
MIESIĘCZNIK
WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny
Czytanie książek to najpiękniejsza zaba-
wa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.                                                

Wisława Szymborska

Kurier

NR 6

W NUMERZE:

KONKURS
i wiele fotorelacji!

...



KOSMICZNYKURIER MIESIĘCZNIK2

.01

.03

02.

Miłośniczka fizyki, matematyki, chemii 
i muzyki. Tylko raz nie odrobiła zada-
nia domowego. Uprawiała lekkoatle-

tykę, a jej miłością był taniec. 
Natomiast w wolnym czasie wiele 

czasu spędzała na podwórku, grając 
w ulubioną grę – w noże.

W szkole czuła się jak ryba w wodzie, 
czyli bardzo dobrze. Przepadała za 
matematyką, przyrodą i geografią. 

Każdą wolną chwilę spędzała na pod-
wórku razem z przyjaciółmi, bawiąc 

się w różne gry i zabawy. 
Lubiła malować i śpiewać. 

W wieku 6 lat nauczyła się jeździć na 
nartach i łyżwach. 

Zawsze odrabiała zadanie domowe i 
pomagała innym w nauce. 

Ta pani również lubiłam chodzić do szkoły. 
Nie mogła się doczekać, kiedy pójdzie do 
pierwszej klasy. Umiała czytać wcześniej, 
więc na wakacjach przeczytała wszystkie 
podręczniki. później w trakcie roku szkol-
nego nudziła się, więc wychodziła z ławki, 
zakładała ręce do tyłu i chodziła po klasie, 
nucąc coś pod nosem.... 
Miała całe mnóstwo uwag za to zachow-
anie. W starszych klasach mocno się mu-
siała starać, żeby mieć 4 z matematyki, ale 
bardzo lubiła fizykę. Na zdjęciu w ulubionym 
granatowym sweterku z wróbelkiem.

KONKURS!!!
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Powyżej publikujemy fotografie z dzieciństwa naszych nauczycieli oraz krótkie opisy dotyczące ich zain-
teresowań czy mocnych i słabych stron. Odgadnij imiona i nazwiska pracowników naszej szkoły, kartkę                           
z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki na II piętrze. 
Spośród prawidłowych odpowiedzi będą wylosowani zwycięzcy. 
Nagrody gwarantowane – już czekają na Was!

.04

05.

Urodziła się tam, gdzie Reymont (pisarz).  
Nie chciała pójść do przedszkola, 

ponieważ pani bardzo głośno krzyczała 
i kazała jeść biały ser.  W szkole pod-
stawowej siedziała zazwyczaj w pier-

wszej ławce. Lubiła fizykę, matematykę 
i biologię. Wolny czas spędzała na pod-
wórku. Latem grała w piłkę oraz bawiła 

się w „sklep”, natomiast zimą grała 
w hokeja .

Lubiła śpiewać, tańczyć i występować 
na scenie. Często bawiła się lalkami. 
Należała do niejadków. Babcia przy-
gotowywała jej ulubioną zupkę, a była 
to zacierka – kluseczki na mleku.  

.06

Już w dzieciństwie interesowała się 
siatkówką, lubiła również inne 

dyscypliny sportowe, biegi czy skoki 
dostarczały jej wiele radości. 

Przepadała za pomidorową i chrupią-
cymi skrzydełkami. 

Czerwony to jej 
ulubiony kolor.
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W czwartek w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla 

klas IV – VI. Imprezę poprowadził Dawid Dudziński  

z klasy VI a. Wszyscy świetnie się bawili. 

Miła atmosfera i muzyczne hity sprzyjały dobrej 

zabawie, a wszystko dzięki DJ Dawidowi.

SZKOLNA
DYSKOTEKA
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DZIEŃ CHŁOPAKA
         w VI b 

27 września całą 
klasą, z okazji Dnia 
Chłopaka wybraliśmy 
się do McDonalda. 
Na początku zaśpie- 
waliśmy solenizan-
tom standardowe 
Sto Lat i rozdaliśmy 
prezenty. Następnie 
wszyscy popędzili do 
kas, aby jak najszyb-
ciej zamówic, zapłacić 
i odczekać długie 
minuty na zamówie-
nie, a chwilę później 
rozkoszowac się 
smakiem frytek, ham-
burgerów, wrapów           
i innych pyszności. 
Gdy wszyscy już się 
najedli, postano-                    
wiliśmy, że należy 
spalić kalorie. 
Z pełnymi brzu-
chami i zadowoleni 
wróciliśmy do szkoły.

Aurelia. Jagoda, Weronika, Julia i Pola – 
współorganizatorki imprezy klasowej
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SZKOŁY
26 września w klasie II a odbył się „Dzień Śliwki”. 
Celem naszego święta było promowanie zdrowej 
żywności, warzyw i owoców sezonowych, poznanie 
przetworów, które można wykonać ze śliwek oraz 
to co najważniejsze – dobra zabawa:) 
Śliwki królowały w klasie od samego rana. Odbyła 
się również prezentacja mody śliwkowej. 
To była świetna zabawa!

z życia

Zafolkujmy nasz świat
warsztaty

W dziewiątce zrobiło się naprawdę 
folkowo. To za sprawą warsztatów               
Zafolkujmy nasz świat realizowanych 
we współpracy z Zespołem Pieśni                
i Tańca Komorno. 
Zadanie realizowane w ramach projek-
tu Edukacja Kulturowa Opolszczyzny 
- EDUKO 2016-2018, którego organi-
zatorem jest Muzeum Wsi Opolskiej. 
Były wspólne tańce, robienie wianków, 
degustacja śląskiego kołacza i piękny 
występ tancerzy Zespołu Komorno. 
Już wkrótce kolejne grupy będą mogły 
wziąć udział w warsztatach. Serdeczne 
podziękowania dla dzieci i rodziców za 
wspaniały i aktywny udział. 

Kinga Wróbel
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SZKOŁA WIELU KULTUR 

OBÓZ SPORTOWY 

Lubisz przygody? 
A lubisz Władcę Pierścieni? 

Ta książka autorstwa Johna Flanagana 
jest dla Ciebie! „Zwiadowcy” to seria książek 

opowiadająca o przygodach 
15- letniego Willa, który staje przed wy-

borem własnego losu. 
A akcja dzieje się w średniowieczu na 

skraju krainy Morgarath. Jeśli chcesz dow-
iedzieć się więcej, przeczytaj „Zwiadowców” 

autorstwa Johna Flanagana.
Zuzanna Pańczyk Klasa VI a

Punktualnie o godzinie 
9.00 klasy sportowe V a, 
V s i V s wyjechały spod 
pływalni w Kędzierzy-           
nie-Koźlu na obóz spor-
towy do Szczyrku. 
Po krótkiej podróży do- 
tarliśmy na miejsce 
i po obiedzie wyruszy-
liśmy na spacer po 
najbliższej okolicy. 
Ponieważ pogoda była 
wspaniała, to zwiedzanie 
Szczyrku i krótki pobyt na 
rynku był czystą przy-
jemnością. A już jutro 
pierwsze wyjście w góry 
i treningi. 

Zafolkujmy nasz świat

W naszej szkole realizowany 
jest projekt, który przybliży 
naszym uczniom tradycje, 
zwyczaje oraz kulturę innych 
państw, np. Rosji, Niemiec, 
Francji czy Anglii. 

Poprzez zabawę, quizy, 
konkursy i wspólne śpiewanie 
piosenek w różnych języ-         
kach, dzieci będą miały okazję 
poznać inne kraje oraz zrozu-
mieć, co to znaczy 
„być tolerancyjnym”. 
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Pasowanie 
uczniów 
na Świetlika
W środę – 28 września, w naszej świetlicy odbyło się 
pasowanie uczniów klas pierwszych na „Świetlika”. 
Pasowanie miało miejsce w plenerze. Przygotowała 
je p. Barbara Michnik. Dzieci miały atrakcje różne-
go typu: kreatywne rysowanie kredą, dywan strachu 
z szyszek, świetlikowe puzzle, uśmiechnij się - czyli 
cytrynowy test, zgaduj – zgadula, zabawa z chustą 
animacyjną 
“Klanzy”. 
Dzieci chętnie 
podejmowały 
wysiłek i świet-
nie się bawiły.
Na koniec 
odbyło się 
ślubowanie, 
dzieci powtarza- 
ły za p. Basią 
słowa ślubowa-
nia, wręczone 
zostały medale 
w kształcie świ-
etlika i złożone 
gratulacje.
                                                                                                              
A.Cembala
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W piątek 30 września 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole po raz 
drugi ŚDTM. Od poniedziałku wywieszone były plakaty z tabliczką 
mnożenia, na lekcjach uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością 
tabliczki. W ciekawy i niekonwencjonalny sposób starsi oraz młodsi  za 
pomocą programów komputerowych konkurowali ze sobą, rozwiązu-
jąc różne zadania związane z TM. 
W piątek 6 zespołów egzaminatorów i 2 patrole „egzaminowały” 
uczniów oraz osoby dorosłe. Pod hasłem „Dzieci sprawdzają, czy 
dorośli tabliczkę mnożenia znają” nasi uczniowie wyszli poza teren 
szkoły pod opieką pani Bożeny Romanowicz i próbowali „przeegzami-
nować” przechodniów, co okazało się wcale niełatwym zadaniem. 
W szkole na przerwach egzaminatorzy sprawdzali wiedzę innych 
uczniów i nauczycieli ;) Do „egzaminu” (5 pytań w ciągu 3 min.) ogólnie 
przystąpiło 150 osób, z czego zaliczyło teścik 
ponad 120 osób. Odważnym dorosłym 
i dzieciom dziękujemy za udział w zabawie! 
Koordynator Iwona Podborączyńska

ŚWIATOWY 
DZIEŃ

 TABLICZKI 
MNOŻENIA 
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Absolwenci klas sportowych “Dziewiątki” często               
z powodzeniem kontynuują swoją przygodę ze spor-
tem. Dwóch uczniów klasy piłkarskiej, którzy przed 
wakacjami opuścili mury naszej szkoły - Piotr Sekuła 
i Igor Ziembicki, trafiło do szkółki piłkarskiej aktual-
nego Wicemistrza Polski - Piasta Gliwice. 
Chłopcy na co dzień uczą się w gimnazjum sportowym 
w Gliwicach i reprezentują barwy klubu z ulicy Okrzei. 
Jak możemy przeczytać ze strony Piasta nasi byli 
uczniowie występują w Ligach Wojewódzkich Tramp-
karzy i Młodzików. Mimo olbrzymiej konkurencji na 
Śląsku Piotr i Igor już mocno zaznaczyli swoją obec-
ność, wpisując się na listę strzelców podczas meczów 
swojej drużyny. Po raz kolejny potwierdza się opin-
ia, że warto wybrać “Dziewiątkę” dla realizacji swoich 
sportowych marzeń.

 Trener Krzysztof Hańcza

Dnia 6 września 2016 roku Football Academy od-  
dział Kędzierzyn- Koźle reprezentowana przez prez-
esa fundacji Radka Soperczaka i menadżera miej- 
scowego oddziału Romana Radłowskiego podpisało 
porozumienie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 9 
w K-K reprezentowaną przez dyrektora Wojciecha 
Czaplę. Porozumienie dotyczy udostępniania obiek-
tów sportowych PSP 9 na potrzeby treningowe FA.
Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca wpłynie 
korzystnie na zwiększoną aktywność ruchową, pod-
niesienie umiejętności piłkarskich oraz pozytywnie 
wpłynie na umiejętność funkcjonowania w gru-        
pie młodych adeptów piłki nożnej, zarówno uczniów             
dziewiątki, jak i dzieci z innych okolicznych szkół
i przedszkoli.

Sport
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Zwycięzcy!
Zawody Sportowe w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Wielkie gratulacje dla Naszych uczniów

Po raz kolejny 
potwierdza się 

opinia, że warto 
wybrać “Dziewiątkę” 

dla realizacji 
swoich sportowych 

marzeń.

27.09.2016 odbyły się w K-Koźlu 
przy ulicy Skarbowej - Szkolne 
Zawody Sportowe w Indywid-
ualnych Biegach Przełajowych. 

W zawodach wzięło udział 
około 180 uczniów szkół pod-
stawowych z Kędzierzyna-Koźla. 
Dziewczęta biegały na dystansie 
1000m natomiast chłopcy na 
odcinku 1500m. Naszą szkołę 
PSP nr 9 w K-Koźlu, reprezen-
towało 15 uczniów z klas IV-VI. 

Dziewczęta wystąpiły w następu-
jącym składzie: Wiktoria Kielba-
sa, Magdalena Tkacz, Joanna 
Zielińska, Zofia Danielewicz 
oraz  Marta Gajdek. 

Chłopcy biegali następującą eki-
pą: Nikodem Miłek, Szewczyk 
Jakub, Smętek Rafał i Smętek 
Marek, Adam Rakowski, 
Kacper Mazur, Franciszek Dłu-

gosz, Michał Maciaszek, Paweł 
Krupa oraz Andrzej Zieliński. 

Opiekunem reprezentacji „9-tki”, 
była Pani Sabina Kisielewska. 
Znakomicie w zawodach zapre- 
zentował się szczególnie Adam 
Rakowski, który wygrał swoja 
konkurencję w czasie 4:47, i tym 
samy zakwalifikował się do finału 
wojewódzkiego w Lasocicach. 

Oprócz Adama, awans do wo-
jewódzkiego finału wywalczyli, 
Rafał Smętek, który zajął mie-
jsce czwarte oraz Marta Gajdek, 
która w kategorii dziewcząt zajęła 
piąte miejsce.



N a s i  p i e r w s z o k l a s i ś c i

1 września o godzinie 11.00 
odbyło się w naszej szkole 

uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego dla klasy pierwszej. 

Na placu apelowym spotkały się 
przyszłe pierwszaki, ich rodzice, 

pan dyrektor Wojciech Czapla 
oraz nauczyciele. 

Podczas uroczystości dzieci 
zostały pasowane na ucznia 

oraz złożyły ślubowanie. 
Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz plakietki 

“Jestem pierwszakiem”, które 
będą nosić przez cały rok. 

Wszystkie dzieci były bardzo 
przejęte oraz dumne z tego, 

że chodzą już do szkoły.                                                                                             

Grażyna Goły

Życzymy sukcesów!
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim 
pracownikom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia.

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

WYDARZENIA

!!!UWAGA!!!  
Na II piętrze na naszej szkolnej scenie znajduje się:

PUDEŁKO SZCZĘŚCIA I SUKCESÓW
Możesz zapisać na kartce to, 

co uważasz za swoje osiągnięcie i sukces, 
następnie wrzuć  informację do pudła. 


