
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 czerwca 2011r. zagościł w 
PSP z Oddz. Prz. w Kątach 

Op. ks. Łukasz Piórkowski - 
znany najmłodszym widzom z 
programu telewizyjnego TVP1 
„ZIARNO”. W tym dniu do 
naszej szkoły zawitały również 
przedszkolaki oraz uczniowie 
kl. I-III z Filii Przywory, by 
posłuchać i zobaczyć, co cie-
kawego gość dla nich przygo-
tował. Uczniowie zostali po-
dzieleni na dwie grupy: młod-
szą i starszą. Podczas spotka-
nia z dziećmi ksiądz Łukasz 
wykonywał różne ekspery-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menty, m.in. NIEBEZPIECZ-
NĄ MIKSTURĘ GRZECHU, 
ksiądz przygotował napój z 
specjalnie dobranych składni-
ków, a następnie dał skosz-
tować odważnej Sabinie z kl.II 
i Dawidowi. Jak powiedziały 
dzieci, był on kwaśny i okrop-
nie gorzki. Napój symbolizuje 
grzech, przed którym trzeba 
chronić nasze dusze. Należy 
reagować na wszelkie przeja-
wy zła, które mają wokół nas 
miejsce.  Kolejnym doświad-
czeniem był MUR ZŁA, mur 
ten budowany jest z naszych 

grzechów, takich jak: kłam-
stwo, plotka, zazdrość, pycha, 
dąsy... Aby nasze życie było 
piękne i budowane na Bogu, 
musi być wypełnione dobrymi 
uczynkami, musi opierać się 
na prawdzie, miłości i wierze, 
a na pewno mur zła nie zakłóci 
nam relacji z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Spotkanie prze-
platane było prezentacją mul-
timedialną dotyczącą ważnych 
spraw religijnych, takich jak: 
Słowo Boże, Eucharystia i mo-
dlitwa. Był także krótki spot 
dotyczący bł. Jana Pawła II.  
A na koniec konkurs. Ucz-
niowie wygrali piękne książki 
z wydawnictwa św. Stanisława 
z Krakowa. Nie obyło się 
oczywiście bez autografów 
księdza oraz pamiątkowych 
zdjęć. Myślę, że spotkanie na 
długo pozostanie w naszej pa-
mięci, a słowa w naszych ser-
cach. Zdjęcia z tego spotkania 
można zobaczyć na naszej 
stronie internetowej: 
pspkatyopolskie.edupage.org 
w zakładce: „ALBUM FOTO-
GRAFICZNY”.  

Organizator spotkania: 
Joanna Wiktor 
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Mamy, mamusie,  
mateńki, matule... 

 
31 maja 2011 roku w 

Publicznej Szkole Podstawo-
wej z Oddziałem Przedszkol-
nym w Kątach Opolskich 
wspólnie obchodziliśmy naj-
piękniejsze wiosenne święto 
jakim jest Dzień Matki.  Za-
proszone mamy miały okazję 
przekonać się o talentach swo-
ich dzieci: aktorskich, muzycz-
nych, wokalnych, recytator-
skich a także językowych. 
Uczniowie, pod opieką pań 
nauczycielek: Joanny Korzec, 
Aleksandry Trefler, Anny 

Kaczkowskiej, Joanny Migoń i 
Sylwii Michali przygotowali 
moc atrakcji artystycznych i 
wizualnych. Gwoździem pro-
gramu był premierowy pokaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
spektaklu na podstawie sztuki 
Juliusza Słowackiego „Balla-
dyna”. Scenariusz do sztuki 
napisany przez panią dyrektor 
Joannę Korzec  w przenikliwy 

i zgrabny sposób nawiązywał 
do teraźniejszości a komizm 
postaci i tekstów wywoływał 
szczere uśmiechy na twarzach 
zebranych gości. Aktorzy 
świetnie odnaleźli się w swo-
ich rolach a całość - z prze-
piękną scenografią, oprawą 
muzyczną i świetną grą aktor-
ską - tworzyła niezapomniany 
efekt. W oczach mam dało się 
zauważyć uczucie dumy ze 
swoich pociech a nawet ślady 
łez, gdy uczennice na koniec 
zaśpiewały przepiękną balladę 
„Nie ma jak u mamy”.  

             
Anna Kaczkowska 

Wycieczka do Wrocławia 
 

a wycieczkę do Wroc-
ławia uczniowie szkoły w 

Kątach Op. pod opieką na-
uczycielek wybrali się 21 maja 
br. Największą atrakcją dla 
wielu z nich była sama podróż 
pociągiem i - już we Wrocła-
wiu - tramwajem.  Program 
wycieczki koncentrował się na 
atrakcjach przyrodniczych 
więc punktami obowiązko-
wymi były: przepiękny Ogród 
Botaniczny oraz Muzeum 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przyrodnicze, gdzie uczniowie 
mieli okazję przyglądać się 
zgromadzonym okazom owa-
dów, ptaków, ssaków, skamie-
lin i roślin. Największe wraże-
nie na wszystkich zrobił og-
romny, czternastometrowy 

szkielet płetwala błękitnego, 
największego ssaka żyjącego 
na ziemi. Wśród innych 
atrakcji był wjazd na wieżę 
archikatedry skąd można obej-
rzeć panoramę Wrocławia, 
spacer po Ostrowie Tumskim, 
Rynku Starego Miasta i Placu 
Solnym. Z głowami pełnymi 
obrazów, dźwięków i emocji 
związanych z dużym miastem 
uczniowie wrócili pociągiem 
na stację kolejową w  Przywo-
rach.             
                    Anna Kaczkowska 

N 
Lekcja plenerowa 
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maja odbył się piknik. 
Czterdziestu sześciu uczniów 
miejscowej szkoły którzy 
uczęszczają na zajęcia przyro-
dnicze i zajęcia z języka 
angielskiego w ramach pro-
jektu unijnego: „Inwestujemy 
w dzieci i młodzież naszej 
gminy” miało po raz pierwszy 
okazję odbyć zajęcia na świe-
żym powietrzu, w przyjemnej, 
wesołej atmosferze. Pani Dy-
rektor Joanna Korzec – opie-
kunka zajęć „POGOTOWIE 
PRZYRODNICZE” przygoto-
wała dla dzieci wiele atrakcji. 
Chętnym rozdała  „Karty do 
obserwacji  łąki, owadów, la-
su”, zestaw do rozpoznawania 
roślin i narzędzia preparacyjne 
do zbierania okazów przyrody 
nieożywionej.  Na kocu w tzw. 
CENTRUM NAUKOWYM 
rozłożone były książki przyro-
dnicze. Ponadto dzieci zaopa-
trzone były w lornetki, lupy, a 
znajdowane okazy mogły ob-
serwować przez mikroskop.  
Natomiast dzieci uczestniczące 
w zajęciach z języka angiel-
skiego miały okazję zmierzyć 
się w, przygotowanych przez 
nauczycielkę języka angiel-
skiego Annę Kaczkowską, 
rozmaitych zawodach i kon-
kursach z wykorzystaniem po-
znanego na zajęciach słow-
nictwa (m.in. ćwiczyli nazwy 
części twarzy na przygoto-
wanych przez siebie "uśmiech-
niętych" kanapkach.) Zajęcia 
sprzyjały integracji, współpra-
cy w grupie, świetnej zabawie 
i co najważniejsze - nauce. Ra-
dości było co niemiara, a po 
skończonych zajęciach dzieci 
nie chciały wracać do domów. 

 
Anna Kaczkowska 

N 
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„Ziarno” w Kątach Opolskich


