „Dziadek do orzechów i cztery Królestwa”. Ta 

magiczna historia w przepięknej oprawie pozwoliła wszystkim oderwać się 

od spraw codziennych i spędzić czas w baśniowym nastroju. 



                Następną atrakcją wycieczki było zwiedzanie siedziby Radia 

Opole. Tutaj dzieci miały okazję do poznania pracy radia „od kuchni” - 

dowiedziały się jak wyglądają sale nagrań i reżyserki.  

 Poznały również parę aktów z historii Radia Opole.\ 

                Ostatnim punktem wycieczki była wizyta na jarmarku 

świątecznym, który znajduje się wokół opolskiego ratusza. Tutaj, wśród 

pięknych świątecznych dekoracji, dzieci miały okazję do zakupienia 

drobiazgów dla rodziny oraz do spróbowania regionalnych przysmaków. 

Wielką i niezapomniana atrakcją dla uczniów klas czwartych była również 

przejażdżka na 15-sto metrowym diabelskim młynie, który jest nie lada 

atrakcją tegorocznego jarmarku na opolskim rynku. 

                Wycieczka była udana, humory dopisywały, pogoda również 

sprzyjała. 

Opr. i fot. Anna Hendzel, Katarzyna Lauer-Borucka, Elżbieta Rychlik 

 

  



 

                                                               

 

    W niedzielę 9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Dobrzeniu Wielkim odbyło się kolędowanie w języku niemieckim 

pod patronatem TSKN na Śląsku Opolskim. Uczniowie naszej 

szkoły wcielili się w rolę aktorów i przygotowali przedstawienie, 

które miało na celu przybliżyć magię Świąt Bożego Narodzenia, 

natomiast nasi zdolni instrumentaliści dopełnili całości. 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Naszym Uczniom oraz 

Rodzicom! 

Przedstawienie przygotowała: p. Aneta Baron, p. Katarzyna Lauer-

Borucka, p. Joanna Pałgan 

Zdjęcia: p. Mirosława Stańczyk 



 

 

16.12.2018 nasi koszykarze wzięli udział w turnieju mikołajkowym 
organizowanym przez WEEGREE Opole AZS. Uczniowie PSP 1 z 

Oddziałami Sportowymi zaprezentowali się bardzo dobrze 
wygrywając każdą kwartę meczu. Nie zabrakło tez prezentów od św. 

Mikołaja nasi uczniowie otrzymali pamiątkowe czapki i koszulki 
klubowe. Była też pizza i pyszne ciasto. 

Skład zespołu: Mateusz Kubis, Borys Szarejko, Adam Gajowczyk, 
Adam Klosa, Florian Osil, Igor Kowalski, Wojciech Marszałek 

fot. i opr. mgr Marta Zdzuj 

 



          

 

 

 

    Szkolne Koło Wolontariatu działające z inicjatywy PCK  kontynuje  
akcję „Adopcja na Odległość” pod patronatem Salezjańskiego 
Ośrodka Misyjnego, która  związana jest z duchową adopcją grupy 
uczniów ze szkoły Thompark  w miejscowości Lusaca w Zambii na 
kontynencie afrykańskim. 

Otrzymaliśmy od uczniów tej szkoły kolejny list.  

Tym razem przesyłają nam świąteczne życzenia, zdjęcia                           
i własnoręcznie  wykonane kartki. 

 

 



 

 

 



    

    



   

 

Opr. mgr Beata Cholewa i mgr Sylwia  Paprocka 



  

     W ramach programu eTwinning uczniowie naszej szkoły 
przygotowali kalendarze adwentowe, które zostały wysłane                    
do szkoły w Słowacji. Każda klasa miała swój własny pomysł na 
przygotowanie kalendarza.  Na zajęciach języka niemieckiego 
uczniowie dekorowali i ozdabiali wspólne dzieło, jak również pisali    
w języku niemieckim zadania do wykonania na każdy dzień adwentu.     

      Było to dla uczniów pozytywne  doświadczenie  oraz wspaniała 
zabawa, w której główną rolę odegrała integracja klasy. 

Realizację projektu nadzorowały: p. Aneta Baron, Katarzyna Lauer-
Borucka oraz p. Joanna Pałgan. 

 

 



 

Realizację projektu nadzorowały: p. Aneta Baron, Katarzyna Lauer-Borucka 
oraz p. Joanna Pałgan. 



 

                                            

      Podziękowanie dla wspaniałych Mikołajów! 

    Dziękuję całej Społeczności Uczniowskiej naszej szkoły, 
Rodzicom oraz Nauczycielom za wspaniałą postawę oraz wsparcie 
jakiego udzielili najmłodszym mieszkańcom Domu  Matki i Dziecka 
 w Opolu. Akcja trwała dwa tygodnie i przez ten czas udało nam się 
zebrać wiele darów, które  we wtorek 18 grudnia zostały zapakowane 
i dostarczone do Domu Matki w Opolu. 

Rodzicom klasy 5B : p. Mirosławie Stańczyk, Kindze Dudek, Justynie 
Piątek, Katarzynie Kozubowskiej oraz p. Henrykowi Wochnik 
dziękuję za pomoc w pakowaniu oraz transporcie darów. 

  

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.” 

Jan Paweł II 

koordynator akcji  mgr Joanna Pałgan 

 

                       



 

 

 



 

 

    18 grudnia 2018 r. uczniowie klasy VIIa uczestniczyli w zajęciach 
laboratoryjnych w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu.  

    Podczas prowadzonych eksperymentów z chemii, fizyki, biologii I 
informatyki największym powodzeniem cieszyły się zajęcia                 
z programowania  i robotyki oraz praca z mikroskopem. Czy po tej  
wycieczce  odkryje ktoś w sobie pasję badacza i naukowca? 

 

 

  

 

     Opracowała mgr Danuta Stankiewicz – Pason 



    

                     

 

                            

    Antosia  Stańczyk zajęła II miejsce w konkursie, a Paulinka 
Kubis otrzymała wyróżnienie. 

     Serdecznie  gratulujemy ! 

 

 

 

 



 

                                    

                              

 

 

   W dniu 9 stycznia 2019 roku uczniowie klasy I b pod opieką wychowawczyni 

mgr Kariny Wajman  i pani mgr Katarzyny Kuszewicz, opiekunki  szkolnego 

koła „Anioły ze szkoły” wybrali się do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Tam  reprezentowali  wolontariuszy  tego koła, działających na rzecz zwierząt  

w ramach ogólnopolskiego projektu  realizowanego przez Towarzystwo 

Obrony Zwierząt  w Rzeczypospolitej Polskiej. 



    Dzieci złożyły podziękowanie Panu Wójtowi Piotrowi Szlapie  za przekazanie  

banerów wyborczych na rzecz schroniska  „Mali Bracia” na Otoku.  Zostały one 

wykorzystane do osłony kojców przed złymi warunkami atmosferycznymi.  

 opr. mgr  Urszula  Haliniak                                                                                                                          

                        

    

       Szkolne Koło Wolontariatu, jak co roku dołączyło                             

do ogólnopolskiej akcji  PCK „Dziel się Uśmiechem”, której celem 

jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej 

higieny jamy ustnej.  

      Program powstał we współpracy PCK, firmy Wrigley Poland 

(producenta bezcukrowych gum do żucia Orbit) i Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego. Każdy uczeń z klas I - VI 

otrzymał zeszyt ćwiczeń do pracy na lekcjach wychowawczych oraz 

upominki w postaci gumy do żucia, pasty do zębów i szczoteczki do 

zębów. 

                          

 



 

 

 

  Opr.mgr Beata Cholewa, mgr Sylwia Paprocka   



 

 

 

 



 

 

 W dniu  23 stycznia 2019 r. odbyły się warsztaty  dla uczniów naszej szkoły. 

Prowadziły je instruktorki firmy „Kreatywna Planeta” z Inowrocławia. W 

trakcie zajęć dzieci wykonywały  świece, wsypując do specjalnych szklanek 

warstwy różnego koloru piasku, umieszczając wcześniej knot, a  panie 

instruktorki zalewały całość ciekłą parafiną.  Zapakowane w celofan i 

przewiązane wstążeczką świece będą wręczane babciom i dziadkom podczas 

uroczystości szkolnej w dniu 25 stycznia br.  

Opr. mgr Urszula Haliniak 

  

 

 

 



    

                                          

    

 



 

 



     W dniu  25 stycznia 2019 roku w  szkole przebywali niezwykli 

goście. Nasi uczniowie zaprosili swoich dziadków na   program 

artystyczny  z okazji Dnia Babci i Dziadka. Projekt scenariusza i jego 

realizację  opracowali:  mgr Katarzyna Borucka, mgr Urszula Haliniak, 

mgr Wojciech Lasota, mgr Iwona Przybyłko i mgr Elżbieta Rychlik 

    Uczniowie klas pod nadzorem wychowawców przygotowali część 

artystyczną. 

  Występy  odbywały się na dużej, specjalnie zmontowanej scenie. 

Przygotowania trwały już od wielu tygodni. Pod okiem 

wychowawców odbywały się próby śpiewów, tańców i różnych 

pokazów. A wszystko w klimacie świata artystycznego, jaki otaczał 

młode lata babć i dziadków. Wśród idoli tamtego czasu byli m.in. 

bohaterowie seriali „Dynastia”, ”Czterej pancerni i pies” oraz zespoły 

„ABBA”, „The Beatles”  „Czerwone Gitary”, „Skaldowie”, Czesław 

Niemen czy Kasia Sobczyk. Dzieci zadziwiły swoje babcie i dziadków 

umiejętnością naśladowania bohaterów artystycznych tamtych dni.   

     W dekoracjach sceny znalazły się również  plakaty z fotografiami 

wymienionych zespołów i  aktorów  oraz mnóstwo kwiatów 

symbolizujących   „Dzieci-kwiaty”, kochające dobrą, taneczną muzykę 

oraz ruch hippisowski. Pojawiły się też  charakterystyczne dla tego 

okresu kreacje z kwiatami, falbanami, spodniami typu dzwony, 

wiankami  i  zabawnymi okularami.Każda babcia i dziadek otrzymali 

prezenty, które wnuki wykonały samodzielnie na zorganizowanych w 

tym celu warsztatach.  

Po występach artystycznych, goście zostali zaproszeni na kawę, 

herbatę oraz ciastka. Rodzice każdej klasy upiekli po dwie blachy 

ciasta. Ten czas upłynął babciom, dziadkom, wnukom i nauczycielom 

w niezwykle serdecznej atmosferze.  Opr. Urszula  Haliniak 



 

 

              

 

    Piątek , 25 stycznia 2019 r. był ostatnim dniem nauki 

szkolnej przed feriami zimowymi. Wychowawcy klas                          

i wychowawcy świetlicowi przeprowadzili z uczniami rozmowy 

na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Apelowano 

o rozsądek podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw. 

  Od dnia 11 lutego (poniedziałek) kontynuujemy naukę 

szkolną. 

                      

 

 

              

 

 



 

                                  

              

              Klasa  I  b pozuje przed wyjściem na salę balową.   

                         

              Wszyscy mieli wspaniałe stroje karnawałowe.                     



                     

    Przeciąganie płachty.                      Panie zamieniły się                              

                                                                   w drapieżne kocice. 

        

                    



   

                           Panowała radość i entuzjazm!  

       



                  W dniu 1 4 lutego 2019 roku odbył się bal                           

karnawałowo-walentynkowy. W całej szkole pojawiły się 

postacie bajkowe i filmowe. 

       Tańce, zabawy i konkursy prowadził zawodowy  DJ. O 

godzinie 10.00 zabawę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych              

i drugiej a, a zakończyli uczniowie klas szóstych i siódmej a, 

którzy bawili się do godz. 19.30 To był wesoły dzień. 

 

   Opr. mgr Urszula Haliniak   

 



  

 

                     

                   

      



 

Z okazji walentynek Samorząd Szkolny urządził w szkole 

pocztę  walentynkową, gdzie można było przesłać komuś 

miłemu serduszko z życzeniami. 

Takich serduszek po 10 groszy sprzedaliśmy aż 350, 

zarobiliśmy 35 złotych, pieniądze te przeznaczono na nagrody.  

Najwięcej serduszek zebrał Bartek Kata z klasy VI c – aż 90! 

Zuzia Chudala z klasy VI b może pochwalić się również 

sukcesem – dostała 35 serduszek z życzeniami.  

Zwycięzcy naszego konkursu otrzymali słodkie upominki. 

Opr. mgr S. Janczy (opiekun samorządu) 

 

 

                                    

        W dniach 6 – 8 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Nauki 

rekolekcyjne prowadził  ks. dr Michał Klementowicz,  adiunkt 

w Katedrze Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,             

sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL-u oraz wykładowca 

retoryki stosowanej na   Wydziale Filozofii. Był to niezwykle 

ciekawy oraz pouczający rodzaj kazań, odwołujących się do 

uczuć  i woli człowieka. 



 

 

Opr.Urszula Haliniak, fot. Paulina Macioszek 



 

 

                                       

           

       W szkole pojawiła się gazetka z życzeniami dla pań                             

i dziewczynek. Chłopcy przygotowali niespodzianki dla 

wychowawczyń i swoich koleżanek. 

 



 

     Na zdjęciu : Dziewczynki z klasy III a obdarowane przez 

swoich kolegów. 

 

      

                         

 



       W dniu 11 marca 2019 roku uczniowie klas sportowych 

wyjechali  na pięć dni w Karkonosze, do ośrodka „Uroczysko” 

położonego w malowniczym  i tajemniczym  lesie, na stokach 

Góry Piechowickiej. Miejsce to znajduje się pomiędzy 

Karpaczem i Szklarską Porębą. 

     Według opowieści poszukiwaczy skarbów to gdzieś w tych 

okolicach Niemcy ukryli pod koniec wojny  Złoty Pociąg               

z 12-stoma wagonami załadowanymi złotem i 

kosztownościami jak również sławną Bursztynową Komnatę. 

Atrakcyjne zajęcia, zabawy  i treningi prowadzili  doświadczeni 

instruktorzy, a  komfort wypoczynku uzupełniały przytulne 

pokoje z łazienkami i wspaniałe wyżywienie .  

 

 

   Zajęcia prowadzone były w lesie świerkowym otaczającym  

budynek noclegów nazywany „Uroczyskiem”. 



 

  Na stokach leżał śnieg. 

 

  

Dzieci podziwiały panoramę Karkonoszy. 



 

   Chrzest  obozowy.                Wędrówki po Szklarskiej  Porębie. 

 

             Na zdjęciu uczestnicy obozu  wraz z opiekunami. 



 

 

                                 

 

     21 marca 2019 rok. To był niezwykle kolorowy i wesoły dzień           

w szkole. Uczniowie klas I-III przygotowali się do uroczystego 

pożegnania zimy. W barwnym pochodzie ponieśli słomiane kukły 

marzanny ulicami Dobrzenia Wielkiego  w kierunku Odry. Nad 

brzegiem rzeki spalili je w wyznaczonym miejscu w atmosferze 

radosnych okrzyków i śpiewu. 

    Natomiast w szkole odbyło się wiele atrakcyjnych imprez.  

 



 

       

       W  sali gimnastycznej mogliśmy podziwiać występy artystyczne 

uczniów biorących udział w Festiwalu Młodych Talentów, który 

nadzorowały panie Sylwia Paprocka i Elżbieta Senkowska. Byli wśród 

nich muzycy, tancerze i mażoretki. Jako konferansjerzy wystąpili: 

Zosia Brzeżańska i  Maks Paprocki. Wspaniałe umiejętności taneczne 

w tańcu towarzyskim zaprezentowały pary: Madzia Gabriel i 

Sebastian Michalczyk  oraz Weronika Siejka i Oliwer Kokot. Hania 

Baziuk  wystąpiła jako tancerka tańca nowoczesnego, a Ola Deinert           

z Zuzią  Semczyszyn jako mażoretki. Podziwialiśmy również młodych 

muzyków grających na różnych instrumentach. Zosia Brzeżańska, 

Florian Osiol i Maks Paprocki reprezentowali swoje utwory  na 

keyboardzie. Antosia Stańczyk grała na flecie, a Agnieszka Pęcherz na 

saksofonie. Natomiast Julia Baziuk razem z Paulą Wawro zaśpiewały 

w duecie piosenkę Margaret  „Byle jak”, a Jola Wasilewska  

„Impossible” Jamesa Arthura.  

 



 

 

     

       W drugiej części dnia, uczniowie wszystkich klas  

zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne               

w konkursie  „MasterChef” przygotowanym przez         

p. Elżbietę  Rychlik.W składzie komisji oceniającej 

był zawodowy kucharz p. Ryszard  Smorczewski oraz 

panie: Urszula Haliniak i Sabina Hadamek. Na 

stołach pojawiły się pięknie podane i smaczne 

potrawy. Oceniany był smak oraz walory wizualne. 

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy IV b i im to 

właśnie przypadła zwycięska statuetka 

„MasterChef”. 



 

 

 

     W świetlicy odbywały się recytacje wierszy J. 

Brzechwy i J. Tuwima . Na scenie reprezentowali 

się uczniowie klas I –III wybrani przez zespoły 

klasowe w drodze wcześniejszych eliminacji. 

Inicjatorem tego przeglądu była bibliotekarka p. 

Joanna Kubalka- Chabior. 

                                                               opr. Urszula  Haliniak 

 

 

 



 

    W naszej szkole odbyły się spotkania                                      

z dogoteraupeutkami oraz ich  pieskami, które 

wspomagają m.in. leczenie  i rehabilitację  osób 

chorych i niepełnosprawnych. Do szkoły zaprosiła 

ich p. Paulina Macioszek.  

   Panie Alina i Aneta Wiench to siostry bliźniaczki, 

które z wykształcenia są fizjoterapeutkami i 

oligofrenopadagogami. Swoją przygodę z 

dogoterapią rozpoczęły w 2016 roku.  Na co dzień 

prowadzą zajęcia       w szkołach podstawowych , 

przedszkolach, szkołach specjalnych i w domach 

opieki. Prowadzą również hotel dla psów w Brynicy.  

Przybyły do nas z dwoma pieskami rasy pudel 

królewski, które wabią się Max i Alex. Dzieci 

dowiedziały się na czym polegają zajęcia 

dogoterapii. Pieski zachwyciły je swoim spokojem i  

posłuszeństwem. Chętnie dały się także prowadzić 

na smyczy, co sprawiało dzieciom  ogromną radość. 



 

   



    

             

                                                                                                                   opr. U. Haliniak 



    
Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej  

trzeciej już edycji krajowego Programu 

Szkolnego Klubu Sportowego. Głównym celem 

prowadzonych zajęć jest upowszechnianie 

sportu wśród dzieci  i młodzieży.    

Uczestnicy korzystają z dodatkowych, 

pozalekcyjnych  i bezpłatnych zajęć 

sportowych, prowadzonych przez nauczycieli 

wychowania fizycznego  ( dwa razy w tygodniu 

po 60 minut). 

 

 

 

 

 

 



      

                      

       

       Przed bierkowickim wiatrakiem. 

 



Uczniowie klas drugich rozpoczęli swój 

kwietniowy tydzień bardzo kulturalnie – wybrali 

się na przedstawienie pt. „Niesamowite przygody 

Sindbada żeglarza” oparte na baśni Bolesława 

Leśmiana. Spektakl był jeszcze bardziej niezwykły 

przez to, iż odbywał się na lodzie (Toropol Opole). 

Całemu widowisku towarzyszyła piękna oprawa 

muzyczna i artystyczna. Aktorzy wyróżniali się 

pięknymi strojami, a dodatkową atrakcją okazał 

się pokaz pirotechniczny. Mogliśmy podziwiać 

znakomitą choreografię pełną popisów 

zawierającą trudne elementy jazdy na lodzie. 

Opowiedziano historię chłopca – podróżnika, 

który zwiedza świat i przeżywać niesamowite 

przygody. W spektaklu pojawiło się kilka 

ciekawych wątków m.in. intrygi Diabła Morskiego, 

poznanie trzech księżniczek, życie z wujem 

Tarabukiem, dwór króla Miraża oraz morskie 

przygody Sindbada. Całość dopełniała efektywna i 

kolorowana scenografia – rzeczywistych 

rozmiarów pałac czy statek. Była to kulturalna 

uczta oraz okazja do poznania różnego rodzaju 

sztuki – nie tylko z kina czy bajek w telewizji. 

Drugim punktem wycieczki był spacer po Muzeum 

Wsi Opolskiej. 



 

 

opr. mgr Paulina Macioszek 



 

                 

We wtorek 2 kwietnia 2019 r. klasy czwarte 

odwiedziły opolski Toropol, gdzie brały udział w 

widowisku - rewii na lodzie "Magic story on ice - 

Lodowa Baśń". Po obejrzeniu spektaklu piękna 

wiosenna pogoda pozwoliła na spacer po 

opolskim rynku. 

 



 

 
                                                     opr. Elżbieta Rychlik 



 

                          

 

   Dzieci z Koła Wolontariatu działającego              

w naszej  szkole odwiedziły pensjonariuszy   

Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu  

Wielkim. Głównym celem było budowanie 

więzi międzypokoleniowych, również poza 

rodziną. Ważnym aspektem było także  

rozwijanie u uczniów wrażliwości, skierowanej 

do ludzi starszych, jak i kształtowanie chęci 

pomocy innym ludziom. Wolontariusze wraz z 

pensjonariuszami malowali i ozdabiali pisanki. 

Spotkanie było wzruszające dla obu stron. 

               



     

       
                                                           Opr. Beata Cholewa i Sylwia Paprocka  



  

                        

 

 



 

 



 

 



 

                   

 

                              

 

BRAK POROZUMIENIA Z RZĄDEM 

SZKOŁA PRZYSTĘPUJE DO BEZTERMINOWEGO 

STRAJKU.    

O wszelkich zmianach będziemy informować na 

bieżąco poprzez stronę internetową szkoły. 

 



      
  

    Prezydium Zarządu Głównego ZNP, jak 

zastrzegł prezes Broniarz, w porozumieniu               

z rodzicami i uczniami, zdecydowało                          

o zawieszeniu strajku. Związkowcy mówią                    

o „próbie finalnego demontażu polskiego 

systemu edukacji”, a chodzi o ogłoszone            

w środę zmiany w prawie, które ma przyjąć 

ekspresową ścieżką Sejm i Senat, czyli                       

o „ustawę maturalną”. Ma umożliwić 

dopuszczenie uczniów do matur bez udziału 

nauczycieli. Decyzje o klasyfikowaniu uczniów 

ma za nich podjąć dyrektor albo nawet 

prezydent, burmistrz czy wójt. Tegoroczni 

maturzyści powinni odebrać świadectwa 

ukończenia szkoły w najbliższy piątek. To 

warunek przystąpienia do matur. 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24698927,strajk-

nauczycieli-zawieszony-od-najblizszej-soboty.html 

    Protest nauczycieli odroczony do września. 

Strajkujących pokonał projekt ustawy 



umożliwiający kwalifikację maturzystów przez 

samorządy. 

         ZNP tłumaczy, że w sytuacji, gdy PiS                            

w błyskawicznym tempie procedował tzw. 

specustawę maturalną, nie mógł podjąć innej 

decyzji. 

 – Nauczyciele nie mogą sobie pozwolić na to, by 

ich uczniowie, którym poświęcili tyle czasu               

i pracy, byli klasyfikowani przez przypadkową 

osobę wskazaną przez wójta czy burmistrza – 

mówi Sławomir Broniarz. Związek myśli jednak 

o wznowieniu strajku we wrześniu. 

                                   https://www.rp.pl/Edukacja/304259872-Strajk-nauczycieli-zawieszony-Duzych-

podwyzek-w-szkole-nie-bedzie.html 

 

 

 

 

                                                 

https://www.rp.pl/Edukacja/304259872-Strajk-nauczycieli-zawieszony-Duzych-podwyzek-w-szkole-nie-bedzie.html
https://www.rp.pl/Edukacja/304259872-Strajk-nauczycieli-zawieszony-Duzych-podwyzek-w-szkole-nie-bedzie.html


 

    Podążając śladami historii uczniowie  klasy VIII a  

udali się na dwudniową wycieczkę do grodu 

rycerskiego  w Byczynie. 

Jest on zbudowany  na wyspie  i otoczony naturalną 

fosą. W pobliżu nie ma żadnych zakładów 

przemysłowych, co sprawia, że można tu wspaniale 

wypocząć  na łonie przyrody. 

 

Gród otoczony jest wysokim na 6 metrów drewnianym 

ostrokołem. W środku znajdują się: trybuny na 350 

osób, wieże strażnicze, zbrojownia, kuźnia, 



przymierzalnia średniowiecznych strojów, czerpalnia 

papieru, wystawa narzędzi tortur i staropolska 

karczma, „Gościniec śpiącego rycerza” z miejscami 

noclegowymi. 

 

Duże zainteresowanie wzbudził  tor łuczniczy oraz 

miejsce kaźni z dybami i pręgierzem. Wielu miało 

ochotę na rzucanie toporem, włócznią, nożem, 

strzelanie z łuku oraz jazdę na drewnianym koniu. 

Młodzież uczestniczyła także w ciekawych warsztatach 

nauki pisania gotyckich liter gęsim piórem oraz 

lekcjach  fechtunku bronią białą. 



      

 



  

   

   Był to ciekawie spędzony czas dla wszystkich 

uczestników tej wycieczki. 

 

     

   W dniach 6-7 maja, uczniowie klasy V b i  V c wybrali się na  

dwudniową wycieczkę  szlakiem  początków państwa 

polskiego.  Opiekunami  grupy były panie: Elżbieta Osiol, 



Joanna Pałgan i Sylwia Paprocka. W programie zwiedzania 

znalazł się Toruń , Biskupin i Gniezno. 

 

 

 

         Miasto Toruń zostało wyróżnione wpisem na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Swój niepowtarzalny 

charakter  zawdzięcza  przede wszystkim doskonale 

zachowanym zabytkom. 

      Dzieci  zwiedzały  Dom Mikołaja Kopernika, Bazylikę   

św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Rynek 

Staromiejski z gotyckim Ratuszem oraz pomnikiem  

Mikołaja Kopernika. Zobaczyły też  mury obronne  

Odwiedziły  pierwsze w Europie Żywe Muzeum Piernika,   

gdzie własnoręcznie przygotowały wg historycznej 



receptury  ciasto  i piekły pierniki sławiące Toruń już po

nad 700 lat. 

 



 

      



     W drugim dniu wycieczki , cała grupa wybrała się 

kolejką wąskotorową do Biskupina. Uczniowie zwiedzali 

tam kompleks osady obronnej z okresu kultury łużyckiej, 

którego  rekonstrukcja jest jedyną w Europie budowlą  

przeprowadzoną na tak wielką skalę. Jej dodatkowym 

atutem  jest fakt, iż powstała ona w miejscu 

autentycznych wykopalisk.  

 

    W Biskupinie 

 

 



      Ostatnim etapem wycieczki  naszych piątoklasistów  

było królewskie miasto  Gniezno, stolica pierwszych 

królów Polski. Dzieci zwiedzały Katedrę Gnieźnieńską  

oraz znajdujące się tam sławne Drzwi Gnieźnieńskie 

przedstawiające życiorys św. Wojciecha. Obejrzały także  

nawę  główną katedry otoczoną  czternastoma kaplicami, 

w których pochowano dawnych metropolitów 

gnieźnieńskich.       

 

 

  Wycieczka ta była wspaniałymi lekcjami historii i 

dostarczyła wszystkim dużo niezapomnianych wrażeń. 

Opracowanie i zdjęcia: Sylwia Paprocka i Urszula Haliniak 



      

 

    Tradycyjnie już, uczniowie klas trzecich, którzy przyjęli 

Pierwszą Komunię Świętą, pojechali na Górę Świętej 

Anny, gdzie była odprawiana w ich intencji Msza Święta. 

   Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie zamku 

w Kamieniu Śląskim , gdzie urodził się Św. Jacek. 

    Organizatorem wycieczki był  ks. Jan Polok, proboszcz 

Parafii pw.Św. Katarzyny  w Dobrzeniu Wielkim.  

    Opiekę nad dziećmi sprawowali: wychowawczynie: 

Beata Sowa i Izabela Paluch oraz księża: Jan Polok              

i Kamil Bania   

                                                                         opr. mgr Beata Sowa 

 

 

 

 

 



     

       

   



  
 

      Jesteśmy po raz 11 Mistrzyniami Województwa 

Opolskiego w Piłce Ręcznej dziewcząt szkół wiejskich. 

9.05.2019 r. w Kolonowskich dziewczęta naszej szkoły 

walczyły o tytuł Mistrza Województwa  LZS. W turnieju 

po wcześniejszych eliminacjach spotkały się cztery 

drużyny ze szkół: Dąbrowa, Tułowice, Kolonowskie               

i Dobrzeń Wielki.  

   Nasze dziewczęta po ciężkich zmaganiach pokonały 

rywalki i stanęły na najwyższym podium. 

     Naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Borkowska, 

Zofia Czyż, Anna Kodura, Weronika Kokot, Karolina 

Marszołek,  Agnieszka  Pęcherz, Julia Radziszewska, Iga 

Wąsowicz, Sara Wieczorek i Nikola Wijatyk. 

                                                                             Opiekun: Danuta Stankiewicz-Pason 

 

 

 

                                         



 

 

 

                          



            

 

 

 

        



      W  dniu 15 maja 2019 roku odbyły się dni otwarte 

szkoły, podczas których nasi  przyszli uczniowie mieli 

okazję zapoznać się z  ofertą edukacyjną placówki oraz 

zobaczyć wyposażenie naszych sal. Organizatorami 

spotkania były panie mgr Izabela Paluch i mgr Beata 

Sowa. 

    Dzieci zwiedzały szkołę i uczestniczyły w zabawach               

z robotami oraz  zajęciach angielskiego z tygrysem.  

  

 



 

             W  dniach  13 - 15  maja uczniowie                        

klas VI c i VIII b wybrali się  na  trzydniową  

wycieczkę w Sudety. 

    13 maja młodzież  zwiedzała  Świdnicę, miasto 

położone  na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką 

Bystrzycą. Rynek miasta zaskoczył wszystkich ilością 

pięknych kamienic, ładnym centralnie położonym  

ratuszem oraz fontannami  Neptuna.  

    Atrakcją było również zwiedzanie Katedry         
Św. Stanisława i Wacława oraz Kościoła Pokoju.  



 

     W drugim  dniu wycieczki dzieci dotarły do zamku  
na szczyt góry Chojnik nieopodal Jeleniej Góry- 
Sobieszowa. Z wieży podziwiały piękną panoramę 
Karkonoszy.                              

    Po trudach wspinaczki na Chojnik dobrym 
relaksem były termy w Cieplicach. 

    W trzecim dniu  wycieczki  jej uczestnikom  
przydarzyła się  niezwykła przygoda, która sprawiła, 
że trzeba było nieco zmienić plany.  

   Złodzieje ukradli autokarowe akumulatory.  

    Z kilkugodzinnym opóźnieniem grupa udała się            
do Wałbrzycha. W dzielnicy Książ  dzieci zwiedzały 
niezwykłą rezydencję. Zamek ten znalazł się na liście   



"7 cudów Polski" na 100 – lecie Niepodległości 
Polski.  

 

    Jest  to trzeci co do wielkości zamek w Polsce,         
po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na 
Wawelu. 

fot. Martyna Kanteluk i Zbigniew Wajman, opr.Urszula Haliniak 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

                              

   W dniach 20 – 21 maja 2019  r. uczniowie klasy VI b             

i VII a   wybrali się na dwudniową wycieczkę                          

w Karkonosze. Kotlina Jeleniogórska  to Dolina  



Królów  i Cesarzy , którzy budowali tutaj  swoje  

zamki, pałace , folwarki. 

 

     W pierwszym dniu  wycieczki odbyła się  wyprawa 

nad malownicze wodospady:  Kamieńczyka i Szklarki.   

Następnym etapem był spacer do zapory na Zalewie 

 Leśniańskim oraz  zwiedzanie malowniczo położonego 

Zamku Czocha w miejscowości Sucha,    będącego 

starą, gotycką warownią.  

 

 



               

  W dniu  22 maja uczestnicy wycieczki pojechali             

do  Karpacza, gdzie zwiedzali Kościół Górski Naszego 

Zbawiciela (powszechnie znany jako Świątynia Wang). 

  Jest to najstarszy kościół drewniany w Polsce. Został 

zbudowany z sosnowych bali w miejscowości Vang               

w południowej Norwegii na przełomie XII i XIII wieku. 

 



 

     W oczekiwaniu na wejście do świątyni Wang. 

    Z Karpacza wycieczkowicze wybrali się do Jeleniej 

Góry. Piękna pogoda sprawiła, że spacer ulicami 

miasta był prawdziwym relaksem. 



        



 



 

 



     

    Kotlina Jeleniogórska  to Dolina Królów  i Cesarzy , 

którzy budowali tutaj  swoje  zamki ,pałace i folwarki. 

    W  Sanktuarium Krzyża Świętego 

    W świątyni tej znajdują się relikwie Drzewa                                     

z Krzyża Świętego, relikwie Św. Faustyny                         

oraz Św. siostry Marii de Mattias. 

   Na deptaku obok  można zobaczyć pamiątkową 

tablicę stanowiącą Absolutne Centrum Miasta. 

    Wycieczka dała wszystkim dużo radości oraz 

wzbogaciła naszą wiedzę o miastach i  ciekawych 

miejscach Kotliny Jeleniogórskiej. 

 

 



               

        

 

 



   

  W dniu 27 maja 2019 roku uczniowie trzech klas 

pierwszych pojechali do   Centrum Ekspozycji 

Historycznych Zamek w Toszku. 

  

  Na początku dzieci weszły do wieży, która jest 

pozostałością po toszeckim zamku. Tu pani przewodnik 

opowiedziała  im legendy dotyczące tego miejsca. 



Uczniowie usłyszeli legendę o psie Toszku, który 

uratował swego pana podczas polowania w lesie i  stąd 

pochodzi nazwa miasteczka.                    

    Dzieci obejrzały również projekcję spektaklu „ Legenda 

o złotej kaczce”  i dowiedziały się, że kaczka została 

ukryta przez księżniczkę Gizelę  w podziemiach zamku. 

Prawdopodobnie odnajdzie ja poszukiwacz urodzony w 

niedzielę. 

  Pani przewodnik zaczęła opowiadać kolejną legendę, 

której bohaterką był włóczący się po zamku duch białej 

damy. Nagle… dzieci na żywo zobaczyły wędrującego 

ducha, który wywołał wiele emocji. 

                   

   Później odbyły się warsztaty plastyczne, których 

tematem przewodnim „Wędrówki po średniowiecznym 

zamku”.  



 



 

                       

  Wycieczkę zakończyły zabawy na dziedzińcu szkolnym i 

zakupy pamiątek w zamkowym sklepiku. 

      fot. M.Kamińska, D.Piechota, K. Wajman                                                    opr. U.Haliniak 



            

            

   27 MAJA 2019  ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZENIU  WIELKIM                       

 

 



            

                                                          

 

       

   Na fotce klasa  IV b 

      W dniu 28 maja 2019 roku uczniowie klas IV b i IV c  

przebywali na wycieczce w Pokrzywnej  w Górach 

Opawskich. Odwiedzili  „Park Żywiołów”, gdzie  

zgrupowano eksponaty pozwalające odwiedzającym 



samodzielnie poznawać prawa fizyki i charakter 4 

żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

     

           Na fotce klasa IV c.  Poniżej w oczekiwaniu na potwora. 

                    



    Dzieci zobaczyły wynurzającego się co pewien czas  

groźnego potwora,  „Jaskinię dzikich zwierząt” i 

„Kopalnię złota – Rosenau”, w której chodziły  

korytarzami „Strasznej sztolni”. 

 

Torowisko  zjeżdżalni. 

  Chętni i odważni korzystali z torowiska zjeżdżalni 

siadając na specjalnie przygotowanych oponach. 

  Pozostali podziwiali jazdę koleżanek i kolegów. 

 

 



      

               Jazda na krzesełkowej karuzeli była kolejną atrakcją. 

 

  Na fot. Klasa IV c 

    Wyprawa klas czwartych do Pokrzywnej była udana i 

sprawiła dzieciom wiele radości.                                                              
Fot. K.Lauer-Borucka i E.Rychlik opr. U. Haliniak 



 

 

  W  dniu 28  maja 2019 r. uczniowie  klas I a i I b wybrali  

się na  wycieczkę do Opola. Jej pierwszym etapem były 

zajęcia w Pracowni  Informatyki działającej  przy MODN 

w Opolu. Dzieci wykonywały polecane w grach zadania. 

 

 



 

      



                

 

              



         

                  

   Po zajęciach informatycznych dzieci pod opieką 

wychowawców wybrały się na plac zabaw przy 

Młodzieżowym Domu  Kultury. 

Fot. M. Kamińska i K. Wajman                                                              Opr. Urszula  Haliniak 

 

 

Na początku roku szkolnego 2018/2019 uczennice klasy  
II b wykonały realizację ogródka pod kierunkiem 
wychowawczyni p. Pauliny Macioszek. Praca została 
opisana i przekazana do I edycji konkursu Aglomeracji 
Opolskiej "Mały ogród - wielka sprawa" na zaplanowanie 



dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności 
biologicznej. W grudniu otrzymaliśmy informację                   
o wyróżnieniu naszej pracy. W konkursie nagrodzono                
4 szkoły i nasza okazała się być jedną z nich. Nagrodą                
w konkursie dla zespołu "Latorośli" była nagroda 
rzeczowa w wysokości 500 zł. W lutym odwiedziła nas p. 
Sandra Jagielska - architekt zieleni i wykonała koncepcję 
wraz z wizualizacją naszego ogródka. Kolejnym etapem 
było przekazanie nagrody ufundowanej przez 
Aglomerację Opolską - materiał roślinny oraz ziemię 
kwiatową. Prace nad ogródkiem rozpoczęły się 30 maja. 
Pierwszym etapem było przygotowanie gruntu.                    
Nie obyło się bez fachowej pomocy naszego pana 
woźnego p. Arnolda Słoty. Pod koniec naszej pracy udało 
się zasadzić kilkanaście roślin. Drugiego dnia pracowano 
w pocie czoła i zasadzono wszystkie pozostałe rośliny. 
Wszystkich było aż 220. Pomimo ogromu pracy, efekt 
końcowy był wart wszystkiego. Dziękujemy mamie 
Bartosza za ochłodę i miły poczęstunek, a także 
Dominice, Paulinie i Martynie oraz Marcelowi - uczniom 
klas VI-tych za wsparcie i pomoc w nasadzeniu roślinek.  

Wszystkich miłośników przyrody zapraszamy do naszego 
ogródka! Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc przy 
podstawowej pielęgnacji i nawadnianiu tego pięknego 
zakątka naszej szkoły :) 

opr. Paulina Macioszek 



Konkurs organizowany w ramach projektu RPOP.05.01.00-
16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w 

Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – 
informacyjne 

 

Przygotowanie gruntu do nasadzeń 



 

Pomimo ciężkiej pracy – humor dopisywał 

 



 

 



 

  

    W dniu 31 maja uczniowie klas II a i II c uczestniczyli           

w zajęciach edukacyjnych w Pracowni Nauk 

Przyrodniczych  przy MODN w Opolu.  

 

     Dzieci wzięły udział w ciekawych zajęciach  

wykorzystujących posiadaną wiedzę na temat 

gospodarowania odpadami komunalnymi                              

a w szczególności segregacją odpadów. 



   Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną 

dotyczącą dbałości o środowisko otaczające świat 

człowieka.    

    Głównym celem zajęć było kształtowanie postaw 

proekologicznych. 



      

    Uczniowie poznali Pracownię Muchy Odpaduchy  

znajdującą się w Laboratorium  Segregacji Odpadów.   

Miejsce to jest wyposażone w nowoczesny sprzęt 



multimedialny, rollupy przedstawiające cykl LCA życia 

odpadów: papieru, szkła, plastiku i metalu oraz 

bioodpadów. Pracownia jest umeblowana niczym 

mieszkanie.  Znajdują się w niej różne przedmioty,                

z którymi dzieci stykają się na co dzień. 

        



   Kolejnym etapem zajęć edukacyjnych była matematyka  

z wykorzystaniem klocków i brył przestrzennych. 

    Dzieci poznawały różnice pomiędzy figurami 

geometrycznymi płaskimi a bryłami.  

fot. W Kaczmarek i S. Hadamek                                 red. U.Haliniak i P. Stefan 

 

     

  

                           

      Dzisiaj, uczniowie klasy pierwszej b gościli pana Wojciecha 

Zachariasza, właściciela pasieki. 

     Dzieci poznały rolę pszczół w przyrodzie oraz różne  

szczegóły z życia tych niezwykle pracowitych owadów. 

                                   
 



 

   Dowiedziały się również o niezwykłych walorach 

zdrowotnych  miodu i poznały jego rodzaje. 

   Dowiedziały się również o innych składnikach pszczelej 

produkcji takich jak wosk czy propolis, pełniący role  kitu 

w uszkodzonych ramkach z plastrami miodu. 

 



 

  Degustacja miodu  prosto z plastra. 

fot. K. Wajman    red. U. Haliniak i P. Stefan 



 

 

                                      

                      

 



Tradycją PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim stały się 

festyny rodzinne,  które organizowane są, aby uczcić 

Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka. Od lat celem 

tego corocznego festynu jest połączenie wspólnego 

spędzania czasu całych rodzin ze sportową rywalizacją w 

różnorodnych konkurencjach. 

W tym roku festyn odbył się 8.06.19r , a jego motyw 

przewodni to nie tylko sportowe rywalizacje, lecz także 

poznanie tajemnic lasu. Zarówno dzieci jak i rodzice  

mogli spróbować swoich sił w takich kategoriach jak: 

1. Pierwsza pomoc. 

2. Sznurowanie – łatwa sprawa. 

3. Rzuty do celu – szyszki. 

4. Odgłosy lasu. 

5. Leśne przetwory. 

6. Leśny zawrót głowy. 

7. Przeprawa przez las. 

8. Slalom rowerowy. 

Chętnych do startu w poszczególnych konkurencjach 

było sporo. Zarówno dzieci jak i dorośli stanęli do 

sportowej rywalizacji, aby zdobyć jak największą liczbę 



punktów. O najlepsze wyniki warto było walczyć, gdyż 

nagrody kupione dzięki hojnym sponsorom, do których 

należeli GOPS w Dobrzeniu Wielkim oraz Nadleśnictwo 

Kup były bardzo atrakcyjne. 

 

 

 



Tradycją festynu jest także nagradzanie aktywnych 

rodzin, które przez cały rok starają się żyć zgodnie ze 

sportowym duchem. Dokumentują oni swoje sportowe 

sukcesy w formie zdjęć, albumów czy też prezentacji, 

które są następnie oceniane przez jury, w skład którego 

wchodzą mgr K. Palt oraz mgr I Paluch. W tym roku 

rywalizacja w tej dziedzinie była duża. Po długich 

naradach zwycięzcami zostali: 

I miejsce rodzina Kuśnierz 

II miejsce rodzina Stiller 

III miejsce rodzina Owsiak 

IV miejsce rodzina Gajowniczek 

Dodatkowymi atrakcjami podczas festynu były 

pokazy sztuk walki Aikido, rzuty do kosza na czas, stoisko 

firmy Oriflame przygotowane przez panią I. Sykulską, 

która doradzała jak dbać o swoje ciało i zdradzała tajniki 

makijażu. Wolontariusze ,,Aniołów ze szkoły” 

przygotowali stoisko, na którym znalazły się tzw. 

,,przydasie” czyli wszystko, co zalega nam w domu, ale 

innym się przyda. Za niewielką opłatą można było nabyć 

różne przydatne rzeczy, a uzyskane pieniądze pomogą 

bezdomnym zwierzętom. Dla najmłodszych zostało 

stworzone stoisko, na którym każde dziecko mogło na 



swojej twarzy wyczarować bajkowy makijaż. To właśnie 

tu na policzkach zadomowiły się jednorożce, pieski, kotki 

i barwne motyle. W innym miejscu zainstalowała się 

Fotobudka. Tutaj każdy mógł stworzyć sobie nowa 

tożsamość pozując do zdjęć w przebraniu. Efekty były 

zaskoczeniem nawet dla samych pozujących. 

Jak przystało na szkołę z tradycjami sportowymi, 

oprócz konkurencji, najmłodsi uczniowie mogli 

spróbować swoich sił w piłce ręcznej. Nasza placówka 

przystąpiła do kolejnego  etapu projektu ,,Gramy w 

ręczną”. Uczniowie klas I-III pod okiem instruktorki piłki 

ręcznej pani D. Stankiewicz – Pason mogli zgłębiać tajniki 

tej dyscypliny. 

 



 

                      



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

      



            

 

Zawodnicy japońskiej sztuki walki aikido.  

 



Gdy konkurencje sportowe wszystkich wyczerpały, 

miłośnicy kulinarnych doświadczeń mogli spróbować 

ciepłych hot- dogów, zapiekanek czy frytek serwowanych 

na boisku szkolnym. Komu było za gorąco, mógł 

ochłodzić  się pysznymi lodami. 

 

 

 Podczas całego festynu mamy sprzedawały 

domowej roboty wypieki, kawę oraz wodę. Stoisko 

cieszyło się wielką popularnością szczególnie wśród 

łasuchów, do których zresztą większość z nas należy. 

Festyn zakończył się podsumowaniem wszystkich 

konkurencji. Nagrodzonych zostało 10 miejsc w kategorii 

rodzic – dziecko oraz 10 miejsc w kategorii dziecko – 

dziecko.          



     

Tegoroczny festyn należał do bardzo udanych. 

Dopisały nie tylko całe rodziny lecz także pogoda, która 

zachęcała do wyjścia z domu. 

 

Wszystkim rodzicom dziękujemy za tak aktywne          

i liczne uczestnictwo. Mamom za upieczenie pysznych 

ciast i pomoc w ich sprzedaży. Nauczycielom oraz 

obsłudze za sprawne przygotowanie stanowisk                

do poszczególnych konkurencji. 

 

     Organizatorzy: K.Palt i I. Paluch   Opr. A. Mormul. U.Haliniak, P.Macioszek Fot. U.R. 

Haliniakowie, A. Mormul, I.Paluch 

 

 



 

                   

                                                                      

                       

 

 

    Uczniowie klas drugich wybrali się na wycieczkę             

do Kotliny Kłodzkiej. Swoją wyprawę rozpoczęli od 

zwiedzania Kopalni Złota w Złotym Stoku, która 

została uznana za najlepszą atrakcję turystyczną Polski 



w roku 2015. Tu wkroczyli w podziemny świat 

dawnych sztolni, wędrowali starymi korytarzami, 

poznali dawne narzędzia górnicze, „złote”  skarby                  

i legendy dotyczące starej kopalni. Mieli okazję spotkać 

Szarego Gnoma i nasłuchiwać kroków tajemniczej 

Gertrudy, których dźwięk, według legendy, 

wyprowadzał na powierzchnię zagubionych w kopalni 

górników.  

   

    Nieopodal kopalni dzieci zwiedzały średniowieczną 

osadę górniczą  tzw. Średniowieczny Park Techniki. 

Jest to jedyny tego typu Park Rozrywki w Polsce, a 

może nawet w Europie. Tu podziwiały dokładne repliki 

urządzeń zbudowanych w skali 1:1. Był  tu  m.in. 15-



metrowy kierat obsługiwany niegdyś przez konie  oraz 

3-tonowe koło deptakowe obsługiwane w średniowieczu 

przez dzieci i kobiety. 

 

W osadzie tej drugoklasiści poznali działanie 

przeróżnych starych machin i wynalazków, 

poruszanych siłą mięśni, bez użycia  elektryczności. 

Dowiedzieli się także o zawodach  dawnych 

rzemieślników. 



                                    

                                                           

  W  Osadzie Górniczej uczniowie zwiedzali również  

pełen tajemnic i strachów podziemny tunel, kończący 

się  wizytą w Chacie Kata. Atrakcja ta nawiązuje                  

do średniowiecznego Urzędu Kata jaki istniał w Złotym 

Stoku. Obok można było kupić „złote” sztabki i inne 

pamiątki. 

 

 



  Dużą atrakcją wycieczki była wyprawa na Szczeliniec 

i podziwianie krajobrazów z tarasów widokowych.  

  Pełni wrażeń wrócili wszyscy szczęśliwie do Dobrzenia 

Wielkiego.                                                                                                           

                                                                                                 opr.U.Haliniak i P.Stefan 

 

                             

 



     Dzisiaj  uczniowie klas czwartych zdawali drugą część 

egzaminu na kartę rowerową.                 

        

      



Był to egzamin praktyczny, gdzie trzeba było wykazać się 

umiejętnościami jazdy na rowerze po wyznaczonej   

trasie  i po wyrysowanych kredą mini-rondach 

sygnalizując rękoma odpowiedni    kierunek jazdy.     

   

   

 

  Komisję oceniającą jazdę młodych rowerzystów 

stanowili: egzaminatorka  mgr Elżbieta Rychlik oraz 

wychowawcy uczniów klas czwartych.  



       

 



   Była to zdecydowanie łatwiejsza część egzaminu w 

stosunku do części pierwszej, w której trzeba było 

wykazać się wiedzą w zakresie przepisów ruchu 

drogowego. Wiadomości te były sprawdzane w dniu               

10 czerwca 2019r. za pomocą specjalnie przygotowanych 

testów.  

Opr. U. Haliniak i E. Rychlik 

       

 

 

 



      W piątek, 14 czerwca 2019 roku odbyła się, 

tradycyjna już w naszej szkole, impreza „DZIECI  

RODZICOM ”.  Przygotowują ją od lat uczniowie kończący 

szkołę. W tym roku uroczystość ta miała szczególny 

charakter, bo absolwentami  naszej szkoły byli uczniowie 

klas ósmych jako pierwszy rocznik przywróconej  w roku 

szkolnym  2017/2018  ośmioklasowej podstawówki. 

     Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół  przy ul. 

Namysłowskiej, gdzie od dwóch lat uczęszczali obecni 

ósmoklasiści. Scenariusz części  artystycznej opracowali  

wychowawcy obu klas ósmych p. mgr Katarzyna Palt i p. 

mgr Zbigniew Wajman. 

 



 

       Przy zaangażowaniu Dyrekcji, absolwentów oraz 

żegnających ich siódmoklasistów,  zarówno rodzice jak              

i nauczyciele mogli podziwiać wspaniałe występy 

artystyczne  młodzieży. Były tańce, piosenki i pokazy  

żonglerki. Pani Dyrektor  wręczyła statuetki „Przyjaciel 

Szkoły” rodzicom, którzy w szczególny sposób przez lata 

wspierali działania edukacyjno-wychowawcze szkoły. 

Wyróżniający się w nauce i sporcie absolwenci otrzymali 

„Nagrody Dyrektora”, dyplomy oraz listy gratulacyjne, 

które wręczała p. Dyrektor Gabriela Matyszok i p. 

Wicedyrektor mgr Ewa Kyzioł. Rodzice otrzymali od 

swych dzieci czerwone serca z wypisanym  tekstem 

podziękowania,  a nauczyciele lawendowe kwiaty.      



      

     Siódmoklasiści wręczyli swoim starszym kolegom 

statuetki szkolnych „Jaśków” przyznane im w wyniku 

wcześniejszych eliminacji.  

Przyznawane kategorie były pomysłowe oraz zabawne           

i niezwykle trafnie określały uczniów, którzy je 

otrzymywali. 

opr. U. Haliniak 



 

Klasa VIII A 



 

   Każdy absolwent dostał tablo swojej klasy.  Była to 

wspaniała i wzruszająca uroczystość. 



 

 

 

 



 

 

          22 czerwca zakończył się rok szkolny 2018/2019.  

Wyróżniający się w nauce i sporcie uczniowie otrzymali 

nagrody.   



Była to niezwykła uroczystość, bo na emeryturę odeszła 

Pani Wicedyrektor mgr Ewa Kyzioł i Pani mgr Iwona 

Przybyłko, która przez lata wpajała uczniom tajniki 

matematyki. 

   Pani Dyrektor mgr Gabriela Matyszok i społeczność 

szkolna podziękowały obu Paniom za wiele lat pracy. 

Niemal wszystkim towarzyszyło ogromne wzruszenie.  

   Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych 

wakacji, zwracając uwagę na bezpieczeństwo w trakcie 

zabaw i wypraw. 

    Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, gdzie 

wychowawcy wręczyli im uzyskane świadectwa.  

                                                     Opr. U.Haliniak 

    

 

 

 

 

 

 

 


