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• Zanim kupisz swojemu dziecku 

grę, upewnij się, że jest odpowiednia 

do jego wieku. Może ci w tym pomóc 

system oceny gier PEGI. 

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu 

twojego dziecka nie pojawiają się 

sygnały uzależnienia od komputera. 

• Upewnij się, że twoje dziecko         

z powodu grania nie zaniedbuje obo-

wiązków domowych i szkolnych. 

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona 

mikropłatności. 

• Pamiętaj, że istnieją minigry, któ-

re nie wymagają instalacji, a zawie-

rają treści nieodpowiednie dla dzie-

ci. 

• Zwróć uwagę na to, czy w grze 

można kontaktować się z innymi 

graczami. 

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, 

jakie zawiera twoje dziecko, są bez-

pieczne. Kontakt z innymi użytkow-

nikami może być potencjalnym źró-

dłem niebezpiecznych sytuacji i po-

dejmowania ryzykownych zacho-

wań. 

 

OGŁOSZENIA 

 

Przypominamy, że w dniach 19, 20  

i 21 kwietnia odbędzie się egzamin 

gimnazjalny uczniów klas trzecich 

(dla uczniów klas pierwszych i dru-

gich są to dni wolne). 

 

*** 

22 kwietnia (sobota) odbędzie się 

XIII Rajd „Strzelecka wiosna” na 

Górę Św. Anny.  Na uczestników 

czeka wspaniała zabawa podczas 

licznych konkurencji, a także ciepły 

posiłek (bigos, bułka, sok), drobne 

upominki, los na  loterię fantową        

i znaczek rajdowy.  

Startujemy w dwóch grupach: rowe-

rowej (koszt 5 zł) i autobusowo -

pieszej (koszt 10 zł).  

Zapisy prowadzone są do 7 kwietnia 

u p. Czarny, p. Ziai i p. Raczyńskiej. 
 

ZAPROSZENIE 

Zapraszamy Państwa na festyn, 

który odbędzie się  w naszej 

szkole 26 maja 2017 roku. 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ 

Ecik wracał z nieudanego polowania       

i  kupił na bazarze zająca za 100 zło-

tych. Zastukał do drzwi, stanął               

w drzwiach i z dumą wręczył go żonie. 

Ta jednak zauważyła przyczepioną do 

nogi zająca karteczkę. 

- Co to? - pyta Ecikowa pokazując kar-

teczkę z napisem 100. 

- To? No... Zapisałem szybkość z jaką 

biegł, zanim go trafiłem.  

*** 

- Baco, słyszałem, że wczoraj pobili cię  

w lesie...  

- Eee, też mi las, ledwie parę drzew.  

*** 

Pani zadała temat wypracowania: „Kim 

będziesz jak dorośniesz”.  

Jaś napisał w wypracowaniu:  

„Najpierw będę lekarzem, bo tak chce 

tata. Potem zostanę prawnikiem, jak 

chce mama. A na końcu zostanę komi-

niarzem, bo mi się też coś od życia nale-

ży... ” 

 
Redakcja gazetki 

                                      M. Walasek– Pollak   
   

   

Wszystkich zainteresowanych za-

praszamy na naszą stronę interneto-

wą: 

www.g1strzelceop.wodip.opole.pl 

 

Nasze sukcesy 

 

SREBRO W WOJEWÓDZTWIE 

   Uczniowie naszego gimnazjum 

zdobyli srebrny medal w finale 

wojewódzkim w koszykówce 

chłopców. To nie koniec sukce-

sów, gdyż  nagrodę specjalną, 

czyli MVP (Most Valuable Play-

er) otrzymał Michał z klasy III b. 

 

 

Opolska Edycja Samorządowego 

Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych" 

 

   Alicja z klasy III b  została laure-

atką  XVIII Opolskiej Edycji Samo-

rządowego Konkursu Nastolatków 

„Ośmiu Wspaniałych”. Maja, Karoli-

na oraz Julia z klasy III b zostały 

finalistkami konkursu.  

   Konkurs w swoich założeniach pro-

muje aktywnie działającą młodzież, 

której prospołeczne postawy wywie-

rają pozytywny wpływ na najbliższe 

o t o c z e n i e .  J e g o  c e l e m 

jest kształtowanie osobowości mło-

dzieży    w duchu odpowiedzialności   

i życzliwości. 

 

 

 Konkurs plastyczny 

 

   W gminnym konkursie plastycz-

nym  „Czad i ogień. Obudź czujność” 

uczniowie klasy II a okazali się naj-

lepsi. Karolina zdobyła I miejsce,      

z kolei Piotr zajął miejsce II.  

 

Gratulujemy sukcesów! 

 

 

Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa  

   Miło nam Państwa poinformować          

o kolejnym sukcesie gimnazjum. Na-

sza szkoła zakwalifikowała się do 

Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

   Celem programu jest wzmocnienie 

zainteresowań i aktywności czytelni-

czej uczniów oraz zwiększenie poten-

cjału  i roli bibliotek, a także uatrak-

cyjnienie księgozbioru  poprzez za-

kup nowości wydawniczych.   

Program przewiduje przeprowadze- 
 

GAZETKA  

DLA RODZICÓW                     

KWIECIEŃ  2017 

Nasza szkoła   

wychowuje ludzi mądrych  

i odpowiedzialnych,  

ludzi, którzy potrafią  

odnaleźć swoje miejsce  

we współczesnym świecie 
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nie w szkole projektu propagującego 

czytelnictwo oraz zakup książek za 

łączną kwotę 15 000 zł. 

 

 

Międzynarodowe wymiany 

młodzieży 
 

    W listopadzie 2016 r. w Publicz-

nym Gimnazjum nr1 rozpoczęła się 

promocja nowego projektu „Bullying 

– Skills that matter beyond Bor-

ders”, który realizowany będzie       

w latach 2016 - 2018 dzięki środ-

kom z  programu europejskiego Era-

smus+. Przez kolejne dwa lata gim-

nazjaliści będą mieli okazję współ-

pracować z młodzieżą z Rumunii, 

Włoch Czech i Bułgarii, o czym pisa-

liśmy w grudniowym numerze ga-

zetki. 

   Już wkrótce grupa gimnazjalistów   

wyjedzie do Bułgarii. Natomiast      

w maju będziemy gościć w Strzel-

cach grupę młodzieży z Bułgarii, 

Czech, Ukrainy i Niemiec. Spotka-

nie międzynarodowe zakończy się 

26 maja festynem, na który już te-

raz serdecznie Państwa zaprasza-

my. 
 

*** 

 

   22.05.2017 - 26.05.2017 młodzież 

wraz z nauczycielami Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opol-

skich po raz kolejny gościć będzie 

kolegów ze szkoły partnerskiej          

z Niemiec. W czasie pobytu w na-

szym mieście realizowany będzie 

projekt „Lepiej przeciwdziałać…!”. 

Nasi goście będą mieszkać u swych 

kolegów, uczestniczyć w zajęciach 

lekcyjnych, warsztatach, wyjazdach, 

współuczestniczyć w kulturze. 

Atrakcją będą również wycieczki 

krajoznawcze po ciekawych zakąt-

kach naszej okolicy i większych 

miast w Polsce.  
 
 

1 marca — pamiętamy 

    1 marca 2017r. grupa uczniów 

naszej szkoły, wzięła udział w po-

wiatowych obchodach Narodowego 

Dnia Żołnierzy Wyklętych na Pola-

nie Śmierci w Dąbrówce koło Baru-

tu. Składając kwiaty oddali cześć 

zamordowanym przez władze komu-

nistyczne młodym ludziom, którzy 

walcząc o niepodległą ojczyznę zło-

żyli największą ofiarę – swoje życie. 

Drugą część uroczystości stanowił 

wykład i prezentacja Pana Tomasza 

Greniucha, ukazująca życie i dzia-

łalność Henryka Flame pseudonim 

„Bartek”. Cieszył się on dużym zain-

teresowaniem młodzieży, która 

chętnie wzięła udział   w żywej lek-

cji patriotyzmu. 

 
 

Niebezpieczne gry komputerowe 

 

   Gry komputerowe to bardzo popu-

larna forma rozrywki dla dzieci         

i młodzieży. Szacuje się, że 60% 

dzieci w wieku 4 -14 lat używa kom-

putera do  grania ,  a  94%                 

nastolatków  w wieku 12 -17 lat 
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gra w gry wideo. 

   Gry mogą wpływać   pozytywnie 

na zdolności przestrzenne lub po-

prawiać refleks. Niemniej jednak, 

niosą ze sobą wiele zagrożeń. Nad-

mierne granie może powodować pro-

blemy    z koncentracją uwagi przez 

dłuższy czas, zaniedbywania nauki, 

aktywności fizycznej, kontaktów 

z rodziną i kolegami. Może ono pro-

wadzić również do rezygnacji 

z innych zainteresowań, a nawet 

zaniedbywania czynności takich, jak 

jedzenie czy sen. W skrajnych przy-

padkach doprowadzić nawet do uza-

leżnienia.      

   W naszym kraju wiele gier kom-

puterowych oznaczonych jest wg 

systemu PEGI (Pan - European Ga-

me Information). Jest to ogólnoeuro-

pejski system klasyfikacji gier. 

Symbole PEGI znajdują się na opa-

kowaniu gry. Wskazują one nastę-

pujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 

16 i 18 lat. Na stronie internetowej 

www.pegi.info można sprawdzić 

klasyfikację gry i jej kategorię wie-

kową oraz możliwość występowania 

treści szkodliwych. Gry zawierające 

agresję i brutalną przemoc powodu-

ją wzrost poziomu agresji  

u dzieci, uczą wrogich zachowań 

wobec innych ludzi oraz tego, że je-

dynym sposobem na rozwiązywanie 

problemów jest używanie siły. 

 

UWAGA! 

 Gra internetowa Niebieski/ Błękit-

ny wieloryb (Blue Whale Challenge) 

jest popularna wśród dzieci w wieku 

10 - 15 lat i, jak donosi policja, jest 

bardzo niebezpieczna, gdyż manipu-

luje użytkownikami. Uczestnik gry, 

oprócz samookaleczania się, nakła-

niany jest m.in. do wstawania wcze-

śnie rano i wchodzenia na krawę-

dzie wysokich budynków, słuchania 

psychodelicznej muzyki, oglądania 

filmów z treściami sadystycznymi 

oraz innych czynów zagrażających  

życiu. Gra bardzo szybko rozprze-

strzenia się w Internecie. 

W związku z powyższym,  prosimy 

Państwa o obserwowanie dzieci       

w domu i kontrolowanie sposobu 

spędzania przez młodzież czasu wol-

nego. W sytuacjach niepokojących 

Państwa sygnałów proponujemy 

kontakt z wychowawcą i psycholo-

giem szkolnym.         

 

Jak bezpiecznie korzystać z gier? 

 

• Określ zasady dotyczące czasu, 

jaki twoje dziecko może przeznaczać 

na gry komputerowe. 

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało 

codziennie, ale też nie rób tradycji  

z tej formy spędzania czasu. Jeśli 

ustalisz, że w waszym domu gra się 

w określone dni, np. w piątki i nie-

dziele, dziecko przez cały tydzień 

będzie żyło oczekiwaniem na włą-

czenie komputera. 

• Zainteresuj się, w co gra twoje 

dziecko i czy gra jest dla niego odpo-

wiednia. Porozmawiaj z dzieckiem  

o grach, z których korzysta, 

sprawdź, czego może się z nich na-

uczyć. 


