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Zima
Dzieci bardzo się zdziwiły,
Gdy za oknem zobaczyły
W chmurach jakieś
dziwne konie
I ktoś siedział tam w
welonie.

Białe gwiazdki Zima miała
I je wokół rozsypała.
Każdy pegaz swym ogonem
Pomalował szyby szronem.

To pegazy cztery były.
Chmurkę z Zimą unosiły. Zima dzieci zobaczyła
Bielusieńkie ze skrzydłami
Potrząsały w rytm głowa-

I na chmurce przybliżyła.

Chmurka lekko się uniosła,
Do pegazów ją zaniosła.
Śnieg za szybką padał
biały
I zasłonił widok cały.
Próżno dzieci do okienka
Noski swoje przyciskały.
Zbyt daleko zima była
- już jej teraz nie widziały.

Górkę śnieżną usypała:
„Czas na sanki”- zawołała!

Zimowe przysłowia
Choćby i najtęższa zima– tylko do wiosny trzyma

Wywiad z panią
Marianną Dylką

Andrzejki

Mikołajki w teatrze i kinie
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Jasełka
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Wigilie klasowe
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Bal karnawałowy
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Boże Narodzenie po wodzie– Wielkanoc po lodzie
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje
Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy
Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody

Zapraszamy do
lektury :)

Święto Niepodległości
10. listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji
Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się pod pomnikiem
Powstańców Śląskich przed budynkiem gimnazjum. Uczennice
naszej szkoły pięknym śpiewem przypomniały żołnierskie
piosenki a pani dyrektor Małgorzata Stelmach wygłosiła
przemówienie. Szczególne wrażenie na wszystkich wywarła
żołnierska salwa oddana przez żołnierzy z opolskiego batalionu.
Następnie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Uroczysta akademia przygotowana przez gimnazjalistów pod
kierunkiem pani Patrycji Wolickiej odbyła się na hali sportowej.
W programie przedstawiono w przepiękny sposób dzieje i losy
naszej Ojczyzny. W poszczególnych stacjach ukazano upadek,
niewolę, walkę i wreszcie upragnioną wolność naszego kraju.
Uczniowie i pani Wolicka włożyli wiele wysiłku w przygotowanie
tej akademii, a ich występ głęboko wzruszył zebranych.
Na koniec uroczystości pani dyrektor w pięknym
przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do
pięknej oprawy tego święta.

Wykonała: Marlena Zyzik

Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu z jedną z najbardziej lubianych nauczycielek w naszej szkole– panią Marianną Dylką.
1. Główna cecha mojego charakteru….staram się we wszystkim, co się

dzieje znaleźć sens i coś pozytywnego.
2. W przyjaciołach najbardziej cenię… to, ze cieszą się ze mną
w chwilach radości oraz to, że są ze mną, kiedy jest ciężko i ich
potrzebuję.
3. Moja główna wada… trudne pytanie, zresztą, co dla jednych
jest wadą, inni określają jako zaletę.
4. Moje ulubione zajęcie… wiele: pieczenie ciast, ogródek,
uwielbiam czytać, fotografować i podróżować.
5. Moje marzenie… długa, ciekawa podróż po wszystkich kontynentach.
6. Moja pasja… to moja praca zawodowa i fotografowanie.
7. Gdybym nie była tym, kim jestem, byłabym… dziennikarką
lub fotografem– nie lubię monotonii.
8. Gdybym mogła wcielić się w jakieś zwierzę, byłoby to…
kotek, albo większy kot– lew, niezależny i chodzi swoimi drogami.
9. Ulubiona książka… jest ich wiele, głównie historyczne.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego… to moja rodzina i
moi uczniowie.

12. Moje najzabawniejsze wspomnienie z lat szkolnych… Chodziłam do SP w kadłubie Wolnym. Grałam w szkolnym teatrze,
gdzie robiliśmy sobie różne kawały i żarty.
13. Moja ulubiona dyscyplina sportu… w telewizji: piłka ręczna, w

realnym swiecie: jazda na rowerze.
14. Kraj, który chciałabym zwiedzić… Nowa Zelandia.
15. Najchętniej słucham… Adele, Passenger oraz muzyki poważnej– koncerty symfoniczne i oratoryjne.
16. Nie cierpię ponad wszystko… u ludzi: kłamstwa i obłudy. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie– nie cierpię brukselki.

17, W zawodzie nauczyciela pracuję od… zawsze.
18. Największym problemem w pracy nauczyciela jest… zebrać
wszystkie odmienności w jednym miejscu i wydobyć z nich wszystko, co cenne, jednocześnie wskazując na to, co nie ma wartości.
19. Błędy, które najłatwiej wybaczam… to te, które ktoś popełnił
niechcący, a do tego potrafi przeprosić.

20. Ulubiony kolor… W zasadzie wszystkie, oprócz zielonego.
Z całego serca dziękujemy pani Mariannie za udzielenie tak wyczerpującego
wywiadu. Życzymy również Pani wielu sukcesów w życiu osobistym, jak i zawodowym.

24 listopada w budynku PG Zębowice klasy IV-VI świętowały andrzejki na dyskotece. Podczas imprezy można było
poznać swoją przyszłość dzięki wróżbom przygotowanym
przez uczniów, a takze przekąsić pyszne ciasta, które upiekły panie: Magdalena Rybak, Wioletta Szędzielorz i Danuta
Piguła.
Uczniowie bawili się przy muzyce DJ-a Dawida Jancika.
Dzień ten na pewno zostanie długo w pamięci uczniów,
głównie ze względu na świetną zabawę podczas dyskoteki.
Julia Jadach kl.VI

3 grudnia uczniowie klas IIa, IV, V i VI z okazji mikołajek odwiedzili Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Spektakl pt. „Królowa śniegu” olśnił wszystkich wspaniałą
grą aktorów, przepiękną, zapierającą dech w piersiach dekoracją i niezwykle wzruszającą fabułą. Podczas oczekiwania na przedstawienie, niecierpliwość dzieci zaspokoił Św.
Mikołaj częstując dzieci cukierkami.
7 grudnia klasy gimnazjalne wybrały się do kina na film
„Amy” w ramach akcji Kino na temat
Julia Jadach kl.VI

13 grudnia 2015 roku w ramach imprezy środowiskowej w
naszej szkole odbyły się jasełka pt.”Ach, co za noc” w wykonaniu uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego. Wśród
zaproszonych gości znalazły się władze gminy, przedstawiciele Rady Rodziców ,nauczyciele oraz uczniowie razem z
rodzinami.
Młodzi aktorzy w przepiękny sposób przedstawili okoliczności narodzin Chrystusa. Wśród motywów typowo biblijnych znalazły się w sztuce nawiązania do problemów dotykających ludzi współcześnie żyjących. Wymowa przedstawienia niezwykle głęboko wzruszyła zebranych gości. Na
uwagę zasługuje również przepiękna, bogata dekoracja
oraz wspaniałe kostiumy aktorów. Widzowie docenili wysiłki
dzieci oraz nauczycieli przygotowujących spektakl i nagrodzili ich gromkimi brawami. Dzięki ich pracy mogliśmy poczuć magię świąt i niezwykle radosny klimat.
Na zakończenie Pani Dyrektor gorąco podziękowała
wszystkim artystom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Złożyła również bardzo ciepłe życzenia
świąteczne.

22 grudnia 2015 roku w Zespole GimnazjalnoSzkolnym odbyły się świąteczne spotkania klas
wraz z wychowawcami. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali świąteczne stoły, stworzyli
niepowtarzalny bożonarodzeniowy klimat. Nie zabrakło kolęd, dzielenia się opłatkiem i składania
życzeń. Każdej z tych czynności towarzyszyła
ciepła, rodzinna i radosna atmosfera. Wszyscy
miło i w zgodzie spędzili ten wyjątkowy czas.

29 stycznia w naszej szkole odbył się bal karnawałowy, w którym brały udział klasy I-VI. Wspaniała zabawa
rozpoczęła się pouczającym przedstawieniem pt.
„Współczesna śpiąca królewna” w wykonaniu klasy V.
Wszystkim bardzo podobała się gra młodych aktorów.
Następnie jury wybierało najciekawsze i najpiękniejsze stroje karnawałowe. Uczniowie prezentowali przebrania ukazujące bohaterów znanych utworów literackich. Wykazali się naprawdę dużą pomysłowością. Po niedługiej przerwie ze słodkim poczęstunkiem wszystkie
dzieci wspaniale bawiły się przy niesamowitej muzyce,
którą „zapodał” pan Kamil Puchała. (DJ DEE PUSH)
Emilia Lempa, kl. VI

Z okazji nadchodzącego nowego semestru życzymy
wszystkim Uczniom wielu sukcesów w nauce, a Nauczycielom– owocnej pracy!

Przypominamy o dobrym
zachowaniu w szkole

