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Witajcie drodzy Czytelnicy!
Z kolejnego numeru naszej gazetki dowiecie się jak zwykle o najważniejszych wydarzeniach
szkolnych i sukcesach naszych sportowców. W „Kąciku kulinarnym” czekają na Was kolejne ciekawe
przepisy, a w „Kąciku podróżnika” kolejne informacje o Australii. To niestety jest nasz ostatni
numer w tym roku szkolnym, więc życzymy Wam bezpiecznych, udanych oraz słonecznych wakacji.
Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia 
Redakcja gazetki szkolnej:
Uczniowie klasy 2a
Magda, Daria, Grzegorz, Jakub i Paweł
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Wydarzenia szkolne
Matematyczne Koło
Fortuny 2016

15.03.2016r.

w

odbył

się

Uczniowie naszej szkoły: Joanna Kulig z kl. 3a,

Matematyczny

dla

Ewa Broll i Kacper Dmytrowski z kl. 3e oraz

uczniów szkół podstawowych „Matematyczne

Anna Domagała z kl. 2a wzięli udział W XVI

koło fortuny”.

Wojewódzkim Konkursie Młodych Talentów

Międzyszkolny

naszej
Konkurs

szkole

Konkurs Młodych
Talentów Poetyckich

I miejsce: Grzebieniowska Julia, Szymczyszyn
Błażej z PSP nr 10 w Opolu,
II

miejsce: Stachura

Julia,

Kwiatkiewicz

Aleksander z PSP nr 8 w Opolu,
III miejsce: Białokur Michał, Praczuk Maciej

Poetyckich „Złote Pióro1”, który miał miejsce
w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej.
W kategorii gimnazja wyróżnienie otrzymała
Anna Domagała za wiersz pt. „Skrawek nieba”.
GRATULUJEMY!!!

z PSP nr 11 w Opolu.
GRATULUJEMY!!!
1

VIII Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski

31.03.2016r. miał miejsce VII Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski „Impresje’’. Nasza szkolę
reprezentowały Julia Walecko, Dominika

Gratulacje dla
drużyn Odyseuszy

Czemeres oraz Aleksandra Wawrzyńska. Julia
Walecko zdobyła wyróżnienie.
GRATULUJEMY!!!
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Nasi uczniowie,

zostali Wicemistrzami Polski

zebrań z rodzicami kiermaszy w szkole,

w 25. Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu. Ich

w trakcie

zadaniem było rozwiązanie problemu 1 „Nowe

cegiełki

życie rzeczy”. Drużyna, która rozwiązywała

uczniów (np. ozdoby świąteczne). Dochód

problem

przesyłany jest na konto Katedry.
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„Przyatakujcie

ponownie!”

oraz

których

sprzedawane

własnoręcznie

jest

również

wykonane

drużyna, która rozwiązywała problem 2 „Połów

z nich

pełen pomysłów” zajęły V i VI miejsce.

Światowych Dniach Młodzieży.

są

jako
prace

Wielu

wolontariuszami

na

GRATULUJEMY!!!

Szkolne Koło Caritas
rok szkolny
2015/2016

W tym roku szkolnym w SKC bierze udział 23
wolontariuszy. Bardzo aktywnie pracują i biorą
udział w różnych akcjach charytatywnych m.in.
zbiórki żywności, pomoc w organizacji festynu
z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z porażeniem
mózgowym, praca na rzecz odnowy Katedry
Opolskiej poprzez organizowanie w trakcie
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Odwiedziny

Światowy Dzień
Zdrowia

06.04.2016r. naszą szkołę odwiedziły dzieci
z przedszkola nr 29. Dzieci brały udział w lekcji
fizyki

i

chemii.

Wykazały

zainteresowanie tematyką zajęć.

one

duże
7.04.2016r. obchodziliśmy Światowy Dzień
Zdrowia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w prelekcji pt. „Szczęście to nic
innego jak dobre zdrowie”

przygotowanej

przez uczennice klasy 2D: M. Ibrahim, I.
Prządo

oraz

J.

Knosalę.

Na

koniec

przeprowadzono quiz, w którym I miejsce
zajęli uczniowie klasy 2d, II miejsce –
uczniowie klasy 2a, natomiast III miejsce
przypadło kl. 2c. Co więcej uczniowie tworzyli
plakaty

–

najładniejszym

został

wybrany

plakat uczennic z kl. 1d.
GRATULUJEMY!!!
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„Otwórz się na
sztukę” – projekt
realizowany wśród
uczniów klas
pierwszych

Opolskie Młode
Talenty 2016

Ania Domagała z kl. 2a została laureatką 4
Festiwalu

Artystycznego

Opolskie

Talenty 2016.
GRATULUJEMY!!!

Młode
W ramach projektu „Otwórz się na sztukę”
uczniowie kl. 1d przedstawili uczniom klas
pierwszych i drugich prezentację pt. „Na
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czym polega origami i jakie korzyści płyną z
tego rodzaju

sztuki?”. Prezentacja tematu

przyjęła formę: plakatu, wykładu, prezentacji
multimedialnej, wystawy gotowych modeli oraz
warsztatów origami.

21.04.2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w „Międzyszkolnym Konkursie Języka
Angielskiego
Opola”

dla

Gimnazjalistów

zorganizowanym

przez

Miasta
Publiczne

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu. I
miejsce zdobył Paweł Maziarz z klasy 3e, II
miejsce zajęli Magda Ibrahim z klasy 2d oraz
Szymon Faron z klasy 2a.

Sukces naszych
gimnazjalistów

GRATULUJEMY!!!

w LO 1 w Opolu
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Literacki sukces

Magda Ibrahim z kl. 2d zdobyła III miejsce
w XIV edycji konkursu literackiego „Legenda
o Opolu”. Naszą szkołę reprezentowała również
Anna Domagała z kl. 2a.
GRATULUJEMY!!!

Zajęcia z florystyki

27.04.2016r. w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
Gzowskiego

im.

Kazimierza

w Opolu odbyły się zajęcia

z florystyki. Nasi uczniowie z klasy 2a, 2d
i 3e, mogli tworzyć własne bukiety i pogłębiać
swoją wyobraźnię.
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Nagrody dla
laureatów
Wojewódzkiego
Konkursu Języka
Niemieckiego

Apel

05.05.2016r.

uczniowie

uczestniczyli w apelu

naszej

szkoły

z okazji kolejnej

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
30.05.2016r. wręczono nagrody uczestnikom
finału

Wojewódzkiego

Konkursu

Języka

Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Zarząd

Uroczystość

zorganizował

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Niemców na Śląsku Opolskim. Nasza laureatka
Katarzyna

Smolin

uroczystości.

wzięła

udział

w

tej

Kreatywni po
angielsku
7

III



miejsce

–

Magdalena

Ciesielska z kl. 2a

GRATULUJEMY!!!

Sport

Za nami dwa kolejne etapy konkursu
„Kreatywni po angielsku”. W kwietniu należało
przygotować

własną

interpretację

flagi

brytyjskiej. Co więcej, do pracy trzeba było
dołączyć

krótką

historię

flagi

brytyjskiej

w języku angielskim. Natomiast w maju należało
przygotować kartkę na Dzień Matki wraz
z wierszykiem w języku angielskim.
Oto zwycięzcy:
1. etap kwietniowy:


I miejsce – Justyna Ludwikowska
z kl. 3e



II miejsce – Zuzanna Janik z kl. 3e



III miejsce – Michał Zwoliński z kl. 2a

Coca Cola Cup –
chłopcy

2. etap majowy:


I miejsce – Zuzanna Janik z kl. 3e



II miejsce – Wiktoria Dąbrowska z kl.

23.03.2016r.

reprezentacja

2b

rozegrała

rundę

I

naszej

eliminacyjną

szkoły
turnieju
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piłkarskiego Coca Cola Cup, gdzie zajęliśmy I

F abiańczyk zo stał ró wnie ż najle pszym

miejsce

zawodnikiem szkół gimnazjalnych.

w

grupie.

W

meczu

półfinałowym

rywalizowaliśmy z gimnazjum w Tułowicach,
gdzie po zaciętej walce przegraliśmy 2:1.
W meczu o III miejsce zwyciężyliśmy 9:0.
Naszą

szkołę

reprezentowali

:

Wojtek

Aniszewski, Kamil Lukoszek, Wojtek Danielak,
Dawid

Zaremba,

Adrian

Matusz,

Tadeusz

Wencel, Paweł Dzikowski, Kamil Rzeczycki, Jan

Piłka nożna
dziewcząt

Dogiel i Maciek Wójciak.
GRATULUJEMY!!!

Podwójne zwycięstwo

06.04.2016r.

reprezentacja naszej szkoły

w piłce nożnej dziewcząt wzięła udział w I
06.04.2016r. na lodowisku „Toropol" odbyły się

etapie turnieju Coca Cola Cup. W finale nasza

Zawody Łyżwiarskie o Puchar Dyrektora ZSO nr

drużyna

I w Opolu dla szkół gimnazjalnych i średnich.

Kolonowskie

Naszą szkołę reprezentowali: Maciek

rzuty karne, które niestety przegraliśmy. II

Fabiańczyk, Mateusz Gaida, Michał Mazur i

miejsce w turnieju dało dziewczynom awans

Jakub Leśniak, którzy zdobyli I miejsce. Maciek

do następnej rundy. A oto nasza drużyna:

zremisowała
io

zwycięstwie

z

gimnazjum
zadecydowały
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Julia Witola, Dominika Krawczyńska, Natalia
Smolarek,

Zuzanna

Janik,

Kamila

Zelonka,

Patrycja Michalska, Justyna Horbowy i Milena
Mastalerz.
Dwa dni wcześniej dziewczyny grały w finale
wojewódzkim

w

piłce

organizowanym

nożnej

przez

w Komprachcicach.
zakwalifikowała

się

OZPN
Nasza

do

halowej
na

hali

drużyna

turnieju

finałowego

zdobywając drugie miejsce w eliminacjach.
Wśród

8

najlepszych

województwa

drużyn

naszego

V

miejsce.

zajęliśmy

Reprezentowały nas: Julia Witola, Dominika
Krawczyńska, Natalia Smolarek, Zuzanna Janik,
Kamila Zelonka, Patrycja Michalska, Justyna
Horbowy, Milena Mastalerz, Natalia Piasecka i
Zuzanna Jadczuk.
GRATULUJEMY!!!

08.04.2016r. odbył się finał Mistrzostw
Miasta Opola w Piłce Nożnej. Reprezentacja
naszej szkoły zajęła II miejsce. Nasi
reprezentanci to: Wojtek Aniszewski, Kamil
Lukoszek, Wojtek Danielak, Dawid Zaremba,
Adrian Matusz, Tadeusz Wencel, Jan Dogiel,
Kamil Rzeczycki, Paweł Zając i Paweł
Dzikowski. Kamil Rzeczycki został
najwszechstronniejszym zawodnikiem
turnieju.
GRATULUJEMY!!!

MISTRZOSTWA
OPOLA W PIŁCE
NOŻNEJ
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PIŁKA NOŻNA
DZIEWCZĄT

MISTRZOSTWA
OPOLA W SHORT
TRACKU

22.04.2016 odbył się finał turnieju piłki nożnej
dziewcząt.

Reprezentacja

naszej

szkoły

znalazła się wśród czterech najlepszych drużyn
Opola. Nasza drużyna zdobyła III miejsce. A
oto jej skład: Milena Mastalerz, Zuzanna
Jadczuk, Justyna Horbowy, Patrycja Michalska,
Kamila Zelonka, Dominka Krawczyńska, Natalia
Piasecka, Natalia Smolarek, Zuzanna Janik.
GRATULUJEMY!!!

27.04.2016r. odbyły się Mistrzostwa Opola w
Short

Tracku

drużynowo

w

kategorii

dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.
Nasza

drużyna

w

składzie

:

Maciej

Fabiańczyk, Mateusz Gaida, Michał Mazur,
Bartosz Caputa zdobyła I miejsce.
GRATULUJEMY!!!
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Kącik kulinarny

Pomidora i mozzarellę kroimy
w centymetrowe plastry i układamy
naprzemiennie na talerzu wraz z bazylią.
Posypujemy szczyptą soli morskiej i pieprzu
oraz polewamy oliwą.
SMACZNEGO!!!

Cześć!!
Witam was w dziale przepisów. Tym razem dwa
przepisy na potrawy, które możecie podać na
stół wielkanocny.
Życzę smacznego!

Leczo
Sałatka Caprese
Składniki:
świeży pomidor (wielkością podobny do kulki
mozzarelli),
świeża, biała mozzarella w kulce,
pieprz, sól morska (do smaku),
oliwa z oliwek (do delikatnego polania, ok.1
łyżeczka),
świeża bazylia

Składniki:
4 duże, dojrzałe pomidory bez skóry,
1 żółta papryka,
1 czerwona papryka,
1 zielona papryka,
1 łyżka koncentratu pomidorowego,
1 łyżeczka soli i cukru,
pieprz do smaku,
3 łyżki oleju,
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3 średniej wielkości cebule,
4 kiełbasy (np. śląska, podwawelska),
1 łyżeczka słodkiej i pół łyżeczki ostrej papryki
w proszku,
ok. pół szklanki wody.

Wszystkie warzywa kroimy w średniej
wielkości paski. Do garnka z grubym dnem
wlewamy olej, wrzucamy cebulę i smażymy do
momentu zeszklenia. Gdy cebula się zeszkli
dodajemy kiełbasę pokrojoną

w talarki i

Waniliowa Panna Cotta
z malinami

smażymy przez ok.4 minuty. Po tym czasie

Składniki:

dodajemy

pomidory,

chwilę

mieszamy.

250ml śmietanki 30%,

Następnie

wlewamy

wodę,

dodajemy

250 ml mleka 3,2%,

koncentrat, paprykę i ponownie mieszamy. Gdy

pół łyżeczki aromatu waniliowego,

woda w większej części odparuje, dodajemy

3 płaskie łyżki (ok.10-11g) żelatyny,

słodką i ostrą paprykę, sól,

0.5 łyżyczki oleju,

pieprz i cukier.

Całość gotujemy, aż papryka zmięknie.
SMACZNEGO!!!

3 łyżki ciepłej wody,
świeże maliny (4 sztuki na foremkę),
ewentualnie listek mięty do ozdobienia.
Do garnka wlewamy mleko, śmietankę,
aromat

waniliowy,

chwilkę

mieszamy

i

pozostawiamy na niewielkim ogniu. W tym
czasie żelatynę wsypujemy do miseczki lub
kubka i zalewamy wodą (tak, aby zakryła
żelatynę).

Przygotowaną

żelatynę
13

pozostawiamy do momentu napęcznienia. Gdy
śmietanka z mlekiem będą miały ok.86 stopni
ściągamy

z

palnika,

dodajemy

namoczoną

żelatynę i porządnie mieszamy. Foremki lub
filiżanki smarujemy lekko olejem, wlewamy

SMACZNEGO!!!!!!!!!!:-)

mleko i śmietankę, potem wrzucamy po kilka
malin i wkładamy do lodówki aż do stężenia.
Następnie wyciągamy stężały deser z foremek
poprzez zanurzenie ich w ciepłej wodzie. Panna
Cottę podajemy na białym talerzyku obłożoną
malinami i przystrojoną listkiem mięty.
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Kącik



The capital city is Adelaide. More than
one million people – 70 per cent of the
state’s population – live in Adelaide.

podróżnika

South Australia


South Australia shares its borders with
most of the other states and territories
of Australia. Queensland, New South
Wales, Victoria, Western Australia and
the Northern Territory all adjoin South
Australia.



Although South Australia is one of the
largest of the states and territories in
terms of size, most of it is uninhabited
because it is dry desert country. Less
than three-quarters of one per cent of
its total population lives in these
outback regions.
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The motor vehicle industry is South
Australia’s

largest

industry.

The

production of grapes (and related winemaking)

is

another

of

the

major

industries. Tourism is also vital to the
economy.


South Australia’s floral emblem is the
Sturt’s Desert Pea.



Victoria

South Australia’s animal emblems are the
Hairy-nosed (or Plains) Wombat and the
Piping Shrike (or Magpie).



Victoria is the smallest mainland state
– occupying only 3 per cent of the total



land mass. However, it has the second –
largest population of any state of
Australia.
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Dividing Range, the climate tends to be
warmer and drier.


Victoria’s floral emblem is the Common
Heath.



The capital city of Victoria is Melbourne.
The

population

of

Melbourne

is

approximately 3.5 million.



Victoria’s

animal

emblems

are

Leadbeater’s Possum and the Helmeted
Honeyeater.



Victoria’s

major

industry

is

food

production and processing.


Victoria

has

a

temperate

climate.

Melbourne’s average temperatures are
6-13°C in July and 14-26°C in January
and February. North of the Great
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The capital city of Tasmania is Hobart.
The

population

is

approximately

200 000 people.

Tasmania




Tasmania has a temperate climate and

Tasmania is an island situated 150

the highest average rainfall of all the

kilometres south of the most southern

Australian states. The mountainous

point of Victoria. Tasmania occupies

west receives up to 3100 millimetres

68 000 square kilometres – less than one

annually, whereas the more protected

per cent of Australia’s total land mass.

eastern half has 400-1200 millimetres
annually.


The

major

agricultural

crops

are

potatoes, other vegetables, hops and
apples. Sheep, cattle, and pigs are also
raised.


The major industries are mining and
manufacturing.
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The Tasmanian Blue Gum is the state’s
botanical emblem.



The Tasmanian ‘Tiger’ (or Thylacine), is
thought to be extinct. Two of these
creatures

are

featured

on

the

Tasmanian coat-of-arms.

Opracowano na podstawie:
www.pg8.opole.pl
www.google.pl
Spotlight on Australia Ann Dennis
http://i2.pinger.pl/pgr177/6783140c00017ce051cd9ff2/uiui.png
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