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Twoja ulubiona gazetka! 

 

 

Pamiętacie naszą akcję "Jak nie 

czytam, jak czytam"? W tym roku 

JEDYNKA znów weźmie udział w 

biciu rekordu w liczbie osób 

jednocześnie czytających. Mamy już 

kilka pomysłów, ale jeśli chcecie się 

przyłączyć i z nami zorganizować 

akcję, to zapraszamy do biblioteki... 

Im więcej pomysłów, tym lepiej! 

TERAZ MACIE MOŻLIWOŚĆ 

ZREALIZOWANIA SWOJEGO 

MARZENIA!!! 

Redakcja

 

 

STOP(K)A WYDAWNICZA 

Anna Cała, Lena Kumor, Maciej Łacny (red. 

naczelny), Jakub Malczewski, Agata Milewska, 

Laura Stępień, Sebastian Zasada 

Opiekun numeru: Marzena Tyl 



Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki 

Codziennie chodzić chcą do Jedynki, 

bo dużo wiedzy tu, wśród zabawy, 

plan lekcji bywa bardzo ciekawy. 

Z sercem wkładanym przez panią Kasię 

każdego czegoś nauczyć da się: 

Martyna umie pisać litery, 

Kamil wie ile to dwa plus cztery, 

Adam nasz kraj nazwać potrafi, 

prym będzie wiódł na geografii. 

Mikołaj wie jakie zwierzę ma garby, 

Maja w rysunek zamienia farby, 

Marysię za to chwalą wciąż panie, 

dla innych może być wzorem manier. 

Krystian wie czemu z chmur deszcz pada, 

Oliwia lubi pytania zadać, 

Hania poznała się na zegarku, 

Piotruś rozróżnia rośliny w parku, 

szóstki dostaje Michał z klasówek, 

Najlepszy Maks jest z angielskich 

słówek. 

Talentów tutaj, każdy ma wiele 

a Kacper wszystkich jest przyjacielem. 

Puenta w tym wierszu jednak być musi, 

wszyscy w a klasie to są prymusi, 

dlatego każdy głośno zawoła: 

Jedynka to jest najlepsza szkoła! 



LIST OD REDAKCJI 

 

 

Odliczamy dni do egzaminu 

gimnazjalnego. Dopiero co zaczął się 

rok szkolny, a dziś już niemal 

słyszymy szelest stron arkusza 

egzaminacyjnego i szuranie 

długopisu, którym będzie pisana 

rozprawka. Rozprawka? A może 

charakterystyka? A może jednak list, 

opowiadanie?! 

Klasa 3 a na jednej z lekcji języka 

polskiego otrzymała kolorowe 

karteczki. Każdy napisał, o jakiej 

formie wypracowania i o jakim 

motywie marzy. Następnie karteczki 

zamieniły się w malutkie zwoje, 

samolociki i in. 

Po egzaminie sprawdzimy, czyje 

marzenie się ziściło. I czy „marzenia 

mają sprawczą moc”. BTW – 

powyższy cytat jest wyjęty 

z zeszłorocznego arkusza. 

W imieniu wychowawców 

i wszystkich nauczycieli życzę 

naszym trzecioklasistom siły, 

wytrwałości w najbliższych dniach. 

Oby tematy prac, pytania, zadania 

i wzory przypadły Wam do gustu! 

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI! 

 

Opiekun numeru: Marzena Tyl 

  



 

DZIAŁO SIĘ… 

 

Ola Konieczna 7-8 kwietnia brała udział w I Ogólnopolskim 

Festiwalu Piosenki "Dolnośląska Nutka" w Bielawie. Konkurencja 

była ogromna, ponieważ wystąpiło aż 117 młodych 

utalentowanych artystów. Jury w naprawdę wyjątkowym składzie 

– Grażyna Łobaszewska, Magdalena Ptaszyńska, Jerzy 

Petersburski Jr i Szymon Wydra – przyznało Oli wyróżnienie. 

Jesteśmy dumni. Gratulujemy uczennicy z 3 klasy gimnazjum (SP 

1) i jej nauczycielce Annie Wozińskiej. 

(mt), fot. arch. Oli 

 

 

Na początku kwietnia obyły się mistrzostwa Oleśnicy w mini 

piłce siatkowej chłopców klas IV. W zawodach wzięły udział 

zespoły z SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 oraz SP nr 8. Rozgrywki 

toczyły się systemem „każdy z każdym”, sety rozgrywane 

były do 15 punktów, a spotkanie do dwóch wygranych setów. 

Młodzi adepci siatkówki ambitnie walczyli o jak najlepszy 

wynik dla swojej szkoły. Wśród chłopców nie do pokonania 

okazał się zespół z SP nr 8, wicemistrzami Oleśnicy została 

drużyna z SP 6, trzeci stopień podium należał do naszych 

siatkarzy, a czwarte miejsce wywalczyli chłopcy z SP nr 7. 

Jak zawsze rywalizacji towarzyszyło wiele pozytywnych 

emocji. Najlepsze drużyny otrzymały medale oraz dyplomy. 

Bardzo dziękuję naszym młodym sportowcom za ogromne 

zaangażowanie oraz walkę do samego końca. Naszą szkołę 

reprezentowali: Jan Rajewski, Jan Witek, Filip Hejninger, 

Kornel Pawłowski, Patryk Quinn-Gryzik oraz Piotr 

Burzyński. 

 

Monika Knysak 

  



 

Wiosna już do nas przyszła, słoneczko świeci coraz 

mocniej, każdy dzień jest coraz cieplejszy, a wtedy 

chce nam się bardziej pić. A cóż może być lepszego 

niż łyk czystej wody..? Pani wicedyrektor Ilona 

Krotla wraz z panią administrator Natalią Gierlitz 

zakupiły dla oddziałów zerówkowych dwa 

przepiękne dystrybutory z wodą - Słonie. Wystarczy 

słonikowi nacisnąć na trąbę i już leci pyszna, 

zdrowa woda. Dzieci po otrzymaniu słoników nie 

mogły się doczekać ich przetestowania i od razu 

ustawiły się w kolejce po łyk słonikowej wody. Taki 

cudowny prezent zasponsorowała Rada Rodziców, 

której serdecznie dziękujemy!!! 

Katarzyna Paprocka 

 

 

 

W ramach realizacji projektu "Robo-

informatyka" po raz kolejny uczniowie 

z klasy I a odwiedzili salę 15, w której 

czekała już na nas p. Bulanda z klasą II d. 

Tym razem zobaczyli, jak po stołach 

jeżdżą świecące autka Ino-Booty, 

którymi za pomocą komputera sterowali 

uczniowie klasy gimnazjalnej. Do 

każdego starszego kolegi dołączyło się po 

dwoje pierwszaków i zaczęli zabawę 

i naukę programowania tych śmiesznych 

robotów. 

W chwili, kiedy pierwszaki zapamiętały już kilka prostych poleceń programowania, grupy 

zaczęły otrzymywać zadania. Ino-Boooty miały przejechać fragment drogi, obrócić się, świecić 

światłami, powrócić na swoje miejsce. Wszystkim grupom bardzo dobrze udawało się 

poprawnie zaprogramować maszyny. Na zakończenie przyszedł czas na prawdziwy test - 

urządzono wyścigi Ino-Bootów. Każda grupa miała tak zaprogramować swojego robota, aby 

przejechał wyznaczoną trasę. Zabawy, śmiechu i emocji było bardzo dużo. Wszyscy uczniowie 

dzielnie walczyli i choć nie wszyscy na metę dotarli jako pierwsi, każdy uczestnik zajęć na 

regenerację sił poczęstował się pyszną nagrodą. 

A tu link do jednego z filmów nagranych podczas wyścigu: https://youtu.be/BYppVFooOYA 

Katarzyna Paprocka 

https://youtu.be/BYppVFooOYA


 

Ponad 1000 uczestników ze szkół 

podstawowych uczestniczyło w sobotę 7 

kwietnia w Finale Dolnośląskim 

Drużynowych Biegów Przełajowych. Na 

trasach wyznaczonych obok Zamku nie 

zabrakło także naszych sportowców 

dopingowanych przez rodziców, dziadków 

oraz znajomych. Reprezentacja dziewcząt: 

Aleksandra Bednarska, Amelia Królik, Iga 

Wieczorek, Maria Wiązek, Magdalena Sabat, 

Adela Piskorska, Oliwia Hajduk, Julia Koban, 

Emilia Kochańska, Wiktoria Zawiślak, 

Ewelina Dudziak, Alicja Śliwińska, Oliwia 

Gabor, Hanna Wysocka, Zuzanna Moryson. 

Reprezentacja chłopców: Jakub Cebo, Jan 

Rajewski, Kuba Stachera, Wiktor Witas, 

Kornel Pawłowski, Jakub Garbaczewski, 

Wojciech Bryk, Łukasz Zieliński, Dominik 

Olszczyński, Michał Ratajczyk, Jakub 

Pietrzak, Adrian Niciejewski, Wiktor 

Niełacny. Bardzo dziękujemy naszym 

sportowcom za ogromną determinację oraz 

walkę do samego końca. Mamy nadzieję, że 

za rok spotkamy się na podzamczu w jeszcze 

większym składzie. 

Nauczyciele w-f 

 

Dzięki uprzejmości Pani Ewy Bugaj ze Szkoły 

Podstawowej w Sokołowicach uczniowie klas 

zerowych mieli przyjemność podziwiać przepiękny 

występ uczniów klas trzecich tamtejszej szkoły, który 

w wyjątkowy sposób wprowadził naszych 

milusińskich w klimat Wielkiej Nocy. 

Ewa Grzesik 

  



 

 

Największym zainteresowaniem wśród 

najmłodszych uczniów w ostatnim czasie cieszy się 

kodowanie. Jest to doskonały sposób na ćwiczenie 

myślenia. Wykonane zadanie zawsze jest dla 

każdego z nas niespodzianką. Ostatnio uczniowie 

klasy 0a odkodowywali wielkanocne symbole. 

Ewa Grzesik 

 

Projekt „Czytanie na dywanie” cieszy się ogromną 

popularnością. W mijającym miesiącu dwukrotnie 

klasę 0 a odwiedzili rodzice, którzy wprowadzili 

naszych najmłodszych uczniów w przepiękny świat 

fantazji. Ogromnie dziękujemy Paniom Katarzynie 

Peśli oraz Pani Joannie Telce-Dudkowskiej za czas 

z nami spędzony. 

Ewa Grzesik 

 

Tuż przed samymi świętami wielkanocnymi w obu 

klasach 0 przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne 

przez mamę Igorac- Panią Sarę. Każde z dzieci 

otrzymało niewielką deseczkę, która niczym nie 

przypominała pisanki. Pierwszy etap zadania polegał na 

pomalowaniu sklejki w całości na biały kolor. Następnie 

każdy z nas otrzymał kolorową serwetkę, którą należało 

delikatnie rozwarstwić oraz wybrać interesujący nas 

wzór. Wszystko przyklejaliśmy za pomocą pędzla 

i specjalnej mieszanki kleju. To zadanie sprawiało nam 

najwięcej trudności, ponieważ chusteczka okazała się być bardzo delikatna i wymagało to od 

nas zarówno wielkiej cierpliwości, jak i dokładności. Na zakończeniu utrwaliliśmy powstały 

wzór lakierem. Tak więc za sprawą Pani Sary i naszych małych zerówkowiczów niewielkie 

jajeczka po chwili zmieniły się w piękne, kolorowe pisanki, które zostały wykonane metodą 

decoupage. 

Ewa Grzesik, Ewelina Adamik 

 



Ostatnio w naszej szkole zrobiło się bardzo kolorowo. A to za 

sprawą prac przygotowanych na przegląd plastyczny przez 

uczniów klas: 0 a, 0 b, 1 a i 4 a o tematyce "Barwna Wielkanoc". 

Uczniowie z wielką ochotą podeszli do tematu, ponieważ 

napłynęło aż 34 pięknie przygotowanych ozdób świątecznych. Na 

parterze w naszej szkole z tych przepięknych prac panie 

organizujące przegląd plastyczny – Adelina Jarmuszewicz i 

Katarzyna Paprocka, nauczycielki klasy pierwszej - stworzyły 

piękną wystawę. Oczywiście każda praca zasłużyła na dyplom i nagrodę, które waz z 

gratulacjami uczniom przekazała osobiście pani dyrektor Maria Kaczmarek. 

Katarzyna Paprocka 

 

Uczniowie z klasy 7 b wpadli na pomysł, by zorganizować obchody Dnia spania na języku 

polskim. Z przyczyn od nas niezależnych impreza była 

kilka razy przekładana. Nie ma tego złego, co by na dobre 

nie wyszło - poniedziałek po zmianie czasu na letni to 

naprawdę dobry czas na (pożyteczny!) relaks. Zabrakło 

wprawdzie planowanych kocyków, karimat 

i szlafroków, za to były pluszowe przytulanki i przede 

wszystkim... dobra literatura do snu. Jedni czytali na głos - 

inni "legalnie" pokładali się na ławkach. 

Lekturze fragmentów towarzyszył booktalking. 

Każdy z nas ma już dzięki tej lekcji plany czytelnicze na najbliższy czas... 

(mt) 

Krzysztof Ostrowski – uczeń drugiej klasy gimnazjum 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich 

w Oleśnicy – swoją ciekawą interpretacją oryginalnego 

tekstu ks. Józefa Tischnera "Józef Bryjka z Ochotnicy" oraz 

piękną barwą głosu zachwycił jury i otrzymał tytuł Laureata 

etapu rejonowego prestiżowego Dolnośląskiego Konkursu 

Recytatorskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 

31 uczniów, przyjechali oni m.in. z Wrocławia, ze Strzelina, 

Kobierzyc, Góry oraz Oleśnicy, a poziom przygotowania uczniów i prezentacji 

utworów był bardzo wysoki. Recytację oceniało profesjonalne trzyosobowe jury- 

przewodniczącą jury była aktorka teatralna i animatorka kultury p. Agnieszka Batóg, która 

przyjechała z Gliwic. Tylko dwoje oleśniczan dostało się do ścisłego finału – w tym Krzysztof. 

To nie jest pierwszy sukces Krzyśka. W ubiegłym roku również otrzymał tytuł Laureata etapu 

regionalnego 62. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 3. miejsce w XII Oleśnickim 

Konkursie Recytatorskim Poezji Lwowskiej i Kresowej i. Mariana Hemara. Do konkursu 

przygotowywała go p. Ewa Dłubakowska. Naszemu wspaniałemu uczniowi życzymy wielu 

sukcesów i trzymamy kciuki za ścisły finał konkursu! 

Tekst: Lucyna Stuła, foto: PCEiK 

 



 

Uczniowie klasy 3 a 23 marca wybrali się na 

wycieczkę do Wrocławia. O 9 rano 

spotkaliśmy się z prezydentem Rafałem 

Dutkiewiczem w jego gabinecie. Prezydent – 

odpowiadając na pytania Oli Koniecznej i Ali 

Śliwińskiej – ciekawie mówił o swoich 

autorytetach, o miejscach, które warto 

zobaczyć we Wrocławiu, o wrocławskich 

zabytkach wpisanych na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Oprowadził nas też po 

swoim gabinecie, w którym znajduje się 

mnóstwo fotografii sławnych osób – usłyszeliśmy ciekawostkę niemal o każdej z nich. Po tej 

lekcji WOS-u przyszedł czas na nieco historii. Dzięki życzliwości prezydenta mogliśmy za 

darmo zwiedzić Stary Ratusz. Tam pani przewodnik opowiedziała nam historię każdego 

pomieszczenia i poprowadziła korytarzami na co dzień zamkniętymi dla zwiedzających. 

Dopiero po przerwie na co nieco dla podniebienia podjęliśmy się kolejnych działań. Poszliśmy 

do Muzeum Pana Tadeusza. Jedna grupa – pod opieką Joanny Stefańczyk – wykonywała 

zdjęcia metodą fotografii otworkowej (camera obscura). Druga grupa zdobiła papier turecką 

metodą ebru. Technikę tę możemy podziwiać na okładkach starych ksiąg. A skoro już o nich 

mowa… Zobaczyliśmy rękopis Pana Tadeusza!!! I dowiedzieliśmy się, że Adam Mickiewicz 

otrzymywał słabe oceny z kaligrafii (my też nie mogliśmy się doczytać jego pisma). Dla wielu 

z nas było to niemałe pocieszenie, że jeszcze możemy być wielcy i sławni… 

Marzena Tyl 

Jedynka zawsze czeka nie tylko na wiosnę, ale 

również na Rapaciuchę Blues. Ten dzień co roku 

upływa pod innym hasłem. Tym razem każda klasa 

przebrała się za gwiazdy z lat 80. XX w. Nie zabrakło 

kolorowych strojów, tapirowanych włosów, ostrych 

makijażów oraz magnetofonów noszonych na 

ramionach… Na scenie hali sportowej ATOL 

wystąpili naprawdę wielcy artyści – Lady Pank, 

Whitney Houston, Michael Jackson, Maanam, Pet 

Shop Boys, Grzegorz Ciechowski z Republiką i 

wiele innych. Najmłodsi śpiewali utwory dostosowana do ich wieku – na przykład 

nieśmiertelne przeboje Majki Jeżowskiej. Koncert miał charakter konkursu, ale zwycięzcami 

zostały wszystkie klasy. Osobne dyplomy przypadły jedynie Kindze Lisowskiej i Wojtkowi 

Terpilakowi, których wiosenne kreacje przypadły najbardziej do gustu jurorom – nauczycielom 

Małgorzacie Pelczarskiej, Tomaszowi Stępniowi, uczennicom Oli Gurbierz i Amelce Wolko. 

Po występach przedstawiciele wszystkich klas zaśpiewali wspólnie „We are the world”, 

a następnie chętne osoby zatańczyły ukochaną przez wszystkich belgijkę. 

W tym roku za organizację Rapaciuchy odpowiedzialna była klasa 2 c z wychowawczynią 

Małgorzatą Pelczarską. Imprezę prowadziły Kasia Syta oraz Zuzia Owczarek. Gości witała 

i obdarowywała uczestników słodyczami dyrektor Ilona Krotla. 

 

Marzena Tyl 



 

Klasa 1 a miała zaszczyt gościć w swojej klasie pana Jerzego Ciesielskiego, na co dzień 

sędziego, jednak w wolnej chwili pisarza, autora wierszy dla dzieci. 

 

Pan Jerzy już w podstawówce pisał teksty do gazetki szkolnej, potem wysyłał swoje teksty do 

różnych konkursów, reklam, a kiedy urodził się mu syn Gucio - postanowił zacząć pisać dla 

niego. Stworzył już trzy książki z wierszami, z czego jedna została wydana we współpracy ze 

żłobkiem Leśny Skrzat (szkoda tylko, że w tak małej ilości, ponieważ wiersze są naprawdę 

wspaniałe). Wiersze zawierają w sobie treści dydaktyczne ubrane w rymy i są pełne radości. 

Pan Jerzy przeczytał uczniom kilka wierszy, opowiedział o tym, jak taki wiersz powinien być 

zbudowany i zaprosił pierwszaków do wspólnego napisania wiersza. Serdecznie dziękujemy 

pani Justynie Haraf za pomoc w organizacji i przygotowaniu poczęstunku, a panu Jerzemu 

Ciesielskiemu za ciekawe zajęcia. 

Katarzyna Paprocka 

Tak klasa 1 a przywoływała wiosnę w tym roku. 

W czasie pracy nad kukłą Pani Zimy dzieci 

dowiedziały się, skąd wzięła się ona w naszej 

tradycji, z jakich materiałów powinno się ją 

zrobić i jakie przesądy były związane z tą 

tradycją. Ponieważ teraz przez wzgląd na 

czystość powietrza palić Marzanny nie wolno, 

klasa postanowiła ją odczarować i zamienić 

w Wiosnę. "Marzanno Marzanno - Ty zimowa 

panno, w wiosnę Cię zmienimy i zimę 

odpędzimy". Tych słów uczniowie się nauczyli 

i odmienili Marzanny los - stała się wiosną. 

Jednak przed jej ozdobieniem przy pomocy kwiatów, które miały Marzannę odmienić, poznali 

pojęcie zbiorów i reguł pomagających je określić. 

Katarzyna Paprocka 

  



Dziewczyny z 3 a dostały naprawdę SŁODKI prezent od kolegów z klasy 

- był to tort ze zdjęciem chłopców. Trochę było szkoda zjeść tę piękną 

fotografię, ale któż by się oparł bitej śmietanie i czekoladzie? 

(mt) 

 

 

 

 

 

Klasę 0 b w ramach kontynuacji projektu pt. "Bajki - czytajki" odwiedziła mama Kuby - Pani 

Iwona. Dzieciom została odczytana bajka opowiadająca o powstaniu naszej stolicy Warszawy. 

Historia o Warsie i Sawie bardzo zainteresowała naszych najmłodszych. Pani Iwonie serdeczne 

dziękujemy za obecność i wspólnie spędzony czas! 

 

Już po raz 16. odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy 

Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny ,,Jeden z dwunastu”. Uczestniczyli 

w nim uczniowie z gimnazjów powiatu oleśnickiego, których fascynuje świat matematycznych 

zagadek. Tym razem brali w nim udział gimnazjaliści z sześciu szkół. Etap szkolny konkursu 

odbył się w lutym i wyłonił po dwóch uczniów z każdej szkoły, natomiast etap powiatowy 

został przeprowadzony 16 marca 2018 r. Jury konkursu stanowili nauczyciele matematyki 

z poszczególnych szkół, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem spotkania. 

Zwycięzcami rozgrywek zostali: I miejsce – Marcel Berek – Szkoła Podstawowa nr3 im. 

Jerzego Badury w Międzyborzu; II miejsce – Estera Leszczyńska – Gimnazjum w Bierutowie; 

III miejsce – Jan Konopnicki – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy. 

Przedstawicielami naszej szkoły byli: Dominik Pawłowski z klasy III d i Dominik Batog z kl. 

III b. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Oleśnicy, fundując 

jednocześnie nagrody, zaś osobami odpowiedzialnymi za organizację byli matematycy z naszej 

szkoły: p. Krystyna Krawczyk i p. Dorota Musiałek, p. Jan Krzywiecki. Rozgrywki przebiegały 

w sympatycznej atmosferze, choć przez cały czas obecny był duch rywalizacji. Uczniowie nie 

tylko walczyli o zwycięstwo, ale przede wszystkim mieli możliwość sprawdzenia swoich 

umiejętności. Cieszy nas fakt, że matematyka jest tą dziedziną, która potrafi zainteresować 

młodzież oraz to, że są nauczyciele, którzy wyzwalają w niej matematyczny potencjał. 

(K.K.) 

 



20 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się II 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "Let''''''''s play together... would you like to join us?" 

dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mieli 

okazję sprawdzić swoje umiejętności 

porozumiewania się w języku angielskim, m.in. 

w sytuacjach życia codziennego, osadzonych 

w realiach krajów anglojęzycznego obszaru 

językowego oraz wykorzystania umiejętności 

językowych do ułożenia krótkiej historyjki 

w języku angielskim. Ponadto sprawdzana była 

umiejętność rozumienia informacji 

przekazywanych w języku angielskim oraz 

ustnego formułowania, zdobywania, udzielania informacji, literowania słów oraz odgadywania 

brzmienia słów przedstawianych przez drugą osobę z określonego zespołu. Naszą szkołę 

reprezentowały Karolina Czerska i Aleksandra Dziubiak z klasy IIID, które wywalczyły 

I miejsce! 

Tekst: Ewa Kaczmarek (opiekunka uczestniczek konkursu) 

 



Kto odgadnie, nad jaką lekturą pochylają się uczniowie klasy 2 d? Tak. Ta książka 

zostaje w pamięci na zawsze. A przygotowywane do teatrzyku kamishibai prace 

są bardzo wymowne… 

 

 



   

 


