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Bartek  
na zajęciach   
wędkarskich 

Paulina  
serwuje 

Kacper  
z mistrzem 

Czwartoklasiści 
na apelu 



AKTUALNOŚCI 

Witaliśmy wiosnę 

 20 marca witaliśmy wiosnę.  Do szkoły przyjechali straża-
cy z  OSP w  Zawadzie. Uczniowie obejrzeli wóz  strażacki,             
a później pokaz rozwijania linii gaśniczej.  
 Potem uczniowie przeszli do sali  gimnastycznej. Turniej 
sportowy przygotowali: pani Ewa Kaczmarek, pan Jacek Marci-
niak, pan Arkadiusz Szakoła i pan Michał Ruciński.  Uczniowie 
skakali przez skakankę, rzucali   do kosza i układali karty.   
 W rywalizacji zwyciężyła klasa 6.  Zdobyła główną na-
grodę—dzień   bez pytania.  

Karolina Tomczak kl.4b 

 Dnia 17.04.2015r. na drugiej lekcji odbył się apel „Przyjaciele Lasu”. Na początku głos za-
brał pan dyrektor. Następnie zostały wręczone stypendia. Otrzymali je: Jakub Poczekaj, Oliwia 
Sanocka, Maciej Łokietek i Monika Mondzelewska.  
 Potem pani Mariola Halat i pani Marta Rosolska opowiedziały o nowym projekcie realizo-
wanym w naszej szkole. To „Przyjaciele Lasu”. Swoje prezentacje multimedialne pokazali: Ania 
Barska i Jakub Poczekaj. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali krótkie przedsta-
wienie. Potem przyszedł czas na rozdanie nagród w konkursach: „Wiosna bez płomieni”                  
i „Pierwsze śniadanie”.  
 Na tym skończył się apel. Według mnie uroczystość była ciekawa i wyjątkowa. 

Monika Mondzelewska kl.5 

Działo się: 
 26.03.2015r  oglądaliśmy „Cuda świata” 
 01.04.2015r. klasa 6 pisała sprawdzian. 

Trzymamy kciuki i z niecierpliwością 
czekamy na wyniki. 

 29.04.2015r. odbył się apel z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja.  Oglądali-
śmy prezentację przygotowaną przez  
panią Ewę Kaczmarek i słuchaliśmy pio-
senki  przygotowane przez pana Michała 
Rucińskiego. 

 30.04.2015r.  był  Dzień Zdrowia. Oglą-
daliśmy przedstawienie , które wraz z 
uczniami przygotowała pani Marta Ro-
solska.. Graliśmy w kosza, główkowali-
śmy w turnieju i  przygotowywaliśmy 
potrawy. Konkurs na najładniejszy stół 
trzeci raz z rzędu wygrała klasa 6. 

Dziewczyny tez są   
w OSP. Oto Monika               
i Karolina 

PRZYJACIELE  LASU Emocje na turnieju 

Nasi stypendyści 



 

   

WYWIADY 

 

W naszej  szkole działa Klub Moczykija. 
W tym numerze SZKOLNIAKA przed-
stawiamy wywiady z opiekunami kółka  
i uczestnikami zajęć.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubię wędkować,  

łączę pracę z przyjemnością 
Wywiad z panem Arkadiuszem Szakołą 

 

R. Jak powstał klub '' Moczykija''? 

P.A. Klub  powstał z inicjatywy pani Marzeny Bil-

skiej oraz jako kontynuacja szkółki wędkarskiej pro-

wadzonej przez pana  Krakowiaka 

R. Dlaczego pan został opiekunem klubu? 

P.A. Ponieważ uznałem, że może to być ciekawe do-

świadczenie oraz sam lubię wędkować ,więc jest              

to połączenie przyjemności z pracą. 

R. Ile dzieci chodzi na zajęcia? 

P. A. Na zajęcia uczęszcza 20 dzieci. 

R. Ile miał pan lat kiedy dostał pierwszą wędkę? 

P. A. Chyba 5. Była to wędka zrobiona z kija bambu-

sowego. 

R. Gdzie pan łowi? 

P.A. Całe życie łowiłem w stawach i jeziorach. Dopie-

ro od 3 sezonów łowię  na Odrze. 

R. Czy lubi pan wędkować? 

P.A. Oczywiście, jest to bardzo przyjemne hobby. 

R. Od ilu lat pan wędkuje? 

PA.. Wędkuję od 23 lat. 

R. Jakie jest pana hobby poza wędkowaniem? 

P.A. Muzyka ,sport i języki obce. 

R. Z kim pan poszedł pierwszy raz na ryby? 

P.A Wraz z tatą ,dziadkiem i bratem. 

R. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

Oliwia Sanocka, Weronika Konsur kl.4b 

                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOJĄ PASJĄ  
JEST WĘDKARSTWO 

Wywiad z panem Andrzejem Nowackim 
 

R-Dlaczego został pan opiekunem Klubu Moczyki-
ja? 
A.N.-Jak wszyscy wiecie, niedaleko przepływa Odra, 
wokół są oczka wodne  i z tego co wiem, wielu           
z Was wędkuje.  Moją pasją jest wędkarstwo i chcia-
łem przekazać Wam, młodym wędkarzom to, co już 
sam umiem. 
R-Kto nauczył pana łowić ryby? 
A.N.-Moje pierwsze wyprawy na ryby były w towa-
rzystwie męża mojej siostry i tak naprawdę, on mnie 
zachęcił do wędkowania. 
R-Jaką rybę najbardziej Pan lubi jeść ? 
A.N.-Szczególną sympatią kulinarną darzę ryby mor-
skie. Nie jem ryb, które łowię, ponieważ nie lubię ich 
zabijać. 
R-Gdzie  najczęściej  jeździł Pan na ryby ? 
A.N.-Najczęściej jeżdżę nad Odrę, na główkę nr.8, 
wędkowałam też na Bobrze i okolicznych jeziorach . 
R-Czy złowił Pan już jakąś dużą rybę ? 
A.N.-Moją rekordową rybą  był leszcz, o długości 58 
cm i wadze 2 kg . 
R.-Kiedy Pan dostał swoją pierwszą wędkę? 
A.N.-Pierwszą wędką był rosyjski spinning, ważył 
prawie tyle co ja  I lepiej się na niego patrzyło niż ło-
wiło. Miałem  wtedy 11 lat                                 
R-Dziękujemy za wywiad. 

Daria Mizioch, Julia Jakiel kl.4b 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 



W Krainie Literatury 
To warto przeczy-
tać... 

 

 Książkę „Nie dajmy się 
dorosłym” napisał Pete Johnson. 
 Opowiada ona o chłopcu, 
który ma na imię  Arhie. To trzy-
nastolatek, który zachowuje się   
jak czterdziestoletni mężczyzna 
oraz o Mirandzie - klasowej bun-
towniczce.  
 Gdy do szkoły przyjechał 
nowy nauczyciel—Pan Dzwonek, 
Archie stara się mu zaimponować, 

a Miranda mu podpada.  
 Tata głównego bohatera 
poznaje Cheryl, która wywraca 
świat  chłopca „do góry nogami”. 
Miranda po napisaniu listu do 
Ciotki Roztropki z działu porad w 
magazynie „WOW!” uświadamia 
sobie, ze powinna pomóc koledze. 
Razem przeżywają niezwykłe 
przygody. 

Karolina Tomczak 
  

 

  
  

Życie 
Życie jest jak puzzle 
Z  strony układamy 
Obmyślamy  ruch 

Nieraz się w tym potykamy 
Inny element dostawiamy 
Gdy okażesz się wytrwały 

Finał będzie doskonały 
Plansza życia się ułoży 

Całość piękny obraz stworzy 
Będziesz życiem zachwycony 
W swej radości niezmierzonej. 

Natalia Gierulska kl.4b 

Moja szkoła 
Moja szkoła jest kochana, 

Wszystkie dzieci woła z rana. 
Gdy pędzę na lekcje, 

Mijają obiekcje. 
Weronika fikołki fika, 

A Karolina 
To mądra dziewczyna. 

Kacperek jest jak wiaterek, 
Ciągle w obłokach buja. 

Z kartkówki na dobry wynik 
Liczy Dominik. 

W szkole  każdy przedmiot jest 
ciekawy, 

Uświadamia ważne sprawy. 
Nauczyciele fajni są, 

Nauczyć czegoś nas chcą. 
Taką właśnie szkołę mamy, 

Bardzo o nią dbamy i kochamy. 
Oliwia Sanocka kl.4b 

Smuteczek 
W tym małym domku na skraju lasu 

gdzieś wśród zielonej gęstwiny 
mieszka samotny, malutki ptaszek 

zupełnie bez rodziny. 
 

Ma żółte piórka, brązowy brzuszek 
a w małej główce  poplątane… 
Serce mu wciąż wyznacza rytm 

tęsknoty oszalałej. 
 

Nie płacz już mały 
me serce przy tobie 

wciąż bije jak szalone. 
 

Wyszłam na chwilę   
Zobaczyć... 

Co tam się dzieje za domem. 
Weronika Konsur kl.4b 

 
Wiosna 

Kiedy wiosna wreszcie przychodzi, 
to ostra zima sobie odchodzi. 
Ptaki, kwitną pąki, drzewa, 
wszystko wokół  śpiewa. 
Zwierzęta ze snu się budzą, 
dzieci w końcu się nie nudzą. 
Świeża trawa się zieleni, 
promykiem słońca się mieni. 
Wszystko wkoło pięknie kwitnie, 
sroga zima na dobre zniknie. 
Już bociany z podróży wracają, 
dla rodziny gniazda budują. 
Wiosna zostanie z nami przez chwilę, 
spędzimy z nią czas chętnie i mile. 

Daria Mizioch kl.4b 
 

Kot 
Bystre oczy, wąsy długie, ogon aksamitny, 

Umysł ma wybitny. 
My go z przymilności znamy 

I pupilkiem nazywamy. 
Kiedy w łóżkach o migdałach śnimy, 

On się czai na  zwierzynę. 
„Małe ciało, serce wielkie” - motto jego takie, 

Lecz gdy przyjdzie „co do czego” 
Mruczy na kanapie. 

Karolina Tomczak kl.4b 



Wieści z boiska 

Walczyli do końca 

 9 Kwietnia 2015 roku nasza drużyna piłkarska,            
w składzie: Tobiasz Dąbrowski, Tomasz Zamojski, Ad-
rian Czubacki, Dominik Błocki, Kacper Dziębór, Martin 
Dziębór, Tomasz Podlak, wzięła udział w Finale Woje-
wódzkim XV edycji Turnieju ,,Z podwórka                   
na stadion"  o puchar Tymbarku.  
Zagraliśmy dwa mecze. Ze Sławą nie było łatwo i prze-
graliśmy 2:1. Drugi mecz z Iłową pozwalał nam przez 
chwilę myśleć  o awansie. Na początku prowadziliśmy 
2:0 po dwóch bramkach Marcina Jarowicza, co sprawiło 
nam wiele radości. Niestety nasi rywale ruszyli                  
do ataku i zaskakując nas wyrównali wynik. My nie 
poddawaliśmy się  i odpieraliśmy ich ataki. Końcówka 
meczu należała  do naszych przeciwników i mecz za-
kończył się naszą przegraną 4:3, To oznaczało tylko jed-
no –  nie udało się.  
Ale my, jak na prawdziwych sporowców przystało                  
za rok będziemy walczyć  o  awans. 

Tomasz Zamojski kl. 5 

Nasza dzielna drużyna: Tomek, 
Adrian, Marcin, Kacper, Tobiasz,  

 

 Dnia 17.04.2015r o godz.9.30 nasza szkolna dru-
żyna piłkarska wyjechała na zawody do Sulechowa.    
W drużynie grali uczniowie klas 6 i 5 Dominik Kowalo-
nek , Dominik Błocki, Adam Gabryel,  Marcin Czarnec-
ki, Tobiasz Dąbrowski, Marcin Jarowicz, Tomek Za-
mojski, Martin  Dziębór  i Adrian Czubacki. Awanso-
wali dalej po zaciętych meczach z drugiego miejsca. Na-
stępny turniej jest już wojewódzki. Chłopcy będą wal-
czy w półfinale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Nasi 
piłkarze wrócili do szkoły szczęśliwi. Redakcja Szkol-
niaka życzy im powodzenia. 

Adam Gabryel kl.6 

Będą grać w zawodach  
wojewódzkich 

Po meczu 



Wieści z boiska 

 

 W naszej szkole sport uprawiają i odnoszą sukce-
sy nie tylko chłopcy. Dziewczynki z klasy 5 i 6 były             
w Drzonkowie na turnieju piłki siatkowej. W drużynie 
znalazły się: Natalka Niżnikowska, Paulina Dziurla, 
Klaudia Wójtowicz i Natalia Brut.  Zamieszczamy rela-
cję z tego wydarzenia napisaną przez uczestniczkę za-
wodów Paulinę Dziurlę.  
 Miały odbyć się zawody z piłki siatkowej. My, 
dziewczyny byłyśmy szczęśliwe, że weźmiemy w nich 
udział. Przygotowywał nas pan Jacek Marciniak, a poje-
chał z nami jako opiekun pan Andrzej Nowacki. 
 Po przyjeździe do Drzonkowa najpierw oglądały-
śmy inne drużyny, Grałyśmy ze SP nr 11. Wygrałyśmy 
ten mecz dwoma setami. Pan Andrzej bardzo nas dopin-
gował. Potem zagrałyśmy z SP nr 22. Również zwycię-
żyłyśmy. Niestety kolejne dwa mecze przegrałyśmy. 
Byłyśmy smutne, ale  pan Andrzej powiedział nam,                   
że grałyśmy bardzo dobrze. Zajęłyśmy 3 miejsce.  

Paulina Dziurla kl.5 

Nasze siatkarki  
w Drzonkowie 

SPOTKANIE Z MISTRZEM 

 28.04.2015r. naszą szkołę odwiedził 
Lucjan Błaszczyk. 
 Lucjan Błaszczyk to polski tenisista 
stołowy. Członek kadry narodowej i olim-
pijskiej mężczyzn w Polsce w tenisie sto-
łowym. Jest  jednym z najbardziej utytuło-
wanych polskich tenisistów.  
 Uczniowie mieli możliwość obejrze-
nia gry sportowca,  Tenisista pokazywał 
również sztuczki: odbijał piłeczkę nogą, 
głową a nawet brzuchem. 
 Następnie można było zagrać z pa-
nem Błaszczykiem. Odważnymi okazali 
się Tobiasz Dąbrowski, Kacper Mizioch, 
Patryk Kleszcz , Bartek Krakowiak i Ad-
rian Czubacki.. 
 Spotkanie sprawiło uczniom wiele 
radości. 

Karolina Tomczak kl.4b 
 

 Gotowe do meczu 

Patryk z mistrzem 

      Kacper gra z panem Lucjanem Błaszczykiem 



Redakcja  
SZKOLNIAKA  

 Karolina Tomczak, Julia Jakiel, Weronika 
Konsur, Daria Mizioch, Amelia Trębuła, Filip 
Wielemberg, Dawid Pierucki, Adam Gabryel, Mo-
nika Mondzelewska 

Uśmiechnij się! 
  

♥Ploteczki ze szkolnej  ławeczki♥ 
 Sz.W. z IVB bardzo lubi A.S. 

 M.Ł z IVB spędza  więcej czasu z A.K i A.S. . z kl. IVA . Może próbuje je w sobie rozko-
chać?♥   

 .K.K. z IV B okazał się dżentelmenem. Z narażeniem życia rzucił się ratować piórnik koleżan-
ki. 

 Kuba z IV klasy rysuje serduszka na lekcji polskiego i pisze wiersze, może się zakochał?   A 

w kim, dowiecie się w  nastepnym  numerze. 

 Uczeń z klasy IV je ZIELONY brokat.  Marzy, aby zostać ufoludkiem? 

 Cała nasza szkoła gra w MSP. Może powstanie fanklub? 

 Szymon z IV klasy zachwyca nową fryzurą. Czyżby chciał zaimponować swojej dziewczy-

nie?  Uwaga!  W naszej szkole będzie sprawdzana czystość w szafkach. 

 Adrian z V klasy desperacko szuka dziewczyny. (nawet w pierwszej klasie). 

 

  
Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

-Dlaczego? - pyta się mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach.      

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

- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij! 
  

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwu-

je Jasia, wreszcie mówi: 

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 

- Ale jak? 

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje pieniążki. 

Jasiu zwraca się do dziadka: 

- Czemu tak mało? 

Zakwitły na wiosnę 
Jesienią sadziliśmy żonkile. 
Teraz kwitną przed szkołą. 


