
 

2013-03-20                               Fakty Jedynki                                          1 

             

20 marca 2013 

FAKTY JEDYNKI 

W numerze: 

* Co proponujemy 

szóstoklasistom? 

*Matematyka - Kró-

lowa Nauk 

*Afryka. Ale czad! 

*Zaczarowana che-

mia 

*Kim… czym są Ka-

lafiory? 

*Gimnazjalna apo-

kalipsa i nie tylko 

*Promujemy zdro-

wie 

*Warsztaty, warsz-

taty, warsztaty! 

*Przygoda z wolon-

tariatem 

*Dziennikarze i ar-

tyści z PG1 

* W krainie Szek-

spira 

Koniecznie    

      przeczytaj!  

Magazyn Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu  

Nr3 / wydanie specjalne                                

DNI  OTWARTE             

witamy w Szkole Sukcesu! 

11 grudnia 2012r.  rozpoczęliśmy VI edycję Dni Nauki i Kultury  

„Razem tworzymy bezpieczny świat” - to hasło przewodnie 

tegorocznej uroczystości. Inauguracja imprezy miała charakter bardzo 

podniosły. Gościliśmy znakomite osobistości świata kultury i nauki. Swoją 

obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy, 

nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych Opola. Mogliśmy podziwiać 

nie tylko występy uczniów. Społeczność gimnazjum zadbała również  

o prezentację pięknych wystaw, drugoklasiści Jedynki zademonstrowali 

projekty edukacyjne. Natomiast wszyscy uczniowie klas VI oraz naszego 

gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przygotowanych na tę okoliczność. 

Dziś wielkie podsumowanie, nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursów. 

Na zdjęciu powyżej: Uczniowie klasy III e biorą udział w warsztatach dziennikarskich. 

Towarzyszą im niezwykli goście: Mikołaj wraz z żoną, renifer oraz wdzięczna Śnieżyn-

ka. Trzecioklasiści mieli okazję  zredagować swoje pierwsze artykuły i przeprowadzić 

wywiad na żywo.  Uczniom towarzyszyła wychowawczyni - Pani Grażyna Dudek. 
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Kilka słów o PG 1 

Pani mgr Alicja Mielniczuk—Dyrektor Zespołu Szkół  

z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu 

Drodzy szóstoklasiści, witamy w naszej szkole. Jeste-

śmy dumni, że możemy zaprezentować Wam wyjątko-

we i niepowtarzalne gimnazjum - SZKOŁĘ SUKCE-

SU! Już po raz  czwarty otrzymaliśmy to zaszczytne 

miano. Co to znaczy? Dzięki efektywności nauczania 

uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminu gimna-

zjalnego, ponieważ do szkoły przyszli dobrzy ucznio-

wie, a szkoła nie zmarnowała ich zdolności, lecz jesz-

cze bardziej je rozwinęła!    

Nic dodać, nic ująć, wśród opolskich gimnazjów jesteśmy w ścisłej i nielicznej czołówce najlepszych. 

Gratulujemy uczniom, nauczycielom i dyrekcji PG1! A co jeszcze ciekawego dzieje się w naszym gimna-

zjum? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułów, które przygotowaliśmy specjalnie na tę oka-

zję. 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu 

jest p. Aldona Król - nauczyciel Zespołu 

Szkół z O.I. w Opolu, natomiast współor-

ganizatorem - MODN w Opolu. 4 marca 

2013 już po raz 7. w auli naszej szkoły od-

był się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

pod hasłem „Śpiewajmy Razem”.  Zgłosi-

ło się wielu uczestników ze szkół podsta-

wowych, gimnazjów oraz szkół ponad-

gimnazjalnych.  „Festiwal miał charakter 

konkursowy, jednak chcieliśmy docenić pracę 

wszystkich artystów,  dlatego każdy uczestnik 

lub przedstawiciel zespołu, otrzymał pamiąt-

kowy medal” - mówi Aldona Król, organi-

zator. Przedsięwzięcie jest wspaniałą tra-

dycją naszej szkoły.         Red. Katarzyna Pindel 



 

2013-03-20                               Fakty Jedynki                                          3 

Twardy   orzech   do   zgryzienia... 
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ NOBLISTĄ, BEDĄC W „JEDYNCE” GIMNAZJALISTĄ” 

Zabiegamy o to, aby w naszym gimnazjum kształcili się zarówno uczniowie, którzy mają 
określone zainteresowania, jak i Ci, którzy w naszej szkole te zainteresowania odnajdą. Dlatego  
w przyszłym roku szkolnym dyrekcja PG nr 1 proponuje otwarcie następujących klas pierwszych: 

1a Klasa językowo - integracyjna 

 Zapewniamy naukę języka angielskiego w oparciu o nowoczesne metody z wykorzystaniem technologii informacyjnej, po-

znawanie kultury krajów anglojęzycznych, rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w przyjaznej atmosferze, do-

stęp do nowoczesnych materiałów językowych. Szkoła objęta jest patronatem Wydawnictwa Macmillan  

i posiada dostęp do bogatej oferty edukacyjnej umożliwiającej skuteczne podnoszenie kompetencji języko-

wych, umożliwiających kontynuację nauki w klasach o rozszerzonym  poziomie języka angielskiego. W 

klasie tej będą dwie grupy językowe: -grupa angielsko- francuska, w której uczniowie będą realizować 

projekty e-Twinning w języku francuskim -grupa angielsko-niemiecka, w której będzie realizowany pro-

gram nauczania języka niemieckiego metodami aktywnymi z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Do-

datkowym atutem tej klasy jest mała liczebność uczniów (od 15 do 20), dwóch nauczycieli (nauczyciel 

przedmiotu i nauczyciel wspierający). Nauka przebiegać tu będzie w komfortowych warunkach, szczególnie 

na przedmiotach, w których występuje podział na grupy (np. grupy językowe do 10 uczniów).  

1 b Klasa dziennikarsko - teatralno - integracyjna 
Do tej klasy zapraszamy młodzież marzącą o rozwoju swoich zainteresowań i zdolności humanistycz-

nych, dziennikarskich, literackich i artystycznych. Uczniowie tej klasy będą mieli okazję uczestniczyć  

w warsztatach dziennikarskich, teatralnych, spotkaniach z profesjonalistami z tych dziedzin. Będą mogli 

zredagować własną gazetkę, wystąpić przed publicznością, rozwijać kreatywność, umiejętność budowa-

nia kontaktów międzyludzkich oraz stawać się otwartymi na wyzwania współczesnego świata.  W tej 

klasie jako drugi język proponujemy również język niemiecki lub francuski. 

1 d Klasa biologiczno - chemiczna 
W tej klasie program nauczania biologii i chemii wzbogacimy o zajęcia laboratoryjne. Zapraszamy do niej 

młodzież pragnącą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. Zapewniamy uczniom możliwość wyko-

nywania doświadczeń chemicznych oraz biologicznych (hodowle, obserwacje makro i mikroskopowe). Za-

jęcia takie rozbudzą niewątpliwie dociekliwość poznawczą, wyposażą uczniów w wiedzę i umiejętności, 

które pozwolą na kontynuowanie z powodzeniem nauki na wyższym etapie edukacji w klasach o profilu 

biologiczno-chemicznym. 

1 c Klasa matematyczno-informatyczna 

W tym oddziale obowiązywać będzie zmodyfikowany program z matematyki ukierunkowany na rozwiązywanie zadań niety-

powych, który na pewno zachęci młodzież do rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku. Ciekawe projekty realizowa-

ne na lekcjach matematyki ukażą jej wszechobecność  w różnych dziedzinach nauki i w życiu codziennym. Dodatkowo w tej 

klasie proponujemy program z informatyki  uwzględniający nabycie umiejętności programowania, a tym samym TWORZE-

NIE GIER KOMPUTEROWYCH. Kandydatów obowiązuje  bardzo dobra znajomość matematyki i informatyki. 

1 e Klasa sportowa o profilu pływackim i piłki siatkowej 

Jesteśmy jedyną szkołą w Opolu, która posiada własną pływalnię, więc umożliwiamy naszym uczniom doskonalenie umiejęt-

ności pływania. Szkolenie sportowe prowadzone jest przez trenerów pływania w grupie podstawowej i zaawansowanej. Pro-

gram szkolenia z elementami ratownictwa wodnego daje gimnazjalistom możliwość uzyskania patentu Młodszego Ratownika 

WOPR. Współpracujemy z Uczniowskim Klubem Sportowym „5 plus 1 Opole” wspólnie organizując zawody i obozy pły-

wackie w celu podniesienia sprawności fizycznej naszych uczniów. W tej klasie planujemy utworzyć także, poza grupą pły-

wacką, grupę trenującą piłkę siatkową. Serdecznie więc zapraszamy młodzież zainteresowaną tymi dziedzinami sportu. 

1 f Klasa sportowa o profilu piłki nożnej 

Zajęcia w tej popularnej dziedzinie sportu prowadzone będą w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w formie zajęć 

ponadprogramowych doskonalących umiejętności techniczne i taktyczne dostosowane do wieku i płci, 

uwzględniających udział w nich chłopców i dziewcząt. Bardzo dobre warunki umożliwiające uprawianie tej dziedziny oraz 

doświadczona kadra nauczycieli wychowania fizycznego gwarantują przyszłym uczniom rozwijanie uzdolnień i zaintereso-

wań piłką nożną oraz odnoszenie sukcesów na tym polu. 
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Matematyka Królową Nauk 
W naszym gimnazjum rokrocznie odbywają się konkursy i olimpiady dla młodych, uzdolnio-

nych matematyków. Okazję do popisów mają zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie szkół podstawowych. 

Właśnie z myślą o tych drugich zorganizowano XIII edycję Konkursu o Puchar Dyrektora PG 1 w Opolu. 

…KILKA SŁÓW O KONKURSIE… 
           28 lutego 2013 r. w naszej szkole odbyła się XIII edycja „Konkursu Matematycznego o Puchar Dyrekto-

ra Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu” pod patronatem GWO - Gdańskie-

go Wydawnictwa Oświatowego. 

         Konkurs skierowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych miasta Opola. Miał na celu stworze-

nie przyszłym gimnazjalistom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie mate-

matyki, ujawnienie talentów matematycznych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matema-

tycznych oraz popularyzację matematyki. Polegał na rozwiązaniu zadań matematycznych o podwyższonym stop-

niu trudności, mających charakter problemów otwartych, wymagających twórczego  podejścia oraz zdolności 

abstrakcyjnego myślenia. 

Każda 2-osobowa drużyna mogła zdobyć maksymalnie 36 punktów (2 x 18p). 

Zwyciężyła drużyna z PSP14. 
Wśród wszystkich uczestników konkursu na szczególne gratulacje zasługuje 

Walewski Bartosz – uczeń PSP14              GRATULUJEMY! 
który indywidualnie zdobył maksymalną ilość punktów (18p). 

Na zdjęciach: Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych podczas zmagań konkursowych. Przebieg konkursu nadzorowa-

ły nauczycielki PG1— mgr Honorata Kulpińska oraz mgr Anna Matyaszczuk.  

Nazwa szkoły Suma zdobytych punktów dru-
żyny 

Zajęte miejsce w konkursie 

PSP 14 27p I 

24p II 

PSP 15 20p III 

PSP 2 16p IV 

PSP 5 13p V 

PSP 24 7p VI 
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„Afryka. Ale Czad!” 

Niedawno uczniowie naszej szkoły wzięli udział w fantastycznym konkursie  czytelniczym, do którego była 

wymagana znajomość książki Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Cesarz”. Podczas tego wydarzenia uczestnicy bra-

li udział w ciekawych wykładach dotyczących miejsca akcji reportażu. Jednym z gości był Krzysztof Petek. Po-

stać niezwykła, porywająca młodzież, przekonali się o tym nasi gimnazjaliści. 

Krzysztof Petek - to autor powieści sensacyjno-

przygodowych. Jest  również znawcą sztuk walki, organizato-

rem wypraw i szkół przetrwania. Prowadził harcerski Od-

dział Specjalny. Spotkanie z nim to była czysta przyjemność. 

Przez ponad półtorej godziny opowiadał bardzo interesująco 

o swoich przygodach i przeżyciach. Oprócz organizowania 

wycieczek jest również znanym dziennikarzem, zapraszanym 

na kursy dziennikarskie. Szkolił grupy antyterrorystyczne.  

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję uczestni-

czyć w dwudniowych  warsztatach dziennikarskich, które, jak 

powiedział sam autor, wywrócą nasze życie do góry nogami. 

Bardzo mile wspominamy spotkanie, które odbyło się w Ze-

spole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 
Uczestniczki konkursu:  Katarzyna Pindel oraz 

Agnieszka  Smiatek z  klasy III b. Wytrwale  odpo-

wiadały na zaskakująco trudne i szczegółowe  py-

tania, między innymi: „Ile lat „poduszkowy” pra-

cował jako podwładny Cesarza?”, „Ile samocho-

dów posiada Hajle Sellasje?”. Mimo tak wnikli-

wych pytań uzyskały wiele punktów.  Dziewczyny 

długo przygotowywały się do konkursu, z uwagą 

czytały książkę, która nie należy do łatwych. Zapo-

znały się z historią Afryki . To kolejny przykład, że 

w naszej szkole nie można się nudzić. Uczniowie 

mogą uczestniczyć w wielu konkursach, warszta-

tach. Wystarczą tylko dobre chęci, a zabawa na 

pewno będzie udana. 
Nasz dziennikarz Wojciech Hombek z klasy IIIa  udał się 

na spotkanie ze słynnym dziennikarzem i pisarzem 

Krzysztofem Petkiem, podczas którego odebrał jego 

książkę. Jak widać był bardzo zadowolony, że mógł po-

znać autora. Otrzymaliśmy również pamiątkowy wpis  

z dedykacją dla Gimnazjalistów Jedynki. Dziennikarze 

(Wojtkowi towarzyszyła również Jagoda Nowak z kl. 

IIIB) mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy reportera, to 

bardzo cenne doświadczenie . Wykonali wiele zdjęć, ki-

bicowali swoim koleżankom podczas konkursu, a przede 

wszystkim  przeżyli niezwykłą przygodę. 

Dla „Faktów Jedynki” Jagoda N. i Wojciech H. 

Warto czytać książki! To nie tylko poezja, to nie tylko obo-

wiązkowa lektura, to także przygoda, mądrość  

i niezapomniane wrażenia, zwłaszcza, gdy ich autora spoty-

kamy na żywo. O tym właśnie w artykule. 
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Zaczarowany świat chemii 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu wzięło udział w projekcie  systemowym współfinansowanym przez Unię Europej-

ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edukacja ku przyszłości - „Zaczarowany Świat”. Głównym celem 

projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez ekspe-

rymentalne metody nauczania z wykorzystaniem pracowni doświadczalno-pokazowych oraz podniesienie wiedzy  

i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi ICT do prowadzenia lekcji i zajęć z uczniami. 

Magdalena Kędziora z klasy II D wykonuje doświadczenie, 

w którym prezentowana jest dyfuzja zachodząca pomiędzy 

dwoma cieczami, można je rozdzielić za pomocą destylacji. 

Skupiona Magda czeka na wynik reakcji. 

Gimnazjalista naszej szkoły wykonuje doświadczenie, przy którym wy-

dzielane jest światło. Uczniowie mogą zdobyć doświadczenie przydatne 

na dalszych etapach edukacji, np. w liceum czy w czasie studiów. Każdy  

z widzów podziwiał zaskakujące efekty! 

Uczniowie naszej szkoły wykonywali wiele doświadczeń, któ-

rych wykonywania uczyli się podczas bardzo ciekawych zajęć 

Klubu Moli Chemicznych prowadzonego przez p. dr Dorotę 

Olechnowicz oraz p. mgr Ewę Błachnio. Koło cieszy się wielkim 

zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, mogą tam roz-

wijać swoje pasje, dowiedzieć się wielu ciekawostek ze świata 

chemii. Kto wie? Może w naszej szkole rozwija się przyszły No-

blista… 

Opiekunami projektu w naszej szkole byli: mgr Mał-

gorzata Janus - nauczyciel matematyki, mgr Barbara Klimko

-Durecka - nauczyciel plastyki, mgr Ewa Błachnio- nauczy-

ciel chemii. W ramach cyklu zajęć z chemii uczniowie klasy 

II D i II B mieli możliwość przeprowadzenia wielu cieka-

wych doświadczeń chemicznych. Między innymi zajmowali 

się produkcją mydła, badaniem zjawiska dyfuzji, otrzymy-

waniem tlenu oraz budowaniem modeli wybranych ato-

mów. Zajęcia pobudziły uczniów do poznawczego sposobu 

zdobywania wiedzy. W ramach zajęć z plastyki uczniowie 

klasy III C i III B poznali nową technikę plastyczną - batik. 

Swoje prace pokrywali woskiem, a następnie malowali far-

bami. Uczniowie wykorzystywali wyobraźnię, kreatywność 

oraz rozwijali tak przydatne i rozwijające osobowość czło-

wieka zdolności artystyczne. W ramach cyklu zajęć z mate-

matyki uczniowie klasy III D zajmowali się modelarnią ma-

tematyczną. W czasie dodatkowych zajęć budowali wybra-

ne figury geometryczne, rozwijając przy tym swoją wy-

obraźnię przestrzenną. 

Dziękujemy p. Ewie Błachnio za udostępnienie informacji o projekcie. Red. Jagoda Nowak i Agnieszka Smiatek z IIIB 
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Uczniowie filmy oglądają i recenzje piszą! 

     „Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami udali się do kina, by obejrzeć niedawno prezentowaną ekranizację 

cenionej przez wielu książki angielskiego pisarza J. R. R. Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem” w reżyserii Pete-

ra Jacksona. Reżyser ten jest znany również z wyreżyserowania całej trylogii „The Lord Of The Rings”, czy „King 

Kong”.”            [Jagoda Nowak, III B] 

    „Kolejną wartą wspomnienia kwestią, jest znakomita obsada aktorska. W rolę tytułowego bohatera wcielił się Martin 

Freeman, który pokazał swój kunszt aktorski w całej okazałości. Zagrał po prostu genialnie. Na uwagę zasługuje rów-

nież postać Gandalfa, w którą wcielił się Ian McKellen. Bardzo spodobała mi się jego charakteryzacja ubioru. Nie należy 

zapomnieć o wesołej gromadce krasnoludów. Ogromną zaletą jest to, iż każdy z krasnoludów jest  inny. Różnią się od 

siebie charakterem, wyglądem czy orężem.”                  [Damian Wang, III D] 

     „Ekranizacja powieści Tolkiena w bardzo ciekawy sposób opowiada o  przygodach Bilbo Bagginsa. Przy boku hobbi-

ta przemierzamy rozciągające się aż po horyzont soczyste, zielone łąki, ośnieżone masywy gór oraz ciemne i tajemnicze 

lasy.”                 [Agnieszka Smiatek, III B] 

      „Wybranie Nowej Zelandii jako miejsce akcji, tak jak przy kręceniu „Władcy Pierścieni”, było świetnym pomysłem. 

Krajobrazy są niesamowite. Niemal trudno uwierzyć, że takie istnieją. Wraz z bardzo dobrą pracą specjalistów od efek-

tów specjalnych, widoki zapierają dech w piersiach. Zaniemówiłam jednak podczas jednej z końcowych scen. Moment, 

w którym Thorin szedł po płonącym drzewie, wiszącym nad urwiskiem. Efekt palącego się drzewa okazał się niesamo-

wity. Każda ze scen była perfekcyjnie dopracowana.”           [Marysia Mietlicka, III B] 

     „W filmie nie zabrakło fantastycznej oprawy muzycznej, którą zajął się Howard Shore, kompozytor utworów m.in. w 

trylogii „The Lord Of The Rings”. Podkład muzyczny nadał niesamowity nastrój filmowemu dziełu, a piosenka „The 

Misty Mountains Cold” była kropką nad przysłowiowym „i”.”                            [Jagoda Nowak, III B] 

  „Pierwsza część ekranizacji jest jedną z trzech planowanych. Po jej obejrzeniu ma się ochotę na kontynuowanie przygo-

dy. Myślę, ż film spełnił oczekiwania widzów. Zdecydowanie warto go zobaczyć.”               [Agnieszka Smiatek III B] 

„Tym, którzy nie czytali [książki], radziłbym, aby to uczynili przed obejrzeniem filmu.”        [Przemek Dubikowski. III D] 

 

Gimnazjaliści Jedynki wybrali się do kina na ekranizację pewnej powieści. Po powro-

cie, poloniści zrobili im niespodziankę…  „zachęcając” do napisania recenzji  

z obejrzanego filmu. Bardzo się ucieszyliśmy … Oto fragmenty kilku z nich: 

W krainie Szekspira - nie tylko film, nie tylko dziennikarstwo… również 

teatr jest pasją Gimnazjalistów Jedynki 

Klasa II b: integracyjna dziennikarsko - teatralna, wychowawca: mgr 

Magda Kadłubowska, opiekun koła teatralnego w PG1. Do klasy uczęsz-

czają uczniowie, którzy rozwijają swoje pasje teatralne i dziennikarskie. 

Jak widać na zdjęciu gimnazjaliści z II b to prawdziwi artyści - wdzięk, 

gest… Na szczególną pochwałę zasłużyli uczniowie klas integracyjnych, 

szczególnie III c, która wykazała się ogromnym zaangażowaniem. 

Zdjęcie poniżej przedstawia uczniów klasy Ic PG1(integracyjnej dzienni-

karsko -teatralnej), którzy wcielili się w role bohaterów „Opowieści wigilij-

nej”. Przedstawienie zostało zaprezentowane rodzicom i uczniom klas VI 

integracyjnych z PSP 5 oraz PSP 15. Organizatorami tak wyjątkowego 

przedsięwzięcia były p. mgr Aneta Leśniak oraz p. mgr Monika Wietoszko. 

Zespołem teatralnym opiekowała się p. mgr Magda Kadłubowska.  
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Redaktorzy „Faktów Jedynki”: Co sprawiło, że 

postanowiłaś dołączyć do naszych wolontariuszy? 

Aleksandra Bambot: Nie brałam udziału w żadnych zajęciach 

dodatkowych, dlatego moja mama stwierdziła, że lepiej będzie, 

gdy po lekcjach zajmę się czymś produktywnym. W podstawówce 

uczestniczyłam w projekcie, na którym były organizowane podob-

ne akcje. 

R. „F.J.”: Czy uczestnictwo w akcjach daje 

 Ci poczucie satysfakcji? 

A.B.: Jak najbardziej, gdy pomagam ludziom, którzy potrzebują 

pomocy, mam wrażenie, że staję się lepszym człowiekiem. Czerpię 

z tego energię do życia i czuję się szczęśliwsza. 

R. „F.J.”: Które akcje są twoimi ulubionymi i dla-

czego? 

A.B.: Najbardziej lubię zbierać żywność dla potrzebujących, 

ponieważ jest to bardzo przyjemne i czuję, że pomagam. Równie 

ciekawym zajęciem jest robienie i roznoszenie kartek okoliczno-

ściowych w Domu Złotej Jesieni, często w podziękowaniu otrzy-

mujemy za to czekolady. 

R. „F.J.”: Co czujesz, gdy pomagasz innym? 

A.B.: Czuję, że ludzie dostają to, czego najbardziej potrzebują, a 

ja mogę im to ofiarować, człowiekowi od razu robi się cieplej na 

sercu. 

R. „F.J.”: Czy w przyszłości myślisz o pracy z ludź-

mi? 

A.B.: Nie wiążę przyszłości ściśle z wolontariatem, ale myślę, że 

normalna, ludzka pomoc w codziennym życiu nie będzie mi obca.                      

Wolontariat moją przygodą 
Wolontariusze działają w naszej szkole już od bardzo dawna. Postanowiliśmy więc przeprowadzić wywiad  

z opiekunką tego stowarzyszenia, p. Grażyną Grabowską oraz jedną z wolontariuszek, Aleksandrą Bambot z IIIA.  

Redaktor „Faktów Jedynki”: Jak długo w naszej 

szkole działa wolontariat ? 

Pani Grażyna Grabowska: Szkolne Koło wolontariatu działa  

w naszej szkole od 2007 roku.               

R. „F. J.”: Ilu mamy wolontariuszy i  w jakich  

placówkach działają ? 

P. G. G.: W  tym roku wolontariat liczy 30 osób. Współpracujemy 

z wieloma fundacjami i organizacjami znajdującymi się zarówno 

na terenie Opola  jak i na terenie Polski, takich jak : Caritas, PCK, 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Horyzont”, Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej „Szansa”, Opolskie Stowarzyszenie Diabetyków,  

Fundacja „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym”  

w Łodzi i wiele, wiele innych. 

R. „F. J.”: Jakim sukcesami może pochwalić się nasz szkol-

ny wolontariat ? 

P. G. G.: Każdego roku wolontariusze, którzy mają przepracowa-

ne charytatywnie ponad 60 godzin, otrzymują od władz miasta 

Opola na uroczystej Gali  Certyfikat Wolontariusza (to bardzo duże 

wyróżnienie). Dwoje uczniów otrzymało w tamtym roku dyplomy i 

medale – przepracowali około 700 godzin. Kilkakrotnie braliśmy 

udział w Opolskich Edycjach Samorządowego Konkursu Nastolat-

ków „Ośmiu Wspaniałych” – były wyróżnienia, a ubiegłego roku 

dwoje naszych uczniów zostało laureatami tego konkursu, weszło 

w skład szczęśliwej „ósemeczki” – to duży sukces, konkurs obej-

muje bowiem wolontariuszy różnych grup wiekowych z całego 

województwa. Należałoby jeszcze dodać, że sukcesem jest to, iż 

swoją solidnością w działaniu,  wolontariusze wypracowali sobie 

„dobre imię” - zabrzmi to nieskromnie, ale wyżej wymienione fun-

dacje uważają, że na naszych wolontariuszy zawsze można liczyć, 

przy każdej akcji, stąd też na brak pracy nie możemy narzekać. 

Sukcesem można nazwać i to, że istniejemy już tyle lat (na ostat-

niej gali powiedziano oficjalnie, że jesteśmy jedynym tak licznym  

wolontariatem gimnazjalnym na terenie Opola) 

R. „F. J.”: Jak czuje się Pani jako  

opiekun wolontariatu ? 

P. G. G.: Przede wszystkim odpowiedzialna za wszystkich człon-

ków – podejmujemy się bowiem różnych prac, współpracujemy z 

różnymi placówkami i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek 

niedociągnięcia (reprezentujemy przecież PG-1). Poza tym – nie 

ukrywam, jestem z nich dumna i pełna podziwu dla ich pracy. Wi-

dzę, jak się starają, jak z wielkim oddaniem poświęcają swój wolny 

czas (mam tu na myśli wszystkich wolontariuszy, którzy przekro-

czyli ten potrzebny do dwóch punktów na świadectwie pułap 25 

godzin, a takich właśnie jest bardzo wielu). 

Nauczyciel PG 1 — dr  Grażyna Grabowska  Uczennica PG 1—Ola Bambot III A 

Na zdjęciu:  Wolontariusze naszego gimnazjum.                

Red. Jagoda Nowak, Agnieszka Smiatek, Katarzyna Pindel 
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    Na pewno obiła Wam się kiedyś o uszy niepozorna nazwa 

"Kalafiory". Jest to nasz szkolny zespół znany również jako Drew-

no, Nieudany Metal, Mid-Told, Ziemniak i Elfik, który uciekł z kra-

iny Rivendell. Ich skład to Iwona Konieczny (wokal, klawisze, 

skrzypce), Kacper Kulpiński (gitara), Witek Szałata (perkusja), 

Marcin Jakubiak (gitara) oraz od niedawna - upragniony basista 

Przemysław Dubikowski. Swoją działalność (jeszcze bez Przemka) 

rozpoczęli pod koniec roku szkolnego 2011/2012 na szkolnym 

"Mam Talent" piosenką zespołu Led Zeppelin "Stairway to He-

aven", którą (z powodu niezorganizowania) pierwszy raz przećwi-

czyli 2 godziny przed występem. Założyli zespół z inicjatywy wła-

snej oraz ich menadżera - pani Aldony Król. Ich kariera potoczyła 

się szybko, nie byli to jednostrzałowcy (wbrew dużym pozorom), 

lecz powrócili zaraz po wakacjach. Do piosenki pt. "Kiedy byłem 

małym chłopcem" wstawili tekst własnego autorstwa i zaprezento-

wali to na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Wykonywali pu-

blicznie również takie piosenki jak Toto - "Hold the line" ,Lindsey 

Stirling - "Phantom of the Opera", "Szczęśliwej drogi już czas", 

"Wehikuł czasu" Dżemu z Karoliną Laksy. Kalafiory nie grają 

więc muzyki alternatywnej, lecz coś, co w pewnym stopniu może 

spodobać się każdemu, tak przynajmniej to było zaplanowane. To 

tyle jeśli chodzi o karierę, więc przejdziemy teraz głębiej w ich 

prywatne życie. Jak wyglądają próby? Jak 

mówi liderka grupy – Iwona – spotykają się 

w garażu na umówioną godzinę (ale i tak 

każdy przychodzi nie w porę). Gdy nie ma 

perkusisty, chłopaki zabierają się za jego 

sprzęt, bo jeśli ktoś choćby dotknie perkusji 

Witka, a on to zobaczy, dostaje silnych ata-

ków kaszlu, co jest niebezpieczne dla niego 

oraz otoczenia (a bywały już takie sytuacje). 

Większość spotkań w garażu to spontanicz-

ne granie, śpiewanie tego, co się chce, wale-

nie w co popadnie, żartowanie, kłótnie gita-

rzystów o to, kto zagra solówkę itp… Jed-

nak pewna część próby to zacięta praca nad 

utworem. Właściwie... Dlaczego nazwa Ka-

lafiory? Sami do końca nie wiedzą. Wymy-

ślił to Kacper. Cytat: "Miałem tylko 2.36 

sekundy, żeby podać nazwę, a na obiad były 

kalafiory no to...". Ach ten Kacper, zawsze 

miał poczucie humoru, żartowniś. A jak za-

powiada się przyszłość zespołu? Z naszych 

najnowszych informacji wynika, iż przygo-

towują się do udziału w ogólnopolskim kon-

kursie, do którego namówiła ich pani me-

nadżer Aldona Król. Natomiast jeśli chodzi 

o szkołę, Kalafiory planują współpracę  

z Szymonem Hołowaczem z IIIe, co może 

okazać się świetnym pomysłem lub... 

Wkrótce sami się o tym przekonamy...    

Kalafiory — czy chodzi o warzywo? 

Presja przed występem 

Kalafiory podczas występu 

Red. Iwona Konieczny i Marcin Jakubiak ♥ DLA FAK-

TÓW JEDYNKI …  SAMI O SOBIE I NIE TYLKO O SOBIE. 
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Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co Mikołaj i jego żona robią w wolnym czasie? Podczas warsztatów 

dziennikarskich, które odbyły się w grudniu 2012 roku, mogliście się o tym dowiedzieć. Mikołaj i jego świta 

odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów szkół podstawowych, którzy odwiedzili naszą szkołę. Szó-

stoklasiści zadawali dziennikarzom pytania, dotyczące m.in. sfery uczuciowej Pani Mikołajowej i jej męża.  

W rolę naszego ukochanego świętego wcielił się Wojciech Hombek z III A, jego żonę odegrała Jagoda Nowak  

z III B, w roli renifera z czerwonym nosem wystąpiła Katarzyna Pindel z III B, a Śnieżynką została Kamila Ja-

rosz z III B. Nad wszystkim czuwała mgr Aneta Hombek. Niezwykłym gościom z mroźnej Laponii uczniowie 

podstawówki zadawali przeróżne pytania, między innymi: Co jedzą renifery?, Jak układa się życie prywatne 

mikołajowej pary?, Jaka jest Pani Mikołajowa dla Renifera?, Czy śnieżynka ma męża i dzieci?, Dlaczego śnieg 

jest biały? To, oczywiście, nie były wszystkie pytania... 

Mikołaj i jego ferajna w PG 1 

Szóstoklasiści pracowali bardzo ciężko, tworząc artykuły. W nagrodę otrzy-

mali pamiątkowe medale, stworzone specjalnie na tę okazję przez redakto-

rów „Faktów Jedynki”. 

W ramach szóstej edycji DNiK, koło dziennikarskie przygotowało 

również specjalne wydanie „Faktów Jedynki” oraz okolicznościo-

wą wystawę gazetek z ostatnich czterech lat.  

Święty Mikołaj wprawiał nas w świąteczny nastrój swoimi utworami, 

podczas gdy jego ekipa zabawiała uczestników spotkania. Dziwnym wi-

dokiem jest to, że Mikołaj zapuścił włosy i spiął je  

w warkoczyki niczym Asterix, a również dziwnym widokiem jest brak 

brody u naszego ulubieńca.      Red. Katarzyna P., Wojciech H., Patryk L. 

W s z y s c y 

d u m n i  

i szczęśliwi  

z nagrodą  

w ręku. 

Z e s p ó ł 

F a k t ó w 

J e d y n k i 

przed te-

atrem Lal-

ki i Aktora. 

Sukcesy „Faktów Jedynki” 

 Nasza szkolna gazetka – Fakty Jedynki kilkakrotnie przystą-

piła już do konkursu na Najlepszą Gazetkę Województwa Opol-

s k i e g o  z o r g a n i z o w a n e g o  p r z e z  P B W  

w Opolu pod patronatem NTO. Jesteśmy bardzo dumni, gdyż, 

m.in., zostaliśmy wybrani spośród 60 szkolnych gazetek zgłoszo-

nych do konkursu i zajęliśmy zaszczytne II miejsce! Podczas głów-

nej, bardzo uroczystej części wręczenia nagrody naszemu redakcyj-

nemu zespołowi dokonał osobiście dyrektor PBW w Opolu. Nasze 

sukcesy to również I miejsce w województwie oraz wyróżnienie  

z ubiegłego roku. Dzięki tym nagrodom zostaliśmy docenieni, a 

zwłaszcza nasza ciężka praca i staliśmy się jeszcze bardziej zmoty-

wowani do dalszej pracy. 
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Czyli jak przygotować się na egzamin gimnazjalny i nie tylko? 

W tym wydaniu „Faktów Jedynki” napiszemy o tym, co czeka kiedyś każdego z nas (a niektórych już za 

około półtorej miesiąca), o wstrętnym koszmarze wszystkich gimnazjalistów, czyli… Tak! Chodzi właśnie  

o egzaminy gimnazjalne. Jest to zmora, od której, niestety, wiele zależy – m.in. to, czy dostaniemy się do 

wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. 
Jednak bez nerwów drodzy Koledzy i Koleżanki – postaramy się jak najlepiej przygotować Was do tego szoku. 

Tak, abyście nie obudzili się dzień przed egzaminem z myślą, że jutro egzamin, a Wy nic do tej pory się nie na-

uczyliście. Poniżej przedstawiamy Wam kilka sposobów na skuteczną i przyjemniejszą naukę. 

 

 

 

Najpierw postaraj się zorganizować: przewietrz pokój, 

zadbaj o dobre oświetlenie, a następnie wyłóż przybory 

i książki na biurku tak, abyś mógł oswoić się psychicz-

nie z ilością materiału do powtórki. Jeśli lubisz ciszę, 

zaszyj się w swoim pokoju i wyłącz cały hałaśliwy 

sprzęt. A jeśli przy nauce wolisz słuchać muzyki – ułóż  

wcześniej playlistę swoich ulubionych kawałków, załóż 

słuchawki i do dzieła!  

 

 

 

Ustal, jaki sposób nauki najbardziej Ci odpowiada. Może 

jesteś wzrokowcem i najlepiej zapamiętujesz informacje 

poprzez obrazy? Albo słuchowcem, który woli słuchać 

wykładów, aby później wracać pamięcią do tego, co na 

nich usłyszał? Może wolisz uczyć się sam w spokoju  

czy jednak lepiej czujesz się w grupie? Ustal, jakim ty-

pem ucznia jesteś – pomoże Ci to dobrze dostosować się 

do swoich potrzeb. 

 

 

 

 

Kucie (i zapominanie) nie jest 

najlepszą metodą uczenia się. 

Zamiast wykuwać definicje  

i niektóre wzory na pamięć, spró-

buj zrozumieć to, czego się 

uczysz. Jeśli mimo wszystko 

masz trudności, spróbuj zapamię-

tywać metodą skojarzeń lub  in-

ną, własną - układanie wierszy-

ków czy rozpisywanie wiadomo-

ści w formie mapek myślowych 

nie jest wcale głupim pomysłem! 
 

 

 

 

Podręczniki to nie jedyna skarbnica wiedzy. 

Świetną opcją jest korzystanie ze zbiorów za-

dań egzaminacyjnych. Dzięki nim lepiej po-

wtórzysz i utrwalisz swoją wiedzę, a także 

oswoisz się z typem zadań, które możesz na-

potkać na egzaminie. Jeśli nie szkoda Ci pie-

niędzy, możesz również zakupić repetytoria 

do przedmiotów, z  których czujesz się słab-

szy. Zawierają one wszystkie niezbędne infor-

macje w jednej książce.  

 

 

 

 

Pamiętaj o odpoczynku. Rób sobie 

przerwy mniej więcej co godzinę. 

Odetchnij, zjedz coś, lub z kimś 

porozmawiaj. Staraj się również w 

miarę często zmieniać przedmiot, 

którego się uczysz. Dzięki temu 

rozbudzisz obie półkule mózgowe i 

nie poczujesz się „przejedzony” 

wiedzą. 

Nie przepracowuj się! Nie kuj – zrozum! 

Repetytoria nie gryzą! 

Dobra organizacja to podstawa! 
Znajdź swój styl 

Drodzy szóstoklasiści! Ten artykuł dotyczy również Was, jako że w 

kwietniu podchodzicie do testu szóstoklasisty. Dlatego nasze rady 

mogą Wam się przydać, jeśli planujecie robić sobie powtórki przed 

tym ważnym egzaminem.  

 

Najważniejsze, żebyście byli dobrej myśli i nie denerwowali się 

niepotrzebnie. Starajcie się jak najwięcej wynosić z lekcji, a jeśli 

macie problem, zwróćcie się do nauczycieli – oni z pewnością 

Wam pomogą.  Wystarczy włożyć w naukę trochę serca i wysiłku, 

a sami zobaczycie, że się to Wam opłaci.  

Szóstoklasistom życzymy już teraz  

powodzenia w nauce, a za naszych trzecioklasistów  

mocno trzymamy kciuki – Pamiętajcie!  

kwiecień już blisko! 

 

  Wojciech Milczarski i Patrycja Banach IIIA 
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Redakcja:  Katarzyna Pindel, Jagoda Nowak, Wojciech Hombek, Patryk Lipiec, Patrycja Banach, 
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Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie… 
15 stycznia studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Fi-

zjoterapii PO przeprowadzili w Zespole Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi w Gimnazjum nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 

5 w Opolu warsztaty pt. „Co to jest zdrowie”. 

Szkolenie objęło ponad 180 uczniów naszej szkoły . Mieli oni  

niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzo-

nych przez studentów.  Uczniowie wypracowali definicję 

zdrowia oraz wykazali się dużym zaangażowaniem i pomy-

słowością. Propagowane działania spotkały się z entuzjazmem 

i aprobatą społeczności uczniowskiej. Zajęcia odbyły się w 

ramach Promocji zdrowia w kulturze fizycznej, prowadzo-

nych na uczelni przez dr Pawła Nowaka. Akcja miała na celu 

rozbudzenie zainteresowania zdrowym stylem życia wśród 

dzieci, uświadomienie im, czym jest zdrowie i jak ważną rolę 

odgrywa w naszym życiu. 

 
 Dziękujemy p. Jolancie Zeman-Czajkowskiej, koordynatorowi 

promocji zdrowia, za relację do szkolnej gazetki. 

„Fakty” o gimnazjalnych faktach, bo w naszej szkole 

zawsze dzieje się coś ciekawego, nie ma czasu na nudę 

      Studenci i uczniowie podczas zajęć 

Zawsze aktywni - zawsze zdrowi 

Wyniki konkursu literackiego 
„Razem tworzymy bezpieczny świat” 

Laureaci konkursu: 
Kategoria: szkoła podstawowa 

I miejsce  - Marta Pieczonka   - SP w Raszowej 
II miejsce – Ewa Filipkowska    - PSP 24 w Opolu 
III miejsce: - Julia Kołodziej  - PSP w Łubnianach  

              -  Filip Gruchot  - PSP 24 w Opolu 
Wyróżnienia:  

Aleksandra Czukiewska – PSP 5 w Opolu 
Jan Maryniak – PSP 15 w Opolu 
Martyna Sikorska – PSP 25 w Opolu 
Michał Wachnicki –  NSP „Nasza Szkoła” 

Kategoria: gimnazjum 
I miejsce  - Justyna Wieczorek – GZS w Tu-

łowicach 
II miejsce - Anna Sosulska  - PG 7 w Opolu 
III miejsce – Adriana Łapot – GZS w Ozim-

ku 
         Wyróżnienie: 
Hanna Kabata – GZS w Ozimku 

Gratulujemy bardzo serdecznie laureatom! 

XV  WOJEWÓDZKI  PRZEGLĄD  TEATRÓW   

OBCOJĘZYCZNYCH 
14 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się Wojewódzki Przegląd 
Teatrów Obcojęzycznych. Tak jak w latach poprzednich, XV edy-
cja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Honorowy 
patronat nad przedsięwzięciem objął po raz kolejny Opolski Teatr 
Lalki i Aktora oraz wydawnictwo Macmillan Polska. Na scenie 
zaprezentowano 14 przedstawień przygotowanych przez 16 na-
uczycieli i ok. 100 uczniów z różnych szkół naszego województwa 
w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim. Część 
przedstawień była adaptacją znanych dzieł literackich - klasyczne 
bajki, jak np. Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna. Doskonale 
wpisały się zatem w konwencję hasła przewodniego naszego prze-
glądu: „BEZPIECZNY ŚWIAT – BAŚNIOWY ŚWIAT”.  

Wyniki XV WPTO: 

Kategoria: szkoła podstawowa 

I miejsce: PSP 25 z Opola 

II miejsce: PSP nr 5 z Opola 

Kategoria: gimnazjum (j. niemiecki) 

I miejsce: PG nr 3 z Brzegu 

II miejsce: PG nr 4 z Opola  

Kategoria: gimnazjum (j. angielski) 

I miejsce: PG nr 3 z Wielunia  

II miejsce: PG nr 3 z Brzegu 


