
Święto Niezapominajki. 
 Po raz kolejny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogromna radość, za-
chwyt dzieci występujących w 
kolorowych strojach i wielu 
zaproszonych gości – to wszy-
stko działo się 13.05.2011 r. w 
Przedszkolu Publicznym z 
Oddziałami Integracyjnymi w 

Tarnowie Opolskim. 
Tego dnia obchodzo-

no Święto Polskiej Niezapo-
minajki, „Święto przyjaźni 
wśród ludzi i miłości do 
przyrody”, o którym nie każdy 
pamięta, a które przypada 15 
maja. W tarnowskim przed-
szkolu Święto Niezapominajki 
zbiegło się z podsumowaniem 
akcji „Pomagając sobie – po-
magamy innym”. Akcja ta 
cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem i zaangażowaniem 
przedszkolaków, ich rodziców 
oraz dzieci z innych przed-
szkoli i szkół naszej gminy. 
Honorowy patronat nad nią 

objął Wójt Gminy Tarnów 
Opolski Krzysztof Mutz, który 
ufundował wspaniałe nagrody 
dla najlepszych zbieraczy. 

Dzięki 2-letniej zbiór-
ce surowców wtórnych (maku-
latury i plastikowych nakrętek) 
oraz pomocy sponsorów, udało 
się zakupić wózek i sprzęt 
rehabilitacyjny dla niepełno- 
sprawnych wychowanków.  

Organizatorzy zbiór-
ki: Beata Siedlak i Regina 
Gebauer pragną tą drogą ser-
decznie podziękować wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyłączyli się do 
akcji.  

Dzień Śmiesznych Kapci  
i Odlotowych Fryzur 

 
1 kwietnia 2011 r., 

czyli w Prima Aprilis radosne 
nastroje w PSP z Oddz. Prz. w 
Kątach Op. wszystkim dopisy-
wały. Powodem tego był zor-
ganizowany po raz pierwszy 
Dzień Śmiesznych Kapci i Od-
lotowych Fryzur. Nieustająca 
radość, śmiech i humor towa-
rzyszyły uczniom i pracow-
nikom szkoły przez cały dzień. 
Po drugiej lekcji odbył się 

 
 
 
 
 
 
 
apel, na którym odczytano 
ważne dla uczniów informacje 
obowiązujące od 1 kwietnia 
2011 r. Oto one: zakaz sta-
wiania uczniom jedynek, w 
tym roku wakacje będą trwały 
3 miesiące. To oczywiście był 
żart! Na koniec uczennice kl. 6 

wykonały wspaniale układ ta-
neczny do utworu Urszuli Du-
dziak „Papaja”. Jakie pomysły 
na nowy image mieli ucz-
niowie i nauczyciele, można 
zobaczyć na szkolnej stronie 
internetowej w zakładce Al-
bum fotograficzny. Pomysł 
bardzo się wszystkim podobał! 
Uczniowie z chęcią przyszli 
tego dnia do szkoły. Może to 
metoda na uczniów ;-) 
 
Pomysłodawczyni  i organiza-
torka Marzena Naumowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 kwietnia 2011 roku w naszej 
szkole odbył się Dzień 
Zdrowego Odżywiania, na 
który wszyscy czekaliśmy. 
Tematem dnia było jajko. 
Okazało się, że można o nim 
mówić ciekawie, smacznie, 
czasem zabawnie, a przede 
wszystkim mądrze. „Jaja górą 
to nie bzdura - tak ci powie 
każda kura”. Tego dnia dowie-
dzieliśmy się: co dobrego, ale i 
co złego kryje się w jajku, 
(mnóstwo witamin, ale też 
bakteria salmonella), kto znosi 
i składa jajka, (nie tylko ptaki, 
ale również ryby i niektóre 
ssaki), co można pysznego 
zrobić z jaj (znane i nieznane 
potrawy z całego świata), usły-
szeliśmy fascynujące cieka-
wostki o niezwykłych jajach 
(jajko Kolumba, Jajo Faberge), 
dowiedzieliśmy się o sposo-
bach zdobienia jaj od czasów 
najdawniejszych (5 tysięcy lat 
p.n.e.), obejrzeliśmy poucza-
jącą historię o jajku, które nie 
słuchało kury (teatrzyk kukieł-
kowy na podstawie wiersza 
Brzechwy „Jajko”), poznaliś-
my zasady użycia słowa 
„jajko” w języku polskim do-
słownie i w przenośni. Odbył 
się również pokaz klasowych 
jaj, jajecznych wierszyków i 
jajcarskich reklam – wszyscy 
uczniowie wykazali się dużą 
pomysłowością, a niektórzy 
nas zadziwili i rozśmieszyli. 
Najwięcej emocji i zaintereso-
wania wzbudziły jajcarskie 
eksperymenty. Zobaczyliśmy i 
nie były to żadne czary mary: 
pływające jajko, skaczące jak 
piłeczka i pozbawione skorup-
ki, jajko Kolumba, jajko, które 
samo wskakuje do butelki, 
poznaliśmy prosty sposób, jak 
odróżnić jajko surowe od go-
towanego. A na koniec ucz-
niowie pełni wrażeń udali się 
do klas, by zjeść wreszcie coś 
smacznego, jajecznego i zdro-
wego. Zdjęcia z tej imprezy, a 
także pięknej wystawy znaj-
dziesz w zakładce Album na 
szkolnej stronie internetowej. 
Organizatorzy: M.Naumowicz, 

S. Firlus 

Co było pierwsze 
jajko czy kura?

Dzień Dobrych  Uczynków 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samorząd Uczniow-
ski Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim w dniach 
23-24.05.11 zorganizował  
Dzień Dobrych Uczynków. 

Jest to akcja ogólnopolska 
prowadzona przez Fundację 
Arka, której ideą jest bez-
interesowne czynienie dobra 
na rzecz innych i środowiska. 

Do zadań Samorządu 
należało przeprowadzenie 
zbiórki surowców wtórnych, 
ze sprzedaży których dochód 
przeznaczony zostanie dla 
osób będących w potrzebie. 
Oprócz tego uczniowie naszej 
szkoły zasadzili „Krze-wy 
Dobrych Uczynków” i tym 

samym przyczynili się do 
upiększenia terenu szkoły. 

23.05.2011r. Samo-
rząd Uczniowski uczestniczył 
w Sesji Rady Gminy, gdzie 
przypatrywał się pracy rad-
nych. W tym szczególnym 
dniu gimnazjaliści postanowili 
wręczyć Wójtowi Serce Do-
brych Uczynków, które wyko-
nali własnoręcznie jako Sym-
bol czynienia dobra. 

Opiekun Samorządu                                                                                                              
Agnieszka Sosnowska 

Wizyta uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Przyworach  

w opolskim schronisku  
dla zwierząt 
 
Niedawno uczniowie 

Publicznego Gimnazjum w 
Przyworach pod opieką nau-
czycielki biologii pani Violetty 
Kata – Lach, odwiedzili schro-
nisko dla zwierząt na ulicy 
Torowej w Opolu. Miejskie 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt istnieje już prawie 
dwadzieścia lat. Zostało zało-
żone przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami. Przez 
wszystkie lata o zwierzęta tro-
szczyły się osoby prywatne 
oraz różne instytucje. Bez nich 
los zwierząt w schronisku 
byłby dużo trudniejszy. Ucz-
niowie gimnazjum przekazali 
karmę dla zwierząt, którą za-
kupili z funduszy uzyskanych 
podczas zbiórki na terenie 
szkoły. 

 W schronisku prze-
bywa zwykle około setki 
psów, spragnionych ruchu i 
kontaktu z człowiekiem. Spa-
cery z wolontariuszami to dla 

nich często, oprócz potrzebnej 
dla zdrowia gimnastyki, także 
pewnego rodzaju terapia. Psy 
uczą się, że człowiek może 
być ich przyjacielem. Opole 
zawarło również kontrakt z 
Holandią przy pomocy fun-
dacji Fioletowy Pies, tam też 
zostają zawiezione najstarsze 
psy, które trafiają do kocha-
jących je rodzin. Uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w 
Przyworach będą nadal wspie-
rać, czekające na pomoc, zwie-
rzęta 
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