
Rok szkolny 2018/2019 

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. W ten dzień 

uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 

w Opolu.  

 

 
 

HALLOWEEN 

W ostatnich dniach października, w ramach lekcji języka angielskiego oraz zajęć 

świetlicowych, w klasie I „a”, I „b”, II „a”, II „b” i IV „a” zostały przeprowadzone warsztaty 

na temat Halloween. Uczniowie poznali nazwy postaci i symboli związanych z tym świętem. 

Ponadto, poznali tradycje związane z Halloween, które obchodzone są przez mieszkańców 

krajów anglojęzycznych. Przygotowywali również papierowe dynie, pająki oraz kapelusze 

czarodzieja. Uczniowie słuchali piosenki związanej z Halloween i rozwiązywali na je 
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podstawie zadania oraz grali w gry edukacyjne. 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 i pani mgr Oliwia Greś. 

 

   

 

 

ŚNIADANIE DAJE MOC 

Już od ośmiu lat, 8 listopada, szkoły z całej Polski wspólnie obchodzą dzień Śniadanie Daje 

Moc. W Europie dzień ten obchodzony jest jako dzień zdrowego jedzenia i gotowania. Nasza 

szkoła po raz kolejny przyłączyła się do obchodów tego wydarzenia. Efektem jest otrzymany 

certyfikat. 

 



   

 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

11 listopada, dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Jest to jedna z najważniejszych 

uroczystości państwowych w Polsce. Dzień ten dla PSP 33 jest również dniem szczególnym, 

wiąże się bowiem z Świętem Szkoły. 

9.10.2018 r. obchodziliśmy Dzień Patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Jak co roku Szkolne Święto poprzedziły działania, w których uczniowie brali udział. Tydzień 

Patrona jest dla uczniów ważny, bo przybliża postać wybitnego Polaka. Uczniowie klasy 

czwartej i siódmych wzięli udział w tradycyjnym Biegu Patrolowym organizowanym przez 

Samorząd Uczniowski, a cała Społeczność Szkolna brała udział w konkursach. W piątek 

9.11.2018 r. odbyła się uroczystość ślubowania dla przedstawicieli uczniów klasy czwartej           

i klas siódmych. Natomiast we wtorek 13.11.2018 r. uczniowie klas pierwszych, drugich, 

ósmych i trzecich gimnazjalnych wzięli udział w przedstawieniu, a uczniowie klas siódmych     

i czwartej byli pasowani na uczniów.  

Społeczność szkolna przystąpiła również do radosnego świętowania, w postaci włączenia się 

do akcji „Rekord dla Niepodległej”. 

 

http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1641
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1598


  

 

PROGRAM DSD I 

W roku szkolnym 2018/2019 zawiązano współpracę pomiędzy Publiczną Szkoła Podstawową 

nr 33 w Opolu a Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Opolu. Szkoły wspólnie realizowały program DSD I, który umożliwia uczniom 

przygotowanie i przystąpienie do egzaminu językowego Deutsches Sprachdiplom I już w 

szkole podstawowej. 

 

V SEZON OPOLSKIEJ LIGI ROBOTÓW 

29.11. 2018 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w otwarciu V sezonu Opolskiej Ligi 

Robotów. Uczniowie obserwowali walki robotów na ringach sumo. Podczas zawodów 

uczniowie mogli, poprzez zabawę, uczyć się i rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. 

Organizatorzy RCRE w Opolu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, zaprosili 

naszych uczniów na gry i zabawy, oraz warsztaty związane z robotyką, mechatroniką, 

algorytmiką, programowaniem, matematyką, fizyką, muzyką. 
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EKONOMICZNY classROOM 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu 

ekonomicznego bazującego na innowacyjnej metodzie „classROOM” i zajęli 2 miejsce                 

w województwie. W trzyetapowym konkursie młodzież musiała wykazać się logicznym                 

i abstrakcyjnym myśleniem oraz wiedzą ekonomiczną. Głównymi organizatorami byli ZSO Nr 

II w Opolu, a współorganizatorem i głównym sponsorem nagród był Narodowy Bank Polski. 

Nasi uczniowie oprócz nagród książkowych oraz biletów do kina wygrali również Voucher do 

biura podróży na kwotę 1500 złotych. 
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BOŻE NARODZENIE W WIELKIEJ BRYTANII 

W grudniu, w ramach lekcji języka angielskiego oraz zajęć świetlicowych, w klasie           

I „b”, II „a” i II „b” zostały przeprowadzone warsztaty na temat Świąt Bożego Narodzenia          

w Wielkiej Brytanii. Uczniowie poznali nazwy postaci i symboli związanych ze świętami oraz 

rozwiązywali różnorodne karty pracy. Ponadto, przygotowywali papierowe choinki, bombki 

oraz kalendarze świąteczne. 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. 

 

    

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

13.12.2018 r. odbył się kiermasz świąteczny.  

   

http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1859
http://psp33.opole.pl/index.php/galeria/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1853


V OPOLSKI PRZEGLĄD MUZYCZNY 

8.01.2019 r. odbył się V Opolski Przegląd Muzyczny „Śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie 

pieśni świąteczne” w ramach konkursu JESTEM POLAKIEM I KOCHAM SWÓJ KRAJ  

2019 r. W przeglądzie brali udział uczniowie klas I-III i klas IV- VIII. Wykonawcy 

zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Gwiazdę Betlejemską w kategorii soliści 

otrzymała Hanna Kotula. Opiekunami uczniów były panie Dorota Mazierska oraz Agnieszka 

Gołoś-Gołąb. 

 
 

 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

Oskar Leluszko z klasy 7b zajął 3 miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 

wykonując utwór Lucid Dream. 

 

 

ODYSEJA UMYSŁU 

 

Dwie drużyny PSP 33 w Opolu na Eliminacjach Regionalnych Odysei Umysłu we Wrocławiu 

zakwalifikowały się do finały ogólnopolskiego.  
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Problem I "Ekipa Omeratunkowa": 

Trenerzy: Izabela Maćków, Magdalena Turek 

Uczniowie: Michał Bekieszczuk, Marek Gierczak, Dominik Kobienia, Braian Skrzypiec,  

                    Julia Solska, Marta Surmacz  

Problem IV "Balsa z polotem": 

Trenerzy: Magdalena Turek, Maryla Strzała 

Uczniowie: Wiktoria Engel, Karolina Gambusz, Luiza Gregulec, Jakub Kochel, Hanna 

                     Kotula, Paweł Miś, Karolina Mrohs  

 

WALENTYNKI 

W dniach 14.02.2019 r. oraz 15.02.2019 r., w klasie 1a, 1b, 2a, 2b oraz 4a 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 oraz rozwiązywały zadania 

utrwalające poznane słownictwo. Ponadto, uczniowie wykonywali kartki walentynkowe. 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. 

   



XXV RECYTATORSKI KONKURS W JĘZYKU NIEMIECKIM 

25.02.2019 odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu etap miejski XXV Konkursu 

Recytatorskiego w języku niemieckim. Uczniowie klasy 7 d Hanna Kotula i Dominik Kobienia 

wzięli w nim udział i recytowali wiersze niemieckich poetów. Do kolejnego etapu 

zakwalifikowała się Hanna Kotula. Etap ten odbył się 04.04.2019 r. 

 

 

 

DNI OTWARTE SZKOŁY 

W marcu odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Przedszkolaki oraz ich rodzice zwiedzali budynek 

szkoły oraz uczestniczyli w rozmaitych lekcjach otwartych.  
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LEKCJA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

19.03.2019 klasa dwujęzyczna 7d oraz klasa 7b uczestniczyły w lekcji zorganizowanej 

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Uczniowie obejrzeli i wysłuchali prezentacji 

poświęconej stolicy Wielkiej Brytanii. Podczas wirtualnego spaceru poznali sekrety Londynu   

i jego mieszkańców. Lekcja prowadzona była w języku angielskim. Uczniowie mogli 

sprawdzić swoje możliwości rozumienia, ale i także konwersacji, zadając pytania do tematu 

poruszanego na lekcji. 

.  

 

 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

O PUCHAR DYREKTORA V LO 

28.03.2019 uczniowie naszej szkoły z klas siódmych, ósmych i trzeciej gimnazjalnej wzięli 

udział w finale IX edycji Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora organizowanym 

w PLO V w Opolu. W konkursie wzięło udział 120 uczniów z całej Opolszczyzny. Do finału 

zakwalifikowało się 21 uczniów, w tym 9 z naszej szkoły. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele 
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języka niemieckiego w V PLO gratulowali wszystkim finalistom. Po przeprowadzonym teście 

finałowym wyróżniono szóstkę uczniów. W pierwszej szóstce uczniów w finałowym etapie 

byli uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Puscz z klasy 8d, Aleksander Karolkiewicz z klasy 7a, 

Zofia Cieślik z klasy 8d. 

 
 
 

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

W piątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym „Książę Jan 

Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz” uczennica klasy 7d Joanna 

Lisowska zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych – praca plastyczna – postać. 

  

.  
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

Poniżej przedstawiono osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2018/2019: 

• II miejsce na Mistrzostwach Miasta Opola w sztafetowych męskich biegach 

przełajowych 

 

 

 

• I miejsce na Mistrzostwach Miasta Opola w sztafetowych damskich biegach 

przełajowych 

 

 

 

• I miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w unihokeju dziewcząt 

 

 

http://psp33.opole.pl/images/Messaging1538420799628.jpg
http://psp33.opole.pl/images/42754254_566682607124381_3981513410142535680_o.jpg
http://psp33.opole.pl/images/Messaging1538420602949.jpg
http://psp33.opole.pl/images/DSC_3082.jpg


 

• Nasz dwie uczennice Joanna Lisowska oraz jej siostra Hanna na Mistrzostwach 

Opolszczyzny Juniorów w szachach uzyskały wysokie lokaty. Joanna zajęła 2 miejsce 

w kategorii dziewcząt do lat 12, a Hanna w kategorii dziewcząt do lat 10 miejsce 3. 

 

 

 

• III miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w piłce halowej dziewcząt 

 

 

 

• Na sali gimnastycznej PSP nr 24 rozegrane zostały Mistrzostwa Miasta Opola w mini 

badmintonie. Nasi sportowcy z rocznika 2010-2011 godnie reprezentowali naszą szkołę 

na swoich pierwszych zawodach. Paweł P. zajął II miejsce a jego kolega Wojciech S. 

III miejsce. 
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• Reprezentacja naszej szkoły w dniu 14.12.2018 rozegrała mecze w finale Mistrzostw 

Opola w koszykówce chłopców. Po zaciętych spotkaniach  zwyciężyliśmy PSP 2, LO 

2 i ulegliśmy PSP 5 zajmując ostatecznie II MIEJSCE. Naszą szkołę reprezentowali Jan 

Juszczyński, Łukasz Wyrambik, Nataniel Podgórski, Tomasz Błażkowski, Tytus 

Łysiak, Jakub Stefani, Szymon Olczyk, Jakub Przebinda, Szymon Gniewowski, 

Mateusz Klimas, Paweł Kosek, Maksymilian Kowalczyk, Przemek Walczak. Nasza 

drużyna wywalczyła awans do półfinału Mistrzostw Województwa Opolskiego                

w koszykówce chłopców. 

 

 

 

• Nasza damska reprezentacja w składzie Martyna, Milena, Ania podczas rozgrywek         

w badmintonie drużynowym zajęła III miejsce. 

 

 

 

• Dnia 04.01.2019 r. zostały rozegrane zawody w badmintonie drużynowym chłopców. 

Nasi uczniowie Mikołaj, Łkasz i Przemek zajęli II miejsce.   
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• Dnia 10.01.2019 r. w Wołczynie odbyły się półfinały w piłce koszykowej chłopców. 

Nasza reprezentacja zajęła II miejsce ulegając tylko Kluczborkowi. 

 

 

 

• Z okazji Walentynek 14.02.2019 r. SU zorganizował turniej piłki siatkowej par 

mieszanych. Po zaciętej walce  Turniej Walentynkowy wygrała kl. III e , drugie miejsce 

zajęła kl. 8a , a trzecie miejsce kl. III d.  
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• Dnia 19.02.2019r w II LO  w Opolu odbył się finał Mistrzostw m. Opola w piłce 

siatkowej dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: H. Kowalczyk, E. Batóg,                             

N. Grosicka, A. Gambusz , M. Skawińska, M. Skrętkowska , P. Marczak, Z. Trembulak, 

J. Pasula  zajęła  III miejsce.  

 

 

 

• Kolejne sukcesy szachowe uzyskała nasza uczennica Hanna Lisowska z klasy 4a. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za następne. 

 

 

 

• Reprezentacja naszej szkoły zdobyła 2 miejsce w Mistrzostwach Miasta Opola w Piłce 

Nożnej Dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Skład: Batóg Emilia, Blach 

Maja, Drożdż Pamela, Frydel Anastazja, Paluch Julia, Roszczewska Wiktoria, 

Skawińska Milena, Toposzkiewicz Amelia, Wilczyńska Magdalena. Serdecznie 

gratulujemy. 
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• W dniu 17.05.2019 na pływalni PSP 5 w Opolu odbyły się Mistrzostwa Opola w 

Pływaniu: 

1 miejsce Martyna Skrętkowska: 50 m st. grzbietowym z czasem 00:34,73 

2 miejsce Mateusz Konik: 50 m st. dowolnym z czasem 00:27,93 

 

 

 

• Na stadionie lekkoatletycznym im. Opolskich olimpijczyków w Opolu, odbyły się 

Indywidualne Mistrzostwa Opola w Lekkiej Atletyce. Osiągnięcia:  

➢ EMILIA BATÓG 1 miejsce w konkurencji: rzut oszczepem 500 gr 

➢ WIKTORIA ROSZCZEWSKA, LUIZA GREGULEC, MAGDALENA 

WILCZYŃSKA, ZOFIA BUCHTA 1 miejsce w konkurencji: sztafeta dziewcząt 

4x100m 

➢ LUIZA GREGULEC 2 miejsce w konkurencji: rzut oszczepem 500 gr. 

3 miejsce w konkurencji: pchnięcie kulą 3 kg. 

➢ MAGDALENA WILCZYŃSKA 3 miejsce w konkurencji: bieg na dystansie 100m 

➢ 3 miejsce w konkurencji: skok wzwyż WIKTORIA ROSZCZEWSKA 

o 3 miejsce w konkurencji: skok w dal 
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➢ MICHAŁ RADZIWON 3 miejsce w konkurencji: bieg na dystansie 100m 

 

 

 

• Nasze uczennice w składzie: N. Grosicka, M. Skawińska uzyskały 3 miejsce   

w  Mistrzostwach Miasta Opola w piłce plażowej.   

 

 

 

• Na stadionie LA im. Opolskich Olimpijczyków odbył się finał Wojewódzki Zawodów 

Indywidualnych LA. 1 miejsce zajęła Emilia Batóg w konkurencji: rzut oszczepem. 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

19.06.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Był to również 

dzień, w którym pożegnany został ostatni rocznik gimnazjum. 
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