


Od redaktora naczelnego……………………….............................…………………………………2

Nauczyciel też człowiek………….............................……….………………………………………3

Aktualności…………………………………………………............................…………………...4,5

Co słychać w projekcie………………………………...............................……………………….....6

Kącik kulinarny ………………………………………………………………...................................7

Opowiadanie …...................................................................................................................................8

Echo przedszkola ……………..............................…………………………………………………..9

Kącik zabaw……………………………….............................……………………………………..10

Kącik j.niemieckiego………………………..............................……………………………………11

Kolorowanka dla najmłodszych…………….............................……………………………………12
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Hura, już nareszcie zima się kończy. Będzie coraz cieplej i pogodniej.
Chciałam jeszcze przypomnieć, że samorząd uczniowski zorganizował konkurs 

na najlepszą kartkę walentynkową. Nasza gazetka ma teraz kącik zabaw a nawet 
kącik kulinarny – możecie wypróbować nasze naprawdę proste przepisy. 

Polecam naszą gazetkę!

                                                                            Pozdrawiam, Jasmine Czech :)
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WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ 
PRZEPROWADZIŁA MARTA PIECZONKA

   Echo Szkoły: Dzień dobry, chciałabym przeprowadzić z panią wywiad. 
            Pani Agnieszka: Dzień dobry, cieszę się że na mnie przyszła wreszcie kolej. 

Echo  Szkoły:  Dlaczego  zdecydowała  się  pani  na  zawód  
nauczyciela?
Pani  Agnieszka:  Powiem szczerze:  nigdy nie  chciałam być 
nauczycielem. Dopiero na studiach, kiedy przeprowadzałam 
swoją  pierwszą  lekcję,  złapałam  bakcyla.  Opowiem  nawet 
śmieszną sytuację : moja pierwsza lekcja dotyczyła legendy 
„Wars  i  Sawa”.  Noc  przed  jej  przeprowadzeniem  miałam 
koszmar:  śniło  mi  się,  że  zapisuje  temat  na  tablicy  i  nie 
potrafię  zapisać  ani  słowa.  Na  końcu  tego  snu  na  głowę 
spadło mi żelazko.
Echo Szkoły: Skoro nie chciała być pani nauczycielką to kim  
chciała pani być?
Pani  Agnieszka:  Najpierw  chciałam  być  malarzem 
pokojowym,  później  pisarzem,  ale  nigdy  nie  chciałam być 
księżniczką.
Echo Szkoły: Jakie są pani marzenia?
Pani Agnieszka: Mam proste marzenia: chciałbym być zawsze 
zdrowa,  nie  ogłuchnąć  przy  was,   zamieszkać  na  stałe  w 
przytulnym mieszkanku w Opolu. 
Echo Szkoły: Traktuje pani swój zawód jak ciężką i mączącą pracę czy jest to dla pani przyjemność? 
Pani  Agnieszka:  Powiem tak:  sprawdzanie  sprawdzianów,  przygotowywanie  się  do lekcji  to  ciężka 
praca, ale oglądanie jej efektów to już sama przyjemność. 
Echo Szkoły:  Czy ma Pani jakieś inne zainteresowania, co pani lubi robić w wolnym czasie?
Pani Agnieszka: Wstyd się przyznać, ale maniakalnie lubię grać w ringo (ale niestety muszę zaczekać z  
tym na lato).  Czekam też na wydanie kolejnej części mojej ulubionej gry komputerowej.  Poza tym 
klasycznie: lubię książki, muzykę, koncerty, spacery i kino.
Echo szkoły: Jakie są pani ulubione gatunki?
Pani Agnieszka: Z literatury najbardziej lubię powieści, z filmów komedie. Jeśli chodzi o muzykę, to  
bardzo różne – lubię minimalizm (Yanm Tiersen), muzykę elektroniczną (The Knife) i oczywiście rock 
(AC/DC, Black Sabath i Thin Lizzy).  
Echo szkoły: Czy ma pani jakieś swoje dziwactwa?
Pani  Agnieszka:  Czasami  przesadzam  z  eksperymentowaniem  w  kuchni  i  wychodzą  mi  różne 
niezjadliwe obrzydliwości. Mam też słabość do kolorowych części garderoby, ale to każdy naszej szkoły 
widzi. 
Echo szkoły: Jak trafiła pani do naszej szkoły?
Pani Agnieszka: Trochę przez przypadek – to stowarzyszenie znalazło mnie i zaprosiło do współpracy.
Echo Szkoły: Co się pani podoba w tej szkole, co by pani zmieniła?
Pani  Agnieszka:  Podoba  mi  się  wszystko:  to,  że  sale  są  małe,  uczniowie  są  grzeczni,  grono 
pedagogiczne sympatyczne.
Echo Szkoły: Dlaczego zdecydowała się pani prowadzić koło dziennikarskie?
Pani Agnieszka: Kiedyś byłam dziennikarzem i chciałam też was tym zarażać.
Echo Szkoły: Dziękuję za rozmowę.



 Rosenmontag
Am  Montag  den  20.  Februar  2012 
organisierten  die  Kinder  aus  der 
Grundschule und aus dem Kindergarten 
in  Raschau  einem  Rosenmontagszug. 
Alle waren bunt verkleidet: man konnte 
viele  Mäuse,  Clowns  und 
Hampelmänner  sehen,  aber  auch  ein 
Löwe begleitete uns. Zuerst gingen wir 
singend durch unser  Dorf  und sangen 
dabei  Karnevalslieder  und  verteilten 
Süßigkeiten.  Aber  das  war  erst  der 
Anfang. 
Danach  fuhren  wir  nach  Tarnau  zur 
Gemeindeverwaltung, um das Gebäude 
zu  stürmen.  Nach  dem  kulturellen 
Programm übergab uns der Gemeindevorsteher, Herr Krzysztof Mutz, den Schlüssel der Gemeinde 
und führte uns durch das Gemeindegebäude. Vor Freude haben wir jedes Zimmer mit Konfettis, 
Luftschlangen und Luftballons  geschmückt.  Alle  hatten  einen Riesenspaß und kamen glücklich 
nach Raschau zurück.

Von: Nicole Mazur

    Rosenmontag 

W poniedziałek 20.02.2012r. o godzinie 13:00, odbył się 
„Rosenmontag”.
 Na początku poszliśmy na obchód po Raszowej zaczynając od szkoły a kończąc na ul. Damrota. 
Oczywiście  byliśmy  przebrani  i  pomalowani. 
Następnie  pojechaliśmy  autobusem  do  Urzędu 
Gminy, który znajduje się w Tarnowie Opolskim. Na 
miejscu  Manuela  Czech  odebrała  klucze  wójtowi. 
Następnie  oglądaliśmy  wszystkie  biura.  Jasmine 
Czech oraz Paulina Kalla rozdawały cukierki, a  inne 
dzieci rozrzucały serpentyny i konfetti. Był  z nami 
także  lew  (Dominika  Czarnecka).  Wszyscy 
uczestnicy  otrzymali   poczęstunek,  w  Urzędzie 
Gminy  dostaliśmy  wafelki,  a  w  szkole  pączki  z 
herbatą. 

Bawiliśmy się świetnie.
  



          

Wir wollen gesund sein!!! 
Im Rahmen des Deutschunterrichts beschäftigte sich die 6. Klasse mit dem Thema Sport. 
Sie  haben  sich  die  Frage  gestellt:  "Warum soll  man  Sport  treiben?".  Am Ende  entstand  eine 
Kampagne, die alle dazu bewegen soll, sich mehr zu bewegen. 

Unten sehen wir die Ergebnisse von zwei Schülerinnen.

Sport macht uns fit! 
Willst du gesund sein?  Machst du alles, um eine tolle Figur zu 
haben? Ich habe für dich ein interessantes Angebot. Du musst nur viel 
trinken, Obst und Gemüse essen, aber auch viel schlafen. Jedoch das 
wichtigste ist Sport zu treiben. 

ALSO LOS! Beweg dich!   Man darf nicht ein paar Stunden pro Tag 
am Computer spielen oder fernsehen. Du kannst auch mit deiner 
Familie oder deinem Hund spazieren gehen, Rad fahren, laufen oder 
Fußball spielen - das alles ist SPORT!. 

Und wenn es Winter ist, dann kannst du Ski fahren oder Schlittschuh 
laufen. 
Das macht wirklich Spaß!!!

 Die Lösung: viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen.
     von: Nicole Mazur
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Sport Alarm!!!
Sitzt du den ganzen Tag am Computer? Siehst du viel fern? Liest du 
viele Bücher oder schläfst du viel? Aber du treibst keinen Sport?

Mein Rat ist es: 

Geh aus dem Haus raus!

Triff dich mit deinen Freunden! Geh mit ihnen spazieren!

Mach im Sportunterricht mit!

Das macht wirklich Spaß, du wirst dich besser fühlen und 
glücklicher sein! 

       von: Paulina Pytel
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W tym miesiącu projekt o nazwie 
,,Obywatel ś. w globalnym świecie" prowa-
dziła pani Agnieszka Zbytnik. Na tym projek-
cie dowiedzielismy się, jaki powinien być do-
bry obywatel świata. Wiemy też, czym jest 
globalizacja oraz mieliśmy okazję na to, żeby 
przekonać się, że wszyscy ludzie mają coś 
wspólnego ze sobą. Podczas pierwszego dnia 
graliśmy w grę ”Kto, tak samo jak ja ...” - to 
ona pokazała nam, jak wiele nas łączy. Na-
stępnego dnia podzieliliśmy się w grupy i pi-
saliśmy co mają ze sobą wspólnego wszystkie 
dzieci z całego świata. Wypełnialiśmy też an-
kiety - jakie są problemy i korzyści tego co robimy dla świata. W dniu projektowym 
podzieliliśmy się na trzy grupy. Pierwsza- robiła manekina, czyli dobrego obywatela 
Ś. Druga -pisała na balonach i kamieniach problemy i korzyści, a trzecia -robiła kar-
teczki, które doklejała do manekina – było na nich napisane, co każdy z nas  powi-
nien robić dla świata. Gdy już skończyliśmy wygłosiliśmy wszyscy ,,MANIFEST". 
W ostatnim dniu zrobiliśmy podsumowanie wszystkiego, co robiliśmy do tej pory i 
tak się skończył cały miesiąc projektu.

   

W klasach 1-3 projekt o 
nazwie  ,,A czas  płynie"  prowadziła 
pani Dorota Mientus. Dzieci uczyły 
się jakie są godziny, jakie mogą być 
rodzaje zegarów i jakie były kiedyś a 
dziś.  W  dzień  projektowy  dzieci 
zrobiły makietę, która przedstawiała 
Raszowę w przyszłości. 

Przygotowała: Jasmine Czech



LODY 
ŚMIETANKOWE

składniki:
• 1 szklanka kremówki
• 1 szklanka śmietanki fix
• 1,5 szklanki mleka
• 2 śnieżki (lody)
• 1 szklanka cukru
• 2 łyżki wody
• 3 jajka

1. Ubić jedną szklankę kremówki razem 
z jedną szklanką śmietanki fix.
2. Osobno ubić 1,5 szklanki mleka z dwoma śnieżynkami.
3. Jedną szklankę cukru zagotować razem z dwoma łyżeczkami wody.
4. Ubić jajka.
5. Jajka miksować i wlewać stopniowo gorący cukier.
6. Gdy ostygną dodać ubite mleko i śmietanę.

                            SAŁATKA OWOCOWA
składniki:

• 2 banany
• 3 mandarynki
• 2 jabłka
• 2 kiwi
• 1 kiść winogron
• puszka ananasa
• puszka brzoskwiń
• sok z cytryny
• bita śmietana
• 1 wisienka

1. Pokroić wszystkie owoce w kratkę i 
wsypać je do miski.
2. Polać sokiem z cytryny.
3. Na górę sałatki dać bitą śmietanę a na bitą śmietanę położyć wisienkę.

Przygotowała: Izabela Nieświec



Niedawno w naszej szkole odbył się konkurs na opowiadanie. 

5 zwycięzców pojedzie na festiwal filmowy Opolskie Lamki. 

W tyn numerze prezentujemy pierwsze zwycięskie opowiadanie.

Jestem Superbohaterem – oto jeden dzień mojego życia

Gdy rano obudziłem się,  jak  zwykle  założyłem swoje  gałki 

oczne, ubrałem perukę i przytwierdziłem jedną nogę, ponieważ podczas 

wczorajszej akcji się ubrudziła, więc musiała być w super-naprawiaczu przez całą noc. Gdy już 

chciałem wziąć oranżadnik  (u was: prysznic) zadzwonił alarm. Alarm był skądś dziwnie daleka, 

więc szybko pośpieszyłem na pomoc.

Kiedy mój statek zawiózł mnie na miejsce, byłem w ciemnej jaskini na szczęście. Dobrze, 

że miałem bezprzewodową żarówkę. Okazało się, że to Klark wzywał pomocy, ponieważ zgubił się 

w jaskini, a w dodatku skończyło mu się światło. Gdy zapaliłem moją żarówkę Klark zaczął się 

śmiać, chociaż nie wiedziałem z czego, dopiero później powiedział mi, że jestem boso i w piżamie.  

Nawet, jeśli na co dzień Klark był śmieszniejszy, to i tak dzisiaj bardziej śmialibyście się ze mnie. 

Klark to potworek o dwóch różnej długości nogach, małym tułowiu i trzema dużymi uszami. Oczy 

Klarka znajdowały się na jego uszach, więc jak się domyślacie miał ich 1,5 pary. Wziąłem pacjenta  

na  mój  statek  i  długo  wyjeżdżaliśmy z  jaskini,  gdy nagle  znowu dostałem alarm.  Na  ratunek 

poleciałem razem z Klarkiem, było to w Rawandeji słodkiej. Na pomoc wzywała fabryka liloladek, 

ponieważ maszyna uległa awarii, a na jutro było potrzebne około 10000 liloladek. Szybko wziąłem 

się do pracy nie zwracając uwagi na śmiech pracowników. Po długiej obserwacji robota okazało się, 

że ma pęknięte serce, więc posmarowałem je klejem i wszystko było dobrze. Odwiozłem Klarka do 

domu,  później  wstąpiłem  do  sklepu  po  gazetę  i  pojechałem  do  bazy.  Gdy  zacząłem  czytać 

czasopismo, na str.119 zobaczyłem filmik przedstawiający mnie siedzącego za kierownicą  statku 

(oczywiście  w  piżamie).  Kiedy  zobaczyłem  autora  tego  filmu,  to  się  bardzo  zdenerwowałem. 

Oczywiście był to Klark. Nagrał mnie, gdy wyjeżdżaliśmy z jaskini i umieścił film w gazecie.

Na  szczęście  tego  dnia  nie  było  więcej  alarmów,  a  do  Klarka  zadzwoniłem  i 

wszystko sobie wyjaśniliśmy.

 Alicja Lis



Wywiad z naszym przedszkolakiem miesiąca - 

Dominikiem  Smykiem. 

Redakcja Echa Szkoły: Jak Ci się podoba w przedszkolu? Dlaczego?

Dominik Smyk: Jest super, ponieważ się fajnie bawi.

Redakcja Echa Szkoły: Masz przyjaciół? Jakich?

Dominik Smyk: Mam, to  Kamil, Maciek i Magdalena.

Redakcja Echa Szkoły: Jaką bajkę lubisz oglądać najbardziej? Dlaczego?

Dominik Smyk: Wszystkie, ale najbardziej ,,Myszkę Miki’’,  bo ma fajne uszy.

Redakcja Echa Szkoły: Czym lubisz się bawić najbardziej? Dlaczego?

Dominik Smyk:  Żołnierzykami, bo one stoją.

Redakcja Echa Szkoły: Czym się interesujesz?

Dominik Smyk: Budową.

Redakcja Echa Szkoły: Kim chcesz 

zostać w przyszłości? Dlaczego?

Dominik Smyk: Żołnierzem lub 

wojskowym, bo tam są czołgi.

Redakcja Echa Szkoły: Lubisz 

słuchać muzyki? 

Dominik Smyk: Tak, ponieważ jest 

fajna.

Redakcja Echa Szkoły: Dziękujemy 

za wywiad!

Dominik Smyk: Proszę.

Wywiad przeprowadziły: Natalia Figura i Nicole Mazur



1.Kto to jest i czym się wysławił(a)? Podaj (pełne) imiona i nazwiska.

                  

............................................      .....................................         ...................................

............................................      .....................................         ....................................

2. Odgadnij rebus, następnie rozwiązanie wpisz do miejsca zaznaczonym kropkami

(tylko imię)  (ale jeden) +SKA
............................................................................

3. Ilu Polaków otrzymało nagrodę „Nobla” z literatury? Wypisz ich nazwiska.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Przygotowała: Dominika Czarnecka



 I. FRŰHLINGSBLUMEN.  Wie heißen diese Blumen? Die Wörter unten helfen dir dabei.

  II. FRÜHLINGSRÄTSEL                             

     

III. LACH DOCH MAL! ;)

 

................................................. ................................................. .................................................

................................................. ................................................. .................................................

die Tulpe        das Veilchen          das Gänseblümchen           der Krokus        das Schneeglöckchen        die Narzisse 

"Eine Mutter bringt ihre Zwillinge Tim und 
Tom ins Bett. Der eine lacht und lacht, da 
fragt die Mutter: „Warum lachst du denn 
so?“Darauf antwortet der: „Du hast Tom 

zweimal gebadet und mich gar nicht.“
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"Stehen zwei Schafe auf der Wiese. Da sagt 
das eine Schaf: „Mäh!“

Darauf sagt das andere Schaf: „Mäh du 
doch!“
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