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MIESIĘCZNIK
WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny

Słyszysz jak wiatr życzenia niesie?
Hula po polach i szumi w lesie,
Jak stuka w okna, wchodzi w kominy
I obserwuje dziecięce miny?
Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy,
Niech świat z dzieciństwa znów w życie 
wkroczy.                                    

Kurier
W NUMERZE:

Jasełka szkolne
Młody elektronik

Maraton pisania listów... 
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1. najzimniejsza pora roku
2. kilka sań połączonych ze sobą, ciągniętych po śniegu przez konie
3. jest biały i zimny, topi się w słońcu
4. jeden z reniferów Św. Mikołaja, ma czerwony nos
5. ...... zimowe - przerwa, na którą czekają wszystkie dzieci
6. miejsce, w którym jeździmy na łyżwach 
7. zakładamy ją na głowę, gdy nam zimno
8.ulepiony ze śniegu, ma marchewkę zamiast nosa
9. inaczej: Nowy Rok
10. zjeżdżamy na nich z górki, odpychając się kijkami

H
A
S
Ł
O:

Zimowa
krzyżówka
Cyfry od 1 do 6 utworzą hasło krzyżówki
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WYCIECZKA
Oczywiście biorąc pod uwagę liczbę 
zwierząt przebywających w schro-
nisku i związaną z tym potrzebą 
pomocy, cała nasza klasa dobrze 
przygotowała się do tych odwiedzin. 
Już podczas andrzejkowej imprezy 
zorganizowaliśmy loterię fantową, 
a za uzyskane pieniążki kupiliśmy 
karmę dla naszych czworonożnych 
przyjaciół. Poza tym, każdy kto tylko 
mógł podarował koc lub ręcznik. Tak 
przygotowani ruszyliśmy w drogę do 
schroniska. Ośrodek ten funkcjonu-
je od 1997r. Spacerując po nim od 
razu można zauważyć kojce, które w 
większości są zadaszone.
Oczywiście każdy piesek w kojcu ma 
swoją budę i miskę. Według infor-
macji jakie uzyskaliśmy od pracown-
ików schroniska, to przebywa tu 
około 70 psów. Na terenie znajduje 
się także sala zabiegowa i szpital dla 

piesków. Obiekt cały czas powiększa 
swoje zaplecze, a to dlatego, iż coraz 
więcej nieodpowiedzialnych ludzi, 
porzuca swoje zwierzęta, zostawia-
jąc je na pastwę losu. 
Dzięki takim schroniskom jak nasze, 
dostaje ono szanse na znalezie-
nie swojej prawdziwej kochającej 
rodziny. Kto wie może tą kochającą 
rodziną będziesz właśnie ty? Schro-
nisko oferuje wiele możliwości po-
mocy, od wolontariatu, do adopcji. 
Mam nadzieję, że takich wycieczek 
z taką formą pomocy będziemy or-
ganizowali więcej. Patrząc na ludzi 
pracujących tam, można dojść do 
wniosku, że w życiu nie zawsze liczy 
się zarobek, a także bezpieczeńst-
wo, pomoc i miłość.

Dawid Staszak IV B

W dniu 22 grudnia odbyliśmy wycieczkę do  kędzierzyńskiego schro-
niska dla bezdomnych zwierząt. 

do schroniska
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14 grudnia 2015 r. uczniowie z kl. IVs i Is mieli okazję 

zobaczyć, w jaki sposób powstają bombki, zwiedzając   

Spółdzielnię  Socjalną ”Szklany Świat” w Krośnicach 

k. Wrocławia.  Wykwalifikowani  pracownicy, niemalże 

artyści,  z wieloletnim doświadczeniem  pokazali nam 

kolejne etapy powstawania bombek, począwszy od 

długiej, szklanej rurki.

Niełatwo było nam opuścić pomieszczenia pełne 

kolorowych bombek. Na zakończenie każdy ucze-

stnik wycieczki mógł własnoręcznie ozdobić taką 

bombeczkę, uczestnicząc w warsztatach.

Bardzo wytrwale pracowaliśmy...
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FABRYKA
ŚWIĄTECZNYCH
BŁYSKOTEK

W Y C I E C Z K A

Najmłodsi uczestnicy wycieczki tak oto przedstawili swoje wrażenia z wycieczki:

Bombki 
    na sprzedaż

Dmuchane 
           zwierzątka

Srebrzenie
 bombek

Podróż

Szklana rurka 
  i palnik

W drodze 
        powrotnej

Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał przepiękną, czerwoną 
bombkę  z własnym imieniem, która zapewne zawisła na 
choince.
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MŁODY 
ELEK-
TRONIK
Jestem Dawid i chciałbym wam przedstawić 
mój prototyp wzmacniacza mocy.
Jest to wzmacniacz, który samodzielnie 
złożyłem, jego moc jest niewielka i wynosi 
około 5 WAT.
Wzmacniacz ma funkcje takie jak możliwość 
podłączenia odtwarzacza mp3 lub telefonu, 
można także podłączyć odtwarzacz CD.
Projekt tego wzmacniacza stworzyłem sam, 
ponieważ jego budowa była dla mnie bardzo 
prosta.

Wzmacniacz – 
układ elektroniczny, 

którego zadaniem jest 
wytworzenie na wyjściu 

sygnału analogowego,
będącego wzmocnionym 

sygnałem wejściowym,
kosztem zużycia energii 

pobieranej ze źródła prądu.
z klasy VA
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MARATON PISANIA LISTÓW

W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA

11 GRUDNIA

W naszej szkole uczniowie każdego 
roku uczestniczą w maratonie pisa-
nia listów. W obranie praw człowieka 
występują wszyscy: mali i duzi, nauczy-
ciele oraz rodzice czy  honorowi goście. 

Akcja ta cieszy się ogromnym uznaniem 
i powodzeniem wśród uczniów,                              
o czym świadczy ilość napisanych listów                        
w obronie więźniów.

Pani Kinga Wróbel, pani Elżbieta Kobiałka 
i pani Anna Szczepanowska - organizatorki maratonu.
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OBSADA: 
Aniołowie: Małgorzata Ceglarska, 
Aneta Pass-Florczyk, Aleksandra Zub, 
Marcin Korzeniak
Józef: Andrzej Tomeczek
Maryja: Marzena Jagielniak-Wyleżoł
Pastuszkowie: Marta Kwinta, Andrzej Ceglarski, 
Aleksander Florczyk, Agnieszka Nagórna 
Jaś i Małgosia: Aleksandra i Piotr Piechaczek
Dziewczynka z zapałkami: Ewa Syty
Calineczka: Karina Waśniowska
Czerwony Kapturek: Agnieszka Grabowska
Smerfetka: Anna Miszkiewicz
Pinokio: Piotr Wyleżoł
Kopciuszek: Kinga Wróbel 
Sierotka Marysia: Agnieszka Korzeniak

Ogromną niespodziankę przygotowali również rodzice naszych 
uczniów z klas IIa i Ic.
W tajemnicy przed dziećmi przygotowali przedstawienie bożona- 
rodzeniowe. Tuż przed świętami, 16 grudnia pokazali w blasku refle-
ktorów swój spektakl. 
Jakież było zdziwienie dzieci, gdy na scenie zobaczyły swoich rodziców, 
którzy pięknie odegrali jasełka. Oprócz Maryi i Józefa można było zo-
baczyć na scenie  bohaterów z różnych bajek, którzy przychodzili do 
stajenki i składali dary dla dzieciątka. Jasełka były piękne, bajkowe                  
i radosne. Nie zabrakło również kolęd i pastorałek. W przedstawieniu 
wystąpili też nauczyciele z naszej szkoły. (Kopciuszek i Sierotka Mary-
sia to główne inicjatorki przedstawienia. Gratulujemy pomysłu i z serca 
dziękujemy.)
Pragnę powtórzyć za dyrektorem Wojciechem Czaplą: 
- Drogie dzieci, powinnyście być dumne, mając takich rodziców.

Iwona Krupa                               
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W jasełkach klasy IIs występowali: 
Trzej Królowie, zwierzęta, pastuszkowie oraz Maryja i Józef. W przedstawieniu 
aniołowie obwieścili pasterzom radosną nowinę i pasterze wyruszyli do Betlejem. 
Owieczki również chciały powitać Pana, więc z pomocą pieska pastuszkowie bez-
piecznie doprowadzili je do stajenki w Betlejem. Owieczki uroczo beczały, anioło-
wie wspaniale tańczyli, a pastuszkowie nisko kłaniali się dzieciątku. 
Każda z postaci pokazała, że IIs jest nie tylko uzdolniona sportowo, lecz również 
aktorsko, muzycznie i tanecznie. 

Michał Barnuś Vs

To coroczna szkolna tradycja. W tym roku do występów przygotowała 
się klasa IIs z Panią Aleksandrą Pasoń. Wszyscy uczniowie ubrali się             
w tradycyjne kostiumy, ale zamiast kolęd usłyszeliśmy radosne i ener- 
giczne pastorałki.

JASEŁKA 
    SZKOLNE

Zdjęcia: Mirosław Nagórny
Pomysł i realizacja: 
Agnieszka Korzeniak
Asystent: Agnieszka Nagórna
Opracowanie muzyczne:
Anna Zamora (klawisze)
Iwona Krupa (flet poprzeczny)
Małgorzata Ceglarska (gitara)
Kinga Wróbel (gitara)

Tekst: Iwona Krupa
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Ferie zimowe już tuż tuż, dla nas uczniów jest to           
szczególnie radosny czas, a to dlatego, że mamy wolne 
od zajęć lekcyjnych, mamy mnóstwo czasu wolnego 
na korzystanie z zimowych atrakcji. Jedni z nas będą  
spędzali te chwile z rówieśnikami w Kędzierzynie, a 
drudzy spędzą ten czas na rodzinnych wyjazdach. 
Zima jest to pora roku, która niesie ze sobą specyficzne 
zagrożenie.  Dlatego  obyśmy spędzali je bezpiecznie, 
chciałbym wam przypomnieć o podstawowych zasad-
ach, które powinniście przestrzegać.

 Po pierwsze - pamiętamy nie chodzimy po 
zamar-zniętych zbiornikach wodnych. Przypadki 
połamanie się lodu to najczęstsze wypadki w okresie 
zimowym, często kończące się tragicznie.
 Po drugie -  bardzo lubimy zabawy na sank-

ach, także tutaj też uważajmy, aby nie zjeżdżać na nich                
z górki od strony jezdni i pamiętamy, abyśmy zachow-
ali bezpieczną odległość między sankami. 
 Po trzecie pamiętaj, że wychodząc z domu, za-
wsze poinformuj mamę lub tatę, gdzie i z kim idziesz                   
i o której wrócisz do domu. 
 Po czwarte przebywając w domu, nie otwieraj 
drzwi obcym i ostrożnie podchodź do nowych znajo-
mości zarówno w Internecie jak i na podwórku. 

W kolejnym punkcie chciałbym wam  przypomnieć, 
abyśmy wychodząc na powietrze, ubierali się odpow-
iednio do warunków pogodowych, aby nie schłodzić 
swojego organizmu. Na koniec trzy chyba najważnie-
jsze jak dla mnie zasady:

Bezpieczne ferie 
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Bezpieczne ferie 

Pamiętaj!
zadbaj o swoje bezpieczeństwo

FERIE ZIMOWE: 1-12 LUTEGO

1. Nie jeździmy na amarzniętym jeziorze.

2. Nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu drogi 

oraz zbiorników wodnych.

3. Nie doczepiamy sanek do samochodu.

4. Ubierajmy się odpowiednio do temperatury 

panującej na dworze.

5. Rzucając śniegiem, nie łączymy miękkiego 

śniegu z kawałkami lodu czy kamieni.

6. Nie strącajmy sopli zwisających z dachów .

7. W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną 

odległość między sankami. nie rzucaj śnieżkami z ubitego śniegu w 
kolegów (często kończy się obrażeniami)
nie ślizgaj się po chodnikach czy jeszcze 
gorzej przejściach dla pieszych (wyślizga-
na powierzchnia to najczęstszy powód 
złamań kończyn)
nigdy nie doczepiaj sanek do samo-
chodu, gdyż może to się skończyć 
tragicznie. 

Myślę, że wymieniłem większość tych 
największych zagrożeń, które mogą 
czyhać na nas podczas ferii. Spróbu-
jmy się do nich dostosować, abyśmy 
wypoczęci i zdrowi mogli powrócić do 
naszych  szkolnych ławek. To tyle. Życzę 
wszystkim spokojnych, radosnych    
i pełnych przygód ferii. 

 Dawid Staszak IV B
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Zapewne wielu z Was ma 
babcię i dziadka. 

Więc by podziękować im 
za te wszystkie dobre rzeczy, 

jakie Wam sprawiają, 
nie ma lepszej okazji na 

podziękowania niż 
Dzień Babci i Dziadka.

 Tak więc drogie 
Babcie i Dziadkowie, 

bardzo serdecznie 
dziękujemy Wam 

za opiekę i troskę, 
którą nas darzycie, 

gdy zapracowani rodzice 
nie mają czasu, 

by się nami zająć.

Życzymy Wam bardzo dużo 
zdrowia, szczęścia i po-

myślności w dalszym życiu.

Wasi wdzięczni  Wnukowie

Cały zespół redakcyjny 
KOSMICZNYCH NOWINEK

Maja Staudt
Asia Zielińska
Maks Białkowski
Zosia Danilewicz
Szymon Sikora
Michał Barnuś
Julia Rafalska
Agata Długosz

Natalia Łukasik
Dominika Główka
Natalia Matyjasek
Hania Wiśniewska
Julia Haider
Agata Nowicz
Oliwia Salamon
Oliwia Głabuś

WAŻNE DATY


