
SUKCESY UCZNIÓW  
PSP W NAKLE 

 
Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nakle corocz-
nie przygotowują się do Wo-
jewódzkiego Konkursu Gawę-
dziarskiego pt. „Śląskie Bera-
nie”. 
17 kwietnia 2009r. ponad 150 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów Opolszczyzny już 
po raz XVI zjechało do 
Izbicka, aby zaprezentować 
swoje umiejętności w mono-
logach jak i scenkach rodza-
jowych. Większość z nich na-
wiązywała do życia i tradycji 
śląskiej wsi. 
Naszą szkołę reprezentował 
uczeń klasy V Marcel Kanz, 
który kompletnie zaskoczył ju-
rorów, gdy na scenę wszedł z 
kozą, wcielając się w rolę 70-
letnigo dziadka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaprezentowany przez Mar-
cela tekst pt. „Z cigą  przez 
cołke życie” nawiązywał do 
przeżyć staruszka, jakie miały 
miejsce, począwszy od jego 
młodości, która przypadła na 
okres II wojny światowej, aż 
po dzień dzisiejszy. Był także 
„hołdem” złożonym  kozie, 
która towarzyszyła mu przez 
całe życie niejednokrotnie je 
ratując. 
Marcel opowiadał ze łzami w 
oczach historie smutne, oraz 
zabawne zdarzenia  wywołu-
jące śmiech publiczności. Na 
koniec swej kozie zaśpiewał 
piosenkę pt. „Skołcz, skołcz 
moja cigo skołcz”, a koza 
spoglądała to na niego to na 
publiczność. 
Swym występem Marcel Kanz 
pokonał wszystkich gawędzia-
rzy zajmując I miejsce w ka-
tegorii klas V-VI. Nagroda dla 

zwycięscy ufundowana została 
przez Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu, do której dołączony 
został list gratulacyjny i pa-
miątkowy dyplom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie mniejszym sukcesem mo-
że poszczycić się uczennica 
klasy VI Anna Stach, która 
zmagała się w Wojewódzkim  
Konkursie Kroszonkarskim, 
organizowanym przez  Muze-
um Wsi Opolskiej w Bier-
kowicach. Ozdabiając jajka te-
chniką rytowniczą Ania zajęła 
II miejsce pokonując wielu 
rywali. Jej pracę można 
podziwiać na wystawie w mu-
zeum. 

GRATULUJEMY !!! 
                                                                                                        
            Kornelia Glagla   
     nauczycielka PSP Nakło 
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 Dnia 2 kwietnia 2009 
roku nauczyciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Od-
działem Przedszkolnym w Ką-
tach Opolskich zebrali się, aby  
uczestniczyć w szkoleniu,  
którego tematem było udziela-
nie pierwszej pomocy przed-
medycznej. Szkolenie to było 
następstwem uczestnictwa 
szkoły w akcji organizowanej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przez Fundację Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
mającej na celu przeszkolenie 
uczniów klas I-III w udziela-
niu pierwszej pomocy. 
 Nauczycielki instruk-
torki: mgr Anna Długosz oraz 
mgr Aleksandra Trefler naj-
pierw uczestniczyły w szkole-
niu w Ozimku, by później móc 
przeszkolić kadrę nauczyciel-
ską oraz uczniów szkoły.  
Ze spotkania w Ozimku ins-

truktorki przywiozły nie tylko 
wiedzę teoretyczną na temat 
udzielania pierwszej pomocy, 
ale także sprzęt, który ma 
pomóc w nauczaniu prakty-
cznych umiejętności. Nauczy-
cielki pozyskały dla placówki 
fantomy do sztucznego oddy-
chania, książeczki edukacyjne 
dla dzieci i  papierowe telefo-
ny.  Dzięki takiemu wyposaże-
niu dzieci nauczą się jak 
prawidłowo wezwać pogoto-
wie ratunkowe i jak zachować 
się w sytuacji zagrożenia zdro-
wia lub życia. 

W trakcie spotkania 
instruktorki zaprezentowały te-
chniki m.in. jak prawidłowo 
ocenić stan poszkodowanego, 
jak szybko i sprawnie wezwać 
fachową pomoc, jak prawidło-
wo przystąpić do resuscytacji 
czyli sztucznego oddychania 
oraz jak ułożyć poszkodowa-
nego w bezpiecznej pozycji 
bocznej.  

Następnym etapem 
akcji będzie przeszkolenie 
uczniów klas I-III w szkole  
w Kątach Opolskich jak rów-
nież w oddziale filialnym 
szkoły w Przyworach. 

Pomoc przedmedyczna

PIKNIK RODZINNY

15 sierpnia 2009r.
Godz. 15.00

Tarnów Opolski
(plac przy OSP)

Szczegóły na plakatach

Zawiadamia się, że w dniu  7 sierpnia 2009r  Urząd Gminy 
Tarnów Opolski będzie zamknięty  w zamian za święto 
przypadające w sobotę 15 sierpnia 2009r. 


