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MIESIĘCZNIK
WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny
Nie ma lepszych przygotowań niż rywali- 
zacja z najlepszymi. To daje największą 
lekcję, poczucie własnej wartości.

Łukasz Żygadło                               

Kurier
W NUMERZE:

Sportowe sykcesy dziewiątki
Lekcje inaczej
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Za nami już pierwsza odsłona 
“Turnieju z Podwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku”. 
W piątek, 26 lutego, na hali Śród-
mieście rywalizowali chłopcy             
z roczników 2008-2009 . Nasi naj- 
młodsi uczniowie zdobyli bardzo 
wiele doświadczeń, które na pew-
no zaprocentują w przyszłości. 

Mimo iż 5 zawodników naszej sz-
koły wystąpiło w turnieju w bar-
wach lokalnej szkółki piłkarskiej, to 
w eliminacjach powiatowych wyst-
awiliśmy dwa składy “czerwonych” 
i “zielonych”. Wśród “czerwon-
ych” wystąpili głównie zawodnicy                  
z drugiej klasy, a w “zielonych” sami 
pierwszoklasiści. 
Choć w tym wieku wyniki nie są 
najważniejsze, a chodzi głównie                       

o pozytywne emocje, to nasi wal-
czyli bardzo dzielnie. W turnieju 
wzięło udział sześć drużyn, które 
najpierw rywalizowały w dwóch 
grupach o wejście do półfinału. 

“Zieloni” trafili do bardzo ciężkiej 
grupy i musieli uznać wyższość 
rywali z Polskiej Cerekwi i PSP18 
(którzy ostatecznie zmierzyli się 
w finale). Natomiast “czerwoni”                 
w pierwszym meczu pokonali 
Długomiłowice, a w drugim ulegli 
ubiegłorocznym finalistom wo-
jewódzkim w tej kategorii Football 
Academy K-Koźle. 

W półfinale “czerwoni” nie dali rady 
późniejszym triumfatorom Pol-
skiej Cerekwi, a w karnych o trze-
cie miejsce pokonaliśmy Football 

Academy. Warto zaznaczyć, że 
karne wykorzystali wszyscy zawod-
nicy z drużyny “czerwonych”. 
Kolejne turnieje odbędą się na 
Hali Śródmieście w najbliższą 
środę (dziewczyny u8, u10 i u12), 
oraz w piątek (chłopcy u10). PSP9 
wystąpiło w następujących skład-
ach:
Czerwoni: Igor Kowalski, Daniel 
Góralczyk, Marcin Kacperczyk, Ma-
ciej Sterkowicz, Tomasz Gendera, 
Tomasz Wicher, Krzysztof China.
Zieloni: Michał Wit, Mikołaj Syty, 
Miłosz Borucki, Mateusz Roegner, 
Tymoteusz Gaworski, Aureliusz 
Gaworski, Paweł Rola.
Trenerami obu ekip byli Krzysztof 
Hańcza i Tomasz Tyczyński.

Opracował: Krzysztof Hańcza

Puchar Tymbark
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Dominacja
trzecioklasistów

Opracował: Krzysztof Hańcza

Bohdan Tomaszewski

Sport sam w sobie jest 
piękny, niczego nie trze-
ba dodawać. Pozbawio- 
ny bezinteresowności 
przestanie być sportem, 
a nie stanie się cyrkiem. 
Powtarzam do znudze-
nia, że istotą sportu jest 
rywalizacja, wola walki. 
Sport jest demokraty-
czny i sprawiedliwy. 
Jest zaprzeczeniem 
fałszu, przemocy i hipo- 
kryzji. Jest aktem dziel-
ności i poświęcenia.

To, co wydarzyło się 4 marca 
na Hali Śródmieście, podczas 
eliminacji powiatowych Pucha-
ru Tymbarku trzecioklasistów, 
można określić tylko jednym 
mianem - całkowita dominacja 
“Dziewiątki”. 
Nasza pierwsza drużyna roze-
grała 4 mecze (2 w grupie, 
półfinał i finał), po kolei pokony-
waliśmy Polską Cerekiew 13-0, 
PSP19 4-0, Długomiłowice 8-1 
i PSP12 10-1. 

Turniej skończyliśmy z kom-
pletem zwycięstw i bilansem 
bramek 35-2. Drugi zespół 
“Dziewiątki” walczył bardzo 
dzielnie, przegrywając w pierw-
szym meczu 0-2 z PSP18, 
a następnie remisując 1-1 
z Wroninem. Nasi zawodnicy 
pokazali piękny drużynowy fut-

bol oraz wysokie indywidualne 
umiejętności techniczne. Teraz 
nie pozostaje nam nic innego, 
jak z niecierpliwością oczeki-
wać na finał wojewódzki, który 
odbędzie się w kwietniu w 
Brzegu. Tymczasem w czwartek 
(10.03) na boiskach PSP9 i “Or-
liku” przy 9 Maja zagrają chłop-
cy z klas piątych.

Składy: 
PSP9-I: Adam Rydzewski, Patryk 
Zarzycki, Dawid Łukasik, Bar-
tosz Sekuła, Bartosz Zięcik, 
Tomasz Godula, Rafał Smętek, 
Marek Smętek, Oskar Liszok, 
Filip Gajda. 
PSP9-II: Szymon Dębski, Szy-
mon Kuterski, Jakub Wiszniew-
ski, Przemysław Wit, Marcel Ki-
col, Krzysztof Kędrak, Dominik 
Konieczny.
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SPORTOWE
SUKCESY
DZIEWIĄTKI
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W środę (2.03.2016) na Hali Śród-
mieście odbyły się eliminacje po-
wiatowe “Turnieju z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku” w kat-
egorii dziewcząt. 

Wśród najmłodszych piłkarek 
(rocznik 2008 i mł.) awans do fi-
nału wojewódzkiego uzyskała “Dz-
iewiątka”, która pokonała Polską 
Cerekiew 5-0. 

W kategorii trzecioklasistek (2006 i 
mł.) minimalnie lepsze od naszych 
zawodniczek okazały się Cerekwi-
anki, które zwyciężyły 1-0. 

W najstarszej kategorii wiekowej 
(2004 i mł.) po raz kolejny bez-
konkurencyjne okazały się uczen-
nice “Dziewiątki”, które wygrały 

wszystkie swoje mecze (5-0 z Dłu-
gomiłowicami, 5-0 z PSP18 K-Koźle 
i 1-0 z Polską Cerekwią). 

Zwyciężczynie każdej z katego-
rii zagrają w finale wojewódzkim, 
który odbędzie się w kwietniu                  
w Brzegu, gdzie zespoły z kat. u10               
i u12 będą walczyć o wyjazd na fi-
nał krajowy do Warszawy. 

Przed nami zatem czas wzmożon-
ych treningów, do których na 
pewno nie zabraknie motywacji. 
Tymczasem już w najbliższy piątek 
na parkiet wybiegną chłopcy (kat. 
u10), a w kolejną środę ich starsi 
koledzy (kat. u12).

Składy PSP9: 
u8: Kamila Grech, Nadia Hisz-
pańska, Wiktoria Pal, Wiktoria Pr-
zymuszała, Anna Merta, Jagoda 
Czuk, Emilia Bukryj, Lena Kurzaj, 
Alicja Dyjak, Agata Staszak, Nikola 
Kuskowska
u10: Paulina Kużaj, Natalia Maty-
jasek, Natalia Łukasik, Agata Dłu-
gosz, Hanna Bielińska, Maja Zi-
mowska, Patrycja Wojciechowska, 
Martyna Wojciechowska, 
u12: Oliwia Meinert, Kamila 
Podlesińska, Victoria Kielbassa, 
Monika Fudali, Oliwia Binkowska, 
Paulina Boral, Zofia Danielewicz, 
Joanna Zielińska. Trenerzy: Krzysz-
tof Hańcza i Tomasz Tyczyński.

Opracował: Krzysztof Hańcza

Puchar Tymbark
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UCZNIOWSKIEGO 
  PIÓRA

SPOD 

Emilka kl. IV b    

Gdybym była dyrektorem szkoły, miałabym 
parę propozycji. Uczniowie korzystaliby 
z przywilejów, ale ograniczałyby ich także   
pewne zakazy.

Nie podoba mi się nadmierne używanie 
telefonów komórkowych, dlatego zabro-
niłabym korzystać z nich na przerwach. 
Uczniowie, skupiając uwagę na telefonach, 
lekceważą to, co się do nich mówi i to, o co 
się ich prosi. Nie chodzi o to, aby telefonów 
w ogóle nie nosili, ale o to, by mądrze z nich 
korzystali. Chodzi także o to, co najważnie-
jsze, a mianowicie o kontakt z kolegą i kole-
żanką, a nie jedynie gry, sms-y i internet.

Gdybym mogła, to sprawiłabym, aby szkoła 
była bardziej kolorowa, aby kolory dodawały 
wszystkim energii i radości. 
Na parterze połączyłbym kolor błękitny 
z seledynowym, na pierwszym piętrze 
zielony z czerwonym, a na drugim piętrze 
fioletowy z karmazynowym. 
Sprawiłabym także, aby łazienki w szkole były 
kolorowe. Dla dziewcząt zaproponowałabym 
kremowe kolory z odrobiną fioletu, a dla 
chłopców białe ze smugami brązu i czerni. 
Myślę, że wtedy szkoła byłaby wesoła i wszy-
scy dobrze by się w niej czuli.

Ponadto uczniowie bardzo często wyjeżdżali-
by na wycieczki. Nie tolerowałabym ściągania 
i wulgaryzmów. A te ostatnie, niestety, coraz 
częściej goszczą wśród uczniów.

TEKSTY AUTORSKIE 

O szkole
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Szkoła Podstawowa nr 9 nosi nazwę kosmonauty Jurija Gagarina. Nie jest to duża szkoła, 
ale uczy się w niej mnóstwo dzieci. Są tutaj klasy o różnych profilach nauczania: pływanie, 
piłka nożna, siatkówka. 

W szkole panuje bardzo miła i spokojna atmosfera. W razie potrzeby można zostać po lek-
cjach na dodatkowe zajęcia. Nauczyciele znają doskonale swoją pracę, bardzo dobrze uczą 
dzieci. Obok szkoły znajduje się piękne boisko, na którym ćwiczą dzieci. 
Ta szkoła bardzo mi się podoba.
Sofia kl. V
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8 MARCA
DZIEŃ 
KOBIET

   Dzień Kobiet, coroczne świę-
to obchodzone 8 marca od 1910 
roku. Przy tej okazji, wśród uczniów 
naszej szkoły przeprowadzona 
została ankieta. Pytanie brzmiało: 
„Jak sądzisz, dlaczego fajnie jest 
być dziewczyną/kobietą?”. 
Odpowiedzi były bardzo zróżni- 
cowane. Większość dziewczyn 
uważa, że fajnie jest być dziew-
czyną, ponieważ można robić so-
bie makijaż, malować paznokcie, 
robić tipsy, nosić długie włosy,               
a także mieć ciekawsze fryzury. 

Twierdzą, że ubrania dziewcząt są 
ładniejsze, mogą nosić sukienki         
i spódnice, a także buty na wyso-
kich obcasach. 
Zdaniem dziewcząt kobiety są  
bardziej kulturalne, rozsądne i ła-
godniejsze. Mają bardziej kreaty-
wne pomysły, a przede wszystkim 
lubią otrzymywać kwiaty i prezen-
ty. Dziewczyny zwróciły również 
uwagę na rolę kobiety w rodzinie. 
Matka ma lepszy kontakt z dziećmi, 
dba i opiekuje się bliskimi. Jest do-
bra i potrafi cierpliwie tłumaczyć 
wiele rzeczy, a także ogarniać kilka 
spraw na raz. 

Zarówno chłopcy, jak i dziewczę-
ta zwrócili uwagę na przywileje 
kobiet, kobiety zawsze mają pier-
wszeństwo i mogą wchodzić do 
kościoła w czapce.

Płeć męska stwierdziła, że dziew-
czyny są ładniejsze, mądrzejsze, 
spokojniejsze, a także ładniej ry-
sują i lepiej gotują. Dla dziewczyn 
nauczyciele są łagodniejsi, więcej 
im się wybacza i wszyscy ich 
słuchają. 

Wśród chłopców padło stwierdze-
nie, że „dziewczyny upiększają 
świat”. Chłopcy w większości nie 
wiedzieli, dlaczego fajnie jest być 
dziewczyną, ponieważ jest to dla 
nich jeszcze nieodkryta tajemni-
ca. Część określiła, że dziwnie być 
dziewczyną, inni stwierdzili, że nie 
jest fajnie, ponieważ dziewczyny 
są kapryśne i słabe fizycznie.

Pojawił się również komentarz 
„Sądzę, że i dziewczyny i chłopcy są 
równie fajni, zabawni i śmieszni”, 
który idealnie podsumowuje 
uczniów naszej szkoły. 

Michał kl.V S

O, Dzień Marzec 
wyjął grosik srebrny, 

Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł, 

Kupić bukiet na Dzień Kobiet

Bądź bardzo mądra, 
bądź bardzo miła. 

Bądź zawsze szczera, 
miej wszystkie zalety. 

Niech z Ciebie nadal będzie 
ideał kobiety.

8 marca dzień radosny, 
dużo kwiatów, dużo wiosny. 

Niech dla Ciebie słońce świeci. 
Niech ci czas radośnie leci.

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkiego co najlepsze,

spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie, 

dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!

Życzy cały zespół redakcyjny.
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IRENA SZEWIŃSKA

JANINA OCHOJSKA

AGNIESZKA HOLLAND

Irena Szewińska
Urodzona w 24 maja 1946 
w Leningradzie.
Specjalizowała się w biegach sprinterskich na 
200 i 400 metrów i w skokach w dal. Należy do 
najwybitniejszych lekkoatletek w historii. Zdoby-
wczyni siedmiu medali na igrzyskach olimpijs-
kich i dziesięciu na mistrzostwach Europy. Od 
1998 roku jest Członkiem Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego. W latach 1997-2009 była 
prezesem Polskiego Związku Lekkoatletycznego.

Agnieszka Holland
Urodzona 28 listopada 1948 roku, 
w Warszawie.
Polska reżyserka filmowa i teatralna, scenarzyst-
ka filmowa. Jako reżyser odnosi sukcesy nie tylko 
w Polsce, ale również za granicą. Ze względu na 
swoje żydowskie pochodzenie, w swoich filmach 
często zawiera tematykę żydowską. Porusza 
kontrowersyjne wątki związków międzyludzkich, 
kwestii politycznych i religijnych. Była dwukrotnie 
nominowana do Oscara.

Janina Ochojska 
Urodzona w 12 marca 1955 
w Gdańsku.
Polska astronomka, działaczka humanitarna. 
Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, orga-
nizująca konwoje z pomocą do krajów ogar-
niętych wojną oraz prowadząca wszelakie akcje 
wspomagające dzieci znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej. W 1994 roku uzyskała tytuł 
„Kobiety Europy” przyznany przez Wspólnotę 
Europejską, a  w 2011 roku została odznaczona 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski nadany za wybitne zasługi w działalności na 
rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Oprac. Dawid kl. IV b

    SŁAWNE POLKI 
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Fryderyk 
Chopin 
prawdziwy geniusz muzyczny

MIĘDZYSZKOLNY 
PROJEKT 
EDUKACYJNY

Pani Anna Zamora oraz pani Mariola Świąder 
z PSP1 są autorkami i koordynatorkami 
międzyszkolnego projektu edukacyjnego 
na temat życia i twórczości najwybitniejszego 
polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. 

Projekt ten 
jest świetną 
okazją, by 
uczniowie 
zgłębili 
wiedzę na 
temat kom-
pozytora po-
przez ciekawe 
formy pracy, 
dzięki którym 
również 
rozwijają  
umiejętności 
społeczne. LEKCJE
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LEKCJEINACZEJ

Wykonywaliśmy z papieru żółte 

krawaty w zielone groszki i kolorowe 

piegi. Wszyscy świetnie się bawili. Na 

koniec oczywiście zrobiliśmy pamiąt-

kowe zdjęcie. Ta lekcja była bardzo 

ciekawa i mamy nadzieję, że te zajęcia 

pozostaną długo w naszej pamięci.

Witajcie w naszej bajce!
W czwartek 10 marca klasa 4b na 

lekcji języka polskiego “przeniosła 

się” do niezwykłej akademii. 

Wszystko to wydarzyło się po 

przeczytaniu przez nas lektury 

pt.”Akademia Pana Kleksa”. 

Pani Twardowska i Mefistofeles

OPRACOWANIE
Agatka kl.IV b            



W i e l k a n o c  t u ż ,  t u ż . . 

Cały zespół redakcyjny 
KOSMICZNYCH NOWINEK
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