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Narodowej można było
wziąć udział w wielu
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Maja i Zosia
z klasy IV
śpiewały
karaoke

Karolina Rzepka
i Maciej Łokietek

Amelka Kręcisz
wzięła udział w
Konkursie Poezji
Patriotycznej

AKTUALNOŚCI
Narodowe Czytanie „Qvo vadis”
W naszej szkole 15.09.2016r odbyło się Narodowe Czytanie powieści
„Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza. To już stało się tradycją, że co
roku bierzemy udział w tej akcji. Na holu szkolnym uczniowie czytali fragmenty wybrane przez naszą polonistkę Małgorzatę Wojciechowską. Fragmenty najbardziej znanej powieści naszego laureata Nagrody Nobla czytali również pan dyrektor Władysław Kondras i Wioletta
Przybylska z Publicznej Biblioteki w Zielonej Górze Pani Ewa przeplatała tekst lektury fragmentami filmu. Wszyscy byli bardzo zaciekawieni bitwą byka z Ursusem . Po apelu sięgali po kolejne informacje na ten temat.
Sting 04 i Maja Burdzy Oliwia Sanocka, Weronika Konsur i Anna

Skrzypczak w rzymskich togach czytają
fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza

WIECZÓR POEZJI PATRIOTYCZNEJ
Uczniowie
nagrodzeni
w konkursie

Dnia 8.11.2016 roku kolejny raz odbył się w naszej szkole Konkurs Poezji Patriotycznej. Wzięło w nim udział 28 uczniów z
klas: IV, V, VIA i VIB. Uczestników oceniało jury w składzie:
Natalia Dyjas - dziennikarz Gazety Lubuskiej, Wioletta Przybylska - pracownik Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze i Marta
Dobrzańska – logopeda.
Występy uczniów oglądali zaproszeni goście oraz rodzice. Tego
wieczoru zaprezentowali się również uczniowie z koła muzycznego, zaśpiewali pieśni patriotyczne. Gdy jury udało się na obrady, młodzi aktorzy zwalczali stres oczekiwania słodkościami.
Poziom konkursu był wysoki i jury nagrodziło wiele osób.
Pierwsze miejsce zajęła Paulina Sobieraj z klasy V, drugie: Weronika Konsur, Martyna Pluskota i Oliwia Sanocka z klasy VIB.
Na trzecim miejscu znalazły się uczennice klasy IV: Klaudia
Pierucka, Zuzanna Smoter i Ewa Szurkowska. Jury przyznało
również 3 wyróżnienia dla Gabrieli Anders z klasy IV, Jakuba
Poczekaja z klasy VIA i Stefanii Ratajskiej z klasy IV.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom.

Paulina Sobieraj
z klasy V zajęła
I miejsce

Gabrysia Anders
z klasy IV
pierwszy raz
wzięła udział
w konkursie i dostała wyróżnienie

Każdy uczeń dostał dyplom

AKTUALNOŚCI
Świętowała cała szkoła!
Dnia 14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Rano uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami. Tam odbywały się najróżniejsze zabawy. Później odbył
się apel. Wszyscy świetnie się bawili i brali udział w konkurencjach. Można było także śpiewać na karaoke. Klasy 4-6 rywalizowały ze sobą w zabawie „Jaka to melodia?”. Pod koniec uczniowie
i nauczyciele grali ze sobą mecz ringo. Wszyscy uśmiechnięci wrócili do domów.
Shane

W konkurencjach chcieli wziąć
udział wszyscy uczniowie

Podczas zmagań każda klasa wraz
z wychowawcą starała się jak najszybciej wykonać zadania.

Maja, Wiktoria i Ewa z
p. Małgorzatą Wojciechowską
odpowiadają na pytania
Klasa V z p. Moniką Barską
Karolina Rzepka się
uśmiecha , bo wie, co
zaraz będzie się działo. Jakub Poczekaj
jeszcze nie wie, co go
czeka.

A po chwili...

Julia Jakiel i Szymon Mikołajewicz przekonali
się, że nie jest łatwo czytać po… czesku

Zosia, Koperwas,
Ewa Szurkowska i
Zosia Ziemiańska
z klasy IV szybko
pakowały prezent

Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie klasy IIIA przygotowane
przez p. Marlenę Rochmińską

AKTUALNOŚCI
Wybraliśmy Samorząd Uczniowski
Dnia 23.09.2016 r. odbyła się debata do Samorządu
Uczniowskiego. Na początku każdy z kandydatów
przedstawił siebie i swoje pomysły. Tego roku startowało aż jedenaścioro uczniów. Byli to: Ania
Skrzypczak, Maciek Łokietek, Karolina Rzepka,
Weronika Konsur, Paulina Sobieraj, Oliwia Sanocka, Julka Jakiel, Agnieszka Swarczyńska, Zosia Koperwas i Basia Siwiec. Następnie uczniowie zadawali pytania kandydatom. Później uczestnicy debaty
zachęcali do głosowania. Pod koniec Pan Arek
ogłosił ciszę wyborczą. W poniedziałek odbyło się
głosowanie. Przewodniczącą szkoły została Weronika Konsur, a zastępcą Maciek Łokietek.
Shane

To był pamiętny wieczór
Dnia 24.11.2016r. odbyła się szkolna impreza
andrzejkowa. Na początku mieliśmy poczęstunek w klasach. Następnie w Salonie Wróżb mogliśmy poznać naszą przyszłość u wróżbity Macieja, wróżki Weroniki wróżącej ze szklanej kuli
oraz wróżki Oliwii, która zdradzała imię przyszłej miłości. Później tańczyliśmy na holu. Dyskoteka trwała do godziny 20.00.
Liczymy, ze Samorząd Uczniowski z opiekunem
będą organizować więcej takich imprez.
Julia Jakiel

Dostali się do etapu rejonowego
W listopadzie w odbyły się szkolne konkursy przedmiotowe. Do etapu rejonowego dostali się:
z języka polskiego: Karolina Tomczak, Amelia Kręcisz,
Oliwia Sanocka i Weronika Konsur,
z języka angielskiego: Jan Doszel, Paulina Sobieraj, Martyna Pluskota, Anna Skrzypczak, Maciej Łokietek,
z matematyki: Amelia Kręcisz, Szymon Mikołajewicz, Patryk Kryński, Maciej Łokietek,
z przyrody: Jakub Poczekaj,
z historii: Karolina Tomczak, Martyna Pluskota, Patryk
Kryński, Aleksandra Krupa, Jakub Poczekaj.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Duży wycisk”, ale jest ciekawie!
Na zajęciach SKS szkolą się nowi piłkarze. Jak już wiemy, prowadzi je
pan Jacek Marciniak. Uczymy się tam nowych trików piłkarskich, gramy w
piłkę nożną, a przede wszystkim dobrze się bawimy. Na zajęcia uczęszczają: Kacper Michalczyk ,Błażej Szczepaniak, Szymon Mikołajewicz ,Patryk
Kryński ,Kuba Poczekaj, Janek Doszel, Dawid Smoter, Maciek Łokietek,
Mateusz Pierucki. Każdy, kto chce chodzić, musi liczyć na „duży wycisk”
podczas rozgrzewki, a co dopiero na treningu i podczas i gry w piłkę nożną.
Na zajęciach sportowych jest bardzo ciekawie, co potwierdzą wszyscy
uczestniczy.
Kacper Michalczyk

Na zajęciach sportowych
z Panem Jackiem
żartów nie ma :)

AKTUALNOŚCI
BAŚNIOWY TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Amelka czytała
„Jasia i Małgosię”

W dniach 21.11.2016—25.11.2016r. Uczniowie
klas V, VIA i VIB chodzili do przedszkola przebrani za wróżki, księżniczki. Był nawet czarodziej!
Czytali dzieciom baśnie. Codziennie na piątej lekcji Oliwia Sanocka, Amelia Kręcisz, Weronika
Konsur, Paulina Sobieraj, Błażej Szczepaniak,
Emilia Kozłowska i Anna Skrzypczak wraz z
przedszkolakami wsłuchiwali się w najpiękniejsze
baśnie Hansa Christiana Andersena i braci Grimm.
Uczniowie zaprezentowali: „Jasia i Małgosię”,
„Kopciuszka”, „Księżniczkę na ziarnku grochu”,
„Dziewczynkę z zapałkami”, „Śpiącą królewnę”.
Przedszkolakom bardzo podobały się te spotkania.
Po przeczytaniu ostatniej baśni dzieci pokazały
nam rysunki, które rysowały po każdym czytaniu.
Na koniec poczęstowały nas pierniczkami, upieczonymi przez panią Agnieszkę Janeczek i przedszkolaki najstarszej grupy „Sowy”.
Chcielibyśmy, aby takich spotkań było więcej.
Oliwia Sanocka

Paulina była wróżką Nocy

Przedszkolakom bardzo podobały się
baśnie. Słuchały z zaciekawieniem.

Weronika to wróżka Truskawka
z Krainy Zdrówka

Pani Agnieszka z „Sowami”
przygotowała pierniczki

WYWIADY

Lubi delfiny
i ogrody
Wywiad z Panią Adą Szulc

Trzeba mieć nerwy ze stali
Emilia Kozłowska
przeprowadziła wywiad ze strażakami
Karoliną Rzepką i Maciejem Łokietkiem

Redaktorki SZKOLNIAKA tym razem przeprowadziły wywiad z nasz Panią ze świetlicy, czyli Panią Adą Redaktorka Szkolniaka : Od jakiego czasu jesteście zapisani
do OSP MDP Zawada ?
Szulc.

Karolina : Od 12 lat.
Redakcja Szkolniaka: Od ilu lat pracuje pani w naszej szkole? Maciej : Ja od 4 i pół roku.
R. Sz.: Czy są jakieś zebrania, zbiórki itp.?
Pani Ada Szulc: W naszej szkole pracuję już prawie siedemnaK. i M.: Dla młodzieży zbiórki są najczęściej w środy, a dla starście lat.
szych we wtorki.
R.S.: Czy lubi pani pracę z dziećmi?
R. Sz.: Czy macie jakieś wyjazdy? Np.: obozy, zawody...
P.A.S.: Bardzo lubię pracę z dziećmi. Tyle lat pracy o tym
K.: Tak, zawody takie jak powiatowe, leśne i …. i są także wyświadczy.
jazdy do kina na Dzień Dziecka. Jeździmy też na śmigusa dynR.S.: Dlaczego wybrała pani akurat naszą szkołę?
gusa i lejemy wodą podwórka.
P.A.S.: Bo jest najlepsza na świecie.
M.: Są obozy (letnie) i zawody OTWP, leśne. Jest też bojówka,
R.S.: O jakiej pracy marzyła pani w dzieciństwie?
musztra oraz sztafeta.
P.A.S.: Chciałam zostać weterynarzem.
R. Sz.: Czy robiliście kiedyś imprezy typu noc filmowa ?
R.S.: Co najbardziej lubi pani w swojej pracy?
K.: Nie, ale planujemy.
P.A.S.: Lubię pracę z dziećmi.
M.: Prezes organizuje takie spotkania, świętowanie np.: pizza
R.S.: Ma pani ulubione zwierzę? Jakie?
(ale to na szczególne okazje). O nocy filmowej słyszałem tylko,
P.A.S.: Moim ulubionym zwierzakiem jest delfin.
ale za moich czasów nie było czegoś takiego.
R.S.: Jaka jest pani ulubiona potrawa?
R. Sz.: Dlaczego postanowiliście zostać strażakami ?
P.A.S.: Zupa pomidorowa z ryżem.
K.: W straży jestem od urodzenia. Moja mama urodziła mnie i
R.S.: Czy ma pani jakieś hobby? Jakie?
P.A.S.: Zajmuje się ogrodnictwem. Uwielbiam wszystkie rośli- zaczęła mnie ze sobą zabierać.
M.: Nie miałem marzenia zostać strażakiem, ale namówił mnie
ny.
wujek, który jest naczelnikiem OSP. I się trochę ”wkręciłem”.
R.S.: Gdzie lubi pani spędzać wakacje?
R. Sz.: Czy macie tam jakieś obowiązki ?
P.A.S.: Nad morzem, bardzo lubię spędzać czas aktywnie.
K.: Czasami, gdy wszyscy wypiją herbatę, wybiera się jedną
R.S.: Dziękujemy za wywiad. Do widzenia.
osobę, która zmywa naczynia po wszystkich.
P.A.S.: Do widzenia.
Neko i Nikita Angel M.: Raczej nie, ale czasem trzeba posprzątać i zrobić herbatę itp.
R. Sz.: Kto waszym zdaniem może zostać strażakiem ?
K.: Każdy. Czy to będzie chłopak, czy dziewczyna.
M.: Każdy, kto ma nerwy ze stali. Żartuję, każdy, kto ma chęć
spróbować, jak to jest zostać kimś takim
R. Sz.: Co to zmieniło w waszym życiu ?
K.: Nic, jak wspomniałam wcześniej jestem tam od urodzenia.
M.: Od tego czasu mam swoje hobby.
R. Sz.: Dziękuję za wywiad.

W Krainie Literatury
To warto przeczytać…
Książka Grzegorza Gortata „Muszkatowie. Czyli
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” jest zabawna oraz ciekawa.
Muszkatowie to bardzo zgrana rodzinka. W
tym ciekawym opowiadaniu poznamy przede
wszystkim trojkę dzieciaków, która po wyjeździe
rodziców do Londynu została oddana pod opiekę
pani Amelii Zawady. Sumo, Tymek i Muszka mieli
już serdecznie dość swojej surowej opiekunki i z
utęsknieniem oczekiwali jej wyjazdu. Końcu nadszedł ten dzień. Rodzice mieli już wracać, a pani
Zawada wyjeżdżała do sanatorium. Dzieciaki były
szczęśliwe, lecz... nie wszystko poszło tak jak by
sobie tego życzyli. Okazało się, że na lotnisku w
Londynie rozpoczął się strajk i rodzice nie są w stanie wrócić do domu na czas. Oczywiście pani Zawada pojechała już do sanatorium, więc trzeba było
szukać jakiegoś jej zastępstwa. Na ochotnika do
pilnowania dzieci zgłosiła się jej siostra! To było
jak jakiś zły sen. Nie dość, że dopiero co pozbyli
się nie lubianej opiekunki, to jeszcze teraz mieli
tolerować jej siostrę, która w ogóle nie wyglądała
na sympatyczniejszą? Oj, co to to nie. Trzeba było
coś wymyślić. Na szczęście rozwiązanie szybko
spadło im prosto z nieba. Dosłownie i w przenośni.
Bowiem w momencie gdy nowa opiekunka zjawiła

To warto przeczytać…
Chciałabym Was zachęcić do przeczytania książki pt. : „ Przedziwne Przygody żołnierza Słobody ”. Napisał ją
Wiesław Rogowski. Opisuje przygody
pewnego żołnierza, który wraca do
pustego domu i zaczyna wędrować.
Tak zaczynają się jego przygody. Jedna z jego przygód opowiada,
jak
przychodzi do domu biednego rybaka,
który szuka pierścienia w jeziorze.
Żołnierz wybiera się na połów ryb i
znajduje pierścień. Gdy wchodzi do
chaty rybaka, on zobaczywszy pierścień umiera. Słoboda radzi sobie w

się w domu Muszkatów do jego drzwi zapukał ktoś
jeszcze. Był to średniego wzrostu mężczyzna wyglądający na jakieś trzydzieści kilka lat. By dość
tajemniczy, nie był pewien czy dobrze trafił. Pytał
nawet o dzisiejszą datę włącznie z rokiem! Czy to
nie wydaje Wam się jakieś dziwne? Choć nasza
trójka rodzeństwa nie do końca wiedziała co ma
myśleć o nowym przybyszu od razu poczuli do niego sympatię i... wykorzystując sytuację pozbyli się
siostry pani Zawady. Postanowili sami sobie radzić
przez te kilka dni. A tajemniczego mężczyznę szybko "ochrzcili" swoim wujkiem :)
Oczywiście to małe oszustwo się powiodło,
ale to dopiero początek przygody Muszkatów. Teraz nasi mali bohaterowie mają za zadanie rozszyfrować kim jest ów przybysz oraz wraz z nim rozwikłać pewną zagadkę jak prawdziwi detektywi!
Ciekawi jesteście. o jaką tajemnicę chodzi? To sięgnijcie po tę lekturę :)Jak widzicie książeczka ta
jest dość ciekawa. Jest w niej kilka tajemnic do rozwikłania i kilka dość zaskakujących zwrotów akcji.
Przygoda Muszkatów jest niesamowita i bardzo tajemnicza. Sporo się tu dzieje, a akcja toczy się dość
żwawo. Dlatego też książkę tę czyta się bardzo
szybko i z ogromną przyjemnością. Polecam tę lekturę. Na pewno się Wam spodoba :)
Nikita Angel

każdym wypadku, ponieważ jest sprytny i przebiegły. W przygodach Słobody występują też śmierć, gospodarz,
wójt, zbójcy i ubogi rybak. Książka
jest pełna przygód, z którymi sobie
radzi żołnierz Słoboda.
Stefania Ratajska kl. IV

Uśmiechnij się!
☺ ♥Ploteczki ze szkolnej ławeczki♥ ☺






















M.W. Z klasy III b, jest bardzo lubiany przez dziewczyny z klasy VI.
Sz. M. jest świetnym nauczycielem w układaniu kostki Rubika.
Uważajcie na paparazzi, czyli na A.S., w naszej szkole jest jeszcze jeden paparazzi, którego
imienia nie można wymawiać.
Ostatnio P. Cz. został zaatakowany przez małe dziewczynki.
D.G. Próbując pomóc przedszkolakom w zbieraniu zabawek, postanowił, że sam zostanie
maskotką.
J.P. przestał już czekać. Prawi komplementy dziewczynom.
J. Ł. miała zaklepany taniec jeszcze przed zabawą andrzejkową. J. W. z klasy IV niczym
dżentelmen z XIX wieku, poprosił ją wcześniej o taniec.
M. Ł. z klasy VI b na przerwach musi się bronić, przed atakami agresywnej drugoklasistki.
K. K. przychodzi do szkoły, aby łapać pokemony.
M. P. oraz M. Ł. z klas VI otwierają szafkę E. K. z klasy VI a. Czyżby nie wiedzieli, że takie
zachowanie jest skandaliczne i grozi surową karą?
D. M. z klasy VI b niczym anioł stróż pomaga płaczącym maluchom. Jednak ludzie o złotym
sercu są wśród nas!
E. Sz. I O. Cz. są parą.
W.K., odkryła w sobie nowy talent - malowanie paznokci. Jej dzieło mogliśmy podziwiać
na rękach pani Kasi.
J.P. na przerwach jest oblężony przez pierwszoklasistki.
M.Ł. próbując zemścić się na dziewczynkach z II klasy, zaczepia je na przerwach.
Łamacz kluczy na wolności! Uważajcie!
J.J i J.Ł. uwielbiają śmiać się ze starych zdjęć w starszych wersjach Szkolniaka.
Jedna poważną osobą w Szkolniaku jest K.M. Jest on naszym „rodzynkiem”. Może w jego
ślady pójdą inni chłopcy i dołączą do redakcji Szkolniaka.
A.D. i K.K. z klasy IV, chyba uzależnili się od gry na telefon.

☺
:)

Zakupy w sieci

W naszej szkole od pewnego czasu pojawiła się nowa moda uzależnienie od.... Pewnej strony internetowej. Jest to strona
internetowa, na której można zamówić wszystko, co tylko
chcesz!!! Pewne dziewczyny z naszej szkoły wydały od 100200 zł.
Czy te rzeczy są warte takiej ceny?? Czyżby chciały zostać zakupoholiczkami?
Stella

Redakcja
SZKOLNIAKA

W następnym numerze:

Wywiad z panią Irenką—
dobrym duchem naszej
szkoły

Poznamy nowych pracowników szkoły

O Świętach Bożego Narodzenia

Karolina Tomczak, Julia Jakiel, Weronika Konsur,
Paulina Sobieraj, Amelia Trębuła, Emilia Kozłowska,
Anna Skrzypczak, Stefania Ratajczak, Maja Burdzy,
Klaudia Pierucka, Kacper Michalczyk

