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   Zbliżające się wielkimi kroka-

mi wakacje już są widoczne w 

nastrojach naszych uczniów. 

Szkolni Dziennikarze życzą 

Wszystkim Uczniom, Wszyst-

kim Nauczycielom i Wszystkim 

Pracownikom dużo słońca, bez-

chmurnego nieba, uśmiechu na 

twarzy, udanego wypoczynku, 

każdego dnia bez trosk, pięknej 

opalenizny. Niech te wakacje 

będą niezapomniane. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

07 czerwca 2013r. 

Dzień Dziecka w PG1 

FAKTY JEDYNKI 

W numerze: m.in.. 

* Ach, ten stres 

* Legenda Opola 

* Zielona Szkoła... 

* Pozdrawianki 

* Żegnamy Was! 

* Wakacyjny quiz 

* I kto to mówi? 

Magazyn Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 1  w Opolu  
Nr 4/ wydanie wakacyjne, czyli totalnie wyluzowane 

Tak  się bawi PG 1 

Na zdjęciu powyżej: Uczniowie klasy IIIc z humorem wykonali swoją piosenkę podczas obcho-

dów Dnia Dziecka. Karaoke to ich żywioł!  Jak widać doskonale bawili się również nauczyciele: 

p. Aneta Lesniak oraz p. Dagmara Koperkiewicz-Falińska. To niezapomniany Dzień Dziecka. 

WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE! 
Aga, Jagoda i Pati -  

one już to czują i okazują - WAKACJE! 
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Skąd się wzięły kłódeczki na zielonym mostku… 
Uczniowie naszego gimnazjum co roku biorą udział w konkursie literackim „Legenda o Opolu” organi-

zowanym przez MBP w Opolu. Stało się już niemal tradycją, że Gimnazjaliści Jedynki są bezkonkurencyj-

ni w  tych zmaganiach. Tak też było 18 IV 2013r. podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom  

11. edycji Konkursu Literackiego. Poniżej prezentujemy nasze sukcesy. To trzeba wiedzieć. 

Na stronie internetowej MBP w Opolu czytamy: 

Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, Jury w 

składzie: Sławomir Kuźnicki (Uniwersytet Opolski), Bartosz 

Suwiński (Uniwersytet Opolski), Mariola Urbaniak (MBP – 

sekretarz jury)  postanowiło przyznać nagrody następującym 

osobom : 

I miejsce – Wojciech Hombek z PG nr 1 w Opolu  za pracę pt.  

„O dziewczynie, czeskim przybyszu i żelaznej podkowie” 

II miejsce – Anna Gondecka PG nr 7 w Opolu za pracę pt. 

„Wszystkie drogi prowadzą do Opola” 

III miejsce – Paweł Boroń z PG nr 4 w Opolu za pracę pt. 

„Legenda o Opolu” 

Laureaci 10. edycji Konkursu : 

 

1. miejsce         

Michalina Jaworska z PG 1 za  „Legendę o miłości i poświę-

ceniu żony Bolka I” 

2. miejsce         

Patryk Dudek z PG1 za legendę „Szmaragdowy pierścień” 

 

Laureaci 9. edycji Konkursu : 

 

    1. miejsce  

   Aleksandra Prażmowska z PG 1 za legendę „O młynarczyku,    

    topielicach i księżnej Magdalenie” 

    Marta Bąk z PG 1 za legendę „O dzielnym Jerzym, pięknej   

   Annie i zielonym moście” 

3.miejsce  

Michalina Jaworska z PG 1 za „Legendę o rusałce Wioli i 

Kazimierzu” 

 

Laureaci 8. edycji Konkursu: 

 

2. miejsce 

Wojciech Fedczuk z PG 1 za legendę „O dzielnym Marcin ie i 

podziemnym lochu” 

Katarzyna Siewruk z PG 1 za legendę „Jak p iękna Ceres 

pomogła Jaśkowi” 

3. miejsce 

Aleksandra Warzycha z PG 1 za legendę „O Gusławicach” 

Laureaci 7. edycji Konkursu: 

1. miejsce - Monika Rychlicka z PG 1 IIa 

                    Katarzyna Niecikowska PG 1 IIa 

2. miejsce - Monika Pocałujko PG 1 IIa 

 

Wśród opolskich gimnazjów jesteśmy Mi-

strzami Legendy - i tak jest od lat! Już za rok 

12. edycja konkursu, zapraszamy uczniów 

klas I i II do udziału w tej literackiej przygo-

dzie. Zastąpcie godnie swoich kolegów i ko-

leżanki z klas trzecich. Wojciech Hombek z kl. IIIa  - po lewej - czyta fragment swojej legendy.   

Po prawej –jeden z jurorów przedstawił uzasadnienie werdyktu.   

O dziewczynie, czeskim przybyszu i żelaznej podkowie 

 Po niebie płynął księżyc i wydawało się, że nasłuchuje piosenki, którą co wieczór nad brzegiem rzeki śpiewała dziew-
czyna. Viola, bo tak jej było na imię, spacerowała wzdłuż Odry i wciąż nuciła. W jej oczach dało się poznać wielką tęsknotę i 
wyczekiwanie. W ręce trzymała resztki chleba i, jak co dzień, karmiła nim stado kaczek pływających po srebrzystych wodach 
rzeki. Ptactwo przypływało do brzegu, gdy tylko Viola zanuciła pierwsze dźwięki piosenki: 

Wodo srebrzysta, wodo daleka, wzburzone toczysz fale. A za nimi w nieznanych stronach wędruje mój kawaler… 

I tak, śpiewając, karmiła swoje ukochane kaczuszki, które towarzyszyły jej co dzień. Jedną z nich upodobała sobie szczególnie, 
gdyż to właśnie temu bezbronnemu stworzeniu uratowała życie, gdy tamtej jesieni padło prawie martwe na brzegu, zaatakowane 

przez jastrzębia. Dziewczyna zabrała ją do domu, opatrzyła, karmiła, a gdy kaczka nabrała sił, wypuściła do współbraci na Odrę. 
Od tamtej chwili całe stadko towarzyszyło Violi nieustannie. Mijały godziny, dni i miesiące. Minęła wiosna, lato, nadchodziła już 
jesień. Dni upływały jej w smutku. Pewnego ranka, gdy pierwsze promienie wrześniowego słońca oświetliły chatkę jej rodziny, 
usłyszała rżenie koni. Gwarno zrobiło się na przeciwnym brzegu rzeki, na przyzamkowych terenach. Do ówcześnie panującego 
księcia, Bolka I, znów przyjechali czescy wysłannicy. Od kiedy opolski książę poddał się wpływom króla czeskiego Wacława II 
często gościli w opolskim grodzie przybysze zza południowej granicy. Podobno Bolesław I wspomagał także króla pieniężnymi           

Legenda o Opolu - poniżej prezentujemy pracę laureata 11. edycji konkursu 

http://www.mbp-opole.art.pl/images/dzip/2013/kwiecien/legenda/Legenda_o_Opolu_-_Wojciech_Hombek_I_miejsce.doc
http://www.mbp-opole.art.pl/images/dzip/2013/kwiecien/legenda/Wszystkie_drogi_prowadza_do_Opola_-_A._Gondecka_-_II_miejsce.doc
ftp://bmallimages/dzip/2013/kwiecien/legenda/LegendaPawel_Boron_-_III_miejsce.doc
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 pożyczkami albo nawet pieniężnymi darami. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy osady na prawym brzegu Odry nie darzyli Cze-
chów sympatią. Tak też myślał i czuł ojciec Violi, stary Bartłomiej, który z niepokojem spoglądał na córkę, gdy ta zamyślona i 
stęskniona wychodziła każdego dnia na brzeg rzeki, by z południa oczekiwać młodzieńca o imieniu Gaweł. 
- Dziś twoi bracia zaniosą buty do książęcego grodu, które przygotowałem dla czeskich gości. 

- Ojcze, ale dlaczego? - zapytała zdziwiona Viola. 
-Wiesz dobrze, dlaczego. Nie mogę pozwolić, aby moja córka przystawała z ludźmi, którzy wywożą majątek naszych rodaków do 
swojego króla. 
- Tatku, tak długo czekałam, a teraz mi mówisz, że nie mogę spojrzeć na tego, którego pokochało moje serce - powiedziała 
dziewczyna zrozpaczonym głosem. 
- Co powiedzą ludzie, wiesz dobrze, co myślą o obcych, którzy przyjeżdżają do naszego księcia - stanowczo odrzekł ojciec. - Nie 

mogę na to pozwolić, to wstyd i hańba dla naszej rodziny. 
- Ojcze, kochać kogoś czystym sercem to wstyd i hańba? Nic nie rozumiesz, dlaczego ważniejsza jest dla ciebie nienawiść niż 
miłość? - Viola przez łzy wykrztusiła ostatnie słowa. 
 Ojciec był nieugięty. Jako najlepszy szewc w osadzie robił buty dla księcia i jego gości. Tego fachu nauczył sie jeszcze od 
swojego ojca, nadwornego szewca, który przybył w te okolice na początku XIII wraz ze świtą bułgarskiej księżniczki Violi - żony 
księcia Kazimierza. Od wielu dziesięcioleci w ich rodzinie szewskie rzemiosło było pielęgnowane i doskonalone. Taki też był 

Bartłomiej - solidny, rzetelny szewc, którego buty cieszyły się uznaniem nawet poza granicami kraju. Teraz, niewzruszony, od-
wrócił się od córki i w ten sposób zakończył rozmowę. Viola natomiast zamknęła się w izbie i padłszy na ziemię, zalała się łzami. 
Nie mogła zrozumieć decyzji ojca. Nadszedł wieczór. Przez okno wpadła do izby jasność księżyca. Srebrny blask bił od niego na 
całą izbę i ścielił się do nóg dziewczyny.  
- Odejdę stąd, skoro nie mogę tu być szczęśliwa. Księżyc będzie moim przewodnikiem - pomyślała Viola, spakowała niewielki 
tobołek i wyszła z chaty.   

 Poszła na brzeg Odry, by pożegnać się ze swoimi ulubionymi kaczkami i jeszcze raz spojrzeć na gród, w którym prze-
bywał jej ukochany. Znów się rozpłakała i zaśpiewała na pożegnanie: 
Wodo srebrzysta, wodo daleka,, zbieraj moje łzy, gdy będę wędrowała, łzy moje rzęsiste, szczere, za kochanym kawalerem. 
 Słowa piosenki potoczyły się po rzece, poniósł je wiatr i wszystkie drzewa westchnęły nad nieszczęściem dziewczyny. 
Nie wiedziała ona jednak, że po drugiej stronie rzeki stoi Gaweł i również przysłuchuje się jej melodii. Nie mógł zasnąć po tym, 
gdy w południe zobaczył w książęcym grodzie jej braci. Zawsze Viola przychodziła z butami od ojca, tak też się poznali. Zanie-

pokoił się nieobecnością dziewczyny, a zwłaszcza złowrogimi spojrzeniami, którymi obdarzyli go synowie szewca na zamkowym 
placu. Wyszedł więc w nocy w nadziei, że ujrzy ukochaną. Nie przypuszczał jednak, że usłyszy tak bolesne słowa piosenki. Nie 
zastanawiając się, wszedł do łódeczki stojącej przy brzegu rzeki i skierował ją na prawą stronę Odry. Nie chciał iść przez most, aby 
nikt go nie zauważył. Uznał, że pod osłoną nocy bezpieczniej będzie przeprawić się do ukochanej po rzece. 
 Niestety,  czujny  był  również  stary  Bartłomiej,  który  wysłał  swych  synów,  by  ci  pilnowali  siostry,  
a w miarę potrzeby postraszyli czeskiego wysłannika. Ukryci w zaroślach obserwowali Violę. Wtem usłyszeli plusk wioseł na 

wodzie. W świetle księżyca ujrzeli niepożądanego gościa. Jeden z nich zdjął z ramienia łuk z zamiarem przestraszenia Czecha. 
Chciał tylko posłać kilka strzał w kierunku wody, a nie, żeby zabić. Niestety, ciemność i wiatr, który się wzmagał, osłabiły celność 
chłopaka. Kilka pierwszych strzał trafiło w wodę obok łódki. Usłyszała to dziewczyna i wtedy dopiero zorientowała się, że po 
rzece w jej kierunku płynie Gaweł. Zaczęła biec w stronę zarośli, w których ukryci byli bracia. Nie zdążyła. Nagle ze środka rzeki 
dał się słyszeć głuchy krzyk. Jedna ze strzał ugodziła młodzieńca w klatkę piersiową. Padł w swej łódeczce bez tchu. Dziewczyna 
wydała z siebie jęk rozpaczy. 

- Co zrobiliście, głupcy, co wam zrobił ten chłopak, że go tak nienawidzicie - krzyczała przerażona. 

- Nie chcieliśmy go zabijać, ojciec kazał tylko postraszyć... - odpowiedział zszokowany jeden z braci. 
- Głupcy, głupcy, ... - krzyczała dziewczyna i zbiegła w dół, do rzeki.  
 Nie wiedziała, co robić, na środku Odry kołysała się łódka z jej ukochanym. Wtem podpłynęła jedna z kaczek, ta którą 
uratowała zeszłej jesieni. 
- Nie płacz, dzisiaj ja pomogę tobie. Biegnij do źródełka na górce, do tego, które pozostawił wam męczennik Wojciech. Tylko tak 
uratujesz chłopaka, świętą wodą. Nabierz w usta tyle, ile zdołasz i wróć tutaj. 

 Zdziwiona  dziewczyna  nawet  nie  zadawała  pytań,  pobiegła  ile  sił  w  nogach.  Niebawem  wróciła,  
a wtedy znów przemówiła kaczka: 
- Musisz jednak pamiętać, gdy dotkniesz stopą wody, zamienisz się w jedną z nas, na zawsze. To jedyny ratunek dla niego, za-
stanów się.  
 Viola nie miała wątpliwości. Wskoczyła do wody. W kaczej postaci podpłynęła do Gawła i napełniła jego usta świętą 
wodą. Po chwili chłopak otworzył oczy. Żył. Ujrzał przed sobą piękną kaczkę, ze złotymi piórkami na grzbiecie, jak włosy jego 

ukochanej. Z jej maleńkich oczu płynęły łzy. 
 Stary Bartłomiej o zdarzeniu dowiedział się od synów. Usiadł, zasłonił twarz rękami i głośno zapłakał. Nie przypuszczał, 
że już nigdy nie ujrzy córki. Zapłacił najwyższa cenę za swoją nienawiść i głupotę. Zapomniał, że w życiu należy kierować sie 
sercem i że wszyscy ludzie są braćmi. 
 Jak powiadają, szewc u znajomego kowala kazał zrobić najpiękniejszą żelazną podkowę, zakuł ją na moście, który łączył 

książęcy gród i osadę. Zakuł ją tam na szczęście innych ludzi, aby ten most łączył, a nie dzielił. Zakuł jako przestrogę, że w 
życiu nieważne są przesądy, niechęć wobec innych. Najważniejsza jest miłość, która niesie ze sobą dobro, dzięki której biedni i 

bogaci, chorzy i zdrowi, obcy i miejscowi mogą żyć ze sobą w zgodzie. Nienawiść, uprzedzenia prowadzą tylko do nieszczęścia, 
jakiego doznał stary Bartłomiej. Po dziś dzień wznosi się nad starym korytem Odry mostek, zwany mostem zakochanych i po dziś 
dzień zakuwają tam ludzie kłódeczki, jak szewc podkowę, na szczęście i pomyślność. I najprawdopodobniej dlatego właśnie nasze 
miasto jest tym wyjątkowym diamentem mieniącym się tysiącem odcieni, w którym stykają się ze sobą różne kultury, różni ludzie 
i żyją w pokoju oraz zgodzie.                                                                                                         Wojciech Hombek kl. III a                                                                                                              
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 5 kwietnia 2013 roku  odbył się koncert 

zespołu „Scary Liars”. Gitarzystą pro-

wadzącym tej grupy jest uczeń naszej 

szkoły Przemek Dubikowski; uczeń kla-

sy IIID. Był to ich pierwszy występ 

przed publicznością w tym składzie. 

Przed rozpoczęciem koncertu na twa-

rzach  niektórych członków zespołu wi-

dać było lekki stres spowodowany kiep-

skim rozstawieniem kolumn i akustyką 

sali koncertowej. Mimo wszystko chło-

pakom poszło całkiem nieźle, zdarzyło 

się kilka niedociągnięć, lecz słuchanie ich gry należało do przyjemnych. Zespół przedstawił kilka 

znanych utworów jak i swoje własne kompozycje, które nadawałyby się dla profesjonalnej publi-

kacji (producentów zachęcamy do kontaktowania się z zespołem ;)). Basista nawiązywał luźne 

kontakty z publicznością, żartował i opowiadał o różnych śmiesznych sytuacjach. Reszta muzy-

ków była rozbawiona i w miarę usatysfakcjonowana swoim występem. Na koniec koncertu pu-

bliczność domagała się bisu, więc zespół spełnił nasze oczekiwania powtarzając kilka utworów. 

Po koncercie Przemek rozdał kilka autografów i wszyscy rozeszli się do swoich 

Red. Descendo 

Hej, jestem Patrycja, mam 16 lat.  

Lubię biologię, języki obce i wiele 

innych rzeczy, ale swojej prawdzi-

wej pasji jeszcze poszukuję. Do 

olimpiady z j. angielskiego przygo-

towała mnie p. K. Wujkowska, a z 

biologii p. E. Dmochowska.  

Hej, jestem Kasia, mam 16 lat.  Mo-

je zainteresowania to biologia, me-

dycyna i filozofia. Mój sukces  

w olimpiadzie biologicznej   

zawdzięczam pani T. Deblessem.  

Uwielbiam czytać powieści  

sensacyjne i psychologiczne. 

Cześć, jestem Kuba, mam 15 lat. 

Interesuję się biologią i pirotechni-

ką. Do olimpiady biologicznej  

przygotowywała mnie pani E. 

Dmochowska. Bardzo lubię czytać 

książki, bo poszerzają moje hory-

zonty. Najczęściej czytam Lema. 

Dzięki pracy, wytrwałości osiągnęli cel! Oto laureaci wojewódz-

kich konkursów przedmiotowych. Jesteśmy z WAS DUMNI! 

JAKUB  BRAWATA  IIE KATARZYNA PINDEL IIIB PATRYCJA BANACH IIIA 
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Kierunek Łazy 

 W tym roku trzecie klasy pojechały na Zieloną Szkołę do Łaz – małej miejscowości nad 

morzem z czterema czynnymi sklepami i chmarą komarów. Zatrzymaliśmy się w „Posejdonie”. 

Zielona szkoła była bardzo udana i długo będziemy ją wspominać. Zacznijmy już teraz! 

Gdzie jest Paweł? 

Zielonoszkolne roz-

grywki w pin ponga 

wygrał Piotr Sachanbiń-

ski. 

Więcej od zako-

chanych było tylko 

komarów. 

Jagoda i Marysia po-

stanowiły się (przez 

przypadek) wykąpać 

w lodowatej wodzie! 

Niestety nie udało nam się dojść do 

Mielna… Niektórzy do tej pory za-

stanawiają się, ile kilometrów wyno-

si odległość między Łazami i Miel-

nem – 7 czy 11km? Szliśmy plażą… 

a niektórzy wodą. 

Jedną z dyscyplin sportowych 

na zielonej szkole był noc-

ny berek z panią Kitą… nie 

każdemu udawało się uciec 

Wszyscy dobrze się bawili 

na dyskotece, nawet panie 

szalały na parkiecie! 

Wszyscy zgodnie uznali, 

że posiłki były bardzo 

smaczne. 

Lecę, lecę, lecę, bo 

chcę ...Morze, plaża, 

fale wyzwalały skrajne 

emocje... 

Zdj. Agnieszka Smiatek Red. Kamila Jarosz 

Niestety pogoda nam nie do-

pisała, ale chmury i deszcz nie 

zdołały popsuć naszych hu-

morów ani powstrzymać nas 

od świetnej zabawy! 
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 Wielu z nas zadaje sobie i swoim rówieśnikom pytanie, jak odreagować stres po 

egzaminie gimnazjalnym. Lecz czy tylko to jest problemem? W końcu teraz—

dziś jest czas oczekiwania na wyniki, co też jest bardzo niepokojące dla uczniów 

gimnazjów. W tym artykule poznacie różne sposoby na to, jak sobie poradzić  

z emocjami po egzaminie i przed … chwilą prawdy... 

Skutki długotrwałego stresu: 

·  Intensywne pocenie się dłoni 

· Niekontrolowane drgania rąk, nóg 

· Tiki nerwowe 

· Brak koncentracji oraz logicznego  myślenia 

· Depresja 

Co to jest stres: 

-Jest definiowany w psychologii jako 

dynamiczna reakcja adaptacyj-

na  po m ię dz y mo żl i w oś c i a-

mi jednostki, a wymogami sytuacji,  

charakteryzująca się brakiem równo-

wagi. Podejmowanie zachowań za-

radczych jest próbą przywrócenia 

równowagi. 

Jak sobie radzić ze stresem: 

-Słuchanie spokojnej muzyki, która 

nas wprowadza w relaksujący na-

strój i działa kojąco. 

-Dobrą radą dla chłopaków jest 

wspólne rozegranie meczu na tra-

wiastym boisku w piłkę nożną. 

-Herbatki  zrobione na bazie ziółek 

odprężają nas i smakują wyśmieni-

cie. 

-Rozmowa z bliskimi, znajomymi . 

-Humor i dowcip pomaga w poko-

naniu stresogennych sytuacji. 

-Trzeba sie wysypiać i prowadzić 

zdrowy tryb życia. 

-Bardzo ważna jest wiara w to, że 

potrafię sobie poradzić z sytuacją 

stresową. 

Stres, stres i po stresie… Czyżby?  

Ciekawostka: 

Stres społeczny zaś związany z wystąpieniami pu-

blicznymi, zadaniami, testami według najnowszych 

badań działa wręcz odwrotnie– sprzyja wzrostowi 

masy ciała. 

Czekolada szybko poprawia nastrój i pomaga 

zwalczyć stres. Zawarte w czekoladzie amino-

kwasy biorą udział w wytwarzaniu w  serotoni-

ny. Serotonina to hormon, który dba o Twoje 

samopoczucie, sprawia, że czujesz się zadowo-

lony/a, szczęśliwy/a i odprężony/a. Mniam… 

mniam... 
                 Opr. Wojciech Hombek, Dawid Junger 
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 Z czym kojarzą nam się święta 

majowe? Słońce, zieleń, biało-czerwone 

flagi, ale czy wszyscy znają ich historię? 

 W 1889r. podczas II Międzynarodówki 

we Francji ustanowiono dzień 1 maja świętem 

pracy dla upamiętnienia wydarzeń z początku 

roku w Chicago. 

Święto flagi (2 maja) zostało wprowa-

dzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004r. W 

ostatnich latach powszechne stało się noszenie 

w tym dniu kokard narodowych. Dnia 2 maja 

1945r. polscy żołnierze zdobywający stolicę 

hitlerowskich Niemiec umieścili biło-czerwoną 

flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule 

oraz na Reichstagu w Berlinie.  W latach Polski 

Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 

1 maja flagi państwowe, aby nie były ekspono-

wane w dniu zniesionego przez władze komu-

nistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 

3 maja 1791r uchwalono konstytucję 

Rzeczpospolitej Obojgu Narodów. Przyjmuje 

się, że była to pierwsza konstytucja w Europie 

a druga na świecie po Stanach Zjednoczonych. 

Dokument wprowadził zrównanie polityczne 

mieszczan i szlachty oraz stawiał chłopów pod 

ochroną państwa. Jej treść przygotowywali w 

tajemnicy przed stronnictwem hetmańskim 

Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i sam król Stani-

sław August Poniatowski. Ustawa rządowa 

została uchwalona w czasie, kiedy większość 

posłów sprzeciwiających się reformom wyje-

chała do domów na święta wielkanocne. 

 30 kwietnia 2013 r. w naszej szkole 

odbył się apel z okazji świąt majowych. 

Chór pod wodzą niezastąpionej p. Aldony 

Król zaprezentował piękne pieśni patrio-

tyczne. Całą uroczystość rozpoczął wspa-

niały występ duetu Iwony konieczny i 

Adama Makary z pieśnią „Jak długo w 

sercach naszych”. Akademię poprowadzi-

li: Marcin Kowalski i Maja Perdun. Cha-

rakteru uroczystości nadawały także pięk-

ne wiersze recytowane przez naszych 

uczniów. 

 Podczas uroczystości mieliśmy też 

okazję dowiedzieć się więcej na temat tych 

świąt, dzięki prezentacji multimedialnej 

przygotowanej przez uczniów klasy 2e. 

Red. Ania Jasińska i Kamila Jarosz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Siegess%C3%A4ule
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
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I KTO TO MÓWI? 

 Nieuchronnie zbliża się zakończenie roku szkolnego. Postanowiliśmy stworzyć więc zabawny mini-quiz, abyście mogli 

się trochę rozluźnić. Zapewne wielu z Was zauważyło, że niektórzy nasi nauczyciele często używają swoje ulubione wy-

rażenia, charakterystyczne dla każdego nich. My też to zauważyliśmy, więc przygotowaliśmy dla was poniżej tego typu 

powiedzonka. Sprawdźcie swoją spostrzegawczość i spróbujcie zgadnąć, do którego nauczyciela one pasują.  

1. "Także droga młodzieży, dramat polega na tym, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz" 

 A) p. Grażyna Grabowska B) p. Andrzej Kesler  C) p. Grzegorz Bortnik 

2. "Szy... szy... No zobacz!" 

 A) p. Aldona Król  B) p.  Kamila Wujkowska C) p. Andrzej Kesler 

3. "Zachowujecie się jak małe dzieci, powinniście dostać kolorowanki i kolorować dinozaury" 

 A) p. Magda Kadłubowska B) p. Marzena Mazur  C) p. Aneta Hombek 

4. "Zamknij się, bo buziaka dostaniesz" 

 A) p. Dorota Olechnowicz B) p. Grażyna Grabowska C) p. Jolanta Krupa 

5. "Odbieram Ci głos!" 

 A) p. Aneta Hombek  B) p. Grzegorz Bortnik              C) p. Aldona Król 

6. "No kapitalnie to zrobiłeś!" 

 A) p. Elżbieta Dmochowska B) p. Marzena Mazur  C) p. Andrzej Kesler 

7. "Tylko ja mówię - mnie się należy szacunek" 

 A) p. Aldona Król  B) p. Magda Kadłubowska C) p. Jolanta Krupa 

8. "Czas na zabawę, wyciągamy tapety" 

 A) p. Marzena Mazur  B) p. Jolanta Krupa  C) p. Aneta Hombek 

9. "Witam wszystkich, dzień dobry" 

 A) p. Dorota Olechnowicz B) p. Kamila Wujkowska C) p. Grażyna Grabowska 

10. "Ręce na ławki" 

 A) p. Barbara Klimko-Durecka   B) p. Marzena Mazur              C) p. Elżbieta Dmochowska 

11. "Na początku byliście taką grzeczną klasą, a teraz co się z wami stało?" 

 A) p. Jolanta Krupa  B) p. Elżbieta Dmochowska C) p. Grzegorz Bortnik 

12. "Powiedz to głośno, wszyscy się pośmiejemy.” 

 A) p. Kamila Wujkowska B) p. Magda Kadłubowska C) p. Aldona Król 

I  

KTO  

TO  

JEST?  

Pomyśl  

i  

odgadnij! 

Rys. M.J., IIIa 

Red. Kasia P. , Marcin J. 



 

2013-06-14                               Fakty Jedynki                                          9 

Trzy lata spędzone w tej szkole nie tylko intensywnie się ucząc, ale także spotykając się z rówieśnikami 

oraz mile spędzając czas nakłoniły nas do głębszych przemyśleń pod koniec tego roku.  Co będzie dalej? 
Więcej nauki? Muszę spoważnieć? Stracę kontakt z przyjaciółmi? Czy dam sobie radę w nowej szkole?  
Hm… To wszystko zależy wyłącznie od nas samych. Początki mogą być trudne, jednak mając dobre chęci 

i nastawienie, można daleko zajść. Poznając nowych ludzi, nie możemy zapomnieć o zaufanych przyjaź-

niach zawartych w gimnazjum i podstawówce.  Przejście do szkoły ponadgimnazjalnej nie zobowiązuje 

nas do bycia poważnym.                                                                     

 „Nie pragnij być lepszym od innych, najpierw bądź samym sobą.”                   
                                                                                             Witold Gombrowicz 

             Miło było, ale się skończyło... 

Klasa III C 

Wychowawca: mgr Aneta Leśniak 

Wspierający:  mgr Dagmara Faliń-

ska-Koperkiewicz 

Klasa III A 

Wychowawca: mgr Marzena Mazur 

Wspierający: mgr Iwona Jakimów 

Klasa III D 

Wychowawca: mgr Tamara Deblessem 

Wspierający: mgr Jolanta Krupa 

Klasa III E 

Wychowawca: mgr Grażyna Dudek 

Wspierający: dr Grażyna Grabowska 

 

Klasa III B 

Wychowawca: mgr Anna Kita 

Wspierający: mgr Klaudia Warszawska 

Opracowanie strony: Wojciech 

Milczarski, Iwona Konieczny 

Fotografie:  Jagoda N., Kasia P.,  

Patrycja B., Agnieszka S. 

POWODZENIA TRZECIOKLASIŚCI! 

http://www.cytaty.info/autor/witoldgombrowicz.htm
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☻ Pozdrawiam Darię./ anonim. 

☻ Od lasu dla Kulpy. Od czapki dla Pieczonsa. Od srebra dla Witka. ☻ 

Pozdrowienia dla Adama Lewina/ RPK żołnierz 

☻ Pozdrawiam Bułkę Bułkę Bułkę oraz całą załogę Black Rose/ anonim. 

☻ Pozdrawiam wszystkich, których wycarrowałem i wycarruje, Cyna-

mek 

☻ Pozdrawiam srebro i złoto i brąz. / Chłopiec z V platyny 

☻ Pozdrowienia dla ukochanych z zielonej szkoły trzecich klas <3 ano-

nim 

☻ Pozdrawiam koleżankę, która spuściła mi okno na głowę :*/  CHAR. 

☻ Dla mojego Bartoszka 3D / od Dawida i Jagody 

☻ Pozdrawiam drewnianego Prosiaka z 3A—wyjdż z IV srebra /

anonim. 

☻ Pozdrawiam wszystkich z „My Wspaniali” ♥ / anonim  

☻ POZDRAWIAM PATUSIA ;D  

☻ Pozdrawiam Elfa :) / ja 

☻ Pozdrawiam ludzi ze złota Platyna czeka na Nas. / anonim. 

☻ Sorka za dzisiejsze jestem w złym ”chumorze” / Kamila  

☻ Pozdrawiam Jagodę, bo chciała ♥/ Mańczyk 

☻ Pozdrawiam Jacka Nowaka, Dawida Jungera i Romka Kainke…                  

niech MOC będzie z wami. / anonim. 

☻ Pozdrawiam p. Janka z portierni. /anonim. 

☻ KOCHAM ANIĘ J. / Twój Rozdziw 

☻ Pozdrawiam wystrzała z 3b 

Pozdrawiam Rolnika z 3b 

Pozdrawiam Jungera z 3b / Komputer. 

☻ Pozdrawiam serdecznie jedną z dziewczyn, które rozdawały kartecz-

ki./ anonim. 

☻ Pozdrawiam Karolinę  - PRZYBIJ PRZYJACIELA! /XYZ 

☻ KC GRZEGORZ DEPUTAT FANKI z 2A  

☻ Pozdrawiam pana Keslera i cały pociąg klasy 3a ♥/ Anonim. 

☻ Pozdrawiam Witka, co nie umie jeździć na moto./ anonim. 

☻ Pozdrawiam całe koło dziennikarskie !  / anonim. 

☻ Pozdrawiam moją chorą psychicznie Agusie <3 wiesz, że Cię kocham 

☺/ Jadzia 

☻ Pozdrawiam mój ideał chłopaka  - Pawła <3 / anonim. 

☻ Pozdrawiam Jagódkę i Dawida :* /anonim. 

☻ Pozdrawiam chudego Roberta K. / anonim. 

☻ Pozdrowienia dla Kaasi z III B / anonim. 

☻ Pozdrawiam moje konto w lolu / kolorowykwiatek OZ 

☻ Pozdrawiam Jagódkę z 3B, mam ochotę Cię schrupać/ anonim. 

☻ Pozdrawiam Ciebie / SHIRU :)  

☻ Pozdrawiam Bolka :* / anonim. 

☻ Pozdrawiam najwspanialsze koło dziennikarskie ;* / anonim. 

☻ Dla Owoca Leśnego z 3b / Las, Pozdrowienia dla Biedaka z 3b - Renta, 

Pozdrowienia dla Jagódki z 3B :3/ Dejv, Dla wszystkich gimgósuff PG1 / 

anonim. 

☻ Pozdrawiam Marka Kaczorowkiego z 3c / Kasia :p 

☻ Pozdrawiam pana Błażeja Mrzygłód / anonim. 

☻ Pozdrawiam Hombka mojego cukiereczka / Goryl 

☻ Pozdrowienia dla Gosi z 3A / anonim. 

☻ Dla LoL-owców: Shiru, Drag, Gwiazdka + Marcin, Nemo,  

      Błażej i reszta Pawłów ( i tak tego większość nie zobaczy)/ Sarafine 

☻ Trafiony nadziany / DONUT pozdrawiam 

☻ Pozdrowienia dla B.I.G. 

☻ Chciałbym pozdrowić wielkiego człowieka bez którego nie 

było    by mnie tu teraz, zawdzięczam mu wiele rzeczy, tych 

dużych i tychmniejszych. / Jajo kocham cię <3 IID  

☻ Pozdrowienia dla Krystiana z klasy IID <3 

☻ Pozdrawiam: Oliwię Zdzuj , Annę Dębską. Paulinę Pryć, 

Annę  Sorówkę i wszystkich uczniów z klasy 3b / Jessica. 

☻ Pozdrawiam: Jessce Jaskowic, Kamila   Kuczka, Jagodę No-

wak,  Anię Dębską i wszystkich uczniów z III B / OLIWIA. 

☻ Pozdrawiam Drabko. :) / anonim. 

☻ Pozdrawiam Krzysztofa Dzierża. / anonim. 

☻ Pozdrawiam dziewczyny z  pokoju na zielonej szkole 

<jedziemy w peronie> / - J. 

☻ Pozdrawiam Jukie, Kaszysza, Mielonkę, Hombusia, 

Leszczwina i Oliwię Zdzuj / anonim. 

☻ Nie uciekniesz przede mną Witek / srebro 

☻ Pozdrowienia dla Jadzi z 3b :3 Nie opuszczaj mnie  Witol-

dzie !!! / Srebro I 

☻ Pozdrowienia dla Pani SAWKI od 3D 

☻ Klasa IIID: Pozdrawiamy największego przystojniaka z gro-

na na-uczycielskiego, który na co dzień uczy w klasie 301 <3 / 

anonim. 

☻ Pozdrawiam Witolda mojego ZŁOTEGO przyjaciela / Goryl 

☻ Pozdrawiam niebezpiecznych panów na motorach z 3a :) / 

anonim. 

☻ Pozdrawiam Jagodę i Hombka :D 

☻ Pozdrawiam Mańczyka,  od tej co ciągle się potyka. / ano-

nim. 

☻ Pozdrawiamy wspaniałą p. A. Hombek / kółko dziennikar-

skie 

☻ Pozdrowieania dla najpiękniejszych par w szkole: Darki i 

Szymona i Natalci i Piotrka ♥/ anonim. 

☻ Pozdro dla wszystkich z szatni :) anonim.  

☻ Ekipa od obiadu pozdrawia swojego przyjaciela, który lubi 

jeść,  chodzi do 2 klasy i wabi się Robert … 

☻ Pozdrowienia dla Romana Kainki / TRAKTOR 

☻ Pozdrowienia dla Jagody Nowak / od Przyjaciela! 

☻ Pozdrawiam Karolinę M. bo chciała ^^/ Jadzia 

☻ Pozdrawiam ekipę od Soboty, czyli MechaTronik, Mariusz, 

Uszanka, Kret/ od Lola 

☻ Pozdrawiam tych, których carrują / jutjuberzy 

☻ Pozdrawiam Samorząd Uczniowski za ich ciężką pracę. / 

anonim. 

☻ Dla pewnego chłopaka z 3a. Tęsknie za Tobą / Srebro 

☻ Pozdrowienia dla Pawła ^^ / Zielona Szkoła Łazy 2013 

☻ Pozdrawiam Dawidka z 3b ^^ / Jadzia 

☻ Pozdrowienia dla Jagody Nowak ♥ :* / anonim. 

☻ Pozdrawiam Wojtusik Hombusik ♥ / anonim. 

☻ Niech żyje 3d ! / Słowian Anonim 

☻ Pozdrawiam Sebastiana Krzaka, dużo zdrowia i szczęścia :* 

Kocham Cię/ Gal Anonim 

☻ Pozdrawiam wesołego pyzatego Hombutka z 3a P.S. zjadę 

Cię w Grepolis / anonim. 

☻ Pozdrawiam tą, co się ciągle potyka. DAAAAAJ. / Mańczyk 

POZDRAWIANKI C.D. na str. 12 

POZDRAWIAMY, PAMIĘTAMY … pozdrawiamy, pamiętamy ... 
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Wakacje - czas beztroskiego lenistwa, spania do południa, opalania się i odpoczynku.  

Gdzie najczęściej wybieramy się na wakacje? Może nad morze? Piasek, plaża... słońce, opalenizna, piękne 

kobiety i przystojni mężczyźni - to coś czego trzeba każdemu zmęczonemu człowiekowi, nawet  gimnazjali-

ście… A może w góry? Wspinaczka, nieznane, przyroda, zacisze? Świetny pomysł by uciec od zgiełku…  

Jedziemy na wakacje  

do lasu, nad wodę.  

Prosimy ciebie, słonko  

o piękną pogodę.  

  Jedziemy na wakacje  

nad morze, na plażę.  

Kolorowe muszelki  

przynieś, falo, w darze.  

  Jedziemy na wakacje  

w te góry wysokie.  

Nie chowajcie się, szczyty,  

za mgłą, za obłokiem 

Jedziemy na wakacje  

Na Mazury? Może!  

Wyjrzyj z krzaków,  

prawdziwku,  

czekaj na nas w borze!  

IDEALNE WAKACJE DLA CIEBIE 

:3        plażing & smażing             

^o^     nurkowanie 

=.=      leżenie w domu 

*-*      disko, densink & romensink 

 

JAK CHCIAŁBYŚ SIĘ UBIERAĆ W WAKA-

CJE  

*-*       lekko, zwiewnie, powiewnie 

:3         zwykły t-shirt + jeansy 

^o^      wystrzałowe sukienki /koszule 

=.=      dresy 

 

FRYZURA NA LATO 

*-*      dreeedy 

=.=      łyso 

:3        długie rozpuszczone, włosy 

^o^     wymyślne kombinacje 

 

NAJLEPSZE JEDZENIE 

=.=      kebaby, zapiekanki 

:3        lody 

*-*      ciasta 

^o^     wykwintne dania 

 

CO PREFERUJESZ  

=.=     wakacje przed komputerem 

*-*     wakacje na wsi 

:3       wakacje w mieście 

^o^    egzotyczne kraje 

JEŻELI NAJCZĘŚCIEJ ZAZNACZANĄ EMOTKĄ  BYŁA: 

=.=   à NUDNE WAKACJE Twoje wakacje będą niespecjalne. Jesteś 

spokojną osobą, która nie pragnie niczego od życia. Typowy Nołlajf i 

nerd. 

:3   à WYPOCZYNKOWO - ODPOCZYNKOWE WAKACJE. Uwiel-

biasz wypoczynek, leniuchowanie i ogólnie nic nierobienie. Mimo 

wszystko nie zapominasz o wietrze we włosach i słodkich, zimnych lo-

dach. 

*-* à IMPREZOWE WAKACJE! Dajesz się ponieść chwili. Nie marnu-

jesz czasu wolnego na leniuchowanie. Korzystasz z życia z przyjaciółmi. 

Nie zapominaj jednak o zdrowym rozsądku! 

^o^ à EGZOTYCZNA ELEGANCJA!  Jesteś zwariowaną burżuazją. 

Wszystkie oszczędności przeznaczasz na luksusy, a na książki nie ma ni 

grosza. Życie jest dla ciebie 

Rozmawiają dwie pchły:  

- Gdzie byłaś na wakacjach? 

 - Na krecie. 

1. Tego lata nie może zabraknąć kropek! Biedronki są teraz cool. 
2. Podarte jeansy wracają do łask. Na kolanach do Częstochowy! 

3. Niestety, w tym roku musicie sobie odpuścić skarpety do sandałów – ten zestaw jest już passé. 
4. Nie polecamy koloru żółtego – a nóż widelec pomylą cię z kurczakiem. 

5. Postaw na indywidualność! Zbrodnią byłoby udawanie kogoś, kim nie jesteś. 
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VIII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I         

GIMNAZJALNYCH W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM ROZEGRANE… 
Już po raz ósmy Zarząd Okręgu PZW w Opolu przy współpracy Szkolnego Związku Sportowego w dn. 18 czerw-

ca 2013r. zorganizował na Kanale Ulgi w Opolu Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym Szkół Podstawowych i Gim-
nazjalnych województwa Opolskiego. Chęć udziału w imprezie zadeklarowały 64 szkoły. Po przeprowadzonych elimina-

cjach wstępnych zakwalifikowano prawie 180 zawodników.  
Nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw czuwała  Główna Komisja Sędziowska  w randze klasy krajowej - 

sędzia główny Jerzy Malinowski oraz z-ca sędziego głównego Wiesław Miś. 
Prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Po trzygodzinnej walce z dużym uciągiem wody 

oraz momentami porywistym wiatrem najlepszym zawodnikiem szkół gimnazjalnych okazał się Karol Garańczuk - ZS 
Ozimek. Tuż za nim uplasowali się Jakub Respondek - PG nr 1 z Kędzierzyna Koźla i Kamil Wilk - PG nr 1 z Prudnika. 

W klasyfikacji drużynowej wśród 23 szkół gimnazjalnych zwyciężyła reprezentacja PG nr 1 z Kędzierzyna Koźla. 
Drugie miejsce przypadło drużynie ZS z Ozimka, natomiast trzecie drużynie PSG nr 1 z Krapkowic. Zawodnicy naszego 

gimnazjum zajęli, bardzo dobre, piąte miejsce na 180 zawodników! Szkołę reprezentowali: Maciej Andreasik, Woj-
ciech Hombek i Bartłomiej Baudisz i Patryk Wiącek, którego wynik nie wliczał się do klasyfikacji drużynowej. Opie-
kunem grupy była mgr Jolanta Barcikowska.  

GRATULUJEMY NASZYM WSZPANIAŁYM WĘDKARZOM ORAZ P. JOLANCIE BARCIKOWSKIEJ! 

Pozdrawianki  c.d. 

☻ Pozdrowienia dla Agnieszki Smiatek ♥ :* / anonim. 

☻ Pozdrawiam pana K, który gościł na lekcji Wesoły Pociąg /

anonim. 

☻ Pozdrawiam uszatego jamnika z 3A/ anonim. 

☻ Pozdrowienia dla B.I.G. i Pattiego / anonim. 

☻ Pozdrawiamy przezabawną ławeczkę koło wf’u :D wszyst-

kie mopsy z 2 klasy i najlepszą 3a ! / anonim. 

☻ Pozdrawiam mojego Pasztecika ♥ ;* / Anik 

☻ Pozdrawiam mojego Pięknego przyjaciela xD / Jadzia  

☻ Pozdrawiam Aguśka ;* / anonim. 

☻ Pozdrowienia od 2E dla Marysi Błasiak z 2D…. 

☻ Podtrawiam Mateusza, który dobrze staje na rękach. / anonim. 

☻ Pozdrawiam Hombka / drewno. 

☻ Pozdrowienia dla wirdżinii od chłopaków z 2A ♥ PS:  cię na wf  

☻ Pozdrawiam wszystkich moich , w szczególności Klaudię z 3a i 

Przemka D z 3d. / anonim. 

☻ Pozdrawiam moją kochaną żonę - Patusia. Kocham jak wiatr rozwie-

wa twoje włosy. / Twój mąż 

☻ Pozdrowienia dla Piotrka Grochowskiego 

☻ Pozdrawiam mojego Krokiecika ♥ ;* / Jadzia 


