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Co w szkole piszczy? – aktualności  
 Olimpiada przyrodnicza „PIONIER” Nasza szkoła po raz kolejny 

wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody 
"PIONIER".  Jedenaścioro uczniów klas IV - VI mogło  sprawdzić swoją 
wiedzę przyrodniczą oraz porównać ją z wiedzą dzieci z całej Polski. 
Okazało się, że nasi uczniowie osiągnęli naprawdę dobre rezultaty swojej 
pracy. Trzech z nich: Kewin Poguntke - klasa IV, Marcel Wojciech - klasa 
IV, Szymon Kurka - klasa V otrzymali dyplom wyróżnienia, ponieważ 
zajęli w olimpiadzie miejsca od 6 do 15. Pozostali uczniowie: Wiktoria 
Schreiber - klasa IV, Oliwer Mazur - klasa V, Rafał Swoboda - klasa V, 
Natalia Smykała - klasa V, Oliwia Langer - klasa VI, Mateusz Kurpiela - 
klasa VI, Natalia Zimnik - klasa VI, Katarzyna Witowska - klasa VI 
uzyskali dyplom uznania. 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny Dnia 
04.03.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie gminnym 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięli udział: 
Aleksander Morawiec, Oliwer Mazur i 
Szymon Kurka. Chłopcy spisali się 
świetnie! Uczeń Aleksander Morawiec 

zajął II miejsce, a Oliwer Mazur III miejsce i tym samym zostali 
oni zakwalifikowani do powiatowego etapu turnieju.  

 Wyjazd uczniów do Państwowej Straży Pożarnej 16 marca 
wybraliśmy się na wycieczkę do straży pożarnej w Kędzierzynie-
Koźlu, by poszerzyć swoją wiedzę związaną z bezpieczeństwem 
przeciwpożarowym. Na początku weszliśmy do pomieszczenia 
zawiadowczego, w którym przyjmowane są wszystkie zgłoszenia z 
całego powiatu. Następnie pan strażak opowiedział nam o każdym 
sprzęcie w tym pokoju i jego przeznaczeniu. Kolejnym etapem naszej wycieczki było przejście do sali 
konferencyjnej, w której oglądaliśmy prezentację na temat pożarów i omówiliśmy różne typy gaśnic. 

Zaraz po tym wyszliśmy na dwór, gdzie pan Łukasz przygotował dla 
nas gaśnice i śmietnik, który miał służyć jako palący się przedmiot 
stwarzający zagrożenie. Każdy z nas miał szansę ugasić pożar gaśnicą 
oraz wodą z węża strażackiego. Mogliśmy też wejść do wozu 
strażackiego. Pan strażak prezentował nam znajdujące się w nim różne 
sprzęty ratownicze oraz gaśnicze. Gdy przeszliśmy do garażu, grupa 
strażaków pokazała nam próbny alarm. Byliśmy pod wrażeniem, jak 
szybko on przebiega i cieszyliśmy się, że mogliśmy zobaczyć zjazd z 
rury strażackiej. Wyjazd do straży pożarnej był dla nas bardzo 
korzystny i interesujący. Zdobyliśmy wiele wiadomości o straży 
pożarnej oraz trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków. 
Dowiedzieliśmy się również, jak się zachować i co robić w razie 
pożarów.  



  W poWIĘKSZeniu           nr 1/2016 
 

 

 3 

 Poetyckie powitanie wiosny W poniedziałek 21 marca, 
jak co roku, uczniowie klas 4-6  z Większyc pożegnali 
zimę i przywitali długo oczekiwaną wiosnę. Na początku 
odbył się konkurs recytatorski pt. „Poezja rozkwita 
wiosną”, którego uczestnicy recytowali wiersze 
tematycznie związane z nadchodzącą porą roku. 
Pierwsze miejsce zajęła Natalia Smykała, drugie – 
Vanessa Kubiec, a trzecie – Laura Biegai. Po konkursie 
miał miejsce występ kl. 4, która zaprezentowała 

piosenkę 
kabaretu 

Potem pt. 
„Wiosna”. Następnie wystąpiła kl. 5, prezentując znane 
polskie wiersze we współczesnych realiach. Po apelu 
przyszedł czas na wiosenne zabawy w grupach. Malowaliśmy 
Marzanny według instrukcji napisanej po angielsku i 
rozwiązywaliśmy żartobliwe zadania matematyczne. Potem 
uczniowie przeszli wesołym, kolorowym korowodem z 
Marzanną i gaikami ulicami naszej miejscowości. 

 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 2016 - etap gminny Dnia 11.04.2016 r. w 
Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Długomiłowicach 
odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Drużyna z naszej 
szkoły wystąpiła w składzie: Oliwia Langer, Katarzyna 
Witowska, Oliwer Mazur i Mateusz Kurpiela. Uczniowie 
spisali się świetnie zajmując drużynowo II miejsce na 
podium. Uczennica Katarzyna Witowska zajęła II miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej, a Oliwia Langer – III 
miejsce. 

 Poberali sobie  Jak co roku, także i w tym uczniowie 
naszej szkoły brali udział w konkursie „Śląskie Beranie”. Najpierw zaprezentowali się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi, a 08.04.2016 przedstawili swoją scenkę w Izbicku na XXIII 
Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”. Vanessa Kubiec, Fabiola Bartetzko, Piotr 

Kuśka i Szymon Kurka opowiadali o tym jak to dołwni 
Oma do Rajchu wyjeżdżała i kisty pakowała, a na 
colamcie we kistach ji kopali i wszysko kontrolowali, 
poti na Zug ładowali i do Friedlandu posłali. 

 Bezpieczne dzieci na wsi W piątek 8.04.2016 r. 
gościliśmy w naszej szkole panią Barbarę Ziółko z Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pani Barbara 
opowiedziała nam o różnych niebezpieczeństwach, które 
możemy spotkać, mieszkając na wsi, a zwłaszcza o tych 
związanych z gospodarstwami rolnymi. Dowiedzieliśmy 
się, jakich prac nam dzieciom nie wolno wykonywać 

oraz, jak możemy uniknąć sytuacji zagrażających naszemu zdrowiu i życiu. Prezentacja multimedialna i 
film, które zobaczyliśmy, pokazały nam skutki nieprzemyślanych zabaw na gospodarstwie oraz 
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możliwości zapobiegania niebezpieczeństwu. Teraz z pewnością będziemy bardziej świadomi i 
ostrożniejsi. 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap powiatowy Dnia 13. 
04. 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie powiatowym 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w 
Kędzierzynie Koźlu. Byli to uczniowie: Oliwer Mazur i Aleksander 
Morawiec. Każdy z nich otrzymał piękny dyplom za udział i książkę.  

 Zielona szkoła w Głazie 
Nauka może przybierać różne 
formy. Najczęściej uczymy się, 
siedząc w ławkach, słuchając 
nauczycieli i czytając wiadomości 
zamieszczone w podręcznikach. 
Jednak zmiana formy nauki może 
przynieść nam wiele korzyści, 
dlatego my, uczniowie klas IV-VI, 

w dniach 14-18.04.2016r. uczestniczyliśmy w zielonej szkole w miejscowości Głaz. Dom Wczasów 
Dziecięcych, w którym byliśmy zakwaterowani, zapewnił nam mnóstwo atrakcji i wiele ciekawych 
zajęć edukacyjnych. Mogliśmy m. in. jeździć konno, uczestniczyć w warsztatach plastycznych, 
dogoterapii oraz relaksować się przy ognisku, 
karaoke i bilardzie. To był niezwykły czas, który 
zostawił trwały ślad w naszych sercach i umysłach.   

 Dzień Ziemi Jak co roku uroczyście obchodziliśmy 
w naszej szkole Światowy Dzień Ziemi. 22 kwietnia 
odbyło się spotkanie klas IV – VI pod hasłem 
„Palący temat – niska emisja”. Palący temat, bo 
bardzo ważny, dotyczący nas wszystkich. Niska 
emisja, bo wydalanie do powietrza szkodliwych 
pyłów i gazów, które powstają w czasie spalania w 
domowych piecach i kotłowniach plastików, gumy, 
śmieci. Są one bardzo nisko nad Ziemią, tworzą smog, który jest przyczyną wielu chorób układu 
oddechowego szczególnie dzieci, ale także dorosłych. Klasa V przygotowała prezentację multimedialną 
„Palący temat – niska emisja”, którą zaprezentowała na spotkaniu wszystkich klas. Zaapelowała w niej, 
aby prosić dorosłych o właściwe palenie w piecach, o całkowite zaprzestanie spalania śmieci, plastików. 
Następnie wszystkich uczniów podzielono na grupy, które wykazały się w rozwiązywanych zadaniach 
znajomością drzew iglastych i liściastych, warstw w lesie, obszarów chronionych na Opolszczyźnie, 
umiejętnością rozwiązywania rebusów. Ochotnicy z każdej grupy pięknie odczytali wiersze poświęcony 
tematyce ekologicznej. Uczniowie wykonali także rysunki przedstawiające piękno naszej planety z 
przesłaniem, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.  Na koniec bawiono się w kalambury. Uczniowie 

przedstawiali bez użycia słów przysłowia, w których 
występują nazwy zwierząt. Wierzymy, że wiedza zdobyta 
w zabawowy, lekki sposób, o skutkach palenia w piecach 
plastikami i śmieciami zostanie wykorzystana w praktyce. 
Mamy nadzieję, że dzieci zmienią dorosłych oraz ich 
postępowanie, że zostawimy wspaniałą Ziemię w dobrym 
stanie dla przyszłych  pokoleń.  
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Ulubiony kwiat
tulipan

krokus

przebiśnieg

hiacynt

bratek

róże

dzwoneczek

 

                             Wywiad-ówka,  
           czyli inspirująca rozmowa 

 
 
Za naszymi oknami wiosna – kwitną kwiaty, przyroda budzi 

się do życia. Chociaż dzieje się to co roku, dalej sprawia nam radość obserwowanie tych 
wszystkich zmian. A jak było kiedyś? Czy ludzie zachwycali się wiosną w ciężkich czasach 
wojny? Postanowiliśmy to sprawdzić i przeprowadziłyśmy wywiad z panią Kolecko z 
Poborszowa, która jako jedna z nielicznych pamięta jeszcze okres II wojny światowej. 
 
- Ile pani miała lat, gdy rozpoczęła się wojna światowa? 
Pani Kolecko: Miałam wtedy 9 lat.  
- Jak wyglądała pierwsza wiosna podczas II wojny światowej? 
Pani Kolecko: Wiosna była smutna, zresztą jak każda pora roku w tamtym czasie. 
Mieliśmy wrażenie, że cała przyroda odczuwa ten smutek i ból, który nam towarzyszył w 
tamtych latach. 
- Czy ludzie dostrzegali w tamtych czasach piękno wiosny i przyrody? 
Pani Kolecko: Człowiek był tak przestraszony i żył w ciągłym strachu o swoje życie, o 
bliskich, o to, czy będzie miał coś do jedzenia, że w ogóle nie przejmował się wiosną. 
Cieszyliśmy się tylko, że robi się cieplej i że nie będziemy już przez jakiś czas odczuwać 
tego strasznego zimna na całym ciele, który towarzyszył nam wraz z głodem. 
- A jak wyglądały w tamtych czasach święta Wielkanocne? Czy były wtedy obchodzone? 
Pani Kolecko: Nie obchodziliśmy świąt tak obficie jak dzisiaj. Nie można było sobie 
pozwolić na takie przysmaki jak wędliny czy słodycze. Nawet chleb musieliśmy 
ukrywaliśmy w starych szmatach i chowaliśmy do gnojołka, bo gdyby go znaleźli Rusy, to 
by go nam zabrali i zjedli. 
- Dziękujemy pani za rozmowę. 
 

Sonda – Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 

Wiosna to okres, w którym rozkwita najwięcej 
gatunków kwiatów. Na pytania dotyczące ulubionej 
rośliny odpowiadali wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. Na wykresie prezentujemy wyniki sondy. 
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Czy wiesz, że… - ciekawostki 

… o grach komputerowych 
 Gry komputerowe to interaktywne programy komputerowe służących do 

celów rozrywkowych.  

 Historia gier komputerowych liczy sobie już 64 lata. Pierwsza gra została 
stworzona przez Thomasa T. Goldsmitha Jr. i Estle Raya Manna, którzy 25 stycznia 
1947 roku złożyli wniosek o przyznanie patentu. Niespełna dwa lata później, bo w 
grudniu 1948 roku, amerykańskie biuro patentowe rozpatrzyło pozytywnie wniosek 
obu panów. I tak, symulacja uderzenia pocisku rakietowego w wyznaczony cel, 
sterowana za pomocą specjalnych gałek zmieniających kąt wystrzału i prędkość 
pocisku, zapoczątkowała erę gier komputerowych. 
 Do 1972 roku gry komputerowe były produkcjami akademickimi, a do 

masowego obiegu weszły za sprawą 
gry Pong. Dzięki jego popularności 
powstały platformy do gry – automaty 
i konsole. 

 Największego rozpędu rynek 
gier komputerowych nabrał w latach 

osiemdziesiątych. Wtedy właśnie zaczęły powstawać liczne 
wydawnictwa. Gry arcade po raz pierwszy przeżywały 
okres swojej świetności. Powstał między 
innymi „Defender”, „Battlezone”, „3D Monster Maze”, „ 
Dungeons of Daggorath”, „Pole Position” i 
wreszcie “Zork”, która spopularyzowała gry przygodowe 
na komputerach domowych.  

 Obecnie trwa siódma generacja gier komputerowych, która rozpoczęła się w 2005 roku wydaniem 
konsoli Xbox 360 i zakorzeniła się,  kiedy na rynek zostały wypuszczone konsole do gier wideo firm 
Sony oraz Nintendo (2006 rok). Nazywamy ją erą „high definition”. Obecnie możemy sterować grami 
nie tylko za pomocą joysticka czy przycisków myszki, ale również poruszając własnym ciałem 

  Jedną z najpopularniejszych gier jest Counter-Strike – gra komputerowa z gatunku first-person 
shooter, stworzona przez Minha "Gooseman" Le'a i Jessa "Cliffe" Cliffe'a 19 czerwca 1999, 

która opiera się na walce antyterrorystów z terrorystami, w której 
jedna ze stron musi bronić miejsca, gdzie podkłada się bombę lub 
uwolnić zakładników, a druga podłożyć bombę albo pilnować 
zakładników. Gra została stworzona z myślą o grze w sieci. 
 Kolejna gra, w którą grają miliony, to Minecraft –  

niezależna gra komputerowa z otwartym światem tworzona w 
języku Java. Gra została stworzona przez Notha, który 
zaprogramował ją w 6 dni. Gra skupia się na kreatywności i 
budowaniu, pozwalając graczom na tworzenie konstrukcji z 
sześciennych bloków w otwartym trójwymiarowym świecie. 
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Zaczerpnięte, wyczytane 
 

Wróbel - nasz mały sprzymierzeniec 
Wróbel po łacinie określany jest jako Passer Domesticus. Nazwa ta oznacza małego aktywnego ptaka (passer) domowego 
(domesticus). Wróble mają ok. 15 cm długości, a skrzydła rozkładają na ok. 21 cm. Ważą ok. 30g. Najstarszy znany dziki 
wróbel mieszkał w Danii – zmarł w wieku 19 lat i dziewięciu miesięcy. W niewoli rekordzista przeżył 23 lata.  Średnio 
ptaki te żyją 10 lat. Przed wiekami żył tylko na stepach Azji Mniejszej. Obecnie spotkać go można na wszystkich 
kontynentach, zawsze w pobliżu siedzib ludzkich.  Korzyści tego sąsiedztwa są obustronne. Najlepiej pokazuje to 
przykład z Chin.  

Chińska Wojna Wróblowa 

Pod koniec lat 50. XX w. miała tam miejsce tzw. Wojna Wróblowa. W 
tamtych czasach miał tam miejsce nieurodzaj, a co za tym idzie – głód. 
Władze obarczyły właśnie wróble odpowiedzialnością za to 
nieszczęście i wzywały do tępienia tego małego ptaszka. Działania 
rozpoczęto 13 grudnia 1958 r. W ciągu jednego dnia zabito w 
Szanghaju  195 tysięcy wróbli, w podobnej akcji w  Pekinie padło ich 
300 tysięcy. Szacuje się, że w całej Chińskiej Wojnie Wróblowej 
zabito od 4 do 8 milionów wróbli. Jednak skutkiem tej "wojny" była 
kolejna klęska nieurodzaju spowodowana szarańczą. Rok później larwy szarańcz – pozbawione naturalnego wroga 
(wróbla) – zjadły wszystkie plony. W ciągu kolejnych lat z tego powodu zmarło z głodu prawie 30 mln Chińczyków. 

Wróble w Polsce 

W Polsce także przeganiano te małe ptaki z pól. Nawet nazwa kukły stawianej na polach, by chronić plony, to w naszym 
kraju ,,strach na wróble”. Osoby anglojęzyczne używają określenia scarecrow, czyli „strach na wrony”. W XIX i XX w. 
wróble były najliczniej występującymi ptakami na terenie Polski. Obecnie ustępują liczebnością ziębom.  
 
Śmiertelne zagrożenie 
 
Od 2004 r. wróbel objęty jest w naszym kraju ścisłą ochroną. Co mu zagraża? Przede wszystkim działalność człowieka: 
- wycinanie drzew i krzewów oraz renowacje budynków (obkładanie ich warstwą styropianu) zabierają ptakom miejsca 
do zakładania gniazd; 
- mniejsza ilość pokarmu – ludzie pryskają uprawy środkami chemicznymi i zabijają w ten sposób owady; wróble nie 
mają też dostępu do ziarna – kiedyś wyjadały je kurom, które chodziły swobodnie po podwórku, obecnie drób zamykany 

jest na wielkich farmach i karmionych w klatkach; 
- małe ptaki nie mogą się dostać do odpadów, bo ludzie szczelnie 
zawijają swoje śmieci w worki foliowe (w przeciwieństwie np. do 
gawrona, który dużym dziobem może worek przedziurawić). 
Wróblom zagrażają także drapieżniki, przede wszystkim koty 
domowe, sroki i wrony. Dlatego, jeśli macie możliwość, to 
powieście bezpieczną budkę lęgową dla wróbli. Może uczcicie w 
ten sposób światowy Dzień Wróbla, który obchodzony jest 20 
marca.    

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

Frühling 
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poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 

 

 

 

Rozmawia dwóch kumpli:  
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w 
końcu dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - 
mówi jeden. 
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem. 
 
Trzy blondynki zginęły w wypadku samochodowym. Po 
śmierci stają przed bramą niebios. Święty Piotr wita je słowami: 
- Możecie dostać się do nieba, jeśli odpowiecie na jedno proste pytanie 
religijne. Pytanie brzmi: co to jest Wielkanoc? 
Pierwsza blondynka odpowiada: 
- Wielkanoc to takie święto, kiedy odwiedzamy groby naszych 
bliskich... 
- Źle! Odpowiada Święty Piotr. Nie przestąpisz bram królestwa 
niebieskiego, bezbożna ignorantko! 
Odpowiada druga blondynka: 
- Ja wiem! To takie święto, kiedy stroi się choinkę, śpiewa kolędy i 
rozdaje prezenty! 
Święty Piotr załamany wali głową we wrota do niebios, a następnie 
patrzy z nadzieją na trzecią blondynkę. 
Ostatnia blondie uśmiecha się spokojnie i nawija: 
- Wielkanoc to święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który został 
ukrzyżowany przez Rzymian. Po tym, jak oddał życie za wszystkich ludzi, został pochowany w pobliskiej grocie, do 
której wejście zostało zamknięte głazem. Trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał... 
- Świetnie! Wykrzykuje Święty Piotr, wystarczy, widzę, że znasz Pismo Święte! 
Blondynka nawija śmiało dalej: 
- ... zmartwychwstał i tak historia powtarza się co roku, Jezus w czasie Wielkanocy odsuwa głaz i wychodzi z groty, 
patrzy na swój cień i jeśli go zobaczy, to zima będzie sześć tygodni dłuższa... 
 
Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną bardzo zaniedbane 
gospodarstwo rolne Antka. 
- Nic na tej ziemi nie wyrośnie? 
- A no nic - wzdycha Antek. 
- A jakby tak zasiać kukurydzę? 
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła. 
 
 
 
 

Idzie lew przez las i widzi tygrysa: 
- A coś ty taki smutny? - pyta tygrys. 
- Biorą mnie do wojska - mówi lew. 
- No i co? 
- No i będę musiał obciąć swoją piękną grzywę. 
- Poszukamy kogoś, kto był już w wojsku i opowie 
nam jak tam jest. Mijają godziny i zobaczyli mysz: 
- Powiedz nam myszko, jak to jest w wojsku? 
- Ja nie jestem żadna mysz. Ja jestem jeż na 
przepustce.



 

Nasze talenty pod lupą 
 

 
W tym numerze naszej gazetki prezentujemy efekt naszej wspólnej, grupowej pracy, 
która miała miejsce podczas obchodów I Dnia Wiosny. Rysowaliśmy i malowaliśmy 
wtedy Panią Wiosnę. Nie było to jednak wcale takie proste, ponieważ musieliśmy 
trzymać się instrukcji napisanej w j. angielskim. Oto nasze dzieła: 
        
 


