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DZIEŃ MISIA 

Miś ma urodziny dziś 

Życzymy mu wszystkiego najlepszego 

Błyszczącego futerka brązowego i ciepłego 

Z różowym serduszkiem. 

Dużo miodku w spodku 

Dużo przytulania i głaskania 

Żebyś nigdy nie był sam, 

Żeby dzieci Cię kochały 

I na półkę nie odkładały.  

Wszystkiego najlepszego! 

Szymon Jankowski kl. II c 

Szedł przez las bardzo głodny Miś i zobaczył puszyste, soczy-
ste jagody. Spotkał też kolegę , który nazywał się Ryś. Razem 
przeżyli niezwykłe przygody. Obaj pragnęli daleko podróżować, 
tańczyć, bawić się i życia smakować. Wyruszyli w dal mimo 
zmiennej pogody—raz upał, raz sztorm—ale to były przygody! I 
wicher i fale ogromne pędziły, lecz Misia i Rysia planów nie 
zmieniły! Odwiedzili razem wszystkie kontynenty, przeżywali 
przygody, radości i smęty. I wielkie chwile i małe, a i tak było 
wspaniale. 

Oliwia Plewka kl. III c 

A mi się zdaje, że misie to mają tylko 
słodkie pysie. No bo misie, to mają różne 
widzimisię. I myślę, ze one to by chciały 
jeść tylko ptysie. Dziwne te misie. Nie 
wydaje Ci się? 

Adam Bajor kl. III c 

Oliwia Plewka kl. III c 

Kalina Sujka kl. III c 

Natalia Jarosz kl. II a Zuzia Fidurska kl. III a 
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Miś to król zabawek 

Wszystkich dzieci przytulasek. 

Bardzo miły ten grubasek. 

Cztery łapki 

Z jednej szmatki. 

Czarny nosek 

Oczka dwa. 

I ten uśmiech ciągle ma. 

Z misiem zawsze radę dam. 

Bo nigdy nie jestem sam. 

Marta Piech kl. I b 

Magda Madera kl. II c Oskar Rychlicki kl. III c 

Adam Bajor kl. III c Paweł Łuczak kl. I b Marek Ćmikiewicz kl. IV e 

Julia  Ślemp kl. I b Emilka Wilkos kl. I b  
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„DAJESZ—DOSTAJESZ” 

 

Spotkanie z Opolską Grupą Poszukiwawczo—Ratowniczą 

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ: często 
ratuje Go z opałów, pomaga niewidomym poruszać się po mieście. 
Psy są też bardzo miłe, choć niektóre są groźne. Z tymi zwierzę-
tami można wspólnie spędzać czas wolny poprzez wspólne spacery 
i zabawy. Po psach trzeba sprzątać, co niektórych zniechęca do 
posiadania psa. Większości ludzi jednak to nie przeszkadza. Dalej 
opiekują się swoimi pupilami. Psy muszą dostawać odpowiednią 
karmę. Szczególnie małe szczeniaczki. 

  Tomasz Buczek kl. IV 
b 

Liwia Kowalska kl. III b Magdalena Madera kl. II c 

Izabela Gaca kl. II c 
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Dziękujemy Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej z Opola za przyjęcie zaproszenia  
i udział w podsumowaniu akcji charytatywnej zorganizowanej przez świetlicę szkol-
ną  "Dajesz – dostajesz" oraz konkursu plastycznego pt. "Pies najlepszym przyjacielem 
człowieka". Zebrany pokarm trafił do potrzebujących psów. Wszystkim zaangażowanym 
uczniom, rodzicom składamy serdeczne podziękowania. 

Liza Kaplinska kl. III b Magdalena Bobrowska kl. II c 

Wiktoria Dziedzic kl. II c 
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POCZTÓWKA Z POLSKI 

Halszka Tyma kl. II b Iwona Derda kl. II c Natalia Szymańska kl. I b 

Magdalena Madera kl. II c 

Julia Juruć kl. III c Amelka Surowska kl. I b Natalia Szymańska kl. I b 

Lena Wolna kl. II b 

Natalia Szymańska kl. I b 

 Mikołaj  Matusiak kl. I b Oliwia Plewka kl III c 



12.2018 Str. 7 

OPOLSKA MAMA MA MOC 

Liwia Kowalska kl. III b Julia Sokołowska kl. II b 

Kalina Sujka kl. III c Amelka Kasperek kl. II b 

Dnia 12.12.2018r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym odbyła się uroczysta Gala podsumowująca wojewódzki 
konkurs „Opolska Mama Ma Moc”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. Do konkursu zgłoszono blisko tysiąc prac. 
Uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie wyróżnionych. 

Kategoria: Mapa                                                                                                              

Hasło: Odkrywam z rodziną Opolszczyznę- mój region  

Wyróżnienie specjalne otrzymała Kalina Sujka kl. III c 

Kategoria: Plakat                                                                                                            
Hasło: Moja mama ma moc 

Wyróżnienia otrzymały: 

Amelia Kasperek kl. II b 

Julia Sokołowska kl. II b 

Anna Konopacka kl. II c 

Liwia Kowalska kl. III b 

Kalina Sujka kl. III c. 
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ŚWIĄTECZNE KARTKI DLA ŻOŁNIERZY I SENIORÓW 

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wykonali 
kartki świąteczne, które  przekazali żołnierzom przebywają-
cym na misjach pokojowych za granicami naszego kraju. Wy-
konanych zostało około 300 kartek. Część z nich trafiła tak-
że do seniorów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, część 
do seniorów z pobliskiego  Osiedla Dambonia, którzy spoty-
kają się w Osiedlowym Kubie Feniks. Uczniowie nie zapo-
mnieli także o seniorach z Domu Kombatanta. Wszystkim 
seniorom życzymy zdrowych, wesołych świąt Bożego Naro-
dzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.  
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PODZIEL SIĘ ZABAWKĄ 

Wszystkie dzieci czekają na rodzinną Wigilię, jed-
nak najwięcej radości sprawiają im prezenty pod 
choinką. Niestety nie wszystkich stać na obficie 
zastawiony stół i mnóstwo prezentów pod choinką. 
Dzięki ludziom dobrej woli organizowana jest w tym 
roku XXVI Wigilia dla samotnych  
i ubogich miasta Opola, a po niej wszystkie dzieci 
otrzymują prezenty. W imieniu „Klubu Wolontaria-
tu—Razem możemy więcej” dziękujemy wszystkim, 
którzy włączając się w akcję „Podziel się zabawką” 
dołączyli do owych ludzi i sprawili, że dla wielu dzie-
ci tegoroczne święta będą niezapomniane. 
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PACZKA DLA DZIECKA WIĘŹNIA 

Niektóre listy były dość oficjalne, niektóre bardzo szczere i wzruszające, ale wszystkie 
mówiły o dzieciach, które przy świątecznym stole nie zobaczą swoich ojców, odbywających 
karę pozbawienia wolności w strzeleckim lub opolskim więzieniu. Dzięki wspaniałym dzieciom 
i rodzicom naszej szkoły do każdej z 4 rodzin więźniów od których otrzymaliśmy listy, do-
trą paczki świąteczne, które będą wspaniałym prezentem od mężów i ojców, którzy przez 
nasz cichy gest wyrażą swoim rodzinom swoją miłość, pamięć i tęsknotę. 

Dlaczego pomagam innym? 

Chcę być dobra. Lubię sprawiać innym przy-
jemność. Cieszy mnie ich uśmiech., bo kiedy się 
uśmiechają, to też są szczęśliwi. Mam dużo 
zabawek, którymi już się nie bawię, a one mogą 
się przydać komuś innemu. 

Natalia Jarosz kl. II a 

Przekazane zabawki sprawią innym dzieciom 
radość. Będą mogły się nimi bawić i odtąd będą 
miały uśmiech na twarzy. My mamy dużo zaba-
wek i chcemy się nimi dzielić. Sprawia nam to 
dużą przyjemność. 

Hania Pawlik kl. II a 

Oliwia Banaszkiewicz kl. II a 
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WARSZTATY RODZINNE „CHOINKOWE RADOŚCI” 
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Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w świe-
tlicy szkolnej odbyły się warsztaty rodzinne—
”Choinkowe Radości”. Spotkanie rozpoczęliśmy od prze-
czytania  opowiadania pt. „Moje pierwsze święta”. Na-
stępnie dzieci wspólnie z rodzicami wykonały piękne 
ozdoby bożonarodzeniowe; aniołki, reniferki, stroiki 
świąteczne. Było bardzo miło i świątecznie przy dźwię-
kach  kolęd i świątecznych piosenek. Czas upłynął nam 
bardzo szybko. Do zobaczenia na następnych warszta-
tach. 
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KONCERT CHARYTATYWNY 
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„Z SERCA DAROWANE” 
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Szkoła w wiosce Chamuka w Zambii już jest wybudowana, jednak żeby mogły się w niej uczyć dzieci 
muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Brakuje toalet i dostępu do wody. Toalety i studnie głębino-
wą trzeba wybudować. Właśnie trwają wykopy. Niestety brakuje  na cement, druty zbrojeniowe, blachy 
na dach i rury PCV. Potrzebnych jest około 3000 złotych.  

Postanowiliśmy pomóc. Zorganizowaliśmy charytatywny koncert  pt „Z serca darowane”. Dzieci uczęsz-
czające do świetlicy szkolnej pięknie się przygotowały i zaprezentowały. Pieniążki ze zbiórki zostaną 
wpłacone na konto Fundacji Dobra Farma, która pomaga w zbieraniu funduszy na budowę tej szkoły. Za 
wszystkie zebrane pieniążki bardzo dziękujemy!!!!!!!! 



Str. 14  

KARTKA ŚWIĄTECZNA Z MIKOŁAJEM 

Liliana Pilch kl. I c Hania Szewczyk kl. II a Marcel Połczyk kl. III b 

Liza Kaplinska kl. III b Amelka Kudła kl. I c Amelka Kudła kl. I c 

Natalia Szymańska kl. I b Emilia Opioła kl. II c 

Magdalena Bobrowska kl. II c Iwona Derda kl. II c 
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Oliwia Plewka kl. III c Amelia Surowska kl. I b Oliwia Plewka kl. III c Julia Juruś kl. III c 

Iga Heimroth kl. I c Ola Kaliciak kl. I b 

Jak to możliwe, że w ciągu jednej nocy Święty Mikołaj daje radę dotrzeć do wszystkich domów na 
całym świecie? To niewątpliwie zasługa jego magicznych sań, szybko mknących reniferów oraz bardzo 
dobrze zaplanowanej trasy. Poza tym elfy zamontowały w saniach dokładny licznik prędkości i czasu, 
który określa, jak szybko trzeba lecieć, aby zdążyć do wszystkich dzieci na świecie.  

Po wylądowaniu saniami na dachu, Mikołaj przeciska się przez komin razem z workiem pełnym prezen-
tów. Sprawdza czy nikt go nie widzi i zostawia prezenty. Zjada zostawiony dla niego poczęstunek 
 i wraca do sań. 

Marlena Czpak kl. I b 
Marta Piech kl. I b 
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
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Gazetkę redagowali:  Kalina Sujka kl. III c, Oliwia Plewka kl. III c, Adam Bajor 
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ŚWIĘTA  

Niech magiczna noc 
Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 
A Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem. 
Radosnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 
Grono Pedagogiczne i Uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14  
w Opolu. 


