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                20 LAT TEMU POWSTAŁA ”NASZA SZKOŁA” W OPOLU !

To wyjątkowy rok i wyjątkowy, bo pierwszy,
 numer naszej gazetki „Gryzmołek”. 
 W pierwszym numerze między innymi:
· Wywiad z Panią Dyrektor mgr Małgorzatą     
 Jendrysik  (str.2)
· Kącik filozoficzny
· Osiągnięcia naszych uczniów
· Ciekawostki o kosmosie
· Humor i łamigłówki
   Zachęcamy Was do czytania!

NASZE SUKCESY
Nadchodzi koniec I semestru
roku szkolnego 2019/2020.
To dobry czas na
podsumowania. Tutaj
zajmiemy się tylko Waszymi
sukcesami ;-) Osiągnięcia
naszych uczniów na str.3.
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Rozmowa „Gryzmołka” z Dyrektor "Naszej Szkoły" 
Panią Małgorzatą Jendrysik

Z okazji Jubileuszu 20-lecia „Naszej Szkoły” zapytaliśmy Panią Dyrektor o jej refleksje i wspomnienia związane z naszą szkołą. W imieniu redakcji
wywiad przeprowadziła Julia z klasy VIb. 
Julia: Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazła Pani Dyrektor czas na udzielenie wywiadu do gazetki szkolnej. Przed nami uroczystość
dwudziestolecia szkoły. Co Panią Dyrektor skłoniło do stworzenia tego miejsca?
Pani Dyrektor: Przede wszystkim chciałam, aby moje dzieci chodziły do szkoły innej niż wszystkie. Do szkoły, w której bardzo ważne jest życie szkoły, w
której coś się dzieje oprócz nauki. Nauka jest bardzo ważna, ale to, czego uczymy się właśnie pomiędzy jest, uważam też bardzo ważne i przydatne
potem w życiu. Chciałam stworzyć szkołę tak naprawdę dla moich osobistych dzieci, a że przyłączyły się  jeszcze inne, to jestem z tego bardzo
szczęśliwa.
J:Wszyscy chcieliby czegoś więcej się o Pani Dyrektor dowiedzieć. Jakie są Pani zainteresowania?
P.D.: Dzień dobry. Bardzo mi miło, że uczniowie są zainteresowani , co robię poza pracą zawodową, która nie ukrywam jest również moja pasją.
Bardzo lubię wszystkie zajęcia sportowe, między innymi  grać w tenisa. Bardzo lubię chodzić na spacery z moimi czworonogami, pupilami, a także
słuchać muzyki, czytać książki. Bardzo lubię jeździć na nartach, a latem na rowerze- najczęściej podczas weekendu  tak spędzamy wolny czas.Myślę,
że wymieniłam najważniejsze moje zainteresowania.
J:Jaki jest Pani znak zodiaku?
P.D.: Bliźnięta. I sama nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo z jednej strony wiem, że jestem spokojna, a z drugiej mam ciągle nowe pomysły, które chcę
realizować w szkole.
J: Jak spędza Pani wolny czas?
P.D.: W tygodniu, po szkole wychodzę na spacer, aby się wyciszyć, uspokoić, a po tym dopiero przystępuję do obowiązków domowych.
J:Co jest Pani największym marzeniem jako dyrektora szkoły i prywatnie?
P.D.: Od zawsze, od pierwszego dnia, największym moim marzeniem  były sukcesy moich uczniów. A także to, żeby z radością i uśmiechem
przychodzili do szkoły i żeby wszyscy czuli się w niej bezpiecznie.
J:Jakie jest Pani motto życiowe i zawodowe?
P.D.: Nie mam takiego jednego motta, ale w razie problemów, których nie brakuje w dorosłym życiu, uważam, że z każdej sytuacji są przynajmniej dwa
wyjścia.
J: Jaki jest Pani ulubiony przysmak i jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
P.D.: Ech, tutaj będzie kłopot, dlatego, że ja w zasadzie lubię jeść wszystko i mało potraw mi nie smakuje, ale chyba najbardziej lubię desery lodowe
połączone z bezami, truskawkami i polewa czekoladową.
Jeśli chodzi o ulubione przedmioty to oczywiście bardzo lubiłam zajęcia sportowe. Nie wiem, czy miałam swój ulubiony. Chyba to był język polski.
J:Pytanie od chłopców z naszej redakcji. Jakim samochodem Pani jeździ?
P.D.: No, niestety jestem samochodziarą i bardzo lubię samochody. Obecnie jeżdżę Porsche Macan.
J: Z czego jest Pani najbardziej dumna?
P.D.: Sama nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale chyba z tego, że mam trójkę zdrowych, fajnych dzieci. Mam kochających mnie
rodziców i bardzo fajną pracę zawodową.
J: Co udało się zrealizować z tego, co Pani planowała?
P.D. : Bardzo lubię wymyślać nowe projekty i mam w głowie ciągle mnóstwo nowych pomysłów. Jeśli chodzi o szkołę to staram się je wybierać  tak, aby
najwięcej korzyści z nich czerpali uczniowie. Te wybieram do realizacji. Jak już się czegoś podejmę to staram się to dopiąć na ostatni guzik.
J:Może na zakończenie naszego wywiadu opowie nam Pani jakąś ciekawą lub śmieszną historyjkę z dwudziestoletniego życia „Naszej
Szkoły”, która szczególnie Pani utkwiła w pamięci.
P.D.: Tak, było wiele takich historii. Szczególnie jedna taka utkwiła mi w pamięci i pewnie już zawsze będę ja pamiętała. Było to bardzo dawno temu.
Przygotowywaliśmy z dziećmi jasełka i w zasadzie wszystko było już dopięte na ostatni guzik. Jednak nasze plany zepsuł fakt, że pani, która wtedy
prowadziła zajęcia muzyczne i grała na pianinie, akurat musiała udać się na porodówkę. W związku z tym nie było nikogo, kto mógłby nam zagrać na
pianinie podkład muzyczny do kolęd. Jakoś nasza pani Iwonka szybko zorganizowała  inną panią na zastępstwo. Już nie było czasu zrobić próby, więc
ta pani przyszła i rozpoczęliśmy występ dla rodziców. Okazało się, że ta pani nie umie grać! No i po prostu moje dzieci patrzyły na mnie, ja na nich i tak
rozpoczynaliśmy pięć razy, bo myśleliśmy, że  ta pani już zacznie grać. Oddechy wzięte, chęć do śpiewania jest ogromna, a tu taka niespodzianka.
Wybrnęliśmy z tego i zaśpiewaliśmy  a capella.
J: Dziękuję bardzo.
P.D: Ja również bardzo dziękuję.
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                               NASZE SUKCESY – I SEMESTR

JĘZYK POLSKI
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego zakwalifikowali się: Maksym, Blanka i Jan z VIII a oraz Martyna,
Iga, Katarzyna, Helena i Zuzanna z kl.VIII b.
MATEMATYKA
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki zakwalifikowali się:
Jan I Michał z kl.8a.
JĘZYK ANGIELSKI
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego zakwalifikowali się: Bartosz, Anastasia, Martyna, Paweł i Kinga
z VII a oraz Helena, Katarzyna, Katarzyna, Marta, Martyna, Paweł, Piotr i Zuzanna z 8b.
JĘZYK NIEMIECKI
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego zakwalifikowała się Martyna z 8b.
FIZYKA
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki zakwalifikowali się: Aleksandra, Katarzyna, Marta, Paweł, Piotrek i Zuzanna z
8b.
CHEMIA
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii zakwalifikowali się: Marta, Paweł i Piotrek z 8b.
GEOGRAFIA
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii zakwalifikował się Piotr z 8b.
INFORMATYKA
Do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z informatyki zakwalifikował się Kacper z 8b.
SPORT
Badminton drużynowy kl.4-8
II miejsce na Mistrzostwach Opola w badmintonie drużynowym Szymon z 7a i Paweł z 7b
Biegi przełajowe drużynowo I miejsce Miasta Opola
Piotr 3a, Wojtek 3a, Filip 3b, Jan 5c, 
Badminton drużynowo klas 5-6
IV miejsce w Mistrzostwach Opola
Kamil 6b, Paweł 6b
XXIX TURNIEJ JUDO IM.A.REITERA W GDAŃSKU
Fabrycjusz, kl.VIII b, w kategorii U-15/66
SZTUKA
Klasa Ic otrzymała dyplomy za udział w konkursie " Lodówka wymyślona na nowo-rozwiązanie przyszłości"- konkurs wzorniczy dla klas I-III.
Już niedługo dotrą też drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkim naszym kolegom i koleżankom serdecznie gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki za, mamy nadzieję, przyszły olimpijczyków. II
etap konkursów przedmiotowych już w styczniu 2020 r. 
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KĄCIK LITERACKI

Są wśród nas tacy, którzy mają zdolności literackie. Zachęcamy uczniów do przynoszenia swoich tekstów.
W tym numerze prezentujemy cz.1.  opowieści autorstwa Jakuba z Vb .  Ciąg dalszy w następnym numerze „Gryzmołka”.

HALLOWEEN

 Rozdział I
  Była ciemna, halloweenowa noc, gdy trójka dzieci kończyła obchód po domach miasteczka Lestershe.
- Jeszcze jeden dom i mamy cale miasto! – Ucieszyła się Anna.
-No właśnie, jeszcze jeden- zawtórował jej Wojtek.
  Ania, Wojtek i Hubert doszli do ostatniego domu. Brama była pokryta rdzą, a dzwonek tak brudny, że Hubert musiał wcisnąć guzik patykiem. Minęło
około pięć sekund i furtka otworzyła się z okropnym trzaskiem.
- Nie wiem, czy warto tam wchodzić – powiedziała wystraszona Ania.
- Wejdźmy, może znajdziemy tam coś ciekawego – odpowiedział Wojtek.
  Dzieci powoli weszły do dużego ogrodu zarośniętego chwastami. Podeszły do drzwi piętrowego domu i zapukały do drzwi. Drzwi, przeraźliwie
skrzypiąc,  same się otworzyły. W środku było ciemno. Jedynie blask księżyca lekko oświetlał wnętrze. Wchodzili po kolei do każdego pokoju, ale
wszystkie były puste. Na ścianie ostatniego pokoju, do którego weszli, widniał napis: „Zakon Linexu”.
- Spójrzcie, tam są schody – powiedział, coraz bardziej wystraszony, Wojtek.
Na schodach leżał rozpruty, pluszowy miś… Dzieci weszły na górę. Były tam cztery pomieszczenia. Jedno było otwarte. Wśrodku stała pralka, a niej
leżał topór. Oni jednak się tym nie zrazili i postanowili się rozdzielić. Wojtek poszedł na lewo, a Ania z Hubertem weszli do pokoju po prawej stronie.
Ania i Hubert szybko wyszli z pokoju, bo było tam zupełnie pusto. Postanowili zobaczyć, co odkrył Wojtek. Po drodze zauważyli, że toporka nie ma już
na swoim miejscu.
-Zniknął!- Krzyknął Hubert.
-To nie jest zwykły dom- powiedziała wystraszonym głosem Ania.
-Idziemy po Wojtka i wracamy szybko do domu!
  Weszli do pomieszczenia, w którym powinien być Wojtek, lecz zamiast niego był tam starszy pan, który siedział na bujanym fotelu. Dzieci zaczęły
zbiegać po schodach. Wojtka nigdzie nie było, a na samym dole pod schodami leżał rozpruty miś. Hubert przewrócił się, a przerażona Ania wybiegła z
domu.
 (…) cdn

RYSUJEMY, MALUJEMY

Wszystkich uczniów zachęcamy do przekazywania swoich prac osobiście lub na skrzynkę mailową wskazana w stopce redakcyjnej. Już niebawem
ruszamy z konkursami J

                            KLUB MŁODYCH TWÓRCÓW
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SPORT – NASI IDOLE
W tym cyklu artykułów będzie mowa o polskich i zagranicznych gwiazdach,  które są naszymi idolami. Na początek prześwietlimy sobie biografię 
naszego polskiego sportowcy Roberta Lewandowskiego.

Lewy urodził się 21 sierpnia 1988r. w Warszawie. Dorastał w podwarszawskim Lesznie. Lewandowski miał ojca Krzysztofa i matkę Joannę
Lewandowskich oraz siostrę Milenę. Idol posiadał również suczkę Kokę rasy bokser. W podstawówce był od wszystkich o głowę niższy, ale za to teraz 
jest bardzo wysoki.

Kariera juniorska:  Varsovia Warszawa (1997-2004), 

Delta Warszawa (2005),  Legia II Warszawa (2005-2006)
Kariera seniorska:  Znicz Pruszków (2006-20008),
Lech Poznań (2008-2010),  Borussia Dortmund (2010-2014),
Bayern Monachium (2014-do dziś)
Nasz reprezentant w polskich barwach wystąpił na razie 112 spotkań, w których strzelił 61 goli.
   mecze  gole  asysty
sezon 2014-15r.  31  17  5
sezon 2015-16r.  32  30    2
sezon 2016-17r.  33   30  5
sezon 2017-18r.  30  29  2
sezon 2018-19r.  33  22  7
sezon 2019-do dziś  15    18  1
Życie prywatne
Robert poznał Annę w młodym wieku.  Wzięli ślub 22 czerwca 2013.Mieli wtedy po dwadzieścia pięć lat. Rober ma z Anną córkę Klarę i niedawno 
zakomunikował, że spodziewają się drugiego dziecka.
                                                                              
                                                                                                                                                                                    Michał,Vb

                               NASZE ZAINTERESOWANIA

                             

KĄCIK ASTRONAUTY
CO BY BYŁO GDYBY?

GDYBYŚ POLECIAŁ NA KELT-9b, NAJGORĘTSZĄ PLANETĘ WE WSZECHŚWIECIE?
1. Nie mógłbyś tam stanąć, bo to gazowy olbrzym.
2. Spaliłbyś się tam, ponieważ panuje tam temperatura o wysokości 4600 Kelwinów w ciągu dnia.
3. Nie starczyło by ci życia, aby tam dolecieć tam, ponieważ KELT-9b jest oddalone od nas o 650 lat świetlnych.
GDYBYŚ POLECIAŁ NA COROT exo-3b?
1.Będziesz ważył 50 razy więcej niż na Ziemi.
2.Takie ciśnienie błyskawicznie zmiażdży cię na PLACEK.
GDYBY NA ZIEMI NIE BYŁO GRAWITACJI?
1.Poleciałbyś w kosmos, chyba ze jesteś w pomieszczeniu, ale i ono kiedyś musiałoby się poddać, a wody w oceanach,
morzach, jeziorach, rzekach, strumieniach i stawach poleciałaby w przestrzeń kosmiczną.
2.Razem z tobą, Księżyc też by opuścił swoją orbitę oraz wszystkie satelity, w tym ISS.
3.W końcu planeta by się rozpadła, bo żadna siła nie jest w stanie trzymać jej w kupie, oprócz grawitacji.
GDYBYŚ WPADŁ DO CZARNEJ DZIURY?
1.Zginąłbyś pod wpływem ogromnej grawitacji i braku tlenu.
2.Czas u ciebie płynąłby o wiele wolniej niż na Ziemi.
GDYBY ZIEMIA BYŁABY WIELKOŚCI PIŁKI TENISOWEJ?
1.Słońce w tej skali miałoby 12 metrów średnicy.
2.Księżyc w tej skali miałby około 16 centymetrów średnicy.

                                                                                                                                                      Aldo,Vb
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                                                   ROZRYWKA

Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
Bo między nimi jest pokój.
Co należy do Ciebie przez całe życie, ale częściej inni ludzie to używają?
Imię.
Zebrał: Michał,Aldo

Jak mógłby wyglądać Twój idealny świat? 
Na to pytanie nie odpowiem,bo nie marzę o idealnym świecie.
Według mnie idealny świat nie byłby ciekawym miejscem, bo gdy
wszystko jest idealne, nie ma różnic i wszystko jest takie samo. W takim
świecie byłoby nudno, bo rzeczy bez wad szybko się nudzą. Nic by się
nie rozwijało, bo nie byłoby potrzeby ulepszania, naprawiania.
Jan,kl.5b

                                   
                    KĄCIK FILOZOFICZNY

REDAKCJA WYDANIA: Adam,  Aldo, Jakub, Jakub,Jan,Julia, Michał,
Wiktoria, Hanna
OPIEKUN WYDANIA : Ewa Mular
Data złożenia numeru:17.12.2019 r.
Kontakt : nsz.mular@gmail.com

                             REDAKCJA
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