




                              

GAZETKA SZKOLNA:  Miała pani jakieś 
plany na wakacje, czy zostały one 
zrealizowane?
PANI SABINA : Chciałam wyjechać  za 
granicę do Niemiec, ale wydarzyło się w tym 
czasie wiele zaskakujących rzeczy i wyjazd 
nie doszedł do skutku.  
GAZETKA SZKOLNA: Czy wakacyjne 
plany były związane z pani hobby?     
PANI SABINA : Raczej nie. Jestem 

kolekcjonerką.   
GAZETKA SZKOLNA: Czy lubi pani jakąś gwiazdę? 
PANI SABINA : Bardzo lubię piosenki Michaela Jacksona.
GAZETKA SZKOLNA:  Czy ma pani swoje ulubione media 
(gazetę, radio, program telewizyjny)?                                
PANI SABINA :  Uwielbiam słuchać albo RMF FM albo radio 
ZET. Lubię czytać ciekawe artykuły.      
GAZETKA SZKOLNA: Czy ma pani swoje zwierzątko?  
PANI SABINA : 6 kotów  
(w tym 3 malutkie) i 1 psa. Bardzo je kocham są to straszne 
„przytulaki”.      
GAZETKA SZKOLNA: Jaka  jest pani ulubiona potrawa ?  
PANI SABINA : Uwielbiam kotlety z selera i surówki. Jestem 
wegetarianką.   
GAZETKA SZKOLNA: Czy zajęła pani 1 miejsce w jakimś 
konkursie?   
PANI SABINA : Brałam udział w konkursach matematycznych i strażackich. Razem z moją drużyną 
zdobyliśmy wiele medali.   
GAZETKA SZKOLNA:  Jaka była pani ulubiona szkoła?     
PANI SABINA : Najmilej wspominam liceum w Strzelcach Op. 
GAZETKA SZKOLNA: Czy chciała pani zostać kimś innym?   
PANI SABINA : W dzieciństwie chciałam zostać piosenkarką, księżniczką.
GAZETKA SZKOLNA: Jak trafiła pani do naszej szkoły?
PANI SABINA : To był przypadek.
GAZETKA SZKOLNA: Czemu  została pani nauczycielką?
PANI SABINA : Czułam w sobie powołanie.
GAZETKA SZKOLNA: Czy lubi pani swój zawód?
PANI SABINA : Zdecydowanie tak.
GAZETKA SZKOLNA:  Jakie lubi pani stawiać oceny?
PANI SABINA : Uwielbiam stawiać oceny sprawiedliwie. Lubię piątki. 
GAZETKA SZKOLNA: Dziękujemy za rozmowę  

Rozmowę przeprowadziły Iza Nieświec i Marta Pieczonka  



Raszowskie dożynki
W tym roku gospodarzem dożynek gminy Tarnów Opolski 

była Raszowa. Ulicami wsi przeszedł dziś barwny korowód 

z koronami dożynkowymi i dowcipnymi przebierańcami. 
Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się w sobotę Turniejem Sołectw, a 

pierwszy dzień zakończyła, trwająca prawie do 3 nad ranem, zabawa taneczna.

Ulicami wsi przeszedł dziś barwny korowód z koronami dożynkowymi 

i  dowcipnymi  przebierańcami.  "Nawet  Unia  niech  się  schowa,  gdy  zdrową  żywność  wystawi 

Raszowa” - głosił jeden z transparentów. 

Tradycyjny  bochen  chleba  przekazali  wójtowi 

Krzysztofowi  Mutzowi  Bernadetta  i  Waldemar 

Nieświecowie. 

Dożynki  w  Raszowej  miały  też  charakter 

międzynarodowy.  Honorowym  gościem 

uroczystości  był  Frank  Perskie,  burmistrz  Bad 

Blankenburg z Turyngii w Niemczech, miasta, z 

którym gmina Tarnów Opolski utrzymuje od lat 

kontakty kulturalne. 

Przygotowała Sandra Kurda



          We wrześniu klasy 4- 6 zaczęły realizować projekt 

o nazwie: „Jak wpływać na gminę”. Odwiedziliśmy 

Tarnów Opolski, by zobaczyć, jak wygląda praca w 

Urzędzie Gminy.

Po tym budynku oprowadzał nas sekretarz gminy – pan 

Krystian Wojtala. Nie mieliśmy przyjemności zobaczyć 

pana wójta przy pracy, lecz zobaczyliśmy jego gabinet. 

Poznaliśmy także zastępcę wójta -  pana Piotra Koziola. 

Wszystkim podobał się pokój do ślubów cywilnych. 

W dalszej części projektu wcieliliśmy się w rolę 

ankieterów, którzy zbadają poziom zadowolenia 

mieszkańców. Chodziliśmy po domach i spisywaliśmy 

ankiety. Przed nami jeszcze tylko występ na sesji Rady 

Gminy – zaprezentujemy tam wnioski z naszych ankiet.

W 

klasach 1-3 we wrześniu realizowano projekt o 

tytule ,,O czym szumią drzewa”. Dzieci poznały na 

nim drzewa, ich liście oraz owoce. Projekt 

prowadziła pani Dorota Mientus.

 Jasmine Czech 



       Pamiętniki 
wampirów

Serial opowiada historię młodej 

dziewczyny - Eleny Gilbert (Nina Dobrev), która może mieć każdego 

chłopaka. Gdy w jej szkole pojawia się tajemniczy Stefan, za cel obiera 

sobie zdobycie go, jednak on okazuje się odporny na jej wdzięki. Wkrótce jednak będzie musiał 

chronić ją przed niebezpiecznym i żądnym zemsty Damonem - jego bratem - który przypomina 

Stefanowi o swoim istnieniu. Jeden jest dobry, drugi zły. Bracia walczą o jej duszę i o dusze jej 

przyjaciół, rodziny oraz mieszkańców jej rodzinnego miasteczka.                                        

napisała Izabela Nieświec          

Lubisz filmy fantasy? O smokach, czarach i czasach dawnych i złych władców, np. Galbatorixa? O 

tym właśnie opowiada ta historia. Młody, siedemnastoletni chłopak zwany Eragon, na polowaniu 

zauważył    dziwny, niebieski kamień. Po jakimś czasie z kamienia wykluł się młody smok. Po 

wielu ćwiczeniach, nauczył się latać. Eragon nazwał smoka Saphira [Zafira]. Młody chłopak  po 

stracie ukochanego wuja, zabitego przez sługi Durzy [Darza], który służył 

złemu władcy, postanowił się zemścić. W trakcie wyprawy do Verdenów z 

prośbą  o  pomoc  zabicia  władcy  i  Darzy,  Eragono wi  przyśniła  się 

uwięziona przez Durzę księżniczka. Elfów- Aria (powietrze). Postanowił 

zawrócić i uwolnić ją. Udało mu się, mimo że, Durza najpotężniejszy z 

magów,  stanął  przed  nim.  Eragon  w  ostatku  tchu,  wypowiedział, 

nieświadomie zaklęcie, które sprawiło ,że Durza zemdlał. Zdążył uciec z 

księżniczką jednak  jego przyjaciel zastał poważnie ranny i umarł. Eragon 

postanowił, że zabije Darzę i władcę za wszelką cenę. Chcesz dowiedzieć się co było dalej? Kto 

zwyciężył? To oglądnij ten film. 

Przygotowała : Dominika Czarnecka 



 
Zad.1.

Napisz w języku niemieckim co obchodzimy 14 października?

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

Zad.2.

Przetłumacz na język niemiecki:

słońce-

chmura-

drapacz chmur-

książka-

dom-

drzewo-

trawa-

piłka-

Zad.3.

Napisz gdzie znajduje się piłka.
  

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



1. Popraw zdania tak, aby były prawdziwe.

I live in London.

Idon't live in London.I live in Warsaw.

1 I go to school in France.

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

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

2 School starts at 11a.m.

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

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

3 After school I go to bed.

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

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

4 I have chocolate for lunch.

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

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

2 Co lubisz i czego nie lubisz robić?

Dokończ zdania.

I love doing the shopping.

I love...............................

I like................................

I don't like........................

I hate..............................

                                          Napisała

Izabela Nieświec



Rozwiąż zagadki:
przygotowała Sandra Kurda

Dzieci  najczęściej  na nim grają 

….......................................................................................................

Jest przyjacielem człowieka  i mieszka w budzie    

….......................................................................................................

Pasą się bardzo   często w górach

….......................................................................................................

Jest żoną koguta i  znosi jajka

….......................................................................................................

Ma cztery, równe  boki

….......................................................................................................

Drzewo na którym  rosną jabłka

….......................................................................................................

Odczytujesz na  nim godzinę

….......................................................................................................

 Nosisz w nim książki  do szkoły

….......................................................................................................

Ubierasz na głowę gdy jest zimno 

….......................................................................................................

Rolnicy koszą  nim zboża

….......................................................................................................






