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 Witamy w kolejnym numerze 

SZKOLNIAKA. 

Zachęcamy do czytania. 

Dziś w numerze: 

 
 o zabawie andrzejkowej 

 o wyprawie do Krainy Słod-

kości 

 sukcesy naszych uczniów 

 wywiad z Adrianem Sadło 

 kącik poezji 

 recenzja książki 

 ploteczki ze szkolnej ławecz-

ki 

 

Redakcja SZKOLNIAKA 

życzy wszystkim Czytelnikom 

pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego 2015 Roku. 



AKTUALNOŚCI 
CZWARTKOWY WIECZOREK POEZJI 

Dnia 13.XI w naszej szkole odbył się Konkurs Poezji 

Patriotycznej. Aż 27 uczniów naszej szkoły zaprezentowało, 

przygotowane z p. Małgorzatą Wojciechowską wiersze. 

Przez blisko godzinę, odbywała się prezentacja. Jury miało 

bardzo trudny wybór, co wyjaśnia czas jaki uczniowie ocze-

kiwali na werdykt. Ugoszczono ich kawą, herbatą oraz słod-

kościami :) Po długich naradach ogłoszono wyniki. 
 

Wyróżnienie: Agnieszka Cabel, Jakub Poczekaj, Martyna 

Pluskota, Monika Mondzelewska. 

Miejsce III: Oliwia Wąsik. 

Miejsce II: Weronika Konsur, Paulina Sobieraj. 

Miejsce I: Oliwia Sanocka, Anna Barska, Bartosz Krako-

wiak. 

Dodatkowo nagrodę specjalną od Radia Zachód otrzymała 

jedna z wyróżnionych - Agnieszka Cabel. 
 

Oliwia Wąsik, Agnieszka Cabel kl.6 

W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE 
 

 W sobotę 29.11.1014 drużyna w składzie: Dawid Pierucki, Jan Ratajski, Maciej Łokietek wzięła udział 

w XII edycji Turnieju „W Europie jeździmy bezpiecznie” Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Bro-

dach Żarskich. Nasi uczniowie rywalizowali z 25 drużynami z całego województwa. 

 Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem były testy a drugi etap to jazda. Każda kategoria 

klasowa miała swoją przeszkodą do przejechania. Czwarta klasa slalom, piąta żółwią jazdę a szósta żmijkę. 

Drużyna była pod wielką presją, ale wytrzymali do końca. 

 W testach zdobyliśmy: Maciek 11 punktów, Janek 18 (maksymalną ilość), a Dawid 15. Za bezbłędną 

jazdę to Maciek otrzymał maksymalna ilość punktów: 10, Janek 6, a Dawid 4.  Czekamy teraz na wyniki, czy 

chłopcy zakwalifikują się do następnego etapu. 

Dawid Pierucki 



AKTUALNOŚCI 
MIKOŁAJKI 

 

W dniu 28.11.2014r. klasa 4b wybrała się do ''Krainy Słodkości' w Zielonej Górze na ul.Żeromskiego17. Mo-

gliśmy kupować różne słodkości. Był bardzo duży wybór. Później robiliśmy własne lizaki o smaku cytryno-

wym. Pani zrobiła karmel i przestudziła. Bardzo zaciekawiło nas to, jak się robi słodycze.  

 

Zaczyna się od złocistego, gorącego karmelu. Wylany na marmurowy blat gęstnieje dość szybko, dlatego cały 

czas trzeba go wyrabiać. Podczas tej części pokazu obserwujemy wszystko zza bezpiecznych szyb, bo wiado-

mo – gorący karmel i dziecięce rączki to nie jest dobry scenariusz. Do czę-

ści karmelu dodaje się barwniki. Reszta karmelu zostaje energicznie rozcią-

gnięta na ogromnym haku przymocowanym do ściany, dzięki temu staje się 

prawie biały i wygląda jak anielskie włosy. To będzie baza do jaśniejszych 

kolorów. No i zaczynia się formowanie, toczenie, wyciąganie. Gdy masa 

osiąga bezpieczną temperaturę, do pracy biorą się dzieci. Powstają bajecz-

nie kolorowe lizaki w różnych kształtach. Moja jubilatka własnoręcznie ro-

bi sobie lizaka giganta… Te słodycze są naprawdę pyszne. 
 

Amelia Trębuła i Oliwia Sanocka 

Mistrzowie aparatu 
 

 W naszej szkole odbył się konkurs fotograficzny. Tematem zdjęć była jesień. Prace były prezentowane 

na holu oraz na stronie internetowej naszej szkoły.  

 Na fotografie, które szczególnie się spodobały, można było zagłosować na stronie internetowej szkoły. 

Głosowanie cieszyło się dużą popularnością. 

 Zwyciężczynią konkursu okazała się Aleksandra Urbańska z klasy Ib. Drugie miejsce zajęła Oliwia  

Sanocka z 4b. Bardzo podobało się również zdjęcie Ani Skrzypczak z klasy 4b, która również znalazła się  

na podium. Redakcja SZKOLNIAKA serdecznie gratuluje zwycięzcom. 

Anna Skrzypczak 

 

 

Aleksandra Urbańska z kl. I b 

Oliwia Sanocka z kl. IV b 

Anna Skrzypczak z kl. IV b 



AKTUALNOŚCI 
Andrzejki 

 

 Andrzejki szkolne dla klas 4-6 odbyły się 27 listo-

pada .W Sali nr 5 uczniowie mogli poznać tajemnice 

przyszłości. 

 Na holu była dyskoteka. Wszystkie klasy prezen-

towały układy taneczne do „Balcaniki” Najciekawszy 

zaprezentowała klasa V i to uczniowie tej klasy wygrali 

konkurs. 

 Najwięcej emocji wzbudziły wybory Króla i Kró-

lowej balu. Zostali nimi Agnieszka Cabel oraz Filip 

Wielemberg z klasy VI. 

Odbyła się także gra w krzesła. O zwycięstwo walczyli 

pani Joanna Zrobczyńska, pan Andrzej Nowacki, Hubert 

Horbacz. z klasy VI i Julia Jakiel. z klasy IV B. Po za-

ciętej walce wygrał Hubert Horbacz. 

 Pan Jacek jako DJ przyjmował zamówienia piose-

nek dla par. 

 Aż szkoda, że na następną zabawę andrzejkową 

musimy czekać rok. 

Weronika Konsur 

Filharmonia 

 

 Dnia 11.12.2014r w naszej szkole odbył się 

koncert muzyczny. Muzycy zaprezentowali dwa 

takie same instrumenty, a jednak miały one całko-

wicie odmienne dźwięki. Zaprezentowali oni mu-

zykę bardzo wesołą, która wpadła w ucho każde-

mu uczniowi .Podczas ostatniej piosenki 

pt. VNCA pani prowadząca koncert nauczyła nas 

układu tanecznego. Domyślacie się o jakim in-

strumencie mowa ? To saksofon! 

 Zajrzyj dalej a tam Szymon Sadło opowie 

o swojej przygodzie właśnie z saksofonem. 

 

Anna Skrzypczak i Julia Burkowska 

Poeci są 

wśród nas… 
 Uczeń klasy IV B Jakub Poczekaj uczestni-

czył w IX KONKURSIE POETYCKIM O PIÓ-

RO ADAMA ASNYKA. 

 Kubuś już wcześniej ujawnił talent poetyc-

ki. Podczas Szkolnego Konkursu Poezji Patrio-

tycznej recytował swój wiersz, który później zo-

stał opublikowany na łamach naszej szkolnej ga-

zetki. Kubie to nie wystarczyło. Wziął udział w 

konkursie organizowanym przez Gimnazjum nr 2 

im. Adama Asnyka w Zielonej Górze i został je-

go laureatem. 

 Gratulujemy sukcesu i talentu.  



AKTUALNOŚCI 
WIZYTA 

W BIBLIOTECE 
 

 W piątek 05.12.14.r. klasa IV b pod opieką 

pani Ewy Kaczmarek i pani Joanny Zrobczyńskiej 

odwiedziła Muzeum Ilustracji i Druku w Woje-

wódzkiej Bibliotece im. C. K.  Norwida. 

 W muzeum była maszyna do drukowania 

z dawnych czasów, oczywiście dzieci bardzo cie-

szyły się z własnoręcznie wykonanego obrazka. 

W ostatniej sali (z ilustracjami ze znanych bajek) 

zawitały najdłużej. Farby malarskie i różne przy-

bory plastyczne też przypadły im do gustu. 

 Pod koniec zwiedzania dzieci dostały pięk-

nie zdobione pocztówki. 

Karolina Tomczak  

Będą walczyć 

w konkursach rejonowych 
 

 W listopadzie w naszej szkole odbyły się konkur-

sy przedmiotowe z języka polskiego, języka angielskie-

go, historii, matematyki i przyrody. 

 Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: z języ-

ka polskiego: Anna Barska kl.5, Jan Ratajski kl.5, Oli-

wia Wąsik kl.6, z języka angielskiego Marcin Jarowicz 

kl.5, z historii: Marcin Czarnecki kl.6, Monika Mondze-

lewska kl. 5, Oliwia Wąsik kl.6, z matematyki: Anna 

Barska kl5, Agnieszka Cabel kl6, Oliwia Wąsik kl. 6, 

Filip Wielemberg kl.6, z przyrody: Adam Gabryel kl.6, 

Jan Ratajski kl.5, Oliwia Wąsik KL.6. 

 Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy po-

wodzenia w kolejnych etapach konkursów. 
 

Redakcja SZKOLNIAKA 

Top Music 
 

W tym numerze SZKOLNIAKA prezentujemy syl-

wetki dwóch raperów. 

 

Buka, właściwie Mateusz Daniecki (ur. 17 grudnia 

1988 w Gdańsku), znany również jako Bedoka – pol-

ski Raper. Członek formacji SumaStyli. Prowadzi tak-

że solową działalność artystyczną. Buka współpraco-

wał ponadto z takimi wykonawcami jak: V!RuS, DJ 

Cider, Mona, Skor, Wizja Lokalna orazWhiteHouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 właściwie Tomasz Marycki (ur. W lutym 1985 

w Dąbrowie ), znany również jako Kadewua – polski 

raper. Członek zespołu FX, prowadzi także solową 

działalność artystyczną. Mieszka w Łazach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Jakiel i Daria Mizioch 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1988
http://pl.wikipedia.org/wiki/1988
http://pl.wikipedia.org/wiki/Raper
http://pl.wikipedia.org/wiki/Raper


AKTUALNOŚCI 
 

Wyśpiewały II miejsce 
 

 Dnia 12.12.2014 roku uczennice klas 4 b: 

Weronika Konsur, Oliwia Sanocka Martyna Pluskota 

i Anna Skrzypczak oraz z klasy 5: Anna Barska, Mo-

nika Mondzelewska i Maja Sowińska  wzięły udział 

w konkursie kolęd „Christmas Songs and Carols 

Festival”, który odbywał się w Szkole Podstawowej 

w Przylepie. 

 Wszystkie uczestniczki przygotowywały się 

pod okiem i uchem pana Arkadiusza Szakoły. Maja 

i Monika zaśpiewały „Jingels Bels Rock”. Ania 

Skrzypczak i Martynka Pluskota wykonały „Jingel 

Bels”. Natomiast trio: Ania Barska, Weronika Konsur 

i Oliwia Sanocka zaprezentowały „Away in the Man-

ger” Ania akompaniowała swoim koleżankom na gita-

rze. To właśnie trio zajęło II miejsce. 

 Dziewczynom gratulujemy. 

Redakcja SZKOLNIAKA 

 

W drodze powrotnej 

było bardzo wesoło 
 

 Najbardziej podobało się nam, jak mogłyśmy 

wysłuchać pozostałych uczestników. Śpiewali wiele 

pięknych kolęd i piosenek świątecznych. 

 Po występach jury udało się na naradę, a my w 

tym czasie częstowaliśmy się słodkim poczęstunkiem. 

 Po jakimś czasie poznałyśmy werdykt. Zajęły-

śmy II miejsce. Bardzo się ucieszyłyśmy. Każda z nas 

dostała dyplom oraz upominek. 

 W drodze powrotnej w autokarze było bardzo 

wesoło. Za rok chętnie weźmiemy udział w takim 

konkursie. 

 

Weronika Konsur i Oliwia Sanocka kl. 4b 



WYWIADY 
MŁODY ARTYSTA Z KLASY V 

 

Wywiad z Adrianem Sadło: 

Ile lat grasz na waltorni? 

Na waltorni gram cztery lata. 

 

Dlaczego wybrałeś ten instrument? 

Mam do tego odpowiednie warunki. Ten instrument poraziła 

mi wybrać komisja, gdy zapisywałem się do szkoły muzycznej. 

 

Uczysz się grać w swoim domu? 

Nie, w szkole muzycznej. 

 

Jak często chodzisz do tej szkoły? 

Trzy razy w tygodniu. 

 

Bierzesz udział w jakiś koncertach? 

W konkursach, przesłuchaniach. 

 

Lubisz grać? 

Tak. 

 

Jakie masz osiągnięcia? 

Przejście do konkursu ogólnopolskiego, drugie miejsce w Nowej 

Soli. 

 

Po jakim czasie nauczyłeś się grać pierwszą piosenkę? 

Po miesiącu. 

 

Ile umiesz zagrać utworów? 

Cztery. Na razie. 

 

Jakie to są utwory? 

Walc, W ciemnym lesie, Marsz na cześć króla Danii. 

 

Czy ćwiczysz również w domu? 

Tak. Codziennie. 

 

Czym się interesujesz oprócz muzyki? 

Pływaniem. 

 

DZIĘKUJEMY. 

 

Wywiad przeprowadziły 

Monika Mondzelewska i Anna Barska 



To warto przeczytać... 
 

 W tym numerze „Szkolniaka”  polecaną 

książką dla klas I-III są „Niezwykłe Psie Opo-

wieści” Renaty Piątkowskiej. 

 Jest to zbiór opowieści o psach. Jedne ratują dzie-

ci, inne starszych ludzi. Jedna historia jest prawdziwa, 

nakręcono nawet film o tym czworonogu. Wszystkie 

psiaki wykazały się niezwykłą odwagą i mądrością. 

 Warto przeczytać tę książkę, szczególnie dlatego, 

że jest krótka i „przyjemna”. 

Karolina Tomczak IV b 

W Krainie Literatury 
Jesień 

 

Lato się skończyło, 

liści na drzewach ubyło, 

minął wrzesień, 

i nadeszła jesień. 

 

Wrzosami rozkwitły polany, 

dzieci zbierają kasztany, 

grzybów dużo jest w lesie, 

kto z niego wychodzi - pełne kosze niesie. 

 

W parku wiewiórka ruda, 

na gałęziach wyczynia cuda, 

a wróbli liczna gromada, 

po okruszki się skrada. 

 

Jesień drzewa przystroiła, 

pięknymi kolorami ubarwiła, 

słońce nisko po niebie wędruje, 

złotym blaskiem nas raduje. 

 

Wystarczy wiatru westchnienie, 

i liście spadają na ziemię, 

tańczą w powietrzu niczym motyle, 

mieniąc się w złotym pyle. 

 

Odleciały bocianów stada, 

niedźwiedź do snu się układa. 

Jesień otuliła barwnym dywanem świat cały, 

a już niebawem spadnie... miękki puszek biały. 

 

Ania Barska klasa 5 

Ploteczki zez szkolnej ławeczki   

 
 

1.Coś iskrzy pomiędzy A.C i F.W z VI klasy.  Cie-

kawe co z tego będzie ? 

2.W klasę VI wielką popularnością cieszą się pio-

senki autorstwa A.M. 

3. O.S. z IVb zerwała z D.G. z IVb . Mówiono, że 

zostawiła go dla Ł.J. z IVa. 

4.Podobno S.M. z IVa bardzo podoba się A.K.. 

5. Pan M.R bardzo polubił uczniów klasy VI. 

6. W.K z IVb podoba się T.D z V klasy. 

Czekamy na wiadomości od ciebie J 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
 

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!  

- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij! 

 

Co pisze na grobie maniaka komputerowego? 

- GAME OVER 

 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 

- Koń ciągnie wóz. 

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było 

zdaniem rozkazującym. 

- Wio! 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

  

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy? 

- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 

Redakcja  

SZKOLNIAKA  
 Karolina Tomczak, Julia Jakiel, Amelia 

Trębuła, Oliwia Sanocka, Weronika Konsur, Daria 

Mizioch, Oliwia. Wąsik, Agnieszka Cabel, Monika 

Mondzelewska, Anna Barska,  Filip Wielemberg, 

Dawid Pierucki.  
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