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Co w szkole piszczy? – aktualności  

 
 Bieg Mikołajkowy. Dnia 05.12.2015 r. dwóch uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV 

Charytatywnym Biegu Mikołajkowym, który odbył się w Kędzierzynie - Koźlu. Mateusz Kurpiela 
startował w biegu na 1000 m, natomiast jego młodszy brat Łukasz na 800 m. 
Chłopcy spisali się świetnie. Gratulujemy!  

 Konkurs - „Najładniejsza zakładka do książki”  Ci, którzy czytają 
książki, doskonale wiedzą jak bardzo jest przydatna… Dnia 17.12.2015 r. 
rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą zakładkę do książki. Dzieci wykonały 
swoje zakładki samodzielnie na zajęciach technicznych. Trzeba przyznać, iż 
wykazały się dużą fantazją i pomysłowością. Wszystkie zakładki były bardzo ładne 
i estetycznie wykonane, dlatego też wybór 
najładniejszej był bardzo trudny. Jury wybrało 
najładniejszą zakładkę, a była to zakładka Kamili 
Klose. Pozostali wyróżnieni to Kamila Walczyk, 

Kevin Poguntke i Szymon Kurka. Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

 Kiermasz świąteczny. W dniu 13.12.2015.r. o godzinie 15.00 
rozpoczął się kiermasz świąteczny. Szkoła wypełniła się po brzegi, 
nie spodziewaliśmy się tylu gości. Kiermasz zaczął się od występów. 
Najpierw wystąpiły przedszkolaki z swoimi zimowymi i 
bożonarodzeniowymi piosenkami urozmaiconymi tańcem. Później miał miejsce występ artystyczny 
klasy 3, a na koniec uczniowie klasy 6 zaprezentowali swoje piosenki. Po występach wszyscy zabrali 
się za kupowanie pięknych, ręcznie robionych ozdób świątecznych. Na stoiskach znalazły się nasze 
prace - każda klasa robiła inną ozdobę - oraz wyroby przygotowane panie nauczycielki . Można było 
tam kupić: bombki, stroiki, kartki świąteczne, słoiki  ze świeczkami, choinki i aniołki z drewna, 
bałwanki z skarpet, renifery z patyków, ekologiczne choinki z widelczyków i innych materiałów oraz 
naszą nową gazetkę szkolną. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły. Po 
zakupach można było zostać na poczęstunku przygotowanym w jednej z sal lekcyjnych. Kawa i herbata 
były za darmo, chętni mogli sobie kupić ciasto, a dorosłym serwowany był grzaniec. W tle leciały 
świąteczne piosenki, które pozwoliły wszystkim wejść w świąteczny nastrój i miło spędzić niedzielne 
popołudnie. 

 Profilaktyka uzależnień – spotkanie z panią doktor. Uzależnienia to obecnie poważny problem 
społeczny. Żeby zmniejszyć ryzyko uzależnień, należy stosować działania profilaktyczne, dlatego 
17.12.2015 r. przyjechała do naszej szkoły pani Ewa Figura, 
która jest lekarzem rodzinnym. Celem wizyty Pani doktor była 
rozmowa z nami na temat uzależnień. Rozmawialiśmy z 
naszym gościem o papierosach , alkoholu i narkotykach oraz 
innych uzależnieniach (np. od komputera i internetu). Pani 
doktor zwróciła szczególną uwagę na ich szkodliwość, m. in. na 
choroby rakotwórcze, które są ich skutkiem. Dowiedzieliśmy 
się również o tym, jak wyjść z nałogów oraz o tym, co 
najważniejsze, czyli jak unikać nałogu. Warto pamiętać, że 
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kupując papierosy, alkohol i narkotyki nie tylko tracimy pieniądze, ale również tracimy na zdrowiu . By 
wyjść z nałogu kupujemy drogie leki, ale i czasem to nie pomaga. Zdarza się też, że próbując wyjść z 
jednego nałogu, wpadamy w kolejny, bo zażywanie leków, które mają nam pomóc w walce z 
uzależnieniem, również może nas uzależnić. Pani doktor pomogła nam zrozumieć, że wprawdzie 
niewielka ilość alkoholu nie szkodzi tak bardzo, ale od większych ilości możemy nabawić się wielu 
chorób. To spotkanie było dla nas bardzo ważne, ponieważ uświadomiliśmy sobie, że nie warto palić 
papierosów, pić alkoholu i brać narkotyków, gdyż są to środki silnie uzależniające.  

 Konkurs „Ekologiczna choinka” W szkole w Większycach odbył się konkurs pod tytułem  
„Ekologiczna Choinka”, którego organizatorem była pani Grażyna Dryndos. Konkurs polegał na 

wykonaniu choinki ze zużytych materiałów. Materiały nie mogły być nowe i 
kupione, lecz zużyte lub mogły stanowić pozostałość z wykorzystanych 
wcześniej produktów (jak np. rolki po papierze toaletowym). Uczniowie naszej 
szkoły wykazali się ogromną pomysłowością, wykonując choinki m. in. z: 
gazet, piór, kubków jednorazowych, patyczków, korków od butelek z napojami, 
zapałek oraz talerzyków papierowych. Wszystkie choinki były ładne, choć 
niektóre były duże, a inne miały niewielkie rozmiary. Jury nie mogło się 
zdecydować, która z choinek jest 
najładniejsza, dlatego wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali 
zwycięzcami. 

 Wyjazd na lodowisko i do 
biblioteki Wielkimi krokami zbliża się zima, a wraz z nią 
wspaniałe sporty zimowe. Bardzo chcieliśmy jak najszybciej 
skorzystać z możliwości, jakie daje nam ta mroźna pora roku 
i wybrać się na łyżwy. Nasi wspaniali wychowawcy 15.12.15 
zorganizowali  klasie 4, 5 i 6 wyjazd na lodowisko. 
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa najpierw poszła na lodowiska, a druga do 
Biblioteki Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu na lekcję biblioteczną. Później wymieniliśmy się. Wszyscy 

uczniowie świetnie się bawili, choć niektórzy pierwszy raz mieli łyżwy na 
nogach. Natomiast niektórzy jeździli jak profesjonaliści. Jazda na 
łyżwach dawała wiele frajdy i zabawy. Podczas lekcji w bibliotece 
naszym zadaniem było znalezienie różnych informacji w rozmaitych 
książkach i wykonanie zadań z pomocą fachowej literatury. Uczniowie 
dowiedzieli się jak wyszukiwać książek w bibliotece oraz poznali zalety 
korzystania ze słowników i encyklopedii. Wszyscy doskonale się bawili 
na lodowisku i w bibliotece. Na koniec uczniowie kupili sobie coś do 
jedzenia i wszyscy z uśmiechem na twarzy wrócili do domu. 

 Wigilijki w klasach 22 grudnia w szkole miały miejsce klasowe wigilijki. 
Dzieci i nauczyciele postarali się o piękny, klimatyczny nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia. Uczniowie z wychowawcami kolędowali przy 
wspólnym stole. Dzielono się opłatkiem i składano życzenia. Ostatni dzień 
przed przerwą świąteczną mijał w niezwykle miłej atmosferze.  

 Spektakl teatralny pt. „Ania z 
Zielonego Wzgórza” W poniedziałek 
18.01.2016 r. pojechaliśmy do hotelu Solidaris 
w Kędzierzynie-Koźlu na spektakl pt.: ,,Ania z Zielonego Wzgórza”. 
Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Współczesny w Krakowie 
na podstawie znanej wszystkim powieści Lucy Maud Montgomery. 
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Opowiadało ono o przygodach rudowłosej dziewczynki o imieniu Ania, która przybyła z sierocińca, by 
zamieszkać z Marylą i Mateuszem Cuthbertami na Zielonym Wzgórzu. Spektakl bardzo nam się 
podobał, był radosny, dynamiczny, pełen zwrotów akcji. Aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role, a 
ponadto nie tylko deklamowali swoje kwestie, lecz również śpiewali i tańczyli. Najwięcej emocji 
wywołała scena, w której Ania opowiadała swojej opiekunce o Lesie Duchów i relacjonowała jej treść 
jednej ze znanych powieści grozy. Czuliśmy się wtedy, jakbyśmy oglądali horror. Ten ciekawy spektakl 
wzbudził nasze zainteresowanie losami tej rudowłosej energicznej sieroty i z pewnością zachęcił wielu 
do sięgnięcia po książkę.  

 Karnawałowy bal przebierańców W środę 20.01.16 r. w 
naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Jej główną 
atrakcją był konkurs na najładniejszy strój. Przebieraliśmy 
za różne osoby, takie jak: porzucona panna młoda, 
więzień, piłkarz, matka i córka, rajdowcy Dakar, rycerze, 
Czarny Spiderman czyli Venomen, grecka bogini, strażak, 
ninja, pielęgniarka, Zorro, kucharz, cyganka, 
czarnoksiężnik, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, śmierć i 
kilka innych. Zanim nasze wychowawczynie zdecydowały, 
komu przyznać nagrodę, musieliśmy się przedstawić i 
powiedzieć, dlaczego akurat tak przebraliśmy się. Gdy 
panie poszły się naradzić, my w tym czasie tańczyliśmy i 
wygłupialiśmy się, graliśmy też w zabawę z miotłą. Było bardzo wesoło, w pierwszej rundzie wygrał 
Szymon Kurka. Panie nauczycielki przyznały pięć wyróżnień: Vanessie Kubiec , Laurze Biegai, Oliwii 
Langer, Mateuszowi Kurpieli i Roksanie Maicher. Trzecie miejsce zdobyła Kamila Walczyk, która była 
przebrana za więźnia, drugie miejsce - Natalia Smykała i Fabiola Bartetzko przebrane za matkę i jej 
córkę w wózku, a pierwsze miejsce zajął Rafał Swoboda, który był przebrany za wojownika ninja. 
Najbardziej pomysłowi uczniowie dostali bardzo ciekawe nagrody, takie jak teczka, gra planszowa, plan 
lekcji i zakładka. Później tańczyliśmy i śpiewaliśmy do polskich piosenek disco polo. Świetnie się 
bawiliśmy i cieszyliśmy się z naszych strojów. Graliśmy też jeszcze trzy razy w miotłę i zrobiliśmy 
pociąg, który prowadził przez salę, korytarz, pokój nauczycielski, szatnię i z powrotem do sali. Był to 
wspaniały czas tańców i wygłupów.  

  Mistrzostwach Gminy Reńska Wieś w Tenisie Stołowym. 
28.01.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach 
Gminy Reńska Wieś w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W 
kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Katarzyna Witowska, a III miejsce 
– Oliwia Langer. W turnieju wzięli również udział: Roksana Maicher, 
Daria Linek, Patryk Scholz i Oliver Bauch, którzy, mimo iż nie zajęli 
wysokich lokat, to dzielnie walczyli do 
samego końca.  

 Konkurs „Symetryczna śnieżynka” 
W klasach IV-VI został ogłoszony konkurs pt. "Symetryczna śnieżynka", który 
miał na celu przybliżyć uczniom pojęcie figur symetrycznych i samej osi 
symetrii. Konkurs polegał na wykonaniu najbardziej pomysłowej, starannej i 
przede wszystkim symetrycznej śnieżynki. Technika wykonania była dowolna. 
Uczennice wykonały wiele pięknych prac, lecz wygrać musiały najlepsze. 
Wyniki konkursu zostały rozstrzygnięte na podstawie glosowania. Głosy 
oddawali nauczyciele. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Walczyk z klasy IV, 
drugie Vanessa Kubiec z klasy V, i trzecie miejsce Laura Biegai z klasy IV. 
Zwyciężczynie otrzymały dyplomy i nagrody. Przepiękne płatki śniegu można 
podziwiać na gazetce ściennej w klasie matematycznej.  
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Ulubiony sport zimowy
łyżwy

snowboard

narty

sanki

bitwa na śnieżki

hokej

 

                             Wywiad-ówka,  
           czyli inspirująca rozmowa 

 
 

Okres świąteczny to niezwykły czas, w którym często 
mamy możliwość zbliżyć się do siebie, przełamać lody i lepiej się poznać – nie tylko w 
gronie rodzinnym… Dlatego w tym numerze naszej gazetki prezentujemy wywiad z naszą 
nową nauczycielką matematyki – panią Karoliną Kubicką.   

         
- Dzień dobry. Chcielibyśmy zadać Pani kilka pytań 
dotyczących świąt i ferii zimowych. Czy udzieli nam Pani 
odpowiedzi? 
Pani Karolina Kubicka: Bardzo chętnie. 
- Gdzie spędziła Pani święta Bożego Narodzenia?  
KK: W domu z najbliższymi.  
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna? 
KK: Najbardziej lubię barszcz z uszkami. 
- Co chciałaby Pani robić w czasie zbliżających się ferii 
zimowych? 
KK: Planuję pojechać na narty do Czech. 
- Czy uprawia Pani jakieś sporty zimowe? 
KK: Tak, jeżdżę na łyżwach i od czasu do czasu wybieram się na narty. 
- Jaki jest Pani ulubiony sport zimowy? 
KK: Zdecydowanie najbardziej lubię narciarstwo. 
- Czy lubi Pani zimę i śnieg? 
KK: Nie, nie lubię. Nie znoszę, kiedy na dworze jest zimno, a na ulicach i chodnikach – ślisko. 
Łatwo wtedy o jakiś wypadek. 
- Czy w czasach dzieciństwa lubiła Pani lepić bałwany? 
KK: Oczywiście, bardzo miło wspominam ten czas, lepienie bałwanów to zawsze świetna 
zabawa. 
- Dziękujemy Pani za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. 
B: Ja również dziękuję. 
 

Sonda – Jaki sport zimowy lubisz 
najbardziej? 

Na pytania dotyczące ulubionego sportu zimowego 
odpowiadali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na 
wykresie prezentujemy wyniki sondy. 
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Czy wiesz, że… - ciekawostki 

… o quadach 
 Quad to najczęściej 4-kołowy (choć istnieją też 3-, 6- i 

8-kołowe) pojazd, który umożliwia jazdę po terenach 
nieosiągalnych dla samochodów i innych środków 
transportu.  

 Quady dzielimy na: sportowe, terenowe, rekreacyjne. 

 W 1980 r. firma Yamaha wypuściła pierwszy prototyp 
dzisiejszych Quadów – Tri-moto 125. Pojazd napędzany był 

silnikiem dwusuwowym, o pojemności 120 cm3, a po podłożu poruszał się za pomocą trzech 
kół o niewielkiej średnicy.  

 Pojazd ten powinien mieć opony o obniżonym ciśnieniu, co ułatwia poruszanie się po grząskim 
terenie.  

 Jazda na quadzie daje bardzo dużo frajdy i 
wiele niezapomnianych emocji. 
Szczególnie emocjonująca jest jazda 
quadem po śniegu, ponieważ  umożliwia  
niezwykłe „driftowanie", czyli ślizganie 
się po nawierzchni  

 Do Polski pierwsze czterokołowce trafiły 
w początkach lat 90. Sprowadzały je osoby prywatne wracające ze Stanów Zjednoczonych. Do 
oficjalnej sieci sprzedaży, jako pierwsza, wprowadziła quady firma Suzuki - był to rok 1994. 
Pierwotnie oferta obejmowała tylko dziecinne modele LT80, ale okazało się, że bardziej niż 
dzieci, quadami zainteresowali się ich tatusiowie. 

 W Polsce zawody quadów organizowane są przez Polski Związek Motorowy pod patronatem 
Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców ATV Polska. Startować można w następujących 
konkurencjach:  

• motocross (wyścigi po torze bez nawierzchni asfaltowych, często z usypanymi 
rampami wymuszającymi skoki),  
• enduro ("wytrzymałościowe" wyścigi po trasie terenowej),  
• supermoto (wyścigi po torze asfaltowo-szutrowym z rampami wymuszającymi 
skoki).  

 Jacek Bujański to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych pasjonatów 
quadów i zawodników w rajdach motocrossowych i enduro. Jest jednym z 
głównych twórców nowej w Polsce dyscypliny, jaką są rajdy i wyścigi 
czterokołowców.  
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Zaczerpnięte, wyczytane 
 

 

Niedźwiedzie polarne 
Niezwykle duuuuży miś 

Niedźwiedzie polarne są największymi drapieżnikami lądowymi, 
ważą od 300 do 700 kg. Kiedy staną na tylnych łapach, mogą 
osiągać wysokość nawet do 2,5 m. Dorosły osobnik zjada średnio 
ponad 500 fok rocznie. Gdy jest głodny, zjada 60 kg mięsa na raz. 
Aby znaleźć pokarm niedźwiedzie polarne, wędrują ponad 15 tys. 
km rocznie.  

Czy niedźwiedzie polarne są zawsze białe?   

Niekoniecznie. Mogą być nawet zielonkawe wszystko zależy od tego, w jakich warunkach żyją. W 2008 r. na 
zwiedzających japońskie zoo Higashiyama w Nagoya czekała nie lada niespodzianka… zielone niedźwiedzie 
polarne! Oczywiście taki niecodzienny kolor wybitnie martwił zwiedzających, którzy codziennie dopytywali 
pracowników, czy zwierzaki nie są przypadkiem chore – przecież powinny być śnieżnobiałe, jak ich kuzyni. Na 
szczęście pracownicy mogli szybko uspokoić wszystkich zaniepokojonych dziwnym kolorem futra 
sympatycznych zwierząt. Zmieniły one ubarwienie w lipcu, po długotrwałej kąpieli chłodzącej… w zbiorniku 
pełnym zielonych glonów. Jesienią, kiedy temperatura spadła i zbiornik oczyszczono z glonów – kolor 
niedźwiedzi wrócił do normy. 

Dlaczego niedźwiedzie polarne nie marzną? 
 
Naukowcy od dawna zadawali sobie pytanie, dlaczego 
niedźwiedzie polarne nie marzną i jak to możliwe, że tak 
skutecznie chroni je warstwa pięciocentymetrowego futra – 
podczas gdy ludzkich domów nie chroni warstwa dwudziestu 
metrów wełny mineralnej! Wydaje się, że odpowiedź znaleźli 
pracownicy uniwersytetów w Belgii i Maroku. Stwierdzili oni, 
że nie chodzi tylko – jak do tej pory sądzono – o ograniczanie 
ruchu cząsteczek powietrza (na takiej zasadzie działa np. 

izolacja domu). Chodzi raczej o wielokrotne rozpraszanie promieniowania termicznego. Na pewno w 
utrzymaniu ciepła pomaga też odpowiedni zapas tłuszczu. Półprzezroczyste futro (przypominające swoją 
budową chmurę), zapewniające doskonały kamuflaż niedźwiedziowi w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych, też jest nie bez znaczenia, jeśli chodzi o utrzymywanie temperatury. Na poduszeczkach łap 
niedźwiedź ma zesztywniałe włosy umożliwiające poruszanie się po śniegu i lodzie.  
 
Śmiertelne zagrożenie 

Niedźwiedzie polarne, mimo swojej wielkości i zwinności, to bardzo delikatne zwierzęta, łatwo zarażają się 
chorobami, choćby od fok. Na spadek ich odporności duży wpływ ma zanieczyszczenie środowiska. W maju 
2006 roku niedźwiedzie polarne zostały uznane za zagrożone wyginięciem. Co możesz zrobić, aby były 
bezpieczne? Ogranicz korzystanie z samochodu; nie kupuj zbyt dużo rzeczy, nie kieruj się modą, która szybko 
mija, wybieraj rzeczy naprawdę potrzebne; ogranicz ilość plastików w domu. 27 lutego jest obchodzony Dzień 
Niedźwiedzia Polarnego. 

Na podstawie artykułu z czasopisma „Victor Junior” 
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Języki obce w poWIĘKSZeniu 
 

 

Winter 
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poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 

 

 
 
 
Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, 
 Ale w rzeczywistości wkurza już od samego rana. 
 
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:  
-Panie prezesie, zima przyszła  
-Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A 
najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 
konkretną godzinę. 
 
Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż 
dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. 
Dziś jest 0 stopni... 
 
+30°C Polacy śpią bez żadnego nakrycia. Amerykanie zakładają 
swetry. Mieszkańcy Miami włączają ogrzewanie. 
+10°C Mieszkańcy domów komunalnych w Helsinkach zamykają 
okna. Lapończycy (nie mylić z Japończykami!) sadzą kwiatki w 
oknach. 
+5°C Lapończycy opalają się na balkonie, jeżeli słonce jest 
jeszcze nad horyzontem... 
+2°C Włoskie samochody nie zapalają. 
0°C Woda zamarza. 
-1°C Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować urlop nad 
morzem śródziemnym. Lapończycy jedzą lody, popijając zimnym 
piwem. 
-10°C Czas zaplanować urlop w Afryce. Lapończycy idą 
popływać. 
-12°C Zbyt zimno na śnieg. 
-15°C Amerykańskie auta nie zapalają. 
-18°C Właściciele domów w Helsinkach włączają ogrzewanie. 
-20°C Oddech staje się słyszalny. 
-22°C Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na jazdę na 
łyżwach. 
-23°C Politycy zaczynają współczuć bezdomnym. 
-24°C Niemieckie auta nie zapalają. 
-26°C Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę igloo... 
-29°C Kot wchodzi pod pidżamę. 
-30°C Japońskie auta nie zapalają. Lapończyk klnie, kopie w koło 
swojej Toyoty i zapala Ładę. 
-31°C Za zimno na pocałunki - usta przymarzają do siebie.  

-39°C Rtęć zamarza. Za zimno by myśleć. Lapończycy zapinają 
ostatni guzik w koszuli. 
-40°C Niemiec bierze samochód pod kołdrę. Lapończycy ubierają 
swetry. 
-50°C Lwy morskie opuszczają Grenlandię. Lapończycy 
zamieniają rękawiczki z pięcioma palcami na jednopalcowe. 
-70°C Niedźwiedzie polarne opuszczają biegun. -75°C Św. 
Mikołaj opuszcza krąg polarny. Lapończycy opuszczają nauszniki 
z czapek na uszy. 
-250°C Alkohol zamarza. Lapończycy są wkurzeni. 
-268°C Hel staje się płynny. 
-270°C Piekło zamarza. 
-273,15°C Zero absolutne. Brak ruchu cząstek elementarnych... 
Lapończycy przyznają: "Tak, jest nieco chłodno”
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Nasze talenty pod lupą 
 

 
W związku z tym, że w tym roku 
nie mogliśmy się zbyt długo cieszyć 
pięknym, białym puchem, 
zamieszczamy w naszej gazetce 
prace konkursowe, które 
przygotowali nasi uczniowie w 
ramach konkursu matematycznego 
„Symetryczna śnieżynka”. 

 
 
   

    Kamila Walczyk – I miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vanessa Kubiec – II miejsce 
 
 
 
 

   Laura Biegai – III miejsce 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Kecler  
 

 
 
 
 
 

  Roksana Maicher 
 

      Natalia Smykała 


