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Artykuł na czasie.
UWAGA! KORONAWIRUS!!!

Dzień Nauczyciela
wczoraj ...

Jak chronić
się przed
wirusem?
Aby chronić
siebie i
innych
należy: nosić
maseczkę
lub
przyłbicę!
Często
dezynfekować
i myć ręce
ciepłą wodą
z mydłem
przynajmniej
przez 30
sekund!
Starać się
zachować 2-
metrowy
dystans od
innych osób

Najczęstsze
objawy wirusa.
Koronawirus 
powoduje
objawy podobne
jak przy grypie:
duszności i
problemy z
oddychaniem
oraz utratę
węchu i smaku.
Z powodu covid-
19 zmarło już na
świecie ponad
milion osób.
Jedna z teorii na
temat
koronawirusa
głosi, że "uciekł"
z laboratorium w
Chinach, a
dokładnie z
miasta Wuhan i
błyskawicznie
opanował cały
świat.

Jak się
przenosi
wirus?
Wirus przenosi
się drogą
kropelkową, czyli
podczas kaszlu i
kichania.
Głównym
powodem
zarażania się i
rozprzestrzeniania
się wirusa jest
przebywanie w
dużych
skupiskach ludzi.
Bardzo często
przy covid-19 nie
występują
objawy i chory
nawet nie wie,
że może zarazić
inne osoby.
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Dawniej, tego dnia, nasi nauczyciele
otrzymywali uściski, goździki, drobne
dowody uznania, często wykonane
własnoręcznie, za swój wkład w
wychowanie i rozwój młodzieży.

... i dziś.
To, że widujemy się
z naszymi
pedagogami zza
okna monitora,
uświadamia nam,
jak bardzo za Nimi
tęsknimy.

Sebastian

BŚ
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DZIEŃ
CHŁOPAKA W
PSP NR 30 W
OPOLU

Wspaniałym
chłopakom z
PSP nr 30
życzymy
dobrego
humoru, wielu
powodów do
uśmiechu,
oddanych
przyjaciół,
sukcesów
naukowych i
sportowych
oraz szybkiego
powrotu do
wspólnego
szaleństwa na
przerwach.

Dziewczyny.
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Amelia: Dzień dobry, chcielibyśmy Pana powitać w naszej szkole i chwilę porozmawiać.
Pan Wojciech: O mama mija!
A:Czy mógłby Pan nam powiedzieć kilka słów o sobie?
PW: Mam na imię Wojciech, w październiku skończyłem 62 lata, a
 z wykształcenia jestem leśnikiem. Od tego roku szkolnego pracuję w szkole.
A: Co sądzi Pan o naszej szkole i jak się Panu u nas pracuje?
PW: A powiem tak ... szkoła jest przyjemna, nieduża, spokojna, dzieci sympatyczne, więc pracuje mi się
bardzo dobrze.
A:Czy mógłby Pan opowiedzieć, jak spędza wolny czas?
PW: Wolnego czasu mam niewiele, ale lubię czasami pojechać na ryby, posiedzieć przy ognisku, a jak
przyjeżdża mój wnuk, to pogramy w piłkę i pobawimy się.
 A: Co sądzi Pan o Chmielowicach, czyli dzielnicy Opola, w której znajduje się nasza szkoła?
PW: Chmielowice to już teraz Opole! Do niedawna ludzie mieli wątpliwość czy to już miasto, czy jeszcze nie!
A: No tak.
PW: Ale to urocza dzielnica, zawsze była fajna. Właściwie wszyscy się znają, przyjaźnią i pomagają sobie.
Można się tu poczuć naprawdę bezpiecznie.
A: Czy dużo trudniej pracuje się w czasie koronawirusa?
PW: Nie wiem, ponieważ nie pracowałem w szkole przed koronawirusem,  więc nie mam porównania, ale
myślę, że trochę trudniej.  Trzeba Was pilnować żebyście nosili maseczki, myli ręce, zachowywali dystans i
przestrzegali procedur szkolnych związanych z bezpieczeństwem i higieną. 
A: Mamy nadzieję, że praca w naszej szkole będzie dla Pana przyjemna, a uczniowie "nie będą zachodzili za
skórę". Dziękujemy za rozmowę.
PW: Proszę, było mi bardzo miło podczas spotkania z Wami.
A: Do widzenia.
PW: Do widzenia.

AM, SZK, DK

Wywiad miesiąca. 

Pan Wojciech - nowy pracownik naszej szkoły. 

Co nas
bawi, co
rozśmiesza?

Kolumna
poświęcona
żartom, a
prowadzona
przez
klasowych
żartownisiów

Udanej
zabawy!  

.Przychodzi
kangur do
lekarza z
zakrwawiony
brzuchem.
-Co się stało?
-Torbę mi w
autobusie
wyrwali.

Pani pyta
dzieci na lekcji,
jakie zwierzęta
mają w domu :
-My mamy
psa.
-A my dwa kr

óliki - odzywa
się Jasiu.
-A my
kurczaka w
zamrażarce!

Pani z
polskiego pyta
Jasia:
-Kiedy piszemy
duże litery?
-Kiedy mamy
słaby wzrok.

Czego szuka
szkielet w
piaskownicy?

-Łopatki.

-Tato,
dlaczego
żyrafy mają
takie długie
nogi?   
-Aby mogły
dosięgać liści
na drzewach. 
-To dlaczego
liście rosną tak
wysoko. 
-Żeby żyrafy

nie musiały się
schylać.

Style dzielimy
na: gotyk,
barok,
rekonesans i
sensację.

Pani od
biologii pyta
Jasia:
-Wymień

mi pięć
zwierząt
mieszkających
w Afryce!
-Dwie małpy i
trzy słonie.
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Warto przeczytać, warto obejrzeć!
Nasze propozycje na czas kwarantanny!

1. Jeff Kinney „Dziennik cwaniaczka. Rodrick rządzi”.
2. Frances Hodgson Burnett "Tajemniczy ogród".
3. Rudyard Kipling "Księga dżungli".
4. Erick Knight "Lassie, wróć!"
5. Andrzej Maleszka "Magiczne drzewo".
6. Francesco dAdamo "Iqbal".
7. Astrid Lindgren "Ronja, córka zbójnika".
8. Lincoln Peirce "Zapiski luzaka. Trefna strefa".

9.  Chriss Grabenstein „Biblioteka pana Lemoncella”.

10. Juliusz Verne "Tajemnicza wyspa".
11. J.R.R Tolkien "Władca pierścieni".
12 J. K Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".
13. Beata Wróblewska "Jabłko Apolejki".
14. Dorota Terakowska "Córka Czarownic".

FILMY
1.  ,,Tajemniczy ogród''-film nagrany w 1993 roku, reżyseria: Agnieszka Holland.

2. "Niekończąca się opowieść" - film z 1984 roku, reżyseria: Wolfgang Petersen.

3. "Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i Stara Szafa" - film z roku 2005, reżyseria: Andrew Adamson.

4. "E. T" - film z roku 1982, reżyseria Steven Spielberg.

5. "Asterix i Obelix: misja Kleopatra" - film z roku 2002, reżyseria Alain Chabat.

6. "Dora i miasto złota" - film z roku 2019, reżyseria James Bobin.

7. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", film z roku 2005, reżyseria: David Yates, Alfonso Cuarón, Chris
Columbus, Mike Newell.

"Początek
jest

najważniejsz
częścią
pracy"

Platon

Zespół redakcyjny w składzie:

Amelia Mucha, Filip Mucha, Sebastian Leśko, Dawid Malik, Szymon Kraska, Daria
Kraczkowska, Bartosz Kolan, Jakub Hulkiewicz, Kajetan Dudzisz i Pani Beata
proszą czytelników o wyrozumiałość, ponieważ jest to nasze pierwsze wydanie gazetki
szkolnej. Jednocześnie obiecujemy, że z wydania na wydanie będziemy coraz lepsi.
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