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Cześć!  

 

Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu po feriach. W tym 

numerze, przedstawimy najważniejsze newsy szkolne oraz sportowe. Przedstawimy 

przepisy na potrawy wielkanocne oraz kolejne fakty na temat Australii. Z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, 

pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom smacznego jajka oraz mokrego, Lanego 

Poniedziałku! Happy Easter!!!   

Redakcja gazetki szkolnej: 

Uczniowie klasy 2a 

Magda, Daria, Grzegorz, Jakub i Paweł 

 

 

 



  

 

 

Wydarzenia szkolne 
 

 

Tesco dla  

Szkół 

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły zostali 

mistrzami Opolszczyzny w ogólnopolskim 

konkursie Tesco dla Szkół. 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

„Per aspera  

ad astra” 

 

 

 
29.01.2016r. w naszej szkole wręczono 

nagrody w konkursie „Per aspera ad astra”. 

Zwycięzcą zostaje uczeń, który w danym 

semestrze zdobył średnią ocen równą co 

najmniej 5,0, brał udział w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych. Co więcej angażuje się w życie 

klasy i szkoły.  I miejsce zdobyła Anna 

Domagała, II miejsce – Katarzyna Smolin, III 

miejsce – Magdalena Ibrahim. W związku 

z tym, że Ania Domagała zdobyła ten tytuł już 



  

 

 

po raz drugi, przyznano jej również miano 

Superlaureata. 

Tego dnia finalistom wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych wręczono również Paszporty 

Orła: 

 Anna Domagała – kl. 2a-  finalistka 

Wojewódzkiego Konkursu 

Polonistycznego, 

 Katarzyna Smolin– kl. 3a-  finalistka 

Wojewódzkiego Konkursu 

Polonistycznego i Języka Niemieckiego, 

 Sylwia Piechaczek – kl. 2d– finalistka 

Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

X Wojewódzki 

Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej 

w Opolu 

 

 
23.02.2016r. uczennice naszej szkoły brały 

udział w X Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej w Opolu. Natalia Piasecka z kl. 

3d zdobyła II miejsce, natomiast  Anna 

Domagała oraz Dominika Czemeres z kl. 2a 

zajęły III miejsce.  

GRATULUJEMY!!! 

 



  

 

 

Odyseja Umysłu 

 
Uczniowie naszej szkoły ponownie biorą udział w 

Odysei Umysłu. 27.02.2016r. odbyły się 

eliminacje regionalne we Wrocławiu, gdzie 

wszystkie drużyny z naszej szkoły wygrały! 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

Nowotwory 

 
W ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem 

uczennica klasy 3e – Justyna Ludwikowska 

przygotowała i poprowadziła prelekcję, dla 

uczniów klas I i II, dot. profilaktyki oraz 

sposobów leczenia chorób nowotworowych. Na 

końcu uczniowie wzięli udział w quizie 

podsumowującym cała prelekcję. Zwyciężyła 

klasa 2c, II miejsce przypadło klasie 1c, 

natomiast trzecie miejsce zajęła klasa 1a i 2a.  

GRATULUJEMY!!! 

 



  

 

 

 

 

 

III Wojewódzki 

Konkurs 

Przedsiębiorczości  

i Wiedzy  

o Gospodarce 

 

Uczeń naszej szkoły, Paweł Kauf z kl.3e, 

zdobył II miejsce III Wojewódzkim 

Konkursie Przedsiębiorczości i Wiedzy 

o Gospodarce. 

GRATULUJEMY!!! 

 

II Test Wiedzy 

o Żołnierzach 

Wyklętych 

 
29.02.2016r. odbył się II Test Wiedzy o 

Żołnierzach Wyklętych. Wśród 

gimnazjalistów wygrali uczniowie naszej 

szkoły: 

 I miejsce zajął Michał Ibrahim  

      z kl. 3e, 

 II miejsce Wojciech Siłka z kl. 2a. 

GRATULUJEMY!!! 



  

 

 

Wojewódzki Konkurs 

Języka Niemieckiego 

 
Katarzyna Smolin z klasy 3a została laureatką 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, 

a Sylwia Piechaczek z klasy 2d - finalistką tego 

konkursu. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

Konkurs literacki na 

recenzję filmu 

„Gwiezdne Wojny: 

Przebudzenie Mocy”  

 

02.03.2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej w Opolu wręczono nagrody 

w konkursie literackim na recenzję filmu 

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”. 

Uczennica naszej szkoły, Agata Wołyniec z kl. 

3e zdobyła III miejsce!  

 

GRATULUJEMY!!! 

 
 

WOJEWÓDZKI 

KONKURS 

POLONISTYCZNY 

 



  

 

 

Anna Domagała z kl. 2a oraz Katarzyna Smolin z 

kl. 3a zostały finalistkami wojewódzkiego 

konkursu polonistycznego. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

XIV Ogólnopolski 

Konkurs Języka 

Niemieckiego dla 

Gimnazjalistów 

 
 

13.03.2016r. Katarzyna Smolin z kl.3a wzięła 

udział w finale XIV Ogólnopolskiego Konkursu 

Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. 

Katarzyna osiągnęła bardzo wysoką lokatę 

zdobywając 89% punktów możliwych do 

zdobycia. GRATULUJEMY!!! 

 

DZIEŃ OTWARTY 

W PG 8 

 
15.03.2016r. nasza szkoła organizowała Dzień 

Otwarty. W ramach tego dnia, uczniowie szkół 

podstawowych wzięli udział w konkursie 

„Matematyczne Koło Fortuny”, uczestniczyli 

w lekcjach otwartych, pokazach doświadczeń 

fizycznych, chemicznych oraz pierwszej 

pomocy. Zapoznali się z ofertą edukacyjna 



  

 

 

PG8 oraz z zasadami rekrutacji na rok szkolny 

2016/2017. Mogli również podziwiać 

prezentacje szkolnych projektów. Natomiast 

uczniowie klas III zapoznali się z ofertą 

edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. 

 

  

KONKURS 

RECYTATORSKI 

„SŁOWO” 

 
 

Anna Domagała z kl. 2a oraz Justyna 

Ludwikowska z kl. 3e wzięły udział w konkursie 

recytatorskim „Słowo”, organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Ania 

Domagała zdobyła wyróżnienie! 

GRATULUJEMY!!! 

Konkurs 

Mitologiczny 

 
14.03.2016r. odbył się finał Szkolnego 

Konkursu Mitologicznego dla klas I. W ramach 

tego konkursu, 10.03.2016r. przeprowadzono 

test wiedzy mitologicznej. I miejsce zajęła  

Hanna Ludwik z kl. 1d, II miejsce przypadło 

Emilii Kornek z kl. 1d, III miejsce – Zuzanna 

Lewandowska z kl. 1a. W finale zadaniem 

uczniów było zaprezentowanie scenki 

mitologicznej, plakatu oraz przebrania 

w antyczne stroje.  

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy 

1d, II miejsce przypadło klasie 1a, III 

miejsce – klasa I1, IV miejsce – klasa 1c.  

GRATULUJEMY!!! 



  

 

 

Test Wiedzy o 

Józefie Piłsudskim 

 
18.03.2016r.Uczniowie klasy 3a i 3e wzięli 

udział w I Teście Wiedzy o Józefie Piłsudskim 

organizowanym przez Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. Test ten odbywał się 

na żywo z Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie.  

 

 

Kreatywni po 

angielsku 

 
 
Za nami dwa kolejne etapy konkursu 

„Kreatywni po angielsku”. W styczniu należało 

przygotować kartkę walentynkową 

z życzeniami lub wierszykiem w języku 

angielskim. Natomiast w marcu kartkę 

wielkanocną w postaci pisanki z życzeniami 

świątecznymi w języku angielskim. 

 

 Oto zwycięzcy: 

1. etap styczniowy: 

 I miejsce – Wiktoria Polan z kl. 

3d 

 II miejsce – Michał Zwoliński 

z kl. 2a 



  

 

 

 III miejsce – Kamila Drozd z kl. 

3d 

2. etap marcowy: 

 I miejsce – Zuzanna Janik z kl. 3e 

 II miejsce – Kamila Drozd z kl. 3d 

 III miejsce – Sonia Schwalbe z kl. 

2a 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

Sport 

 

 
 

 

Półfinał Mistrzostw 

Województwa w 

Piłce Ręcznej 

 

13.01.2016r. miał miejsce Półfinał Mistrzostw 

Województwa w Piłce Ręcznej – dziewcząt. 

Skład naszej reprezentacji: J. Witola, N. 

Smolarek, D. Krawczyńska, W. Polan, J. 

Smereczyńska, M. Wróbel,  N. Piasecka, P. 

Michalska, K. Drozd, J. Horbowy, D. Rimpler. 

Dziewczyny zdobyły II miejsce. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 
 

 



  

 

 

Piłka koszykowa 

dziewcząt – finały 

 
W finałach Mistrzostw Miasta Opola w piłce 

koszykowej dziewcząt nasza drużyna w 

składzie: J. Witola, N. Smolarek, D 

Krawczyńska, Z. Janik, N. Piasecka, M. Łasoń, 

W. Wojnar, K. Cebula, M. Mastalerz  zajęła III 

miejsce. 

GRATULUJEMY !!! 

 

 

 

Piłka siatkowa 

chłopców – finały 

 
16.03.2016r. miały miejsce finały Mistrzostw 

Miasta Opola w piłce siatkowej chłopców. 

Nasza drużyna w składzie: M. Fabiańczyk, T. 

Wencel, J. Batorowicz, T. Tołpa, P. M. Kwaśny, 

P. Mostowski, P. Zając, J. Dogiel, D. Janowski 

zdobyli wicemistrzostwo . 

GRATULUJEMY!!! 

 



  

 

 

Kącik kulinarny 

 
Cześć!!   

Witam was w dziale przepisów.  Tym razem dwa 

przepisy na potrawy, które możecie podać na 

stół wielkanocny. 

Życzę smacznego! 

 

 

 

Jajko w koszulce 
 
 

Składniki: 

 jajko, 

 ocet winny ok. 3-4 łyżki, 

 woda – ok. 1l, 

 szczypta soli 

 

 

Do wody dolewamy ocet winny. Na spodek 

rozbijamy jajko (delikatnie , aby żółtko nie 

pękło). Gdy woda się zagotuje,  mieszamy 

łyżką tworząc wir. W sam jego środek 

delikatnie wlewamy jajko. Gotujemy na 

małym ogniu przez minutę. Jajko wyciągamy 

łyżką cedzakową. Na koniec delikatny 

oprószamy solą.  

 

Chleb pszenny 
  
Składniki: 

 

 500g mąki pszennej, chlebowej 

 typ 720, 

letnia woda – 300ml, 

zakwas 75g (nie koniecznie) 

sól 15g oraz drożdże 25g 



  

 

 

Do miski miksera orbitalnego wsypujemy 

mąkę, drożdże, sól, zakwas i wodę. 

Wszystko miksujemy do połączenia się 

składników; zostawiamy do wyrośnięcia ok. 

25minut. Po tym czasie ciasto dzielimy na 

dwie równe części. Następnie formujemy z 

nich kulki, układamy w odstępie 15cm na 

blasze wyłożonej papierem do pieczenia, 

spryskujemy wodą i zostawimy na 10 minut 

do wyrośnięcia. Wsadzamy do nagrzanego 

piekarnika  (220°C) i pieczemy przez ok. 

10 minut, następnie zmniejszamy na 200°C 

i pieczemy przez kolejne 40-45 minut. 

 

 

Wielkanocne 

wypieki 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%c5%9bwiateczna+babka&view=detailv2&&id=21CFF330D67E3E8F2F0E6C390C65158575A53772&selectedIndex=2&ccid=amX5fHnU&simid=608028767162336410&thid=OIP.M6a65f97c79d491b10fec59cf28f74b40o0
http://www.bing.com/images/search?q=mazurki&view=detailv2&&id=A78EA5A226BD7409F20841B553F31AB7E3AE27AA&selectedIndex=14&ccid=x2xs0Dla&simid=608045513235631605&thid=OIP.Mc76c6cd0395ac0eefeaa38ce9a0e38caH0


  

 

 

Kącik 

podróżnika 

 

Northern Territory 

 The Northern Territory covers 

1 346 200 square kilometres-about one 

sixth of Australia’s total land mass. 

However, less than one per cent of 

Australia’s population live in the 

territory. 

 

 The capital city is Darwin. The 

population of Darwin is more than 

82000. 

 

 

 Aborigines and Torres Strait Islanders 

make up less than two per cent of the 

total Australian population. However, 

almost 25 per cent of the population of 

the Northern Territory identifies as 

Aboriginal. Almost 19 per cent of the 

territory’s population was born in other 

countries. Darwin is home to more than 

50 ethnic groups. 

 The major industries in the territory 

are the mining of minerals deposits, 

and the production of oil and gas – both 

off shore and on land.  The beef cattle 



  

 

 

industry is strong and tourism is the 

territory’s fastest growing industry. 

 

 

 There are two seasons in the ‘Top End’. 

Monsoonal humidity, torrential rain and 

sometimes cyclone activity feature 

during the wet season (November-April). 

During the dry season (May-October) 

there is usually no rainfall. The 

temperature is fairly stable at around 

30°C.  In the ‘Centre’, the temperature 

varies more from summer to winter 

(compared with the ‘Top End’, where 

there is little variation) with average 

summer days of 22-36 °C and winter 

days of 5-20°C. 

 

 The floral emblem of the Northern 

Territory is Sturt’s Desert Rose.  

 

 The animal emblems of the Northern 

Territory are the Wedge-tailed Eagle 

and the Red Kangaroo. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Western Australia 

 Western Australia is the largest of the 

Australian states. It occupies 2.25 

million square kilometers – the entire 

western third of the continent. Western 

Australia is bordered by the Northern 

Territory and by South Australia on its 

eastern side, and by Indian Ocean on its 

western side. The Southern Ocean is its 

southern border. 

 

 The capital city is Perth. It has a 

population of 1.3 million people – 70 per 

cent of the state’s population. 

 

 

 The major agricultural industry are 

beef, wheat and timber. The major 

industry is mining. Iron ore, bauxite, 

gold and diamonds are some of the 



  

 

 

many minerals extracted from Western 

Australia. 

 

 

 

 

 The floral emblem of Western Australia 

is the Kangaroo Paw. 

 

 The animal emblems are the Numbat 

(or Banded Anteater) and the Black 

Swan. 
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