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MIESIĘCZNIK
WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny
Odwaga to stan, kiedy nikt nie wie, 
że się boisz...

Regina Brett                               

Kurier
W NUMERZE:

Kosmiczne Starcie!
Dzień liczby Π
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We wszystkich trzech kategoriach najlepszymi bramkarzami zostali reprezentanci “Dziewiątki”: Kamila Grech, 

Marek Smętek i Zofia Danielewicz. Trenerami drużyn byli: Krzysztof Hańcza i Tomasz Tyczyński, a zagraliśmy 

w składach:

DZIEWCZYNKI u8: Kamila Grech, Lena Kużaj, Emilia Bukryj, 
Maja Jankowska, Nadia Hiszpańska, Wiktoria Przymuszała, 
Wiktoria Pal, Alicja Dyjak, Anna Merta, Agata Staszak.

CHŁOPCY u10: Marek Smętek, Rafał Smętek, Patryk Zarzycki, 
Adam Rydzewski, Dawid Łukasik, Tomasz Godula, Bartosz 
Zięcik, Bartosz Sekuła, Oskar Liszok, Filip Gajda.

DZIEWCZYNKI u12: Zofia Danielewicz, Oliwia Meinert, Victo-
ria Kielbassa, Klaudia Andruszek, Kamila Podlesińska, Oliwia 
Binkowska, Paulina Boral, Amelia Katlik, Joanna Zielińska.
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We wszystkich trzech kategoriach najlepszymi bramkarzami zostali reprezentanci “Dziewiątki”: Kamila Grech, 

Marek Smętek i Zofia Danielewicz. Trenerami drużyn byli: Krzysztof Hańcza i Tomasz Tyczyński, a zagraliśmy 

w składach:

Nasze sukcesy sportowe
Opracowanie: trener Krzysztof Hańcza

Finały Województwa Opolskiego turnieju         
“Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
odbyły się w dniach 1-2 kwietnia 2016                    
w Brzegu. Turnieje rozegrano w sześciu kat-
egoriach: chłopcy i dziewczęta u8 (roczniki 
2008-9), u10 (2006-7) i u12 (2004-5). Stawili 
się na nie mistrzowie 12 powiatów, w tym 
trzy drużyny z “Dziewiątki”. 

W piątek rywalizowały dziewczynki (u8),               
a w sobotę ich starsi koledzy (u10) i kole- 
żanki (u12). Nasze najmłodsze reprezen-
tantki rozpoczęły  zmagania od remisu 
1-1 z późniejszymi zwyciężczyniami całego 
turnieju, ekipą z Białej Nyski. 
Następnie pewnie pokonaliśmy ekipy                     
z Głogówka 4-0 i Wołczyna 5-0. W półfina-
le minimalnie ulegliśmy 0-1 Łubnianom,                 
a w meczu o 3. miejsce zdołaliśmy doprow-
adzić do remisu 1-1 z drużyną “Tak” Opole, 
a w rzutach karnych zwyciężyliśmy 2-0                        
i zdobyliśmy brązowe medale.

Chłopcy rozpoczęli od zwycięstwa 4-3 z Kie-
trzem i porażki 0-7 z Nysą. Następnie w ćwierć-
finale po remisie 4-4 w regulaminowym czasie 
gry zwyciężamy w karnych 5-4 Namysłów. 
W półfinale z Praszką nie mamy wiele do        
powiedzenia 0-7, jednak w meczu o 3. miejsce 
następuje nasze odrodzenie i zdecydowanie 
pokonujemy Prudnik 4-0.
Najbliżej końcowego triumfu oraz wyjazdu 
do Warszawy na finał krajowy były nasze 
starsze dziewczyny. W bardzo trudnej gru-
pie najpierw przegraliśmy 1-3 z Białą Nyską,     
a następnie pokonaliśmy 2-0 Łubniany. 
W ćwierćfinale wygraliśmy 2-1 z Namy-
słowem, a w półfinale 1-0 z Olesnem.                   
Niestety w finale  znów niewiele lepsze były 
nysanki 1-3 i to one znów pojadą do stoli-
cy jako kadra województwa opolskiego. W 
zeszłym roku do ich drużyn dołączyły nasze 
reprezentantki Victoria Kielbassa (u10)                    
i Aleksandra Kurzeja (u12), a w tegorocznej 
edycji wspomagać je będzie Oliwia Meinert.
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DZIEŃLICZBY
W naszej szkole po raz pierwszy 
świętowaliśmy dzień wyjątkowej liczby, 
która oprócz tego, że jest niewymier-
na i ma nieskończone, nieokresowe 
rozwinięcie dziesiętne, to ma wiele 
niesamowitych własności. 

Uczniowie klasy 6a brali udział w całym 
projekcie, oglądając film, rozwiązując 
karty pracy związane z tematem. 
Następnie podzielili się nabytą wiedzą 
z pozostałymi uczniami naszej szkoły, 
tworząc plakaty zawierające wiele 
ciekawostek na temat tej niezwykłej, 
badanej od wieków liczby. 

Umożliwili również uczniom klas 4, 
5 i 6 wciągającą zabawę, polegającą 
na budowie za pomocą kolorowych 
koralików jak najdłuższego rozwinię-
cia ludolfiny. 
Konkurs wygrała klasa 4s, budując 
97-cyfrowe rozwinięcie stałej Archi-
medesa. Brawo!!! 

Oprócz tego klasa 5s zabawiła się         
w „poetów”, układając wierszyki, w któ-
rych liczba liter w kolejnych słowach 
odpowiadała kolejnym cyfrom rozwin-
ięcia dziesiętnego liczby π. 

Najdłuższy (22-cyfrowe rozwinię-
cie dziesiętne liczby π), sensowny 
wierszyk ułożył zespół w składzie: 
Łukasz Niemas, Patryk Baranowski           
i Bartek Czarnecki. Gratulujemy!!! 

Pozostałe klasy, w miarę możliwości 
technicznych, oglądały na lekcjach 
matematyki film poświęcony dzisie-
jszej solenizantce. 
Za rok znowu świętujemy razem!
                                                                                           

p. Iwona Podborączyńska

światowy
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POZNAJEMY JĘZYK 

I ZWYCZAJE 

NASZEGO REGIONU 

Klasa IV B miała okazję uczestniczyć w ciekawej lekcji 
na temat gwary śląskiej. Atrakcyjne zajęcia z wykorzy-
staniem metod aktywizujących przygotowała p. Barbara 
Górnik z Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota. 
Uczniowie podczas świetnej zabawy poznali zawiłości mowy 
Ślązaków, odgadywali znaczenia słów oraz rozwiązywali 
zagadki i rebusy, oczywiście hasła wywodziły się z gwary 
śląskiej.  Dużo radości i śmiechu dostarczyła dzieciakom 
recytacja w gwarze  „Lokomotywy” J. Tuwima

Lokomotywa! ( frag.)

Jest na banhowie ciynszko 
maszyna

Rubo jak kachlok - 
niy limuzyna

Stoji i dycho, parsko i zipie,
A hajer jeszcze 

wongiel w nia sypie.
Potym wagony podopinali

I całym szwongym 
kajś pojechali.

W piyrszym siedziały 
se dwa Hanysy
Jeden kudłaty, 
a drugi łysy,
Prawie do siebie 
niy godali,
Bo się do kupy 
jeszcze niy znali.....
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Doroczny konkurs organizowa-
ny przez Jersz, pod nazwą MAT 
2016 był okazją do sprawdze-
nia się naszych uczniów w „po-
tyczce” ogólnokrajowej. Naszą 
szkołę poszczególnych kategori-
ach wiekowych reprezentowali:

•	 klasy czwarte – Zosia Dan-
ielewicz, Agatka Łannik, Ola 
Kulawik, Weronika Wojciech-
owska, Franek Kurpiński, 
Paweł Krupa;

•	 klasy piąte – Wojtek Osows-
ki, Jagoda Muszyńska, Oliwia 
Meinert, Piotr Nagórny;

•	 klasy szóste – Paweł Dębski, 
Wiktor Wołyński, Patryk Biał-
kowski.

Szczególne uznanie należy się 
Wojtkowi Osowskiemu, który 
za bardzo dobry wynik otrzy-
mał od organizatorów nagrodę 
rzeczową.

Rozstrzygnięcie kolejnego z kon- 
kursów – MAKS Matematyczny 
– (drugiej edycji ) to równie duży 
splendor dla naszej szkoły. 
Wśród uczestników rekru-
tujących się z naszej szkoły 
– Zosia Danielewicz, Kacper 
Walkowicz, Maja Staudt, Weron-
ika Wojciechowska, Dominika 
Szczęsnowicz, Kuba Karbown-
ik, Jagoda Muszyńska, Janek 
Mincewicz, Jagoda Balicka, Pio-
tra Nagórny i Julka Drobina.

Dwa wyniki zasługują na                    
szczególną uwagę; to 28 m-ce w 
Polsce Kuby Karbownika oraz 
77 m-ce w Polsce Zosi Dani- 
elewicz – to ogromy sukces. 
WIELKIE, WIELKIE gratulacje! 
Zapraszamy Was do uczestni- 
ctwa w przyszłorocznych starci-
ach „mózgowców”.

KON
KUR
SOWO

KONKURS MATEMATYCZNY
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KONKURS RECYTATORSKI

Julia Drobina 
– laureatka Wojewódzkiego Konkursu History-
cznego oraz p. Ilona Piwowarska nauczycielka 
historii.
Gratulujemy Julii i p. I. Piwowarskiej

KONKURS HISTORYCZNY

11 kwietnia w naszej szkole odbyły się eliminacje 
do miejskiego etapu konkursu recytatorskiego. 
Pola, Zosia, Agata zaprezentowały ciekawe inter-
pretacje znanych utworów lirycznych oraz opo-
wiadań. Jurorów zachwycił występ Agaty Breikopf 
z kl. IVs, II miejsce zdobyła Magda Tkacz, natomi-
ast wyróżnienie otrzymała Zosia Gabiś.
                                                                                                                           
Gratulujemy i życzymy sukcesów 
na etapie miejskim.

KON
KUR
SOWO

„Ten, kto myśli, 
że może i potrafi 
– może i potrafi. 

Ten kto myśli, 
że nie może i nie potrafi 
– nie może i nie potrafi. 

To bezwzględne, 
bezdyskusyjne prawo”. 

Pablo Picasso
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  STARCIE
KOSMICZNE 

Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem na świecie, który poleciał 
w kosmos – było to 12 kwietnia 1961 roku, lot odbył się statkiem 
kosmicznym „Wostok 1”. Cały lot trwał godzinę i 48 minut.

Jurij Gagarin urodził się we wsi Kłuszyn koło miasta Gżacka (prze- 
mianowanego w 1968 roku na Gagarin), w obwodzie smoleńskim. 
Jego ojciec był stolarzem, matka  pracowała fizycznie w kołchozie. 

W 1949 roku, po ukończeniu 15 lat rzucił szkołę średnią, a nas-
tępnie w tym samym roku został przyjęty do szkoły zawodowej 
przy zakładach metalowych w Lubiercach. Wiosną 1951 roku 
rozpoczął naukę w Szkole Technicznej w Saratowie nad Wołgą, 
a w 1954 roku wstąpił do aeroklubu i rozpoczął naukę pilotażu.    
W lipcu 1954 wykonał pierwszy samodzielny lot na Jaku-18. 

W tym samym roku Jurij, w wieku 21 lat, skończył szkołę z naj-
wyższą oceną i rozpoczął naukę w Wojskowej Szkole Lotniczej. 
26 marca 1957 roku wykonał pierwszy samodzielny lot odrzu-
towcem MiG-15. 6 listopada tego samego roku ukończył szkołę                   
i awansował na stopień porucznika. 

Kosmonauta był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. 
Otrzymał m.in.:
• Order Lenina i tytuł Bohatera Związku Radzieckiego,
• Krzyż Wielki Orderu Zasługi dla Lotnictwa (Brazylia),
• Order Gwiazdy II klasy (Indonezja)
• Order Gwiazdy Afryki (Liberia)
• Order Karola Marksa
• Order Krzyża Grunwaldu I klasy
• Order Flagi Węgierskiej Republiki Ludowej z Diamentami I klasy

27 marca 1968 roku Jurij Gagarin i jego instruktor lotniczy Władi-
mir Sieriogin zginęli w katastrofie samolotu treningowego.

Maja Staudt IVB

DZIEŃ NASZEGO PATRONA
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Wiele lat temu żył,
jako pierwszy Ziemię okrążył!
Był pierwszym człowiekiem 
w kosmicznej przestrzeni,
wiedzą o tym nie tylko uczeni!
Jest człowiekiem powszechnie znanym
i jest naszej szkoły patronem kochanym!

Agatka IVb
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więto szkoły
Dzień szkoły  to dzień, w którym 
przypominamy sobie, jak i kiedy 
powstała nasza szkoła. W tym 
roku zorganizowany został z tej 
okazji projekt pt.: ,,Kosmiczne 
starcie”, w którym udział brały 
wszystkie klasy IV-VI.  

Polegał on na szeregu przed-
sięwzięć, które przybliżyć miały 
nam ogólnie pojętą tematykę 
wszechświata. Jednym z zadań 
było wyszukiwanie, a następnie 
przez cztery kolejne dni prezen-
towanie zebranych informacji na 
drzwiach wybranej klasy. 

Wszyscy mogli zapoznać się 
z różnorodną tematyką, a były 
to: Ziemia, Słońce, Kosmonau-
ci, Odkrywcy kosmosu, Kosmici, 
Mikołaj Kopernik, Jurij Gagarin, 
Układ Słoneczny i inne ciała nie-
bieskie. 

Podczas tych dni osoby wybrane 
przez klasę zapoznawały się z 
prezentowaną treścią tak, aby 
podczas finału odbywającego 
się 12 kwietnia, potrafiły odpow-
iedzieć przed komisją egzami-
nacyjną każdej z klas na wyloso-
wane pytania. 

Kolejnym zadaniem dla każdej 
z klas było zbudowanie w dniu 
finału projektu przestrzennego 
związanego z jednym z wyloso-
wanych tematów, a także część 
artystyczną. Tego dnia każda z 
klas biorących udział w konkursie 
miała przebrać się,  nawiązując 
do wylosowanego tematu. 

W dniu finału wszyscy byli kos-
micznie przebrani, a klasy były 
pięknie udekorowane. Punkty 
można było zdobyć za: dekorac-
je klas, odpowiedzi na pytania, 

projekt przestrzenny i część arty-
styczną. Sposród klas czwartych 
pierwsze miejsce zajęła IVa, 
w piątych klasa Vs, a wśród 
szóstych klasa VIb.

 Święto szkoły obchodzili 
również uczniowie klas I-III. W 
dniu 11 kwietnia młodsi koledzy 
i koleżanki przebrali się w kos-
miczne stroje, a klasa IId przygot-
owała apel na temat kosmitów i 
wszechświata. 
 
Każda klasa wypadła znakomi-
cie i  wszyscy dobrze się bawili. 
Zdobyliśmy wiedzę o kosmosie 
i wszechświecie oraz lepiej 
poznaliśmy postać naszego pa-
trona, Jurija Gagarina .
                                                                                                                                                      
                            Michał Barnuś Vs
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f e s t i w a l  t e a r t a l n y

7 kwietnia 2016 roku szkolny Teatr Flug pojechał 
do Teatru Ziemi Rybnickiej w Rybniku 

na IV Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny 
“Przestrzeń Wyobraźni”. 

Przedstawialiśmy spektakl pt. “Przyjaciel”.  Widzom 
i jurorom bardzo podobał się nasz występ. W trakcie 
trwania imprezy poza prezentacjami konkursowymi 

odbyły się również warsztaty dla wszystkich uczestników 
festiwalu. Po zajęciach miał odbyć się przemarsz Ryb-

nickim Deptakiem, połączony z pozakonkursowym spek-
taklem pt. “Gerda”. Niestety pogoda nam nie dopisała. 
Przedstawienie odbyło się w teatrze, a przemarszu nie 
było. Zaraz po wystawieniu pięknego spektaklu odbyło 

się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  Emocje były 
bardzo wielkie. Nasz Teatr Flug zajął trzecie miejsce! 

Do Rybnika pojechał też Teatr 534, w którego skład 
wchodzą absolwenci naszej szkoły. Przedstawili oni 

spektakl pt. “My się nie wstydzimy”. Za przedstawienie 
otrzymali wyróżnienie. Wszystkim bardzo się podobało 

i wrażenia pozostaną na długo w naszej pamięci.

Serdecznie dziękujemy naszym opiekunom i cierpliwym 
reżyserom: p. Kindze Wróbel oraz p. Aleksandrze Pasoń,

wdzięczni aktorzy                                                                                                                                 
Agatka IVb

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

TEATR FLUG


