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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 
 
Przed Wami kolejny numer szkolnej 
gazetki. Zapraszamy do czytania.  

 
Karolina Tomczak 

Laureatka wojewódzkiego 
konkursu z języka polskiego 

 

Pani  
Irena  

Pamięta 

 

Blanka Kozłowska 
 lubi motory 

 

Maja Burdzy  
z klasy IV  

trenuje akrobatykę 



AKTUALNOŚCI 
 

Trudne zadanie dla jury 
 

Szkolny konkurs recytatorski 
 
Dnia  08.03.2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs 
recytatorski.   Wzięło w nim udział 25 uczniów  z klas I-III i 
12 z klas IV-VI. W jury zasiadły: pani Marta Dobrzańska, 
pani Joanna Zrobczyńska i pani Justyna Urbańska.  Ucznio-
wie pięknie recytowali, ich wykonania to były prawdziwie 
aktorskie popisy. O poziomie konkursu świadczy fakt, że 
jury w obu kategoriach przyznało po trzy pierwsze miejsca. 
W grupie młodszej zwyciężyli: Kacper Brut, Nadia Burdzy i 
Aleksandra Urbańska. W grupie starszej naszą szkołę w 
kwietniu będą reprezentować: Weronika Konsur, Zofia Ko-
perwas i Stefania Ratajska. 

M. W.  

Wśród uczestników była  
Gabrysia Lubojańska z  klasy III a 

Kacper Brut z klasy II a 
zachwycił wszystkich 

recytacją wiersza  
K.K. Baczyńskiego 

 

A to zwycięzcy konkursu. 
Gratulujemy! 

 

Panie z jury z uwagą słuchały 
wszystkich uczestników. 



AKTUALNOŚCI 

 

Z kolorową piłką przez świat 
 

Dnia 21.02.17 r. we wtorek odbył się spektakl pt.: 
,,Kalejdoskop” czyli szanujmy siebie nawzajem. Już po 
raz trzeci pan Stanisław Sielicki przyjechał do nas ze 
wspaniałym przedstawieniem. Kiedy byliśmy już na 
miejscach,   rozległa się wesoła piosenka. Pan Stani-
sław rzucał na widownię plażowe piłki. Wszystkim bar-
dzo spodobała się ta zabawa i każdy chciał odbić piłkę. 
Następnie przenieśliśmy się na Hawaje,  do Ameryki i 
Egiptu. Prowadzący zorganizował wiele konkursów i 
atrakcji. Nagrodą był słodki poczęstunek. Oprócz rzu-
cania piłką i konkursów opowiadał o zwyczajach róż-
nych krajów. Wszystkim bardzo się podobało i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku także nas odwiedzi. 

Shane i Stella 

 

W lutym obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. 
Czwartoklasiści wraz z wychowawczynią przygotowali 
apel. Podsumowano na nim KAMPANIĘ PRZECIW 
WULGARYZMOM. Na koniec Kampanii uczniowie 
przygotowywali prezentacje o kulturze słowa. Nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Zawady i 
Krępy  zdobyli: 
Oliwia Sanocka kl. VI B – I miejsce 
Karolina Tomczak kl. VI B i Emilia Kozłowska kl. VI A 
– II miejsce 
Patrycja Rzepka kl. VIA i Patryk Kryński kl. VI A – III 
miejsce 
Jakub Poczekaj kl. VI A – wyróżnienie 

M.W. 

 

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEO 

Podsumowanie   
KAPANII PRZECIW WULGARYZMOM 

 

Oliwia Sanocka  
z klasy VI B  
przygotowała  

najlepszą  
prezentację 

 

Śpiewały w Hydro(za)gadce  
 

Dnia 28.03.2017r. odbył się Dziecięcy i Młodzie-
żowy Festiwal Piosenki w Domu Kultury Hydro
(za)gadka Naszą szkołę reprezentowały cztery 
uczennice. Zosia Koperwas, Gabrysia Anders, 
Maja Burdzy oraz Weronika Konsur. Dziewczyny 
zaśpiewały cztery piosenki. Zadowolone wróciły 
z p. Kasią Konsur, zdobywając doświadczenie.  

Sting04 



AKTUALNOŚCI 

Spotkanie z podróżnikiem 
 

Dnia 30 marca naszą szkołę odwiedził pan Mariusz Malinowski. Jest on na co dzień studen-
tem, ale jest też podróżnikiem. Przejechał cały świat busem! 
Na pierwszej lekcji miał spotkanie z uczniami klas IV-VI, na którym wszyscy dowiedzieli 
się różnych ciekawostek na temat geografii i świata. Był w Azji, Afryce i innych kontynen-
tach. Pokazywał zdjęcia z wyprawy. Ciekawie opowiadał o spotkaniu z kangurem. Wszyscy 
byli zadziwieni przygodami studenta. Później było wiele ciekawych pytań. Na koniec wszy-
scy zrobili sobie wspólne zdjęcie. Zadowoleni uczniowie powrócili z „podróży” do szkoły i 
poszli na następne lekcje. 
Najbardziej się podobały zdjęcia z kangurami oraz  innych zwierząt. Było bardzo ciekawie i 
wesoło. 

Stefania Ratajska kl. IV       

 

Karolina—laureatką! 
 
Uczennica naszej szkoły Karolina Tomczak z klasy 
VI B została laureatką wojewódzkiego konkursu z 
języka polskiego. Znalazła się w elitarnym gronie 18 
uczniów z województwa lubuskiego. Poza nią z Zie-
lonej Góry tytuł laureata konkursu z języka polskie-
go zdobyły jeszcze tylko 2 osoby.  

M.W. 

Pan Mariusz Malinowski opowiadał  
o podróży dookoła świata 

 

Uczniowie z z zaciekawieniem słuchali 
o przygodach pana Mariusza 



AKTUALNOŚCI 
 

Z wizytą w siedzibie 
Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Dnia 31.03.2017r.  klasy szóste wybrały się na wycieczkę do Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Na początku mieliśmy krótkie szkolenie dotyczące 
ewakuacji z miejsca pożaru i pierwszej pomocy. Następnie byliśmy w miejscu, w któ-
rym raz do roku strażacy przechodzą test sprawnościowy. Muszą m.in.: chodzić po dra-
binie; biegać na bieżni i podnosić ciężary. W pomieszczeniu obok, znajdował się tor 
przeszkód, z którym mogliśmy się zmierzyć. Po tym wyszliśmy na plac treningowy i 
podzieliliśmy się na trzy grupy. Każda z nich na przemian gasiła gaśnicą proszkową po-
żar, cięła drzwi radiowozu policyjnego i podziwiała widoki na drabinie wozu strażackie-
go. Na końcu dostaliśmy od jednego z obecnie dyżurujących strażaków odblaski. Wśród 
uczniów nie było takiego, któremu wycieczka by się nie spodobała. 
 
           Nikita Angel 

 
Krótkie szkolenie  

dotyczące 
 pierwszej pomocy 

 
Gaszenie pożaru gaśnica proszkową 

 
Karolina Rzepka nie miała problemu  

z obsługą węża strażackiego.  
Przecież  jest  

w Ochotniczej Straży Pożarnej! 

 

Cięcie drzwi 
policyjnego 
radiowozu 



AKTUALNOŚCI 

 

PODBIJAMY  INTERNET :) 
 
W naszej szkole, od pewnego czasu   na stronie internetowej „YouTube”  istnieje kanał kółka 
fotograficznego, którego opiekunami są pan Arek Szakoła i pan Andrzej Nowacki. Nazywa się 
828. Zamieszczane są na nim pomysły uczniów.   Publikowane są krótkie filmy. Do tej pory za-
mieszczono  już 7 filmów. W nich znajduję się: „Kolorowa tęcza na talerzu:, „Obudowa na tele-
fon”  oraz „Żelki do kąpieli”. Każdy film, wykonuje inna osoba np. „Kolorową tęczę”, zrobił  
Patryk Czubacki. Jak robić żelki pokazała Amelia Kręcisz.  Obudowę telefonu zaprezentowała 
Emilia Kozłowska.  Możemy przyznać, że kanał powoli się rozrasta. Uczniowie, coraz bardzie 
zachęcani są do tworzenia nowych rzeczy. Zapraszamy do zobaczenia kanału! 

Anna Skrzypczak 

 

Aktywna przerwa 
 
Od niedawna Samorząd Szkolny wymyślił zamianę telefonów 
na aktywną przerwę. Prowadzą te zajęcia Pan Arek Szakoła 
oraz  Pan Jacek Marciniak.  Biorą w nich udział uczniowie 
klasy 4-6. Rywalizują o 1. miejsce w zawodach szkolnych. 
Pan Arek obiecał wygranej klasie niespodziankę na koniec 
roku. Aktywna przerwa zaczęła się   rzutem w tarczę. Później 
były inne konkurencje np. skok  w dal, zbijak, rzuty do kosza  
oraz kółko i krzyżyk. Na razie wygrywa klasa VI B  

Stella 

 

Cicha przerwa 
 

Lubicie  ciche przerwy? Jeśli tak, to przyjdźcie do sali nr.13. Prowa-
dzi  je Pan Arek Szakoła. Odbywają się w:poniedziałki i piątki. Moż-
na tam grać w różne gry na tablicy interaktywnej. Można też odrobić 
zadanie domowe lub przygotować się do następnej lekcji.   
Nie biegaj, po korytarzu, gdzie zawsze jest harmider, przyjdź na ci-
chą przerwę, tam spędzisz miło czas. Polecamy! 

Julia Łozowska i Zofia Koperwas 

 

Maciek Łokietek, Oliwia Sanocka, Ania 
Skrzypczak, Daria Mizioch , Szymon Waw-
rzyniak i Martyna Pluskota z VI B wygrali 
konkurencję  - skakanie na skakance 

 

Można pograć na tablicy  
interaktywnej 

 

Można porozmawiać  
z panem Arkiem 



AKTUALNOŚCI 

WITALIŚMY  WIOSNĘ! 
 

21. marca  witaliśmy wiosnę.  
Uczniowie klas I-III ze swoimi  

wychowawczyniami  szukali wiosny poza szkołą.  
Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu  

z  żołnierzem, a potem grali w zbijaka. 

 
Pani Jola Guziewicz prowadziła 

pierwszoklasistów na poszukiwania 
wiosny 

 

Można było przymierzyć maskę 

 

Ewa Szurkowska i Dominik Guzowski  
w wojskowych mundurach 

 

Dominik  
sprawdzał,  
jak się śpi  

na wojskowej  
macie 

 

Sandra z V klasy szuka, kogo by tu zbić :) 



WYWIADY 

   
 

 DOBRY DUCH  
NASZEJ SZKOŁY 

  
  

Wywiad  
z Panią Ireną Pamiętą 

 
 
 
Redakcja Szkolniaka: Od kiedy Pani pracuje 
w naszej szkole? 
Pani Irena: Od sierpnia 2000 roku. 
R. Sz.: Dlaczego Pani podjęła się pracy w na-
szej szkole? 
P. I. :Ponieważ  był wolny etat. 
R. Sz.: Czy lubi Pani swoją pracę? 
P. I.: Bardzo. 
R. Sz.: Czy to prawda, że pani zna wszystkie 
dzieci w naszej szkole? 
P. I.: Tak. 
R. Sz. :Czym się Pani interesuje? 
P. I.: Sztuką ludową. 
R. Sz.: Jakie ma Pani plany na przyszłość? 
P. I.: Chciałabym jak  najdłużej pracować w 
szkole z dziećmi. 
R. Sz. : Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
P. I.: Ciasto.  
R. Sz.: O czym Pani marzy? 
P. I.: O remoncie mieszkania. 
R. Sz.: Czy gdyby Pani mogła cofnąć się w czasie 

wybrałaby Pani naszą szkołę? 
P. I.: Tak. 
R. Sz.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

 

Stella i Shane 
 
   

 
  

 

 

Wszystkim Czytelnikom 
Zdrowych i radosnych  
Świąt Wielkanocnych  

życzy Redakcja Szkolniaka 



  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Z wygranej  
jest dużo satysfakcji 

 
 

Wywiad z Karoliną Tomczak 
laureatką wojewódzkiego konkursu  

z języka polskiego 
 
 
Redaktor: Jak poczułaś się, kiedy dowiedziałaś się, 
że zostałaś laureatką konkursu? 
Karolina: Na początku pomyślałam, że organizato-
rzy się pomylili przy liczeniu punktów. 
R.: Dlaczego wybrałaś akurat język  polski? 
K.: W sumie, nie wiem. Po prostu zawsze lubiłam 
pisać opowiadania itp. 
R.: Czy startowałaś jeszcze w innych konkursach 
przedmiotowych oprócz języka polskiego? 
K.: Tak, star towałam jeszcze w konkursie przed-
miotowym z historii, jednak dostałam się tylko na etap 
rejonowy. 
R.: Czy test z języka polskiego  był trudny? 
K.: Moim zdaniem nie. Wszystko przerobiłam na 
zajęciach dodatkowych. 
R.: Stresowałaś się przed konkursem? 
K.: Trochę parę minut przed samym konkursem, 
ale wcześniej nie. 

R.: Czy zawsze byłaś dobra z polskiego? 
K.: Nie mnie to oceniać, ale nauczyciele często 
chwalili moje opowiadania itp., więc chyba tak. 
R.: Jak zareagowali Twoi rodzice na informacje o 
zastaniu laureatką? 
K.: Ucieszyli się, powiedzieli, że ' '  jak zwykle nie 
wierzyłam w siebie, a przecież wszystko poszło do-
brze''. 
R.: Czy dużo czasu poświęciłaś na naukę? 
K.: Na początku jakoś 2 h w tygodniu, a potem już 
codziennie. Poza tym, startowałam  w tym konkursie 
rok temu, wtedy tez dużo się nauczyłam. 
R.: Czy polecasz uczniom naszej szkoły branie udzia-
łu w konkursach? 
K.: Na pewno. Z wygranej jest dużo satysfakcji. A 
nawet jeśli się nie powiedzie, doświadczenie i wiedzę 
można wykorzystać w inny sposób. 
R.: Czy za rok znowu weźmiesz udział w konkursie z 
języka polskiego czy może wybierzesz inny przed-
miot? 
K.: W konkursie z języka polskiego na pewno. Co 
do innych jeszcze nie wiem. 
R.: W jaki sposób wspierali Cię nauczyciele? 
K.: Każdy nauczyciel mnie wspierał, jednak naj-
bardziej Pni Małgosia pomagając mi w nauce. Po pro-
stu życzyli mi powodzenia i to wystarczyło. 
R. Co lubisz robić w wolnym czasie? 
K.: Lubię czytać, oglądać animę, rysować. Ostatnio 
także pomagam rodzicom w opiece nad moją młodszą 
siostrą. 
R.: Jaka jest Twoja ulubiona książka? 
K.: Nie mam ulubionej książki. Obecnie czytam 
„Władcę Pierścieni”. Lubię książki autorstwa Rain-
bow Rowell. 
R.: Czy masz swój ulubiony film? 
K.: Raczej nie oglądam filmów. 
R.: Jakie masz plany na przyszłość? Czy są one zwią-
zane z językiem polskim? 
K.:  Tak naprawdę, jeszcze nie wiem, jednak mam 
nadzieję, że to, czego się nauczyłam, przyda mi się w 
przyszłości. 
R.: Dziękuję za wywiad 
 

Oliwia Sanocka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYWIADY 

Karolino! 
Gratulujemy! 



WYWIADY 

 Lubię akrobatykę :) 
 

Wywiad z uczennicą klasy IV  
Mają Burdzy  

  
Redaktorka Szkolniaka: Jak ie masz hobby? 
Maja Burdy: Moje hobby to  akrobatyka, taniec 
i śpiew. 
R. Sz. Od kiedy chodzisz na zajęcia akrobatyczne? 
M. B. Od tego roku szkolnego. 
R. Sz. Masz już jakieś  osiągnięcia? 
Odp. Jeszcze nie, ale ciężko trenuję. 
R. Sz. Czy lubisz to trenować? 
M. B. Tak bardzo lubię zajęcia akrobatyczne 
R. Sz. Czy byłaś na jakiś zawodach? 
M. B. W tym roku nie miałam okazji. 
R. Sz. Ile razy trenujesz w tygodniu? 
M. B. Trenuję dwa razy w tygodniu. 
R. Sz. Jakie sztuczki akrobatyczne potrafisz? 
M. B. Potrafię zrobić szpagat, gwiazdę na 
dwóch i jednej ręce, stanie na rękach, mostek,  a na 
trampolinie umiem salto w przód i w tył oraz 
gwiazdę bez rąk. 
R. Sz. Czy jesteście podzieleni na zajęciach na 
grupy? 

M. B. Grupy są podzielone wiekowo. 
R. Sz. Dlaczego zapisałaś się na te zajęcia? 
M. B. Zapisałam się na te zajęcia, bo lubię akro-
batykę. 
R. Sz. Dziękujemy za rozmowę. 
 

Shane i Stella 

 Podobają mi się motory! 
 

 Wywiad z Blanką Kozłowską z klasy II b 

Redaktorka Szkolniaka: Od ilu lat jeździsz na 
krosie ? 
Blanka: Od szóstego  roku życia. 
Sz.: Dlaczego postanowiłaś jeździć ? 
B.: Podobają mi się motory. Dlatego też, że jeździ 
na nim Patryk Dudek, którego uwielbiam. 
Sz.: Podoba Ci się to ? 
B.: Tak, bardzo. 
Sz.: Kto Twoim zdaniem może jeździć na krosie ? 
B.: Każdy, któremu się to podoba. 
Sz.: Co Tobie najbardziej się podoba w tym co 
robisz? 
B.: Szybka jazda. 
Sz.: Czy masz jakieś inne zainteresowania ? 
B.: Tak. Muzyka rockowa, śpiewanie i tańczenie. 
Gram też na perkusji. 
Sz.: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

Lilka   



W Krainie Literatury 

To warto przeczytać... 
 

  
Tajemnica! Antyczne skarby!  

Sensacja! 
Ewa Stelmaszyk  
„Kroniki Archeo” 

 
 Słońce, złoty piasek i szmaragdowe morze... 
Ach! Wakacje w Grecji są cudowne! Zaraz, zaraz, 
a skąd wzięła się tutaj starożytna gemma? Kim jest 
tajemniczy profesor Flemming? I dlaczego Mojra  
depcze bohaterom po piętach?  Rodzeństwo 
Ostrowskich po raz kolejny wyrusza na poszuki-
wanie skarbów. Nie zabraknie oczywiście Gardne-
rów i panny Ofelii. Pojawi się też ktoś, kto potrafi 
przetłumaczyć słowa Spyrosa Dimitriosa, i tym 
samym porusza lawinę zdarzeń... 
 „Skarb Atlantów” Agnieszki Stelmaszyk to 
kolejny tom przygodowej serii „Kroniki Archeo”. 

Wartka akcja, legendy, które okazują się prawdą, 
przyjaciele, na których zawsze można liczyć oraz 
mnóstwo humoru – oto książka, na którą czekali-
ście! 

Julia Jakiel 
 
  

  

 

Uczniowie klasy IV w roli autorów baśni! 

Gabrysia Anders napisała 
baśń pt.. „Przyjaciele” 

 

Uczniowie klasy IV na lekcjach 
języka polskiego pisali baśnie. 
Wykonali również do nich ilustra-
cje i przygotowali  w formie ma-
łych książeczek. Ich utwory można 
przeczytać w szkolnej bibliotece. 
Zachęcamy do czytania. 

Na następnej stronie znajdziecie baśń pt. „Przyjaciele” 



W Krainie Literatury 
 

PRZYJACIELE 

 

Autorka: Gabriela Anders 



NASZE  
ZWIERZAKI 

Co warto zobaczyć  w Zielonej Górze? 

SKARBY  ARCHIWUM 

 

 
W Zielonej Górze można zobaczyć wiele miejsc. Palmiarnię, Wieżę 
Głodową. W tych miejscach prawie każdy już był lub o nich słyszał. 
Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest tu też parę cieka-
wych, mało znanych miejsc. Na przykład Archiwum Państwowe, któ-
re znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego. Można tam zobaczyć 
stare zapiski. Ponadto można „wypożyczyć” źródło, którego jesteśmy 
ciekawi i czytać je na miejscu. Wielu uczniów naszej szkoły, już tam 
było. Mogli wejść także do pomieszczenia, gdzie przechowuje się 
kroniki. To na pewno wspaniałe miejsce dla fanów historii, ale i nie 
tylko. 

Karolina Tomczak 

 
SPLENDOR 

 

Splendor to gra strategiczna dla dzieci w wieku 10+ zajmuje około 
30 min. więc to gra dla cierpliwych. Trzeba obmyślić strategię, jak 
przed swoimi przeciwnikami zdobyć 15 punktów. W tej grze cho-
dzi o to, żeby dobrze rozplanować, jak mądrze wydawać diamenty 
oraz sztabki złota [ czyli jokery zdobyte dzięki zarezerwowaniu 
kart wiecznych diamentów ] na karty wiecznych diamentów. 

Kacper Michalczyk 

 

Kacper Michalczyk poleca: 

Zosia Koperwas z klasy IV  
ze swoim ulubieńcem :) 

 

W Archiwum można zobaczyć 
stare księgi 



UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

PLOTECZKI ZE  SZKOLNEJ ŁAWECZKI 
 
 N.G. kl. VI b mówi, że w przyszłości zostanie raperem. 
 K.K. z kl. VI b popadł w depresję po tym, jak dowiedział się, że jego wybranka nie 

odwzajemnia jego uczuć. 
 O.U. i P.S. z klas III wzięli ślub w tak młodym wieku! Życzymy wszystkiego najlep-

szego młodej parze. 
 Ł.W. z klasy IV „ciągnie” do G.A. z klasy IV 
 S.M. z klasy VI a znalazł swoją wybrankę! Przynajmniej tak sądzą dziewczyny z klasy 

VI. 
 Wszyscy sądzili, że najwięcej walentynek zdobędzie S.M. Z klasy VI a, ale chłopa-

kiem z klasy VI a, który dostał najwięcej walentynek, okazał się K.P. 
 K.N. z klasy IV czuję coś do pewnej dziewczyny z klasy V, opowiada o niej dziwne 

tematy, aby nie wyjść na „zakochańca”. 
 Nasze stare, dobre małżeństwo, czyli D.M. i D.L. z klasy VI b wzięli ostatnio rozwód, 

aż 3 razy! 
  M.Ł z VI b nie przyznaje się do E.K z VI a. 
  N.S.M z II b rozpowiada nieprawdziwe plotki. 
 D. G. z klasy VI b, okazał się być człowiekiem o wielu twarzach! 
 D. L. i D. G. z klasy VI b, zostali nauczycielami  gry w piłkę nożną. 
 Dziewczęta z klasy VI b  zaczęły wymyślać „shippy”, czyli przezwiska dla swoich 

rówieśników. 
 Ostatnio pojawiła się pogłoska o sprawdzaniu szafek. Wszyscy uczniowie zaczęli wio-

senne porządki. 
 J. J. i A. S. z klasy VI b w przyszłości zostaną pisarzami. 
 A. S. z klasy VI b pozwała do „sądu” E.B. z klasy V. 
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