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Witaj Szkoło!!! 

 

 

1 września 2017 r. otworzyliśmy nową kartę w historii szkoły. Publiczne 

Gimnazjum nr 8 zostało przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową nr 33 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Nowy rok szkolny 2017/2018 niesie wiele zmian i nowości.  Serdecznie 

witamy uczniów klas siódmych. Gorąco witamy naszych najmłodszych uczniów klas 

pierwszych, którzy 4 września byli pasowani na  uczniów PSP 33. Wszyscy wspólnie tworzymy 

nową społeczność szkolną. W budynku przy ulicy Lelewela uczyć się będą uczniowie klas 

pierwszych, siódmych oraz starsi uczniowie klas drugich i trzecich. W budynku szkoły 

zorganizowano również dwa oddziały przedszkolne dzieci 3 letnich. Zadaniem wszystkich 

uczniów będzie wzajemne wspieranie się, pomaganie sobie nawzajem  i obopólne 

poszanowanie. Ważne w życiu szkoły będą również małe dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

którym będziemy pomagać. Uczniowie klas 3, 2 i 7 muszą pamiętać, że przed nimi egzaminy 

gimnazjalne i ósmoklasisty, do których muszą się dobrze przygotować. Pomogą im w tym 

nauczyciele, wychowawcy, ale również wspierać będą rodzice. Z okazji rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego wszystkim uczniom życzymy powodzenia, wielu sukcesów, jak najlepszych 

wyników w nauce, odkrywania zdolności i rozwijania pasji. Niech czas spędzony w szkole 

będzie owocny, bezpieczny i radosny. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni 

w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń. 

 

 

 

 

 

 

http://www.g8opole.wodip.opole.pl/images/IMG_0512.jpg
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DZIEŃ KROPKI W PSP 33 

15 września szkoła dołączyła do obchodów Dnia Kropki. Panie w klasach I zapoznały uczniów z historią 

Vahti, która dzięki małej kropce uwierzyła w swoje możliwości. Chętni uczniowie przyszli w ubraniach w kropki, 

natomiast w szkole wszyscy udekorowali się kropkami. Towarzyszyła temu dobra zabawa i dużo śmiechu. Panie 

wychowawczynie zapewniały uczniów, że każdy ma talent i że nie należy się bać odkrywać w sobie nowych 

możliwości. W tym dniu odbyły się zajęcia komputerowe, na których uczniowie tworzyli ilustracje z okręgów w 

programie Paint. Po lekcji wszyscy pełni entuzjazmu obiecali, że będą z chęcią rozwijać swoje możliwości i 

zainteresowania informatyką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Krasiejowa 

15 września 2017 r. gimnazjaliści klas drugich i trzecich byli na wycieczce w ramach projektu 

Odkrywcy Świata Nauki w JuraParku w Krasiejowie. 

 Uczniowie mieli okazję poznać wiele atrakcji Parku: 

·         na pokładzie Kapsuły Czasu udali się w podróż przez miliardy lat istnienia Wszechświata, przemierzając 

300-metrowy Tunel Czasu , 

·         przeszli ścieżkę o długości około 1 500 m  prowadzącą przez teren wyrobiska i obejrzeli rozmieszczone 

rekonstrukcje mezozoicznych gadów i płazów naturalnej wielkości, 

·         odwiedzili Pawilon Paleontologiczny zabezpieczający największe w Europie skamieniałości triasowych 

płazów i gadów, 

·         doświadczyli w kinie 5D wielowymiarowego spektaklu oddziałującego na zmysły wzroku, słuchu, 

równowagi, dotyku, a nawet zapachu, 

·         oko w oko spotkali się z potworami w Prehistorycznym Oceanarium, 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/3-dzien-kropki-w-psp-33
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/6-wycieczka-do-krasiejowa
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·         poznali swoich przodków w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka, gdzie dzięki nowoczesnej technologii 

przenieśli się w czasie i przestrzeni. 

Nauka może być ciekawa, szczególnie w takim miejscu jak JuraPark -  największym parku tematycznym 

w Europie. 

 

Paleontolodzy z klasy 1a 

Uczniowie klasy 1a w ramach zajęć z przyrody prowadzili obserwacje wykluwającego się z jaja 

dinozaura. Wyklute różnej wielkości dinozaury podziwialiśmy na zajęciach. Zazdrościliśmy Maćkowi, którego 

okaz był największy. W klasowym namiocie wysłuchaliśmy opowiadania o dzielnym dinozaurze, który miał na 

imię Terek. Na koniec każdy namalował podobiznę swojego dinozaura. Na kolejnych zajęciach będziemy 

pogłębiać swoją wiedzę o tych olbrzymich gadach. 

 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/7-paleontolodzy-z-klasy-1a
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Indywidualne Biegi Przełajowe 

W dniu 26 września 2017r. odbyły się Mistrzostwa Opola w Indywidualnych biegach przełajowych w parku 

miejskim na osiedlu Armii Krajowej. W zawodach wzięli udział uczniowie opolskich szkół w ramach Igrzysk 

Dzieci. Nasza uczennica Marta Wojtas zajęła III miejsce i reprezentowała naszą szkołę na zawodach 

wojewódzkich w Lasocicach gdzie wywalczyła V miejsce. Gratulujemy !!! 

 

 

Mała Olimpiada Prozdrowotna 

 „ Twoje zdrowie wiele zyska na ochronie środowiska”  

Zadania do wykonania : 

1. Opracowanie trasy wycieczki rowerowej w swoim regionie, na którą zabrałbym   swoją 

rodzinę  (technika dowolna , termin oddania pracy 30.09.2017 r.) 

2. Wykonanie ekologicznego bonsai ( drzewko zrobione z surowców wtórnych , 30.09.2017 

r.) 

3. Przygotowanie plakatu pt. „Ekologia to samo zdrowie”. (30.09.2017 r.). 

4. Przygotowanie ulotki informującej o zaletach aktywnego spędzania wolnego 

czasu.(technika dowolna, termin oddania 30.09.2017r. ) 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/22-indywidualne-biegi-przelajowe
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/5-mala-olimpiada-prozdrowotna
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5. Przygotowanie krótkiej inscenizacji, wiersza bądź piosenki  pt. „W zdrowym ciele - 

zdrowy duch”. ( dzień finału olimpiady) 

6. Przygotowanie przebrania przedstawiającego dowolny owoc lub warzywo. ( dzień finału 

olimpiady). 

Proszę o oddanie prac do soli 201 – odpowiedzialna p.  Z. Kalinowska 

 

 

Konkurs Fotograficzny „Sam nie palę i innym odradzam”  

Organizatorzy Konkursu :Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu,  Opolskie Centrum 

Informacji Młodzieżowej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Adresaci:   uczniowie ze szkół 

gimnazjalnych  z województwa opolskiego. Cele konkursu: Edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z 

niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia, Motywowanie uczniów do poszerzenia 

wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu,  Kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali 

papierosów . 

Regulamin w załączniku. Opiekun konkursu :Iwona Thiel 

Sztafetowe Biegi Przełajowe - chłopcy 

W dniu 29 września 2017r. odbyły się Mistrzostwa Opola w Sztafetowych biegach przełajowych w parku 

miejskim na osiedlu Armii Krajowej. nasza drużyna w składzie: J. Surmacz, D. Zaremba, K. Połczan, A. 

Antoszczyn, J. Bartoszyn, W. Ciuśniak, M. Dziwański, K. Konowalczyk, M. Krzywulicz, D. Starczyk, K. 

Szymaniec zajęli I miejsce. Gratulujemy !!! 

Sztafetowe Biegi Przełajowe-dziewczyny 

W dniu 29 wrzesnia 2017r. odbyły się Mistrzostwa Opola w Sztafetowych biegach przełajowych w parku 

miejskim na osiedlu Armii Krajowej. nasza drużyna w składzie:M. Blach, A. Frydel, H. Kowalczyk, W. 

Roszczewska, J. Wilczyńska, M. Wilczyńska, M. Mastalerz, M. Świerkocka,A. Gontarz, A. Kopytko, W. 

Kowalczyk zajęła II miejsce. Gratulujemy !!! 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/4-konkurs-fotograficzny-sam-nie-pale-i-innym-odradzam
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/30-sztafetowe-biegi-przelajowe-chlopcy
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/31-sztafetowe-biegi-przelajowe-dziewczyny
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„Mleczne urodziny kota Mieczysława” 

Klasa Ia odebrała nagrodę i dyplom za zajecie III miejsca w konkursie pt. „Mleczne urodziny kota 

Mieczysława” organizowanego w ramach projektu „Mamy kota na punkcie mleka” . Gratulacje 

 

 

Odwiedziny w Sanepidzie 

W dniu 3.10 klasy pierwsze uczestniczyły w wystawie grzybów w Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu, gdzie zobaczyły wiele okazów grzybów z 

polskich lasów.  Poznały grzyby jadalne i niejadalna, a także wysłuchały porad 

grzyboznawców. Dzieci zwiedziły również laboratorium, gdzie zobaczyły w jaki sposób bada 

się zawartość metali w pożywieniu i wodzie.  

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/23-odwiedziny-w-sanepidzie
http://psp33.opole.pl/images/ScanImage001.jpg
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XVIII Wojewódzki Recytatorski- Konkurs Jednego Poety 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Opolu zaprasza na spotkanie 

z poezją polską, czyli XVIII Wojewódzki Recytatorski KONKURS JEDNEGO POETY  

 W poprzednich latach gościła u nas liryka J. Twardowskiego, W. Szymborskiej, Cz. Miłosza, B. Leśmiana, Z. 

Herberta, Jana Pawła II, L. Staffa , J. Tuwima, M. Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej, K.K. Baczyńskiego, K. 

Wierzyńskiego, E. Stachury, E. Lipskiej, K. Ildefonsa Gałczyńskiego, Adama Zagajewskiego, Julii Hartwig, 

Tadeusza Różewicza. 

       Do tegorocznego konkursu zapraszamy uzdolnioną młodzież szkół podstawowych, która docenia twórczość 

Stanisława Barańczaka- uznanego za jednego z czołowych poetów pokolenia tzw. Nowej Fali, autora poezji 

„niepoważnej” i lingwistycznej 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/21-xviii-wojewodzki-recytatorski-konkurs-jednego-poety
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"Nauczyciel na medal" 

W tym roku  dwie nauczycielki z naszej szkoły zostały nominowane do tytułu  "Nauczyciel na medal". 

Pani Magdalena Turek oraz Pani Zofia Kalinowska biorą udział w plebiscycie organizowanym przez Nto i od 

13 października do 10 listopada liczą na Wasze głosy. W sobotnim Nto znajdziecie personalne numery każdej z 

Pań, na które możecie oddać głos. A już od piątku głosujcie w serwisie internetowym gazety Nto. Wszystko w 

Waszych rękach. 

 

można głosować: http://www.nto.pl/serwisy/nauczyciel-na-medal/a/nauczyciel-na-medal-opole-

wyniki,12575034/ 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Październik miesiącem bibliotek szkolnych 

Biblioteka szkolna w ramach obchodów – październik miesiącem bibliotek szkolnych ogłasza konkurs 

dla uczniów naszej szkoły: 

Dla klas 1- konkurs plastyczny pod hasłem „Bajkowe zwierzątko” lub „Mój ulubiony bohater bajkowy” 

http://www.nto.pl/serwisy/nauczyciel-na-medal/a/nauczyciel-na-medal-opole-wyniki,12575034/
http://www.nto.pl/serwisy/nauczyciel-na-medal/a/nauczyciel-na-medal-opole-wyniki,12575034/
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/11-pazdziernik-miesiacem-bibliotek-szkolnych
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_20171011_120711.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/IMG-20171011-WA0001.jpg
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Dla klas 7 – konkurs na wykonanie plakatu reklamującego bibliotekę szkolną lub napisanie listu do ulubionego 

bohatera literackiego. 

Dla klas gimnazjalnych- konkurs na najlepsze hasło promujące czytanie książek lub logo biblioteki szkolnej. 

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Prace plastyczne wykonujemy dowolną techniką. 

Rozmiar papieru nie mniejszy niż format A3. 

Oceniamy wkład pracy, pomysłowość, staranność wykonania prac. Prace można składać w bibliotece szkolnej 

do końca października 

Światowy Dzień Czystych Rąk 

15 października obchodzimy Światowy Dzień Czystych Rąk. W związku z tym uczennice klasy III D : 

Magda Skrzeczowska , Julia Szafran  przygotowały prelekcje dla uczniów klas siódmych  i drugich klas 

gimnazjum . Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji dotyczących profilaktyki zdrowego trybu 

życia. Prelegentki obrazowo omówiły zagrożenia płynące z niewystarczającej higieny osobistej. Zwróciły 

uwagę, jak istotne jest mycie nie tylko rąk, ale i owoców czy warzyw . Natomiast uczniowie 

i uczennice klas pierwszych  zostali zaproszeni do udziału w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez 

Hannę Ludwik oraz Marię Michnik , w czasie których również wysłuchali prelekcji i wykonywali wesołe 

bakterie .   W finale efekty pracy wszystkich grup sprawdzono w formie quizu oraz wspólnie wykonanej pracy 

plastycznej pod tytułem - "Drzewo czystych rąk" . 

 

Twórcza świetlica 

A to nasze prace: 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/41-swiatowy-dzien-czystych-rak
http://psp33.opole.pl/index.php/swietlica/wzory-dokumentow/34-tworcza-swietlica
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Historia dyscyplin sportowych 

        18 października 2017 r  klasa 3c w ramach Palmy Pierszeństwa przedstawiła realizację  projektu pt 

„Historia dyscyplin sportowych”. Uczniowie zaprezentowali okoliczności powstania  takich dyscyplin jak: piłka 

nożna, ręczna, siatkowa, biegi , judo. Oprócz ciekawostek i utworów poetyckich na temat sportu mogli się 

również popisać praktycznymi umiejętnościami w wymienionych dyscyplinach. 

 

Bieg Patrolowy 

Dnia 19.10.2017 r. na Wyspie Bolko, odbył się Bieg Patrolowy klas 7. Uczniowie, podzieleni na 8 drużyn, 

rozwiązywali różnrodne problemy teoretyczne oraz brali udział w konkurencjach sportowych, przygotowanych 

przez starszych kolegów. Łącznie, mieli do pokonania 12 stacji. Uczniowie podeszli do zadania z entuzjazmem i 

starali się wywiązać z niego jak najlepiej. Wyniki Biegu Patrolowego zostaną ogłoszone dn. 13.11.2017. 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/37-historia-dyscyplin-sportowych
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/40-bieg-patrolowy
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Unihokej - chłopcy 

W dniu 24.10.2017 reprezentanci naszej szkoły, na zawodach w PSP 5, zdobyli 3 miejsce w 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju. Skład zespołu:  Antoszczyszyn Adam,  Dziwański 

Michał,  Malaka Tomasz,  Mazur Michał,  Piekorz Kamil,  Przebinda Jakub,  Szajnowski Kacper,  Szyszło 

Oliwier,  Wyrambik Łukasz. Serdecznie gratulujemy. 

 

 

Piłka nożna halowa - dziewczyny 

W dniu 26.10.2017 reprezentantki naszej szkoły, na zawodach w LO nr 9, zdobyły 2 miejsce w 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Halowej. Skład zespołu: A. Bilnik, M. Blach, P. Drożdż, A. 

Frydel, Z. Jadczuk, W. Kowalczyk, M. Mastalerz, M. Skawińska, A. Warzecha. Gratulujemy. 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/39-unihokej-chlopcy
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/43-pilka-nozna-halowa-dziewczyny
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Dzień Wesołej Dyni 

W dniu 27.10, w klasach pierwszych odbył się „Dzień Wesołej Dyni”. Uczniowie dowiedzieli się 

mnóstwo ciekawych rzeczy na temat dyni, a także mieli okazję spróbować kompot i dżem z dyni. Rozegrano 

kręgle dyniowe oraz każdy z uczniów pomalował swoją dynie, według własnego pomysłu. Dzieci bawiły się 

wspaniale! 

 

Fabryka Robotów 

W dniu 25.10  klasy pierwsze uczestniczyły w pokazie z programowania i robotyki. Panie z  „Fabryki 

Robotów” najpierw wyjaśniały uczniom na czym polega samo programowanie, a następnie zaprezentowały różne 

modele robotów. Uczniowie mieli okazję wypróbować zaprogramowane roboty. 

 

Klasa 1a w Teatrze Lalki i Aktora 

Od września w klasie 1a uczniowie zdobywali  tytuły: Mistrza Rysowania po Śladzie, Mistrza 

Rysowania Między Liniami, Mistrza Staranności, Mistrza Szlaczków, Mistrza Kaligrafii. Na zakończenie 

zmagań w nagrodę uczniowie otrzymali zaproszenie do Teatru Lalki i Aktora, na spektakl pod tytułem: 

„Szewczyk Dratewka”, który miał miejsce w piątek, 27 października 2017.  Przedstawienie  zostało odebrany 

bardzo pozytywnie przez uczniów co można zobaczyć na pracach . 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/44-dzien-wesolej-dyni
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/45-fabryka-robotow
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/46-klasa-1a-w-teatrze-lalki-i-aktora
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju 

W dniu 31.10.2017 reprezentantki naszej szkoły brały udział w Mistrzostwach Miasta Opola - Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej w Unihokeju. Zawody odbyły się w PSP nr 5. Po ciężkiej walce nasze zawodniczki 

uplasowały się na III miejscu. Skład zespołu: Bilnik Aleksandra, Frydel Anastazja, Blach Maja, Jadczuk 

Zuzanna, Kowalczyk Wiktoria, Mastalerz Milena, Roszczewska Wiktoria, Grosicka Natalia, Batóg Emilia. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

Mamy niepodległą 

We wtorek 07 listopada w naszej szkole odbyła się akcja społeczna „ Mamy niepodległą”.  Do Sali 

patrona zaproszone  zostały klasy siódme które adresowały kartki z życzeniami do swoich krewnych z okazji  – 

11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. Udział w akcji jest bezpłatny – kartki otrzymaliśmy w ramach 

współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Celem naszych działań jest obchodzenie zbliżającego 

się Święta Niepodległości w sposób radosny poprzez podejmowanie tematu w innej formie. Zaproszone były do 

Nas opolskie media - przybyli dziennikarze 24 Opole, Radio Opole i Radio Doxa oraz TVP Opole 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/52-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-w-unihokeju
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Śniadanie daje moc 

W dniu 08 listopada 2016 r uczniowie klas I naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji 

edukacyjnej "Śniadanie daje moc" organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. 

Miała ona na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w ich życiu. 

Pierwszoklasiści z pomocą młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 przygotowywali pyszne i zdrowe 

śniadanko. Przed jego spożyciem wysłuchali prelekcji pani stomatolog, poznali 12 zasad zdrowego żywienia. 

Wzięli także udział w konkursach dotyczących odpowiedniego stylu życia. Wszyscy świetnie się bawili. Gościły 

u Nas w tym dniu także opolskie media -Radio Opole, TVP Opole.  
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Turniej pływacki - "Wolny od uzależnień"  

W dniu 08.11.2017 uczennice naszej szkoły wzięły udział w Turnieju pływackim - "Wolny od uzależnień" - 

dla uczniów klas VII. 

Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Opolu we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miasta Opola. Nasza reprezentacja, w składzie: 

Martyna Skrętkowska i Julia Rogowicz zajęła 2 miejsce.Rywalizacja przebiegała w trzech etapach tj.: 

- Etap I - Test wiedzy o bezpieczeństwie oraz zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im. 

- Etap II - Praktyczny sprawdzian w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej ( odegranie scenki przez 

drużynę) - zadania przygotowane i oceniane przez instruktorów PCK. 

- Etap III - Sprawdzian praktyczny na basenie.  

Gratulujemy serdecznie, a organizatorom dziękujemy za fantastyczne nagrody! 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/48-turnieju-plywackim-wolny-od-uzaleznien
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Wycieczka do zakładów Polaris 

Po raz drugi klasy pierwsze odwiedziły zakład pracy jednego z rodziców. Tym razem byliśmy 

gośćmi  w opolskiej fabryce Polaris, gdzie powstają pojazdy terenowe. Mogliśmy poznać kolejne kroki 

powstawania quadów. Obserwowaliśmy również pracę w laboratorium jakościowym. Po wyjściu praktycznie 

wszyscy wiedzieli o co poproszą w tym roku  św Mikołaja :) Dziękujemy za zaproszenie. 

 

Dzień Życzliwości  

W dniu 21 listopada w klasach I obchodziliśmy „Dzień Życzliwości”. Jest to święto pozdrowień, dobrych 

uczynków i pozytywnych emocji. Nasi uczniowie doskonale o tym wiedzą, dlatego przygotowali laurki dla swoich 

najbliższy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/60-wycieczka-do-zakladow-polaris
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/54-dzien-zyczliwosci
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Zwierzątko w kl 1 a 

W ramach zajęć z przyrody klasę 1a odwiedził  Kuba – jaszczurka Agama brodata. Uczniowie mieli 

wiele pytań do Piotra, ucznia naszej szkoły, który jest  opiekunem Kuby. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi ten 

gatunek jaszczurki , w jakich warunkach żyje oraz co je. Była to niezapomniana lekcja 

 

 

„Dzień Pluszowego Misia”. 

W dniu 24.11. w klasach I obchodziliśmy „Dzień Pluszowego Misia”. Uczniowie przynieśli swoje 

ulubione maskotki, a następnie opowiadali o nich. Okazało się, że najbardziej lubimy te stare, które dostaliśmy na 

jakąś specjalną okazję. Uczniowie poznali ponad stuletnią historię pluszowego misia, oraz wykonali graficzne 

rysunki na komputerach. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/56-zwierzatko-w-kl-1-a
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Mistrzostwa Miasta Opola w PN halowej 

W dniu 15.11.2017 reprezentacja naszej szkoły w halowej piłce nożnej  rozegrała mecze finałowe 

Mistrzostw Miasta Opola. Zawody przeprowadzono na hali Okrąglak.Nasi reprezentanci wliczając eliminacje 

zwyciężyli w pięciu meczach ponosząc tylko jedną porażkę.Jednak ta jedna porażka zaważyła na tym, że 

zajęliśmy w Mistrzostwach Miasta Opola w Halowej Piłce Nożnej 2 miejsce. Naszą szkołę reprezentowali : 

Dawid Zaremba, Wojtek Danielak, Jakub Surmacz, Krzysztof Szymaniec, Krzysztof Konowalczyk, Damian 

Starczyk, Michał Dziwański, Kacper Połczan, Wojtek Aniszewski, Michał Krynicki i Nikodem Ślęzak. 

GRATULACJE !!! 

 

 

Mistrzostwa Miasta Opola w badmintonie drużynowym 

Dnia 23.11 w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Miasta Opola w badmintonie drużynowym chłopców. 

Nasza reprezentacja w składzie: Szymon Mołodecki i Mateusz Nowak zajęli II miejsce Gratulujemy !!! 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/53-mistrzostwa-miasta-opola-w-pn-halowej
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Rodzicielstwo i zagrożenia cyberprzestrzeni 

 

 

„W Świecie baśni Braci Grimm”. 

W dniu 23.11 w klasie Ib odbyła się lekcja biblioteczna pt. „W Świecie baśni Braci Grimm”. Pani 

Bibliotekarka przeczytała dzieciom baśń „O rybaku i złotej rybce”, a w tle leciała relaksująca muzyka, z odgłosami 

szumu morza. Następnie uczniowie ocenili zachowanie bohaterów i rozmawialiśmy o marzeniach. Swoje marzenia 

rysowali na wyciętych złotych rybkach. „Dziękujemy Pani Bibliotekarce za wspaniałą i ciekawą lekcję. Nie 

możemy doczekać się następnej” – mówili uczniowie klasy IB po zajęciach 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/50-rodzicielstwo-i-zagrozenia-cyberprzestrzeni
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Projekt 7 B 

Od dnia 27.11 do 1.12 klasa 7b realizuje projekt w ramach konkursu "Palma Pierwszeństwa". Tytuł 

projektu to " Sławni opolanie". Od poniedziałku można było podziwiać mini galerie znanych twarzy opolskiej 

ziemi. A w środę klasa 7b przygotowała specjalne zawody "Opole 33 express" podczas których klasy siódme, w 

ogromnych emocjach, rywalizowały w przeróżnych konkurencjach dotyczących charakterystycznych miejsc w 

Opolu. Odbyło się heblowanie drewna, lepienie pierogów, słuchanie festiwalowej muzyki i wiele innych 

atrakcji.                        wych. kl. 7b Magdalena Turek 

 

Paszport Orła - nominacje 

29 i 30  listopada 2017r. , podczas krótkiego apelu,  wręczono nominacje do Paszportu Orła – tytułu w 

ramach programu wspierającego ucznia zdolnego.  Otrzymali je uczniowie klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, którzy 

zakwalifikowali się do etapu miejskiego konkursów przedmiotowych.  Wszystkim nominowanym serdecznie 

gratulujemy i życzymy powodzenia. Szczegółowy terminarz konkursów znajduje się w zakładce na stronie 

internetowej. 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/61-projekt-7-b
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/63-paszportu-orla-nominacje
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. 

 

 

Andrzejki 

W dniu 30 listopada w klasach pierwszych obchodziliśmy Andrzejki. Uczniowie poznali historię i 

tradycję zabawy Andrzejkowej oraz wzięli udział w wróżbach, które prowadziła Pani Wróżka. Wszyscy byli 

zachwyceni wywróżoną  przyszłością  
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"Nie palę, bo...". 
W dniu 1 grudnia  przedstawiciele klas 7 oraz II  naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach 

tematycznych" "Nie palę, bo...". W czasie ich trwania uczniowie poznali: - skład dymu tytoniowego,  - choroby, 

które mają ścisły związek z paleniem papierosów,  - konsekwencje palenia  papierosów,  - różnice pomiędzy 

paleniem czynnym i biernym.  Wspólnie odpowiedzieli też na pytanie: "Dlaczego młodzież sięga po 

papierosy?"  oraz w "Jaki sposób można walczyć z nałogiem?".  Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną 

pt. "Nikotyna i jej wpływ na organizm człowieka". Młodzież z zainteresowaniem  wykonała też zadania 

praktyczne : rebusy , krzyżówki  . Pokazano również doświadczenie mające na celu uświadomienie uczniom, jak 

wyglądają ich płuca po wypaleniu papierosa. Na koniec warsztatów każda grupa wykonała plakat pt.: "Ja nie palę, 

Ty nie palisz".  Warsztaty prowadzili: Maja Zabajewska , Kasia Kolc  uczennice klasy 2B oraz Antonina Glapa i 

Kasia Zych uczennice klasy III A  pod opieką pani Zofii Kalinowskiej 

 

 

„Bajanie przy piyrzu” 

Klasa 7d przez ostatnie tygodnie przygotowywała ciekawy projekt  edukacyjny pt. „Bajanie przy piyrzu”. 

Zadanie realizowane było w ramach szkolnego konkursu „Palma Pierwszeństwa”. Celem przedsięwzięcia było 

przybliżenie społeczności szkolnej zapomnianych zwyczajów Śląska Opolskiego. Siódmoklasiści zdecydowali się 

przedstawić w formie przedstawienia teatralnego zwyczaj skubania pierza.Zwieńczeniem projektu był występ 

przed publicznością 6 grudnia br. Spektakl teatralny oglądali uczniowie klas siódmych, rodzice, Dyrekcja PSP 33, 

nauczyciele.   Dziewczynki i chłopcy przypomnieli, że gwara śląska jest nieodzownym elementem naszej Małej 

Ojczyzny. Oprócz zabawnych historii oraz wierszy rodem z Opolszczyzny, nie zabrakło śląskiej muzyki w 

wykonaniu Mateusza Czekaja (skrzypce) oraz Macieja Diakowa (akordeon).  Dziewczynki (niektóre wystrojone 

w tradycyjne śląskie stroje) zaśpiewały pieśń ludową „Poszła Karolinka do Gogolina”. W przedstawieniu 

wyreżyserowanym przez panią Jolantę Fąfrowicz wzięli udział: Zosia Cieślik, Ala Deja, Tymon Dzierżanowski, 

Martynka Hilla, Weronika Knosala, Mateusz Mościcki, Patrycja Orszulak, Zuzia Puscz, Iga Stabla, Sebastian 

Tarasiuk, Julia Witczyk i Łukasz Dec.       W tym samym dniu uczniowie klasy 7d, której wychowawcą jest pani 

Marzena Jantos, zorganizowali świąteczny kiermasz charytatywny, z którego dochód przeznaczono na potrzeby 

chorego 4 - letniego Dawidka.Uczniowie klasy 7d udowodnili, że nie tylko są zdolnymi aktorami, ale również 

mają dobre serca. 

 

 

http://psp33.opole.pl/images/DSC_8799.jpg
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Wycieczka klasy 1b do Parku św. Mikołaja 

W poniedziałek klasa 1b pojechała na całodniową wycieczkę do Zatorland, gdzie odwiedziliśmy św. Mikołaja. 

Było to niesamowite spotkanie, podczas którego poznaliśmy prawdziwą historię św. Mikołaja, dowiedzieliśmy 

się o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, a także w jak sposób przygotować się do tych świąt. Dzieci wzięły 

udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali skarpety na prezenty. Inne atrakcje, które czekały 

na nas w parku rozrywki to: przejażdżka na „Diabelskim Młynie”, zjazd pontonem z zjeżdżalni, film w kinie 3D 

– 360 stopni, lodowisko,  parada postaci z bajek, przejście aleją zagadek, gdzie rozwiązaniami były tytuły bajek, 

a  ich bohaterów można było zobaczyć w chatkach oraz przepiękny pokaz oświetlenia parku, który było widać 

po zmroku. Uczniowie byli zachwyceni wycieczką i nie chcieli jechać do domu. 

 

Mikołajki 

6 grudnia 2017, uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole mikołajki. Z tej okazji, uczniowie 

wszystkich klas, wzięli udział w konkursach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Zadaniem 

pierwszaków było piękne pokolorowanie dużego portretu świętego Mikołaja. Dzieci wywiązały się z niego 

znakomicie. Starsi uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach: pakowaniu prezentów na czas, biegu z 

przeszkodami oraz konkursie na najlepsze przebranie Mikołaja. Zabawa była bardzo udana, a rywalizacja 

emocjonująca. Zwyciężyli, z wynikiem 25 punktów, uczniowie kl. 2e. Drugie miejsce zajęła klasa 2d z 24 

punktami, a trzecie – 2b, zdobywając 23 punkty. Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim dziękujemy za wspólnie 

spędzony czas. 

Zdjęcia w galerii http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/mikoajki 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/72-wycieczka-klasy-1b-do-parku-sw-mikolaja
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/76-mikolajki
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/mikoajki
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Mikołajki w klasach pierwszych  

Mikołajki to dzień, na który czeka każde dziecko. W naszej szkole mieliśmy przyjemność gość 

prawdziwego św. Mikołaja, który odwiedził pierwszaków. Po zaśpiewaniu piosenki i powiedzeniu wierszyków, 

każdy grzeczny uczeń otrzymał prezent. Następnie na sali gimnastycznej odbyła się parada św. Mikołajów, w 

których uczniowie klas pierwszych więzili udział oraz musieli pokolorować ogromnego Mikołaja. W tym dniu 

uśmiechy na twarzach dzieci nie znikały. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/70-mikolajki-w-klasach-pierwszych
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Wystawa LEGO 

W piątek, 8 grudnia, uczniowie klasy 1a zobaczyli nową i największą w Polsce Wystawę Budowli z 

Klocków Lego. Zarówno na dzieci, jak i dorosłych, czekały niezwykłe atrakcje i doznania. Wśród eksponatów 

można było zobaczyć między innymi: - Postać Roberta Lewandowskiego, która została wykonana z 70 tysięcy 

klocków w skali 1:1. - Wykonany z miliona klocków Lego model Boeinga 747. Samolot specjalnie 

przygotowany do międzynarodowych podróży prezydenta USA. - Podziwialiśmy fascynujące modele ukazujące 

budowę układów i narządów wewnętrznych człowieka. Można było zobaczyć precyzyjnie zbudowane 

podstawowe narządy człowieka, takie jak: mózg, serce, jak również układ oddechowy, pokarmowy i kostny. 

Odwiedziliśmy również Fun Park. Na specjalnie wydzielonej powierzchni Fun Parku znajdowała się strefa 

Duplo, stoliki do zabawy klockami Lego, przestrzeń do tworzenia konstrukcji z ogromnych klocków, a także 

wiele innych atrakcji. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem wystawy. 

 

 

XVIII Wojewódzki Recytatorski KONKURS JEDNEGO POETY 

4 grudnia 2017r. poznaliśmy zwycięzców XVIII Konkursu Jednego Poety. W tym roku przybrał on nieco 

inna formułę niż w poprzednich latach. W recytatorskiej rywalizacji mogli wziąć udział nie tylko uczniowie klas 

gimnazjalnych, ale również młodzież klas siódmych szkół podstawowych z całej Opolszczyzny. Konkurs, 

organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 33 w Opolu, odbywał się jak zwykle w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Opolu Wzięło w nim udział 48 uzdolnionych młodych ludzi. Recytację wierszy Stanisława 

Barańczaka oceniało profesjonalne jury: Barbara Barcz-Berdak (aktorka) oraz Barbara Błyszczakowska (doradca 

metodyczny w MODN w Opolu). Nad przebiegiem całego konkursu czuwała jak zawsze mgr Jolanta Fąfrowicz 

(nauczyciel PSP 33 w Opolu oraz doradca nauczycieli języka polskiego w MODN w Opolu). Poziom konkursu 

był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom. Dyrektor PSP 

nr 33 w Opolu mgr Maryla Strzała wręczyła osiem nagród.  

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Oleander (PG 9 w Opolu), Ewa Zając (PSP nr 6 w Brzegu), Julia 

Mikolas (SP nr 3 w Ozimku) Bartosz Lukas (PSP nr 8 w Brzegu), Julia Glombik (PSP nr 12 w 

Kędzierzynie-Koźlu). 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/74-wystawa-lego
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/79-xviii-wojewodzki-recytatorski-konkurs-jednego-poety
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III miejsce: Zuzanna Rajtar (PSP 12 w Kędzierzynie-Koźlu). 

II miejsce: Tomasz Konon (Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Opolu). 

 Puchar Dyrektora PSP nr 33 w Opolu za zajęcie I miejsca w XVIII Wojewódzkim Recytatorskim 

KONKURSIE JEDNEGO POETY trafił do Agnieszki Lyp – uczennicy PSP nr 3 w Ozimku. 

Dziękując wszystkim za udział, jednocześnie zapraszamy na XIX KONKURS JEDNEGO POETY (grudzień 

2018), którego „bohaterem” będzie poezja Zbigniewa Herberta. 

Zapraszamy do galerii zdjęć http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/recytatorski-konkurs-

jednego-poety 

 

"Rozumiemy się bez słów" 

15 grudnia nasza szkoła brała udział w lekcji pokazowej w ramach projektu "Rozumiemy się bez słów". 

Akcja ma na celu przybliżenie uczniom problemów osób głuchych, łamanie stereotypów oraz propagowanie nauki 

języków migowych. Zarówno klasy pierwsze szkoły podstawowej jak i młodzież gimnazjalna byli zachwyceni 

opowiadanymi historiami a przy tym świetnie poradzili sobie podczas części warsztatowej. W skład zespołu 

projektu wchodzi szóstka uczniów Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu a pomysłodawcą i liderką jest 

nasza absolwentka Ania Domagała. 

 

 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/recytatorski-konkurs-jednego-poety
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/recytatorski-konkurs-jednego-poety
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Warsztaty plastyczne u pierwszaków 

W dniu 4 grudnia w klasach pierwszych odbyły się warsztaty plastyczne. Uczniowie wykonali bałwanki 

z szyszek i plasteliny, a następne ozdobili gwiazdkami. Wszyscy przez całe warsztaty pracowali w skupieni 

i  byli bardzo zadowoleni z efektu końcowego. 

 

Pierniki w klasie 1a 

We czwartek klasa 1a rozpoczęła przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 

Uczniowie przygotowali samodzielnie ciasto na pierniki, z którego wycinali pierniczki. Z 

pomocą wychowawcy wypiekali w szkole ciastka piernikowe, a następnie ozdabiali je lukrem 

i polewa czekoladową.  Wyszły pyszne. Mniam. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/66-warsztaty-plastyczne-u-pierwszakow
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/69-pierniki-w-klasie-1a
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Tydzień Kultury Krajów Anglosaskich 

W dniach 11.12.2017-15.12.2017 r. w naszej szkole, jak co roku, obchodziliśmy Tydzień Kultury Krajów 

Anglosaskich.  

W poniedziałek, 11.12.2017 r., przedstawiciele klas siódmych mogli sprawdzić się w dyktandzie z języka 

angielskiego, English Dictation 2017, organizowanym przez panią mgr Dominikę Proniewicz-Lechocińską. 

Zwycięzcą została Julia Rogowicz z kl. VII „a”, II miejsce – Mateusz Mościcki z kl. VII „d”, natomiast III 

miejsce przypadło Mateuszowi Konikowi z kl.  VII „b”. 

Tego samego dnia, odbył się również konkurs Master of Listening, który został zorganizowany przez panią mgr 

Magdalenę Chmiel-Bryzik oraz panią mgr Aleksandrę Kasperek. W tym konkursie uczniowie wykazywali się 

zdolnościami rozumienia treści ze słuchu, gdyż ich zadaniem było uzupełnienie tekstu piosenek na podstawie 

wysłuchanego nagrania. Najlepszą okazała się Alicja Swoboda z kl. II „a”. Drugie miejsce przypadło 

Maximilianowi Kubikowi z kl. III „a” ,a trzecie miejsce zajęła Wiktoria Wójcicka z kl. III „a”. 

We wtorek, 12.12.2017 r., został przeprowadzony szkolny konkurs Master of Spelling. Głównym założeniem 

konkursu była popularyzacja i doskonalenie zarówno wymowy, jak i literowania angielskich słów. Pierwsze 

miejsce zdobyła Martyna Hilla z kl. VII „d”, drugie miejsce – Helena Ibrahim z  kl. VII „b”, a na trzecim 

uplasował się Michał Czarnecki z kl.   III „d”. Konkurs został przygotowany przez  panią mgr Agatę Majewską.  

W środę, 13.12.2017 r., został przeprowadzony Konkurs Wiedzy o Kulturze i Tradycjach Krajów Anglosaskich. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas siódmych, którzy musieli wykazać się wiedzą na temat Bonfire 

Night, Halloween, Thanksgiving Day oraz Christmas. I miejsce zdobyła Helena Ibrahim z kl. VII „b”, II miejsce 

zdobyli ex aequo Martyna Hilla z kl. VII „d” oraz Michał Krynicki z kl. VII „a”, natomiast III miejsce przypadło 

Mateuszowi Mościckiemu z klasy VII „d”. Konkurs przygotowała pani mgr Agata Majewska, pani mgr 

Dominika Proniewicz-Lechocińska oraz pani mgr Oliwia Greś.  

W czwartek, 14.12.2017 r., odbył się konkurs Master of Speaking , który przeprowadziła pani mgr Magdalena 

Chmiel-Bryzik oraz pani mgr Aleksandra Kasperek. Konkurs ten polegał na udzieleniu wypowiedzi na 

wylosowany przez siebie temat. Rozwija on wiele umiejętności takich jak płynność wypowiedzi, poprawność 

językowa oraz znajomość słownictwa związanego z różnymi dziedzinami. Oceniana była również kreatywność 

wypowiedzi oraz zaangażowanie. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Wiktoria Wójcicka z kl. III „a”, 

drugie miejsce – Aleksandra Warzecha z kl. III „a”, natomiast trzecie miejsce zajął Michał Czarnecki z kl. III 

„d”. Nagrodę publiczności otrzymał Kacper Dawid z kl. III „a”.  

W piątek, 15.12.2017 r., uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w lekcjach okolicznościowych z języka 

angielskiego poświęconych Bonfire Night. Jest to angielskie święto obchodzone co roku 5 listopada 

upamiętniające wykrycie tzw. spisku prochowego w 1605 r., którego celem był zamach na życie króla 

(nieudany). Zwyczajem tego święta jest palenie kukieł przedstawiających postać jednego ze spiskowców – 

Guy’a Fawkes’a oraz pokazy fajerwerków. Lekcje te zostały przygotowane przez panią mgr Dominikę 

Proniewicz-Lechocińską.  

            W środę 20.12.2017 r., na krótkim apelu, pani Dyrektor Maryla Strzała ogłosiła wyniki konkursów oraz 

zostały wręczone dyplomy i nagrody. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/81-tydzien-kultury-krajow-anglosaskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spisek_prochowy
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"Lubella inspiruje i edukuje." 

22 grudnia uczniowie klasy 7 a wzięli udział w innowacyjnym programie edukacyjnym "Lubella inspiruje 

i edukuje." Dzięki udziałowi w tym programie nasi uczniowie poszerzyli swoja wiedzę na temat roli 

produktów zbożowych w codziennej diecie i prawidłowego komponowania posiłków. Kreatywna gra szkolna 

pomogła zaktywizować uczniów i budować świadomość znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka. 

Sprawdzianem dla zdobytej wiedzy było wspólne  przygotowanie pysznych potraw na bazie produktów 

zbożowych. Wspólne gotowanie sprawiło dużą frajdę naszym uczniom. zapraszamy do 

galerii:  http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/lubella-inspiruje-i-edukuje 

 

BOŻE NARODZENIE W WIELKIEJ BRYTANII 

 W dniach 12.12.2017 r., 14.12.2017 r. i 19.12.2017 r., w ramach lekcji języka angielskiego, w klasie I 

„a” i I „b” zostały przeprowadzone warsztaty na temat Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Uczniowie 

poznali nazwy postaci i symboli związanych ze świętami. Ponadto, dzięki prezentacji multimedialnej oraz 

zdjęciom i filmom, poznali tradycje bożonarodzeniowe, które obchodzone są przez Brytyjczyków oraz 

porównywali je z polskimi tradycjami. Co więcej, przygotowywali kartki bożonarodzeniowe w postaci choinki z 

życzeniami w języku angielskim dla swoich bliskich. Uczniowie słuchali popularnych świątecznych piosenek, jak 

również  uczyli się jednej z nich – Jingle Bells oraz wspólnie wykonali układ taneczny do tego utworu. Żeby lepiej 

poczuć atmosferę Świąt, uczniowie ubrali świąteczne nakrycia głowy. W trakcie zajęć rozwijana była wiedza oraz 

umiejętności językowe uczniów, utrwalano poznane słownictwo. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach i 

świetnie się bawili. Całość przygotowała i przeprowadziła pani mgr Dominika Proniewicz-Lechocińska. 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/lubella-inspiruje-i-edukuje
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/82-boze-narodzenie-w-wielkiej-brytanii
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Rozstrzygnięcie konkursu „W Opolu jesteśmy bezpieczni na drodze” 

Uczniowie klasy 1b, Marta Wróbel, Jan Jucha oraz Maciej Iwański wzięli udział w konkursie 

organizowanym przez Komendę Miejskiej Policji w Opolu. Uczniowie wykonali makietę bezpiecznej drogi do 

szkoły, za co wszyscy zostali wyróżnieni. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy J 

Uczniowie klasy 1B zostali również nagrodzeni za udział w szkolnym konkursie pt. „Mój ulubiony bohater 

literacki, moje ulubione zwierzątko”. Ci uczniowie to: Aleksandra Gall, Jan Jucha, Marek Patyniak, Jakub 

Biernacki, Marta Wróbel, Bianka Bedus, Maciej Iwański, Magdalena Hamela oraz Kacper Bereszczyński. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Jasełka kl III a - „Wigilijny czas” 

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy?” 

Odpowiedzi na te pytania uczniowie naszej szkoły oraz wszyscy zaproszeni goście znaleźli 

w przedstawieniu bożonarodzeniowym, które w tym roku pod okiem p. Anety Nowickiej – Kowalczyk 

przygotowała klasa 3a. W wigilijny czas, na świątecznej ulicy spotkać mogliśmy siebie, naszych znajomych, 

sąsiadów i tych zupełnie nam obcych mijanych codziennie w pośpiechu. Uczniowie recytowali wiersze, 

odgrywali scenki oraz śpiewali, nie tylko kolędy. Serdeczne podziękowania dla p. D. Pytel oraz p. A. Gołoś – 

Gołąb za przygotowanie scenografii, p. I. Thiel za zdjęcia,   p. M. Buławczyk za pomoc przy realizacji zadań, 

a  p. T. Skrętkowskiemu za nagłośnienie. 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/73-rozstrzygniecie-konkursu-w-opolu-jestesmy-bezpieczni-na-drodze
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/80-jaselka-kl-iii-a
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Przedstawienie w wykonaniu klasy 3a było zwieńczeniem realizacji projektu w ramach Palmy Pierwszeństwa pt. 

„Święta Bożego Narodzenia- historia kolęd- jasełka”. 

Zdjęcia http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/jaseka 

 

 

Czytanie przy kominku 

 We czwartek, późnym popołudniem, spotkali się rodzice i uczniowie klasy 1a na wspólnym czytaniu 

przy kominku. W nastrojowej atmosferze została przybliżona zebranym postać Hansa Christiana Andersena, a 

następnie wszyscy uczestniczyliśmy we wspólnym czytaniu jego baśni pt:„Dziewczynka z zapałkami”. Wraz z 

panią z biblioteki uczniowie omawiali baśń i wymyślali pozytywne zakończenie historii. Opowiadanie to 

wprowadziło nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Chcąc poczuć świąteczny czas wszyscy wspólnie 

przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne, które będzie można kupić na kiermaszu szkolny 14 grudnia 2017 . 

http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/jaseka
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/75-czytanie-przy-kominku
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Przysmak skrzydlatych przyjaciół 

W ramach zajęć z przyrody uczniowie klasy 1a poznali gatunki ptaków, które odlatują, przylatują i 

zostają u nas na zimę. Następnie rozmawialiśmy o  dokarmianiu ptaków, oraz  wspólne wykonaliśmy dla ptaków 

kulki ze smalcu i ziaren, które po zajęciach uczniowie wzięli do domu i zawiesili na balkonach i pobliskich 

drzewach. Podajemy nasz sposób na ich przyrządzenie.  Aby zrobić pożywną karmę dla ptaków potrzebne będą: 

niesolony smalec, ziarna zbóż, płatki zbożowe (np. owsiane), niesolony, łuskany słonecznik, kasze jęczmienna, 

gryczana, siemię lniane, siatki po warzywach albo z myjek do kąpieli  itp., dratwa lub drucik. 

W dużym naczyniu mieszamy ze sobą nasiona i smalec. Możemy też roztopić smalec w garnku i wtedy wsypać 

do niego ziarna. Im więcej dosypiemy ziaren oraz im bardziej będą one zróżnicowane, tym lepiej. Nie wolno 

dodawać żadnych solonych, ani zepsutych produktów, gdyż mogą one spowodować chorobę, a nawet śmierć 

ptaków. Z otrzymanej masy formujemy kulki o średnicy 7-8 cm. Umieszczamy je w siateczkach, które 

związujemy dratwą. Tłuszczowo-ziarnistą masę możemy też wyłożyć do kubeczków po margarynie lub 

śmietanie i zawiesić na druciku. Tak przyrządzone smakołyki wywieszamy za oknem. Za kilkanaście minut 

powinni zjawić się pierwsi skrzydlaci goście. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/91-przysmak-skrzydlatych-przyjaciol
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Piłka koszykowa - finały 

Dnia 11.01.2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 odbył się finał Mistrzostwa Miasta Opola w 

Koszykówce chłopców. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Wiktor Ciuśniak, Jan Juszczyński, Jakub 

Surmacz, Łukasz Wyrambik, Michał Florek, Kamil Piekorz, Wojtek Aniszewski, Nataniel Podgórski, Szymon 

Olczyk, Przemysław Walczak spisała się fantastycznie wygrywając wszystkie mecze. Zdobyliśmy I miejsce i 

czekamy na półfinał wojewódzki. GRATULACJE !!! 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/92-pilka-koszykowa-finaly


39 
 

 

Dzień Babci i Dziadka 

W dniu 21-22.01 obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka , i z tej okazji uczniowie klasy I przegotowali 

wspaniałe upominki dla swoich Najbliższych. W trakcie zajęć plastycznych widoczne było ogromne 

zaangażowanie w pracę, a spisane życzenia płynęły prosto z serduszek naszych najmłodszych uczniów. „Kochana 

babciu, kochany dziadku, dziś wam przynoszę po jednym kwiatku, do tego dokładam serdeczne życzenia, niech 

wam się spełnią wszystkie marzenia!” Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy sto lat !!! 

 

„Mała Syrenka” 

W środę 31.01 klasy pierwsze obejrzały spektakl pt. „Mała Syrenka”, który był wystawiany w auli 

„Xaverianum” w Opolu. Historia głównej bohaterki była zabawna i pouczająca. Uczniowie w trakcie spektaklu 

śpiewali piosenki oraz odpowiadali na pytania aktorów. Wszyscy byli zachwyceni! 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/95-dzien-babci-i-dziadka
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Wyniki ogólnopolskiego konkursu Deutschfreund z języka niemieckiego 

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka 

Niemieckiego Deutschfreund organizowanym po raz XVI  przez firmę Jersz – Łowcy Talentów. W tegorocznej 

edycji wzięło udział prawie 7 tysięcy uczniów z całej Polski. W naszej szkole konkurs pisało 13 uczniów. Osoby 

nagrodzone: 

Zofia Cieślik – 1 miejsce w województwie i  1 w kraju 

Max Kubik – 1 miejsce w województwie i 17 w kraju 

Anastazja Frydel – 1 miejsce w województwie i 26 w kraju 

Osoby wyróżnione w konkursie to Agata Kopytko i Marcin Boryczka. 

Gratulujemy! Zdjęcia w galerii: http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-

18/deutschfreund 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/101-wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-deutschfreund-z-jezyka-niemieckiego
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/deutschfreund
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/deutschfreund
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 „Per aspera ad astra” 

02 lutego 2018 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu po raz kolejny uczestniczyli  w 

uroczystym apelu, podczas którego wręczone zostały nagrody najlepszym uczniom naszej szkoły. W tym 

semestrze uczniami, którzy otrzymali nominacje byli: 

1.         Zuzanna  Jadczuk 3D 

2.         Kamila  Kud 2E 

3.         Agnieszka Atamaniuk 2A 

4.         Michał  Krynicki 7A 

5.         Dawid Zaremba 3D 

6.         Julia Grzebieniowska 2E 

7.         Krzysztof Tarasiuk 3D 

8.         Hanna Ludwik 3D 

9.         Katarzyna Zych 3A 

10.     Karolina Kiwus 3D 

11.     Martyna Skrętkowska 7A 

12.     Mikołaj  Gaweł 7A 

13.     Aleksandra  Menzfeld 2E 

  Statuetkę „Per aspera ad astra” oraz nagrody książkowe otrzymała Zuzanna Jadczuk z klasy 3d. 

Po raz pierwszy konkurs Per aspera ad astra objął również naszych najmłodszych uczniów. Kapituła 

pod przewodnictwem p. dyrektor Maryli Strzały w tym wypadku brała pod uwagę m.in. kulturę osobistą, 

efektywność działań, zaangażowanie w życie klasy i szkoły. A zwycięzcami zostali: 

Małgorzata Różycka – kl.1a 

Magdalena Marczyńska – kl.1a 

Zuzanna Krawczyk – kl. 1a 

Martha Wróbel – kl.1b 

Gabriel Bachanek – kl.1b 

Jakub Biernacki – kl. 1b 

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali  medale i nagrody książkowe. 

Wszystkie nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Radę Rodziców PSP 33. 

Na oprawę artystyczną, przygotowaną przez p. Anetę Nowicką- Kowalczyk, złożyły się między innymi występy 

zaproszonych na tę okazję Mistrzów Świata w salsie w parach do lat 11, piosenka w wykonaniu Julii Poźniak z 

klasy 3a oraz scenka kabaretowa z udziałem Michała Popko z klasy 2b oraz Jana Roemera z klasy 7a. Całą 

uroczystość prowadzili Aleksandra Bilnik i Kacper Dawid z kl.3a. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu scenografii dla p. D. Pytel oraz p. A. Gołoś- Gołąb, p. I. 

Thiel za zdjęcia, p. T. Skrętkowskiemu za nagłośnienie, p. A. Frączek za pomoc w zakupie nagród książkowych 

dla pierwszoklasistów. 

Kolejna edycja konkursu już w czerwcu! 
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Bal karnawałowy 

W dniu 2.02.2018 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Dzieci wystąpiły w ciekawych, 

kolorowych kostiumach, przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko. Niektórzy byli nie do poznania, inni 

budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach 

różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Wszyscy 

mogli uczestniczyć w zabawach i konkursach np.: w podawaniu balona, tańcu w parach z balonem. Zwycięzcy 

konkursów nagradzani byli dyplomem oraz drobnym upominkiem. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za 

zaangażowanie w wykonanie pięknych balowych strojów oraz  przygotowanie poczęstunku. Dzień ten dostarczył 

dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń, zresztą – zobaczcie sami!  Kolejny Bal Karnawałowy za rok !!! 

 

Valentine`s day 

   14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Święto zakochanych. Z tej okazji zespół nauczycieli języka 

angielskiego przygotował  liczne atrakcje,  między innymi  Konkurs Walentynkowy po angielsku dla uczniów 

klas siódmych. W konkursie wzięło udział 28 uczestników z klas: 7a, 7b i 7d. Uczniowie pracowali w 

parach.  Głównym założeniem konkursu była popularyzacja tradycji i zwyczajów krajów anglosaskich, jak 

również wzbogacanie słownictwa, ale przede wszystkim .... dobra zabawa! Zmagania odbyły się na bardzo 

wysokim poziomie, a o zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty i tak: I miejsce zdobyli: Helena Ibrahim i 

Dawid Komuszyński z klasy 7b, na drugim miejscu uplasowała się dwójka uczniów z klasy 7d: Mateusz 

Mościcki i Mateusz Serafin, natomiast III miejsce przypadło w udziale Zosi Szpryngiel i Mayi Woźniak z 

klasy 7b.   Konkurs był prowadzony przez uczennice z klas gimnazjalnych; językowej-3a oraz 3d pod opieką 

pani Agaty Majewskiej. 

Agata Majewska 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/111-valentine-s-day
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WALENTYNKI 

W dniu 19.02.2018 r., w klasie I „a” i I „b” zostały przeprowadzone warsztaty w języku angielskim na 

temat Walentynek. Uczniowie poznali nazwy postaci i symboli związanych ze świętem jak również zostały 

omówione walentynkowe tradycje. Dzieci pracowały ze słowniczkami obrazkowymi, rozwiązywały krzyżówkę 

oraz zadania utrwalające poznane słownictwo. Ponadto, uczniowie wykonywali kartki walentynkowe w postaci 

serduszek z życzeniami w języku angielskim dla swoich bliskich. Prace zostały również zaprezentowane w 

gablocie na korytarzu szkolnym. W trakcie zajęć rozwijana była wiedza oraz umiejętności językowe uczniów. 

Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach i świetnie się bawili. Całość przygotowała i przeprowadziła pani mgr 

Dominika Proniewicz-Lechocińska oraz pani mgr Oliwia Greś. 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/122-walentynki
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Walentynkowy Turniej 

Dnia 14.02.2018 odbył się Walentynkowy Turniej w piłce siatkowej par mieszanych. Uczestniczyło 15 

par które grały systemem pucharowym.  

I miejsce klasa III D Dominika Matkowska i Michał Mazur 

II miejsce klasa III AC Wiktoria Wójcicka i Grzegorz Matkowski 

III miejsce klasa II E Hanna Kowalczyk i Michał Krzywulicz 

IV miejsce klasa II A Emilia Batóg i Michał Radziwon 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/108-walentynkowy-turniej
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 W ŚWIECIE NASZYCH LEKTUR. Pasowanie na czytelnika 

W czwartek 15.02, w naszej szkole, odbyło się pasowanie na czytelnika dla klas pierwszych. Wszyscy 

udaliśmy się do biblioteki szkolnej, gdzie pani Bibliotekarka zapoznała nas z zasadami wypożyczania książek. 

Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę i obiecali dbać o książki. W tym dniu po raz pierwszy mogli samodzielnie 

wypożyczyć książki. 

 

Bardzo twórczo kreatywnie i pracowicie - świetlica 

Natychmiast po przerwie zimowej prace na świetlicy nabrały tempa, kreatywność pierwszoklasistów jest 

ogromna. Zdjęcia ze świetlicy z pracy plastycznej mój podwodny świat i była sobie żabka mała, walentynkowe 

życzenia na naszych kartkach - dłoniach, gry i zabawy planszowe, bohaterowie kreskówek.   

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/137-warsztaty-kroszonkarskie
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/167-w-swiecie-naszych-lektur
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/109-pasowanie-na-czytelnika
http://psp33.opole.pl/index.php/swietlica/wzory-dokumentow/103-bardzo-tworczo-kreatywnie-i-pracowicie-swietlica
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Cesarski pokaz mody 

19 lutego, w świetlicy szkolnej, odbył się „Cesarski pokaz mody”. Uczniowie klasy 1a podsumowali 

omawianie baśni H.Ch. Andersena pt.: „ Nowe szaty cesarza” i  zaproponowali inne jej  zakończenie. Każdy uczeń 

zaprojektował i przygotował w domu szaty dla cesarza, które następnie zaprezentował. Po raz kolejny 

przypomnieliśmy sobie, że o wartości człowieka nie decyduje to, czy posiadamy nowy model telefonu 

komórkowego albo najnowszą konsolę do gier, ani metka przy ubraniu, tylko kto w jaki sposób traktuje innego 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Orły ! 

W tym roku szkolnym do III  etapu konkursów wojewódzkich zakwalifikowali się: 

1. Zofia Cieślik kl. 7d – język niemiecki 
2. Zuzanna Jadczuk 3d gim.– język polski 
3. Maria Michnik – 3d gim. - biologia  

Uczennicom zostały wręczone Paszporty Orła.   Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

Finały z piłki koszykowej 

Dnia 20.02 w Prudniku odbyły się wojewódzkie finały z piłki koszykowej chłopców. Nasi uczniowie w 

składzie: J. Juszczyński, M. Florek, Ł. Wyrambik, J. Surmacz, W. Aniszewski, P. Walczak, N. Podgórski, 

M. Olczyk, K. Szymaniec, M. Miś zajęli IV miejsce. Jan Juszczyński został wybrany najlepszym zawodnikiem 

drużyny. Wszystkim gratulujemy !!!! 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/113-cesarski-pokaz-mody
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/116-nasze-orly
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/112-finaly-z-pilki-koszykowej
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Odyseja Umysłu 2018 

 24 lutego trzy drużyny reprezentujące naszą szkołę w eliminacjach regionalnych Odysei Umysłu 

brawurowo wywalczyły prawo do udziału w finale ogólnopolskim który odbędzie się w Gdyni. 

 

Dzień Języka Ojczystego 

Nie wszyscy wiedzą, iż 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji 

klasa 7d (pod opieką pani Jolanty Fąfrowicz) wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Języka Ojczystego 

na Śląsku Opolskim. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Opolu 

wraz z Uniwersytetem Opolskim, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr V w Opolu oraz Niemieckim 

Towarzystwem Oświatowym. Podczas konferencji wystąpili laureaci różnych konkursów językowych i 

artystycznych, w tym zwycięzcy konkursu organizowanego przez naszą szkołę, tj. XVIII Wojewódzkiego 

Recytatorskiego Konkursu Jednego Poety. Uczniowie PSP 33 wzięli udział w ciekawych grach i zabawach 

językowych. Impreza odbyła się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/121-odyseja-umyslu-2018
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/115-dzien-jezyka-ojczystego


48 
 

 

Smacznie, zdrowo, korowo  

W czwartek 22.02 na zajęciach technicznych uczniowie klasy Ib uczyli się jak ozdabiać szklanki 

owocami oraz samodzielnie kroili owoce, z których przyrządzili sałatki. Oczywiście zanim wszyscy przystąpili 

do krojenia zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się nożem i higieny pracy. Na koniec 

każdy zjadł przyrządzoną przez siebie sałatkę. Ale było smacznie!!! 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/123-smacznie-zdrowo-korowo
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„Młodzież recytuje poezje” 

27.02.2018 odbył się w MDK w Opolu etap miejski recytatorskiego konkursu w języku 

niemieckim  „Młodzież recytuje poezje”. W konkursie wzięło udział czworo naszych uczniów: Ewa Sobczyk, 

Zofia Cieślik, Zuzanna Puscz oraz Tymon Dierżanowski. Zofia Cieślik z klasy VII d została doceniona przez jury 

konkursu i będzie reprezentowała naszą szkołę podczas etapu regionalnego. Gratulujemy i trzymamy kciuki! 

 

 „Być jak Ignacy” 

  „Być jak Ignacy” to program edukacyjny przeznaczony dla dzieci z klas 1-7,  organizowany przez 

PGNiG. Z naszej szkoły w programie brała udział klasa 1a. W ramach projektu uczniowie poznali historię życia i 

dorobek  naukowy Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej- Curie, Kazimierz Prószyńskiego i Stefana 

Drzewieckiego. Efektem końcowym jest praca konkursowa wykonana przez uczniów i rodziców. Jest to model 

łodzi podwodnej, której twórcą był Stefan Drzewiecki. 
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Tłusty czwartek 

Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek. 1a uwierzyła i pączków usmażyła Smacznego 

 

Zajęcia z robotyki 

Klasa Ib w ramach zajęć z programowania i robotyki ma okazję doskonale się bawić, a przy tym 

zdobywać nowe umiejętności. Dzięki robotowi gąsienicy dzieci miały okazję przekonać się, że programowanie 

to wspaniała zabawa, a równocześnie w łatwy sposób zrozumieć, na czym polega programowanie takiego 

robota. Gąsienice można rozłączać, a następnie jej poszczególne elementy przyłączać, w zależności co chcemy, 

aby robiła. Dzieci ustawiały się w kolejce, bo każdy chciał spróbować ją zaprogramować, według siebie. Takie 

zajęcia lubimy najbardziej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/104-tlusty-czwartek
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/110-zajecia-z-robotyki
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Mamy To - Lubella  

 

Śniadanie DAJE MOC 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/114-mamy-to-lubella
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/119-sniadanie-daje-moc
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KONKURS WIEDZY "TRZYMAJ FORMĘ" ODBĘDZIE SIĘ 08 marca, godzina 10:00 

- 11:00 

Osoby zakwalifikowane: Milena Mastalerz, Aleksandra Marcinkowska, Mateusz Czekaj, Iga 

Stabla, Julia Witczyk, Patrycja Orszulak, Mateusz Libawski, Weronika Rzucidło, Marcel Mrohs, Kacper 

Szajnowski, Aleksandra Kurzydło, Julia Klozyk. 

Mamy Laureata ! 

Miło nam poinformować, iż Zuzanna Jadczuk – uczennica klasy 3d została laureatką Wojewódzkiego 

Konkursu Polonistycznego. Serdecznie gratulujemy Zuzannie oraz p. Mirosławie Piec. 

Tenis stołowy - drużynowo 

Dnia 05.03.2018r na sali gimnastycznej MOS w Opolu odbyły się Mistrzostwa Miasta Opola w tenisie 

stołowym -drużynowym gdzie nasza reprezentacja w składzie : Marta Wojtas oraz Maya Wożniak zajęły V 

miejsce !!!!! Brawo gratulujemy. 

 

Matematyczne Koło Fortuny 

Zapraszamy uczniów klas 6 i 7 do udziału w IX edycji Konkursu matematycznego „Matematyczne Koło 

Fortuny”, podczas którego sprawdzana będzie wiedza matematyczna z zakresu szkoły podstawowej i umiejętność 

logicznego myślenia.  

Serdecznie zapraszamy na nasz konkurs, zapewniając jednocześnie, że uczniowie mogą liczyć na świetną zabawę 

w matematykę. 

Konkurs odbędzie się 16 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu. 

Zgłoszenie udziału w konkursie prosimy nadsyłać do dnia 9 marca 2018r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu. 

 Zapraszamy do udziału w konkursie 

 Organizatorzy nauczyciele matematyki, Mariola Koryl , Marzena Jantos 

  

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/132-mamy-laureata
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/130-tenis-stolowy-druzynowo
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/127-matematyczne-kolo-fortuny
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Dzień otwarty 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć   

    http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/dni-otwarte-psp-nr-33 

 

 „Akademia Przyjaciół Pszczół”, 

Uczniowie klas pierwszych biorą udział w przyrodniczym  programie edukacyjnym „Akademia 

Przyjaciół Pszczół”, który w innowacyjny sposób uczy, jak chronić pszczoły. Pierwsze spotkanie z pszczołami 

umożliwił nam dziadek Basi, który zaprosił nas do swojej pasieki. Pszczelarz, pan Janusz Turek, serdecznie 

przywitał uczniów, zaprezentował im pusty ul bez roju pszczelego, omówił jego budowę, oraz opowiedział o 

tym jak powstaje plaster miodu. Zwrócił uwagę uczniów na różnorodne zadania pszczół w ulu, jaką rolę spełnia 

matka, robotnica, truteń. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały wypowiedzi, zadawały pytania. Dużą 

atrakcją dla uczniów był strój ochronny pszczelarza, kapelusz z siatką i urządzenie do odymiania, tzw. 

podkurzacz.  Na zajęciach w pasiece uczniowie pozyskali cenną wiedzę dotyczącą tych pożytecznych owadów. 

Uczniowie dowiedzieli się również, jak należy właściwie postępować w przypadku ukąszenia przez pszczoły. 

Zajęcia w pasiece są dobrym przykładem bezpośredniej obserwacji przyrody przez uczniów. 

http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/dni-otwarte-psp-nr-33
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Omnibus 2018 

13 marca uczniowie klas VI  opolskich podstawówek wzięli udział w kolejnej edycji konkursu wiedzy i 

erudycji „Omnibus 2018”.  Finał składał się z pisemnego testu i części ustnej. Uczestnicy musieli się wykazać 

interdyscyplinarną wiedzą, znajomością poezji i sztuki. Zwycięzcą  i „Omnibusem 2018” został uczeń PSP 30 

Michał Romańczyk. Organizatorami konkursu były nauczycielki naszej szkoły p. Dorota Mechel i p. Lilla 

Janusz, opiekunki Klubu Historyka. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/135-omnibus-2018
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Warsztaty kroszonkarskie  

We wtorek 13.03, klasa 1b uczestniczyła w warsztatach kroszonkarskich, które odbyły się w 

Pedagogicznej Bibliotece w Opolu. Na początku zajęć uczniowie zostali zapoznani z dawnymi i obecnymi 

tradycjami Świąt Wielkiej Nocy, a następnie samodzielnie wykonali ozdoby na pokolorowanych jajkach. Prace 

wyszły piękne 

 

WIELKANOC W WIELKIEJ BRYTANII 

  W dniach 19.03.2018 r., 20.03.2018 r. i 22.03.2018 r., w ramach lekcji oraz zajęć dodatkowych z języka 

angielskiego, w klasie I „a” i I „b” zostały przeprowadzone warsztaty na temat Świąt Wielkanocnych w Wielkiej 

Brytanii. Uczniowie poznali nazwy symboli związanych ze świętami. Ponadto, dzięki prezentacji multimedialnej 

oraz zdjęciom i filmom, poznali tradycje wielkanocne, które obchodzone są przez Brytyjczyków oraz 

porównywali je z polskimi tradycjami. Co więcej, przygotowywali kartki wielkanocne w postaci pisanki z 

życzeniami w języku angielskim dla swoich bliskich. W trakcie zajęć rozwijana była wiedza oraz umiejętności 

językowe uczniów, utrwalano poznane słownictwo. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach i świetnie się 

bawili. Całość przygotowała i przeprowadziła pani mgr Dominika Proniewicz-Lechocińska. 

Zapraszamy do galerii zdjęć : http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/wielkanoc-w-

wielkiej-brytani 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/137-warsztaty-kroszonkarskie
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/148-wielkanoc-w-wielkiej-brytanii
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/wielkanoc-w-wielkiej-brytani
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/wielkanoc-w-wielkiej-brytani
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Wielkanocne warsztaty plastyczne 

W poniedziałek - 5.05, w klasach I odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczne. Przy pomocy pani 

Małgosi, ze sklepu papierniczego „Chaberek”, uczniowie wykonali samodzielnie koguty. Wszystkie dzieci były 

zachwycone efektem swojej pracy. 

 

Pierwszy dzień wiosny 2018. 

Już w środę, 21 marca zawita do nas kalendarzowa wiosna. W tym dniu planujemy powitać wiosnę nie 

tylko poprzez naukę, ale również rozgrywki sportowe, czy zajęcia plastyczne. 

Klasy trzecie gimnazjalne - wyjście pod opieką nauczyciela na Dni Otwarte do szkół. 

Klasy drugie gimnazjalne i siódme: 

8.00 – 10.35 lekcje w wiosennym klimacie, 

10.45-13.30  klasowe zawody sportowe w unihokeja (grupa sportowa) 

10.45-13.30  „Drzewo marzeń” klasowe prace plastyczne (grupa artystyczna) 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/125-wielkanocne-warsztaty-plastyczne
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/139-pierwszy-dzien-wiosny-2018
http://psp33.opole.pl/images/wiosna.jpg
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Wielki sukces PSP33 w Opolu 

Miło nam poinformować, że na 27 Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu trzy startujące drużyny odniosły 

wielki sukces! 

 

Laureatami I stopnia na Finale Ogólnopolskim, Wicemistrzami Polski została drużyna startująca w 

Problemie 4 Wieża ze zwierza (zaprojektowanie, zbudowanie wyłącznie z drewna balsa – i ewentualnie kleju – 

struktury, która podczas konkursowego występu poddana zostanie próbie utrzymania jak największego ciężaru, a 

do tego spektakl z oryginalną fabułą) w składzie: Amelia Pencak, Aleksandra Menzfeld, Kamila Kud, Hanna 

Kowalczyk, Julia Grzebieniowska, Hanna Ratajczak, Agata Kopytko. Drużyna zakwalifikowała się na 

finały światowe Odysei Umysłu, które odbędą się w dniach 22-27.05.2018 w Iowa State University, Ames, 

USA. 

 

Laureatami II stopnia na Finale Ogólnopolskim (3 miejsce) została drużyna startująca w Problemie 

1: Do boju w trójboju (zaprojektowanie, zbudowanie pojazdu, który uczestniczy nietradycyjnym triatlonie, z 

częścią fabularnego spektaklu) w składzie: Natalia Grosicka, Emilia Batóg, Dawid Domański, Amelia 

Toposzkiewicz, Matylda Toposzkiewicz, Aleksandra Kurzydło, Izabela Janasz. Drużyna zakwalifikowała 

się na 26 Finał Europejski Odysei Umysłu, który odbędzie się w dniach 27.04-02.05. 2018 w EJB 

Werbellinsee, Niemcy. 

http://www.psp33.opole.pl/images/Druyna_Problemu_4.jpg
http://www.psp33.opole.pl/images/Druyna_Problemu_1.jpg
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Trzecia drużyna - uczniowie klas siódmych w składzie: Julia Rogowicz, Alicja Deja, Iga Stabla, Mateusz 

Czekaj, Maciej Diaków, Sebastian Tarasiuk, Piotr Wójcik zdobyła 6 miejsce w 27 Finale Ogólnopolskim. 

Uczniowie startowali w Problemie 2 - O co chodzi z emoji (pokazanie wymyślonej przez siebie historii o 

pewnym obrazku emoji – onegdaj słynnym, a obecnie zapomnianym. Podczas spektaklu zespół wykorzysta 

na scenie samodzielnie zaprojektowane i skonstruowane, trójwymiarowe wyobrażenia trzech różnych 

piktogramów emoji…). Cieszymy się z sukcesu „pierwszego rocznika” naszych siódmoklasistów. 

Trenerami drużyn są nauczyciele: Magdalena Turek, Izabela Maćków, Maryla Strzała, Magdalena 

Chmiel-Bryzik, Małgorzata Ludwikowska. 

Konkurs Języka Angielskiego 

  Zwycięzcy konkursu Języka Angielskiego w LO nr 1 w Opolu  Jan Suszanowicz (3a) 2 miejsce 

Zuzanna Jadczuk oraz Szymon Wesołowski (3d) 1 miejsce ( ex aequo) 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/150-konkurs-jezyka-angielskiego
http://www.psp33.opole.pl/images/Druyna_Problemu_2.jpg
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VI Konkurs angielsko-niemiecki – Poliglota  

21.03.2018 uczeń naszej szkoły Maximilian Kubik zwyciężył - zajął I. miejsce w  VI Konkursie 

angielsko-niemieckim – Poliglota – dla gimnazjalistów województwa opolskiego o Puchar Dyrektora ZSO nr II 

Maximilian w pierwszym etapie rozwiązał test w języku niemieckim i angielskim, w drugim etapie odpowiadał 

na pytania zadawane w obu językach podczas dnia otwartego w II PLO w Opolu. Gratulujemy! 

 

Laureat Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora V PLO 

22.03.2018 uczeń naszej szkoły Maximilian Kubik z 3a wziął udział w finale VIII Konkursu Języka 

Niemieckiego o Puchar Dyrektora organizowanym w PLO V w Opolu. W konkursie wzięło udział 32 uczniów z 

całej Opolszczyzny. Maximilian zajął 4 miejsce. Gratulujemy! 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/144-laureat-konkursu-jezyka-niemieckiego-o-puchar-dyrektora-v-plo
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Wystawa Układu Słonecznego 

Klasa 1b zaprasza na wystawę swoich prac pt. „Układ Słoneczny”. Wystawę można obejrzeć na 

parterze - korytarz edukacji wczesnoszkolnej.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

Mleczne urodziny kota Mleczysława !!! 

Klasy pierwsze biorą udział w programie edukacyjnym „ Kocham mleko” . Celem programu jest 

kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. W ramach kampanii organizowane są 

różne konkursy. W piątek klasa 1a wysłała prace konkursową pt: „ Urodziny kota Mleczysława” w postaci 

filmu, który możecie obejrzeć ….. Niezależnie od wyniku konkursu bawiliśmy się bardzo dobrze i trzymamy 

kciuki za nasze kotki J Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc. 

NASZA SZKOŁA ZAJĘŁA III MIEJSCE BRAWO !!! 

http://kochammleko.pl/index.php/2018/03/12/wyniki-konkursu-mleczne-urodziny-kota-mleczyslawa/ 

Słowo 2018 

19 marca 2018r. uczennice naszej szkoły pod opieką p. Anety Nowickiej- Kowalczyk wzięły udział w 

kolejnej edycji konkursu recytatorskiego „Słowo” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. 

Julia Rogowicz z kl. 7a (kategoria: szkoły podstawowe) oraz Hanna Kowalczyk z kl. 2e i Katarzyna Zych z 

kl. 3a (kategoria: gimnazja) recytowały poezję oraz wybrane fragmenty prozy. Dziewczęta wykazały się  bardzo 

wysokim poziomem interpretacji głosowej m.in. wierszy W. Szymborskiej, S. Barańczaka czy prozy N.H. 

Kleinbaum. 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/136-wystawa-ukladu-slonecznego
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/133-mleczne-urodziny-kota-mleczyslawa
http://kochammleko.pl/index.php/2018/03/12/wyniki-konkursu-mleczne-urodziny-kota-mleczyslawa/
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/138-slowo-2018


61 
 

 

Zawody sportowe na Dzień Wiosny 

Na sali gimnastycznej dziś w DZIEŃ WIOSNY rozegrane zostały zawody w unihokeju klas starszych 

przy kibicowaniu klas I. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

I miejsce klasa II d 

II miejsce klasa VII a 

III miejsce klasa VII d 

IV miejsce klasa VII b 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/141-zawody-sportowe-na-dzien-wiosny
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Misterium 

W ostatnim dniu przed przerwą Wielkanocną uczniowie z klasy III a i d wystawili w szkole Misterium. 

Przenieśli widzów do sądu, gdzie odbyła się rozprawa. Głównym oskarżonym był Jezus, na którego zrzucono 

wszystkie winy świata. Puentą było zadanie sobie pytania, czy my jako uczniowie szkoły nie stajemy w roli 

oprawcy albo oskarżonego, czy nie piętnujemy kogoś, bo nie pasuje do nas.Bóg uczył nas szacunku, który mamy 

sobie wzajemnie okazywać.  

 

 

„Opole widziane oczami młodzieży” 

Opole widziane oczami młodzieży” – to tytuł projektu w ramach Palmy Pierwszeństwa zrealizowanego 

przez  klasę 7a. Uczniowie byli autorami zdjęć miejsc w naszym mieście najchętniej odwiedzanych przez 

młodzież oraz zaprosili swoich kolegów na wirtualny spacer po galerii żywych figur. 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/149-misterium
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Wizyta strażaków z OSP Opole- Chmielowice 

W piątek, 13 kwietnia ,miała miejsce wizyta strażaków z OSP Opole- Chmielowice. Nietypowi goście 

wzbudzili ogromne zainteresowanie uczniów naszej szkoły. Spotkanie to odbyło się w ramach omawiania w 

klasach pierwszych lektury „Jak Wojtek został strażakiem”. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z 

ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w 

czasie pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż 

pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Jak zawsze 

największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Uczniowie mogli z bliska podziwiać wyposażenie, jakim 

strażacy dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Wiedza, którą nabyły dzieci, utrwalana 

będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły 

udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, 

wiedzą jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, szanują trudną pracę strażaka, kształtują odpowiednie 

zachowania w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami w których powinny korzystać z numerów 

alarmowych. Pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33  składają serdeczne 

podziękowania Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Opole –Chmielowice  za umożliwienie obejrzenia 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego, oraz udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Dzień Zdrowia 

  12.04.2018r. przedstawiciele klas VII i II gimnazjum uczestniczyli w warsztatach z okazji „Dnia 

Zdrowia”. W czasie ich trwania uczniowie dowiedzieli się, że zdrowie składa się z różnych aspektów: - zdrowie 

fizyczne , - zdrowie psychiczne (emocjonalne, umysłowe), - zdrowie społeczne, - zdrowie duchowe. Uczestnicy 

warsztatów , stworzyli także dekalog zdrowego człowieka , którym będą się kierować w swoim życiu oraz 

tworzyli logo Szkoły Promującej Zdrowie . Najlepsza praca zostanie wybrana jako logo Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 33 . Działania dotyczące promocji zdrowia prowadzone są w szkole systematycznie , dzięki 

czemu poszerzają świadomość młodego człowieka na temat zdrowego trybu życia.  

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/159-dzien-zdrowia
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Piłka nożna dziewczyn 

25 kwietnia reprezentacja naszej szkoły  w piłce nożnej dziewcząt rozegrała turniej finałowy 

Mistrzostw Miasta Opola.Zmierzyliśmy się z reprezentacjami LO 2, LO 8 i LO 9.Po zaciętych meczach nasze 

dziewczyny wywalczyły II MIEJSCE. Reprezentowały nas: Zuzanna Jadczuk, Aleksandra Bilnik, Aleksandra 

Warzecha, Pamela Drożdż, Milena Skawińska, Anastazja Frydel, Maja Blach, Julia Paluch, Milena Mastalerz, 

Wiktoria Kowalczyk. GRATULACJE !!!!! 

 

Mistrzostwa Opola w Pływaniu Drużynowym 

W dniu 27.04.2018 odbyły się Mistrzostwa Opola w Pływaniu Drużynowym w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej.Nasze dziewczęta w składzie: Martyna Skrętkowska, Agata Kopytko, Hanna Kowalczyk, 

Dominika Kwiecień, Anna Kolc i Karolina Kiwus, zajęły III miejsce.  

Indywidualnie 50m stylem dowolnym  

- 1 miejsce - Martyna Skrętkowska  

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/165-pilka-nozna-dziewczyn
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/172-mistrzostwa-opola-w-plywaniu-druzynowym
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Indywidualnie 50m stylem motylkowym  

- 3 miejsce - Agata Kopytko 
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Dzień Ziemi w PSP nr 33 

Z okazji Święta Ziemi nauczyciele języka angielskiego przygotowali warsztaty pt.”Are You a friend Of The 

Earth?” dla klas drugich i trzecich ( gimnazjalnych). Natomiast uczniowie klas z innowacją z języka 

angielskiego ( 2a i 7 gr1 ) realizowali  projekt edukacyjny w języku angielskim na temat segregacji śmieci w 

województwie opolskim pt. „Earth Day -Recycling”. Uczniowie projektowali kosze do segregacji odpadów. 

Agata Majewska 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/166-dzien-ziemi-w-psp-nr-33
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JEŻYCJADA 

W dniu 18 kwietnia o godz. 10.30 w ogrodzie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji przy 

ul. Dubois 36 zebrali  się uczniowie klas I z PSP 33 i uczniowie klasy V z PSP 10 w Opolu. Spotkanie to odbyło 

się w ramach II Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady, akcji organizowanej przez Wydawnictwo ,,Akapit Press” 

w Łodzi. 

W trakcie spotkania Panie z Biblioteki Pedagogicznej wyjaśniły nam, skąd pochodzi nazwa akcji. Jeżycjada - 

nazwa pochodzi od poznańskiej dzielnicy, w której toczy się akcja niemal wszystkich książek z cyklu, których 

autorką jest Małgorzata Musierowicz.  

Mogliśmy zobaczyć książki Pani Małgorzaty. Chętni od razu przystąpili do poznawania przygód rodziny 

Borejków. Ciekawym fragmentem spotkania było wspólne głośne czytanie fragmentów książek. Brawa należą 

się dla naszych pierwszoklasistów, którzy dzielnie poradzili sobie z czytaniem nowego i trudnego tekstu. Po 

przeczytaniu fragmentów  uczniowie chętnie uczestniczyli w dyskusji. 

Więcej informacji można znaleźć na  http://pedagogiczna.pl/2018/04/18/ii-ogolnopolskie-czytanie-jezycjady/ 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/160-jezycjada
http://pedagogiczna.pl/2018/04/18/ii-ogolnopolskie-czytanie-jezycjady/
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WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM- 

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM- w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wydział 

Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w ramach obchodów 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości I miejsce zdobyła Aleksandra Menzfeld z klasy 2e. Gratulujemy! 

 http://www.oswiata.opole.pl/obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske 

 

Konstytucja 3 maja 

27 kwietnia 2018 obchodziliśmy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji uczniowie 

naszej szkoły oraz szkolny chór przygotowali pod opieką nauczycieli przedstawienie słowno – muzyczne oraz 

multimedialne dla społeczności szkolnej. W ten sposób uczciliśmy ważne wydarzenie z historii Polski. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/155-wolnosc-kocham-i-rozumiem
http://www.oswiata.opole.pl/obchody-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/164-konstytucja-3-maja
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Z „Małym Księciem” w tle 

 Uczniowie klasy 2a inspiracji do pracy w ramach projektu edukacyjnego poszukiwali w powiastce 

Antoine’a de Saint Exupery’ego.  Lektura stała się punktem wyjścia do rozważań nie tylko o istocie przyjaźni 

czy miłości, ale także była przyczynkiem do poznania ciekawych informacji na temat baobabów, wulkanów czy 

świata zwierząt. Dla niektórych grup książka była inspiracją do stworzenia nowych historii związanych z Małym 

Księciem. Uczniowie wcielali się role, ale także własnoręcznie przygotowali scenografię – np. makiety planet, 

babobaby, wulkany czy pisali autorskie scenariusze. Nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Aneta Nowicka- 

Kowalczyk oraz wychowawca klasy –   p. Tomasz Skrętkowski. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/168-z-malym-ksieciem-w-tle
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Projekt edukacyjny kl.2b „Od glinianej tabliczki do 

książki drukowanej” 

Dnia 10 maja 2018 roku klasa 2b prezentowała swój projekt w którym zawarte zostało pięć 

najważniejszych wydarzeń związanych z historią pisma. Ciężko pracowaliśmy nad całokształtem aby 

przygotować próbę generalną a następnie wystąpić przed panią dyrektor. 

Pierwsza grupa wykonała scenkę na temat wynalezienia pisma przez Sumerów. Przedstawili problemy zwykłych 

ludzi z liczeniem bydła czy plonów który udało się rozwiązać dzięki podpatrzeniu dzieci rysujących znaki w 

glinie. Tak według grupy powstało pismo. 

Druga grupa zajęła się przedstawieniem hieroglifów które udało nam się odczytać dzięki rozkazom faraona aby 

zapisać  ten sam tekst w trzech językach. 

Grupa trzecia ukazała nam pierwszy alfabet gdzie mieszkańcy wioski wymyślili że słowa zastapią rysunkami. 

Czwarty zespół przedstawił przepisywanie ksiąg przez benedyktyna na tle dopracowanej przez grupę 

scenografii. 

Ostatnia grupa  pokazała jak wiele znaczą początki drukarstwa i postać Gutenberga dla współczesnej gazety 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich grup biorących udział w projekcie .Dla wszystkich było to ciekawe 

doświadczenie a szczególnie zapadną Nam w pamięć ciekawe przebrania, świetne scenografie oraz rekwizyty do 

scenek. Wspólnie spędzony czas w gronie koleżanek i kolegów będzie cennym wspomnieniem. 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/204-projekt-edukacyjny-kl-2b-od-glinianej-tabliczki-do-ksiazki-drukowanej
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/204-projekt-edukacyjny-kl-2b-od-glinianej-tabliczki-do-ksiazki-drukowanej
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W ŚWIECIE NASZYCH LEKTUR 

W ramach zajęć innowacyjnych z języka polskiego klasa 7a wraz z p. Anetą Nowicką- Kowalczyk 

przygotowała miniprzedstawienie, będące kompilacją fragmentów tekstów większości lektur szkolnych. W 

programie znalazły się sceny pochodzące m.in. z „Zemsty” A. Fredry, „Dziadów” cz. II  

A. Mickiewicza czy „Balladyny” J. Słowackiego. Dzięki temu nasi trzecioklasiści usystematyzowali swoją 

wiedzę , a siódmoklasiści, wcielając się w role, mogli zweryfikować swoje  zdolności reżysersko-aktor 

 

Na świetlicy fajnie jest..... 

Ręce pełnie pracy a głowa pomysłów....tworzymy, budujemy, rysujemy, rzeźbimy, gramy, kolorujemy 

więc do domu nie chcemy..... 

zapraszamy do galerii : http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/maj-na-wietliy 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/167-w-swiecie-naszych-lektur
http://psp33.opole.pl/index.php/swietlica/wzory-dokumentow/173-na-swietlicy-fajnie-jest-2
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/rok-szkolny-2017-18/maj-na-wietliy
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Indywidualne Mistrzostwa Opola w Lekkiej Atletyce 

W dniu 16.05.2018 uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w Indywidualnych Mistrzostwach Opola w 

Lekkiej Atletyce  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej na stadionie "Opolskich olimpijczyków". 

OSIĄGNIĘCIA: 

* sztafeta dziewcząt - 4 x 100m. 

Milena Mastalerz,Marta Świerkocka, Wiktoria Roszczewska, Anna Gambusz 3 miejsce 

* skok wzwyż - dziewcząt Magdalena Wilczyńska 2 miejsce 

*rzut oszczepem 500g - dziewcząt Emilia Batóg 2 miejsce 

*pchnięcie kulą 3 kg - dziewcząt Aleksandra Bilnik 3 miejsce 

*bieg na 100m - chłopców Kacper Połczan 3 miejsce 

*bieg na 300m - chłopców *pchnięcie kulą 5 kg - chłopców Jakub Surmacz 2 x 3 miejsce 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wysiłek. 

 

PITAGOREJCZYK 2018 

Szanowni Państwo 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 

im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu 

zaprasza 

uczniów  drugich i trzecich klas gimnazjalnych Państwa  Szkoły  do wzięcia  udziału  w 

IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego  PITAGOREJCZYK 2018. 

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży,rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

matematycznych uczniów, wspieranie zachowań twórczych, samodzielności myślenia, kreatywności. 

Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających 

pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem. 

Serdecznie zapraszamy, zapewniając, że uczniowie mogą liczyć na świetną atmosferę, ciekawe nagrody i liczne 

niespodzianki. 

Konkurs odbędzie się  18 maja 2018 roku o godzinie  900  w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 33 w 

Opolu.  Zgłoszenie udziału w konkursie prosimy nadsyłać do dnia  11 maja 2018r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/181-indywidualne-mistrzostwa-opola-w-lekkiej-atletyce
http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/171-pitagorejczyk-2018
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Odyseja Umysłu 

Już w poniedziałek dziewczyny z klasy 2e wylatują za ocean do USA aby reprezentować naszą szkołę, 

miasto Opole oraz Polskę w międzynarodowym 39 finale Odyssey of the Mind. Konkurs odbędzie się w Iowa 

State University i potrwa pięć dni.  Do rywalizacji staniemy między innymi z Chinami, Hong-Kongiem czy 

Singapurem. Wraz z drużyną w daleką podróż udają się dwie trenerki Magdalena Turek i Izabela Maćków. 

Relacje z wydarzenia można obserwować na FB. 

Jubileuszowy sezon Odysei Umysłu 

Zakończyliśmy dziesiąty jubileuszowy sezon Odysei Umysłu. Był to wyjątkowy rok obfitujący w 

sukcesy. Wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych z uśmiechami na twarzy. W finałach światowych wzięło udział 

820 drużyn z całego świata, między innymi z Chin, Japonii, Singapuru, Rosji, Niemiec.PSP nr 33 w Opolu 

wróciło z Iowa State University z pozycją 26 miejsca uzyskując w ten sposób najlepszy wynik w historii szkoły. 

Jesteśmy jedyną publiczną szkołą w Opolu, która już dwukrotnie zdobyła tytuł finalisty mistrzostw świata w 

USA. 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/201-jubileuszowy-sezon-odysei-umyslu


75 
 

 

Wyniki XVIII Wojewódzkiego Konkursu Literacko- Plastycznego „Zwierzaki” 

Miło nam poinformować, iż w konkursie wojewódzkim „Zwierzaki” w części plastycznej nagrody 

przyznane zostały: Julii Grzebieniowskiej z klasy 2e oraz  Annie Maćków z klasy 3a. Opiekunem 

nagrodzonych dziewczyn była p. Agnieszka Gołoś- Gołąb. 

W części literackiej natomiastmiejsce zajęła Anna Książek z klasy 2a (proza),  

2 miejsce – Katarzyna Zych z klasy 3a (poezja), 

3 miejsce – Agnieszka Atamaniuk z klasy 2a (poezja). 

Opiekunem nagrodzonych uczennic była p. Aneta Nowicka- Kowalczyk. Gratulujemy! 

WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 W dniu 01.06.2018 r., uczniowie klasy 3b oraz 2e, uczestniczyli w warsztatach z języka angielskiego 

na temat kultury, tradycji, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych. Rozwiązywali oni różnego rodzaju 

zadania, m.in. krzyżówki, quizy, wyklejali, kolorowali i wycinali według własnego pomysłu flagi Wielkiej 

Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz układali puzzle przedstawiające znane budowle. Ponadto, 

uczestnicy warsztatów oglądali filmy w języku angielskim o tematyce kulturowej, na podstawie których 

rozwiązywali karty pracy. Uczniowie pracowali indywidualnie, w parach, grupach z wykorzystaniem środków 

audiowizualnych. Całość przygotowała i przeprowadziła pani mgr Oliwia Greś oraz pani mgr Dominika 

Proniewicz-Lechocińska. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/180-wyniki-xviii-wojewodzkiego-konkursu-literacko-plastycznego-zwierzaki
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/186-warszataty-z-jezyka-angielskiego
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Kot Mleczysław 

 Kot Mleczysław ogłosił wyniki konkursu „Mleko na majówce, który polegał na wykonaniu przez Ucznia 

zdjęcia w plenerze, w którym mleko i produkty mleczne odgrywały kluczową rolę. Miło nam poinformować że 

zdjęcie uczennicy klasy 1a Małgorzaty Różyckiej zostało nagrodzone przez Komisje 

Konkursową.  GRATULUJEMY !!! 

 

"Poznajemy Ojcowiznę" 

Dnia 13.06.2018 w sali konferencyjnej im "Orła Białego " Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 

podsumowanie konkursu "Poznajemy Ojcowiznę". Uczennica Aleksandra Warzecha zajęła I miejsce na 

etapie wojewódzkim w kategorii prac multimedialnych . Gratulujemy sukcesu !!! 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/200-poznajemy-ojcowizne
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„Przedszkolaki na poligonie” 

W dniu 06.06.2018 uczniowie naszej szkoły brali udział w imprezie "Przedszkolaki na poligon 3". 

Część uczniów prowadziła pokazy z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Pokazy cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, dzieci miały okazję spróbować swoich sił w praktyce. Kolejna część uczniów, sędziowała i 

opiekowała się grupami przedszkolnymi pomagając opiekunom. Dziękujemy wszystkim za udział i 

zaangażowanie. 

 

„Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

Klasy pierwsze uczestniczyły w ogólnopolskim Programie Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity 

świat higieny jamy ustnej” przygotowanego przez ekspertów Instytutu Blend-a-med Oral-B oraz Disney 

Polska. Celem tego programu jest wykształcenie u uczniów pozytywnych nawyków dbania o higienę jamy 

ustnej. W czasie zajęć uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę nt. zębów i dowiedzieli się, jak ważne jest dbanie o 

ich stan już od najmłodszych lat. 

„RAJD PO STREFIE” 

Grupa uczniów klasy 2E wzięła udział w „RAJDZIE PO STREFIE” zorganizowanym przez 

Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” w ramach działalności Klastra 

Edukacyjnego „INVEST in EDU”.  

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Zespół Szkół 

Elektrycznych,  dotyczących robotyki, budowy drukarek 3D oraz w warsztatach przygotowanych przez 

Politechnikę Opolską dotyczących  samochodu elektrycznego i dronów używanych do filmowania oraz 

prowadzenia różnorodnych badań. Ponadto uczniowie uczestniczyli w  warsztatach prowadzonych przez 

przedstawicieli WSSE. W trakcie tych zajęć zdobyli informacje dotyczące celowości stworzenia Specjalnych 

Stref Ekonomicznych, ich zadań. Dowiedzieli się również,  na czym polega wspieranie inwestorów, a także 

wykonawców jakich profesji obecnie poszukują pracodawcy. Na koniec uczniowie  byli z  wizytą w zakładzie 

produkcyjnym Blue Soft TC,  w którym produkowane jest oświetlenie przeszkodowe. Podczas warsztatów 

uczniowie odpowiadali na pytania i zbierali punkty w konkursie, w którym ostatecznie zajęli I miejsce. Nagroda 

w wysokości 2 000 zł zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych. Gratulujemy! 

Majsterkowo 

  W minionym tygodniu w warsztatach organizowanych przez Castorame brali udział uczniowie klasy 1a 

i1b. Nasi uczniowie w ramach zajęć, pod okiem specjalisty samodzielnie siali bazylię. Każdy uczeń przygotował 

podłoże i rozsypał  nasionka, które na koniec zostały zasypane cieńką warstwą ziemi. Tak przygotowane 

doniczki zabraliśmy do domy i z napięciem obserwujemy efekty naszej ogrodniczej pracy. Zajęcia uczniom 

podobały się bardzo , więc umówiliśmy się na kolejne spotkanie  we wrześniu. 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/188-majsterkowo
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Mały  

 

 

 

 

 Opolanin 

4 czerwca w Parku Nadodrzańskim odbył się finał projektu realizowanego przez Miejski Dom Kultury 

pt: „Maly Opolanin”. W ramach projektu uczniowie klas pierwszych wzięli udział w dwóch wycieczkach – po 

zabytkach Opola oraz Muzeum Wsi Opolskiej, uczestniczyli rownież w warsztatach muzycznych i plastycznych. 

W czasie finału rozstrzygnięto kilka konkursów, w których nasi uczniowie również odnieśli sukces. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/189-maly-opolanin
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Wojewódzkie Igrzyska Szkół w LA 

Uczennica Marta Wojtas zajęła III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół w LA - indywidualnie w 

biegu na 600m Gratulujemy !!! 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/187-wojewodzkie-igrzyska-szkol-w-la
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Współzawodnictwo sportowe 

Dnia 14.06 w sali im. Karola Musioła odbyło się uroczyste podsumowanie Sportowego Roku 

Szkolnego 2017/2018. Nasza szkoła zajęła III miejsce. Gratulujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego 

sukcesu. Dziękujemy !!! 

 

Opolskie Młode Talenty 2018 

Na Koncercie Galowym 6. Festiwalu Artystycznego Opolskie Młode Talenty 2018 szkołę 

reprezentował Mateusz Czekaj. Gratulacje dla Laureata. PSP 33 otrzymała statuetkę „Szkoły Promującej Młode 

Talenty” 

 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/199-wspolzawodnictwo-sportowe
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Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

  W dniu 30.05.2018 w naszej szkole odbył się Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla klas 7,2 i 

3. Udział brały drużyny 4-osobowe z każdej klasy. Do wykonania były 4 zadania z określonym wypadkiem 

medycznym, z którym grupa musiała sobie poradzić. Podsumowanie i wyniki na apelu końcowo - rocznym. 

Dziękujemy uczestnikom i sędziom za zaangażowanie. 

 

 

Turniej Piłkarski - chłopców, o Puchar Dyrektora PSP 33 

W dniu 06.06.2018 odbył się Turniej Piłkarski - chłopców, o Puchar Dyrektora PSP 33. Udział brały 

reprezentacje klas 7, 2 i 3. Wyniki:  

1 miejsce - 3c 

2 miejsce - 3d 

3 miejsce - 2e 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wysiłek. 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/190-konkurs-pierwszej-pomocy-przedmedycznej
http://psp33.opole.pl/index.php/sport-w-naszej-szkole/196-turniej-pilkarski-chlopcow-o-puchar-dyrektora-psp-33
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ZIELONA SZKOŁA W SOLINIE 

 „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy to cały ocean”. 

Isaac Newton 

  W dniach od 4 do 8 czerwca 2018 roku uczniowie klasy 2d, 2e, 3a i 3d odkrywali Bieszczady podczas 

zielonej szkoły w Solinie. Szkoła to nie tylko tablica, ławka i książki. Szkoła to przede wszystkim poznanie i 

odkrywanie. Geografii uczyliśmy się wędrując pieszo po górskich szlakach Bieszczad oraz korzystając z drezyn 

rowerowych, napędzanych - tak jak w rowerze - siłą własnych mięśni nóg. Ze stacji w Uhercach Mineralnych 

wyruszyliśmy na przejażdżkę w kierunku  Ustrzyk Dolnych. Widoki wspaniałe, a zabawa przednia. 

Historia?   Była w Sanoku, podczas zwiedzania największego na wolnym powietrzu  Parku Etnograficznego, a w 

nim Muzeum Budownictwa Ludowego. Tu obejrzeliśmy, dotknęliśmy i wysłuchaliśmy niezwykłych opowieści o 

zamierzchłych czasach. Biologii uczyliśmy się szukając tropów dzikich zwierząt. Aby spotkać się z 

„Bieszczadzkim Bizonem” wyruszyliśmy  na wyprawę czerwonym szlakiem  na Połoninę Wetlińską. Po 

dotarciu na szczyt 1228 m.n.p.m. odpoczywaliśmy przy „Chatce Puchatka”, podziwiając otaczające nas góry i 

zapierające dech w piersiach widoki. Zwiedziliśmy zaporę na Solinie. Z przystani Białej Floty płynęliśmy 

statkiem po jeziorze Solińskim słuchając historii powstania solińskiej zapory. Wieczorami grillowaliśmy, 

graliśmy w siatkówkę plażową, cieszyliśmy wzrok pięknymi zachodami słońca nad Soliną. 

 Nauka nie musi być nudna – wystarczy, że pojedziesz odkrywać BIESZCZADY. Tak jak zrobiliśmy to my! 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/202-zielona-szkola-w-solinie
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Biblioteka Publiczna 

Lekcja angielskiego w Wojewódzkiej bibliotece Publicznej w Opolu pt. " I love Antipodes" klasa 7 ab 1 

i klasa 7d 

 

 

Z wizytą u „Pszczółek” 

12 czerwca 2018 r. uczniowie klasy 1a zostali zaproszeni , w ramach współpracy, do Przedszkola nr 18 

w Opolu. Szczególnie ciepło zostały przywitane tam jego absolwentki– Nikola, Gosia i Ala  Dzieci z 

przedszkolnej grupy „Pszczółki” zaprezentowały swoim starszym kolegom przedstawienie „Szewczyk 

Dratewka”. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Liczymy na dalsza współpracę w nowym roku 

szkolnym. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/198-biblioteka-publiczna
http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/195-z-wizyta-u-pszczolek
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Wycieczka do zoo 

Lekcja biologii w opolskim zoo dla klasy 7gr 1 i klasy 7d. 

 

Bezpieczeństwo na wakacjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-starsze/197-wycieczka-do-zoo
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Certyfikat Szkoły Łowców Talentów 

 

 

 

Festiwal Nauki - Noc Nauki 

W piątek, 11 maja, na Uniwersytecie Opolskim w ramach Nocy Nauki miało miejsce wiele ciekawych 

wydarzeń, w których licznie uczestniczyła klasa 1a.  Najważniejszym wydarzeniem, towarzyszącym Nocy 

Nauki, było wręczenie nagród w V edycji konkursu plastycznego „Odkrywca Światów” dla szkół i mieszkańców 

Opolszczyzny organizowanego przez WAA (Wirtualną Akademię Astronomii). Nasi uczniowie zdobyli 

zaszczytne miejsca: 

Zuzanna Krawczyk – wyróżnienie specjalne 

Alicja Supruniuk – III miejsce klasy I –III 

Barbara Turek – wyróżnienie klasy I-III 

Aleksandra Menzfeld -  I miejsce klasy gimnazjalne 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 

http://psp33.opole.pl/index.php/klasy-i-iii/174-festiwal-nauki-noc-nauki
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Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

Zakończenie roku szkolnego 2017-2018  

- klasy trzecie (oddziały gimnazjalne) - 21 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 17.00 aula 

Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76, 

- klasy drugie (oddziały gimnazjalne), pierwsze i siódme - 22 czerwca 2018 r. (piątek) 

godz. 8.30 sala gimnastyczna PSP 33 w Opolu przy ulicy Lelewela 9. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/203-zakonczenie-roku-szkolnego-2017-2018

