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Wakacje już za nami.           

Z radością  rozpoczynamy 

nowy rok szkolny 

 2016/2017. 

Czeka nas wiele wyzwań. 

Powodzenia!!! 
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Patrycja Morga 

Chodzę na  kółko dziennikarskie, gdzie redaguje gazetkę szkolną. Poza szkołą lubię 

spotykać się z przyjaciółmi, chodzić na basen i biegać. 

Amelia Ciepiela 

Bardzo lubię chodzić na koło dziennikarskie i  koło matematyczne. Występuję też 

w telewizji szkolnej i biorę udział w projekcie „Młodzi odkrywcy sekretów nauki”. 

Jestem przewodniczącą klasy IV a.  A poza szkołą lubię chodzić na jazdę konną i 

na akrobatykę. 

Tomek Kasica 

Chodzę na zajęcia  matematyczne w ramach projektu „Młodzi odkrywcy sekretów 

nauki”. Występuję w TV szkolna. 

Julia Majstra 

Moją pasją jest robienie zadań matematycznych. Występuję w szkolnej telewizji. 

Chodzę na koło matematyczne i na różne zajęcia sportowe. Lubię śpiewać i malo-

wać. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jeżeli lubisz pisać, chcesz rozwijać umiejętności redagowania  tekstów, lubisz 

pracę na komputerze, pragniesz poznać tajniki pracy dziennikarza dołącz do 

nas i zostań redaktorem szkolnej  gazetki „Ósemeczka”.  
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Pierwszego września powitaliśmy pierwszaków.     

W tym roku szkolnym mamy tylko jedną klasę 

pierwszą, która liczy 16osób.  

Pani Dyrektor uroczyście pasowała ich na uczniów. 

Wychowawczynią została pani Monika Mnich. 

Życzymy pierwszakom dużo sukcesów w nauce!!! 
Opracowała Amelia Ciepiela z 4a 
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Drzewo z plasteliny, pestek dyni i jarzębiny 

Potrzebne materiały: 

 Wieczko od pudełka po butach 

 Pestki dyni 

 Jarzębina 

 Plastelina 

 Pestki dyni 

Kontur drzewa wyklejamy plasteliną i wklejamy w plastelinę dary jesieni. 

 

 

NAKRAPIANKA Z LIŚCI :) 
Do tego potrzebujemy kilku listków, szczoteczki do zębów, farbek akwarelowych, kartki i jakieś gazety, żeby za 

bardzo nie nabrudzić :) Co z tym zrobić na pewno każdy wie :))) 
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Jesienne muchomory 

Aby takiego wykonać potrzebne będą : 

 rolka po papierze toaletowym 

 biała i czerwona kartka bloku technicznego 

 klej 

 biała plastelina 

1. Z białej kartki bloku wycinamy pasek wysokości rolki po pa-

pierze toaletowym. Obklejamy nim rolkę. 

2. Z czerwonej kartko wycinamy koło, rozcinamy go od brzegu 

do środka i robimy kropeczki z plasteliny. 

3. Następnie wąski pasek papieru nacinamy na brzegu , lekko 

podkręcamy nożyczkami, również smarujemy klejem i przykleja-

my do "nogi"  muchomora. 

Na zakończenie składamy nacięte koło, robiąc z niego stożek - 

kapelusz muchomora  i mocujemy go na nóżce za pomocą kleju 

lub taśmy samoprzylepnej. I grzybek gotowy ;) 

 

  

 

Opracowała Patrycja Morga na podstawie str. http://www.edusio.pl 



Po zakończo-

nych lekcjach wcale 

nie trzeba nudzić 

się w domu. W na-

szej szkole ucznio-

wie mogą rozwijać 

swoje pasje i zain-

teresowania uczęsz-

czając na zajęciach 

i kołach zaintereso-

wań. Jest ich na-

prawdę dużo i każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

 

Oto lista zajęć pozalekcyjnych : 

Koło dziennikarskie  

Koło taneczne  

Chórek  

Koło plastyczne  

Zajęcia komputerowe – 

dla klas IV-VI  

Koło przyrodnicze 

Zajęcia wokalno dla 

uczniów kl. IV—VI 

Koło teatralne –kl.IV—VI 

Koło matematyczne 

Zajęcia szachowe 

Koło komputerowe – kl. I-III 

Koło teatralne – I-III 

SKS 

Gry i zabawy 

Zajęcia czytelniczo—medialne 

Oraz mnóstwo zajęć  

realizowanych  

w ramach projektu  

„Młodzi Odkrywcy           

sekretów nauki” 

Zapraszamy!!! 

Na lekcji religii:  

- Kto z was, chciałby iść o nieba?  

Wszystkie dzieci podnoszą ręce 

do góry. Tylko Jaś siedzi bez ru-

chu.  

- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz 

- nie chcesz iść do nieba?  

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem 

tacie, że po lekcjach szybko wró-

cę do domu! 

 

Na lekcji pani nauczycielka 

kazała wszystkim uczniom po-

wiedzieć jakiego zwierzaka 

mają w domu. Doszło do Jasia, 

nauczycielka spytała: 

-Jasiu jakie masz zwierzątko 

w domu ?? 

A Jaś na to: 

-Kurczaka w zamrażalniku 

Przewodnik po szkole – koła zainteresowań 

Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni 

mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 

jabłek to znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo 

duże dłonie, proszę pana. 

Uśmiechnij się:-) 
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Nie rozumiem, jak jeden czło-

wiek może robić tyle błędów?  

- dziwi się polonistka, oddając 

pracę domową uczniowi. 

Wcale nie jeden - odpowiada 

uczeń  

- Pomagali mi mama i tata  

 

 
 
 
 
 
 

Opracował Tomek Kasica IVa 

Jasiu przychodzi ze szkoły i 

chwali się ojcu: 

- Tato, dzisiaj na kartkówce nie 

popełniłem żadnego błędu orto-

graficznego, ani gramatycznego. 

- Wspaniale synu, a jaki był te-

mat? 

- Tabliczka mnożenia. 



Co to za pani, w złocie,       

w czerwieni, 

  sady pomaluje,             

lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce 

kraje, śnieżna zawieja po niej 

zostaje? 

 ………………………………………………….... 

Skacze po lesie,                  

z wielkiej uciechy 

że ma w spiżarni         

smaczne orzechy. 

Zebrała je jesienią, 

gdy drzewa                       

na złoto się rumienią 

…………………………………... 

To miesiąc smutny taki, bo 

odleciały już ptaki             

i liść ostatni już opadł.           

Ten miesiąc zwie się… 

………………………………………….
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       Opracowała: Patrycja Morga VIb 

 

 

1. Zbierasz je jesienią w lesie 

2. Świeci na niebie w ciągu dnia 

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek 

4. Roznosi listy 

5. Uczy w szkole 

6. Sklep z lekami 

7. Jedynka i dwa zera 

8. Po niej piszesz kredą 

9. Nasza Ojczyzna 

10. Do gry w nogę lub siatkówkę 

11. Cebula , pomidor , ogórek 

12. Figura - ma trzy boki 

13. Miesiąc w którym jest początek jesieni 

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

15. Opadają jesienią z drzew 

16. Nasz kontynent 

17. Zwierzę z trąbą 
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp323/krzyzowka-jesienna/ 

 



Czasopismo 

redagowane przez 

uczniów PSP 8 w 

Opolu 

w Opolu w składzie: 

Patrycja Morga 

Julia Mujstra 

Amelia Ciepiela 

Tomasz Kasica 

 

Opiekun:p.Mariola Jacków 

Jesteśmy dostępni na stronie 

internetowej 

szkoły:sp8opole.wodip.opole.pl/ 

 W zakładce :gazetka szkolna 
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Biblioteka szkolna  

ogłosiła konkurs na najpiękniejszy wiersz o jesieni. 

Oto nasi laureaci i ich wiersze.  

Pozostałe wiersze można  na stronie internetowej szkoły  

w zakładce Biblioteka 

,,Jesień za pasem” 

Idzie jesień szybkim krokiem, 

Słońce zakrywa szarym obłokiem. 

Ptaki się w klucz układają, 

Gdyż do ciepłych krajów się wybierają. 
 

W sadach jabłka dojrzewają, 

Gruszki i śliwki przed ludźmi się kłaniają. 

Liście dywan ścielą puchowy, 

A spod nich kasztany wystawiają swe głowy. 

   

Dzień za dniem krótszy się staje, 

Zaś noc coraz częściej o sobie znać daje. 

W domach iskry trzaskają w kominkach, 

 Z ust mamy płynie bajka o Muminkach. 
 

Ale dopóki ciepło na dworze, 

Każdy na spacer jeszcze wyjść może. 

Przeżyjmy ten czas więc radośnie, 

Patrząc przez okno i marząc o …wiośnie. 
 

Jakub Galon Va 

„Wiersz o jesieni” 

Idzie do nas jesień wielka.  

Nadejdą mrozy i chłody. 

Liście zmieniają kolory. 

Idziemy zbierać kolorowe liście, 

 żołędzie i kasztany,  

z których wielki bukiet poukładamy. 

Pada deszcz, dzieci na dwór idą też, 

Żeby w kałużach się potaplać 

 i grypy nie złapać. 

Jesień to fantastyczna roku pora,  

od rana do wieczora. 

 

Michalina Klysek III b 

Opracowała: Julia Mujstra  


