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Wywiad z Anią Barską przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
O Przyjaciołach Lasu
Wywiad z panem Arkadiuszem
Szakołą opiekunem SU
Mikołajki na sportowo
O Kampanii przeciw wulgaryzmom
Co warto przeczytać?
Pan Arkadiusz Szakoła
O zabawie andrzejkowej
Zwycięzcy szkolnych konkursów przedmiotowych
Ania
Barska

Tak się bawiliśmy na
zabawie andrzejkowej

AKTUALNOŚCI
Wakacyjnych wspomnień czar
Obóz artystyczny w Łagowie trwał 5 dni. Rozpoczął się 17.08.2015 roku, a zakończył 21.08.2015 roku. Podczas tego obozu mieszkaliśmy w ośrodku " Defka". Ośrodek jest
wspaniały. Pokoje były 2,3 i 4- osobowe. Na drugi dzień każdy pokój wymyślał nazwę
i wykonywał wizytówkę. Oprócz wizytówki pokoju mieliśmy spotkanie z malarką i malowaliśmy wymarzoną Nibylandję. W czasie tego wspaniałego obozu chodziliśmy też na lody, do
sklepu, na wycieczki, płynęliśmy łódką. Oprócz tych atrakcji mieliśmy zajęcia teatralne i taneczne. W Łagowie Lubuskim jest oczywiście jezioro, więc prawie codziennie chodziliśmy
się tam kąpać. Oprócz opisanych tutaj zajęć robiliśmy jeszcze wiele innych rzeczy. Podsumowując ten obóz był najlepszy na świecie. Wróciliśmy do domu z walizkami pełnymi wspomnień.
Paulina Sobieraj kl. IV

PRZYJACIELE LASU
W naszej szkole 30.11.2015.r. na odbyło się podsumowanie projektu „Przyjaciele Lasu” prowadzonego przez Panią Martę Rosolską oraz Panią Mariolę Halat. Brały w nich udział uczniowie klas 2, 3
oraz 5.
Zajęcia trwały od marca 2015 roku, do listopada 2015 roku. W tym czasie dzieci były na różnych wycieczkach. Między innymi: pływały galarami, sadziły las, pojechały do Zoo we Wrocławiu oraz do
Centrum Przyrodniczego i Planetarium im. J. Keplera na film „Życie i twórczość Keplera”. Wszyscy
miło wspominali ten czas. W poniedziałek na piątej lekcji uczniowie zaangażowani w projekt wzięli
udział w przedstawieniu pt. „Leśnie Opowieści”. Występ nagrodzili brawami uczniowie i goście, którzy przybyli, aby zobaczyć, co „przyjaciele lasu” zrobili przez ten rok. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej uczestnicy projektu dostali od organizatorów małe drzewka.
Karolina Tomczak kl. V B

Działo się:

Przez chwilę w naszej szkole
mogliśmy się poczuć jak na
poligonie. Pani Ewa Kaczmarek zorganizowała przymierzanie mundurów.
W wojskowych strojach, czapkach i hełmach prezentowaliśmy się wspaniale!

Emilia i Patrycja

Jakub Stefaniak chciałby poznać
smak wojskowej grochówki

AKTUALNOŚCI
Śpiewały po angielsku
2.12.2015 r. 3 uczennice z naszej szkoły pojechały na konkurs piosenek „Golden Oldies”. Były to:
Anna Barska, Maja Sowińska oraz Weronika Konsur. Długo przygotowywał je Pan Arkadiusz Szakoła.
Ania i Maja zaśpiewały „Let it be” z repertuaru zespołu The Beatles i zajęły 3 miejsce, a Weronika za piosenkę Whitney Huston otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy!
Karolina Tomczak KL. V B

Ania, Weronika i Maja—nasze muzyczne
talenty.
Przecież wejście do naszej szkole „grozi”
odkryciem talentu!

ZWYCIĘŻYLI W SZKOLNYCH
KONKUESACH
W listopadzie odbyły się szkolne konkursy przedmiotowe.
Do II etapu czyli konkursu rejonowego z języka polskiego
zakwalifikowali się: Anna Barska, Monika Mondzelewska,
Karolina Tomczak i Jan Ratajski. Z języka angielskiego
najlepiej napisali: Monika Mondzelewska, Maciej Łokietek
i Jan Ratajski. Z matematyki reprezentować nas będą Anna
Barska i Monika Mondzelewska. Tajniki przyrody zgłębił
Janek Ratajski. Szkolny etap konkursu z historii wygrali:
Karolina Tomczak, Jan Ratajski oraz Jakub Poczekaj.
Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych
etapach.

Karolina, Monika, Ania, Maciek, Janek
i Kuba pojadą na zawody rejonowe

Rozmawiali z Keplerem!
20.11.2015 klasy V pojechały do Planetarium im. Keplera. Zanim weszły na seans, mogły zobaczyć,
ile ważą np. na Marsie, obejrzeć z bliska planety, a nawet porozmawiać z Keplerem! Następnie weszły do „Jaskini Światła”, gdzie uczniowie mogli wykonać doświadczenia związane ze światłem. Po
wyjściu z „Jaskini” weszli do sali, w której wyświetlany był film. Dowiedzieli się z niego wielu ciekawych informacji o astronomii. Pod koniec wycieczki mogli zjeść w kawiarni i obejrzeć kawałki
meteorytów, a nawet ich dotknąć!
Anna Skrzypczak, Karolina Tomczak kl. VB

AKTUALNOŚCI
BAWILISMY SIĘ NA
ANDRZEJKACH
Dnia 28.11.2015 roku w naszej szkole odbyła się zabawa
andrzejkowa. Na samym początku wszystkie klasy udały
się do swoich wychowawców, aby skosztować słodkiego
poczęstunku. O godzinie 18 wszyscy poszli do salonu
wróżb, który został przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem pani Katarzyny Konsur.
Wszyscy chwalili wystrój. Wróżbitów i wróżek było aż
siedmioro. Nie tylko uczniowie sobie wróżyli, nauczyciele
także. Następnie uczniowie wrócili na hol, gdzie tańczyli
do muzyki przygotowanej przez Monikę Mondzelewską
Było bardzo wesoło i miło.
Weronika Konsur, Oliwia Sanocka Kl. VB

Na zabawie andrzejkowej nie mogło
zabraknąć salonu wróżb.

Tak walczyła IV klasa

Dni a4.12.2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole „Mikołajki n
sportowo”.
Pierwsze trzy lekcje odbyły się bez zmian. Na czwartej obejrzeliśmy przedstawienie klasy II a „Prawdziwa opowieść o świętym
Mikołaju”. Ich gra wywarła na nas wielkie wrażenie. Podziwiamy
ich talent.
Kolejna lekcja to rozgrywanie różnych konkurencji przygotowanych przez pana Arkadiusza Szakołę i Andrzeja Nowackiego. Był
quiz o szkole, rzut samolotem z papieru i układanie domku z kart.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Następnie klasy IV, V a, V b i
VI rozegrały decydujące starcie w grze w dwa ognie. Pierwsze
miejsce zajęły klasy: V a, V b i VI. To był wspaniały dzień
Weronika Konsur, Oliwia Sanocka kl. V B

Mali aktorzy
zachwycili
publiczność

Na szkolnym holu stanęła
choinka . Ozdoby wykonały
dzieci pod czujnym okiem
pani Ady .
Czujemy już magię
zbliżających się świąt?

WYWIADY
Na początku roku szkolnego odbyły się wybory na
opiekuna i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nowym opiekunem został pan Arkadiusz Szakoła, a przewodniczącą Anna Barska Redakcja Szkolniaka przeprowadziła wywiady z panem Arkiem i
Anią.

R. Jak się pan poczuł, kiedy dowiedział się, że zostanie opiekunem Samorządu Uczniowskiego?
A. Sz. Bycie opiekunem samorządu uczniowskiego to
jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Bardzo się z tego
powodu ucieszyłem, że uczniowie zaufali mi kolejny
raz i mam nadzieję, że jakoś z tym samorządem będziemy współpracować na tyle dobrze że szkoła będzie wspominać ten samorząd jako samorząd, który
działał i pracował na rzecz szkoły, a ja będę tylko takim cichym opiekunem, którego widać nie będzie, a
wszystko będą robić dzieciaki.
R. Co zamierza pan zrobić jako opiekun?
A. Sz. Jako opiekun mam zamiar przede wszystkim
mobilizować uczniów, którzy są w samorządzie do
pracy na rzecz szkoły. Żeby organizowali fajne imprezy, żeby nie bali się pomysłów, które mają i żeby czuli się dobrze.
R. Dziękuję za wywiad.
Oliwia Sanocka kl. V B

Grał na perkusji
w zespole rockowym
Wywiad z panem Arkadiuszem Szakołą
R. Jaki przedmiot szkolny najbardziej pan lubił?
A. Sz. Nie będzie niespodzianką, że moim ulubionym
przedmiotem był język angielski oraz W-F.
R. Jakie było pana hobby w wieku 11 lat?
A. Sz. W wieku 11 lat moim hobby była muzyka. Grałem na perkusji w zespole rockowym i to zajęcie kultywuje do dziś. Oprócz tego lubiłem pograć w piłkę
nożną i koszykówkę.
R. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w bajce i
ma pan do dyspozycji 3 życzenia, które możemy
spełnić. Jakie by pan wybrał?
A. Sz. Bardzo trudne pytanie... Więc moim pierwszym życzeniem jest, żeby wszyscy w mojej rodzinie
byli zdrowi. Drugie, żeby nie było wojen na świecie i
trzecie życzenie, żebym mógł codziennie takie 3 życzenia wybierać.
R. A teraz trochę o świętach. Jaka jest pana ulubiona potrawa wigilijna?
A. Sz. Moją ulubioną potrawą są pierogi.
R. Co chciałby pan dostać pod choinkę?
A. Sz. W tym roku chciałbym dostać nową torbę sportową i jakieś gadżety wędkarskie, bo tego nigdy za
mało.
R. Jakby wyglądały pańskie wymarzone Święta
Bożego Narodzenia?
A. Sz. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia
wyglądałyby tak, żeby cała rodzina siedziała przy stole, świeciłaby choinka, w kominku paliłby się ogień,
pod choinką oczywiście mnóstwo prezentów z moim
imieniem, a za oknem prószyłby śnieg.

Lubię aktywnie spędzać czas

Wywiad z Anią Barską
R. Dlaczego kandydowałaś na stanowisko przewodniczącego SU?
A. B. Chciałam zmienić życie uczniów naszej szkoły
na lepsze.
R. Jak się czułaś w trakcie liczenia głosów?
A. B. Na pewno było napięcie.
R. Co czułaś, gdy dowiedziałaś się, że właśnie Ty
jesteś przewodniczącą naszej szkoły?
A. B. Radość, byłam szczęśliwa, że moi koledzy i koleżanki obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem.
R. Czy zrealizowałaś już wszystkie swoje pomysły?
A. B. Nie, ponieważ mam ich jeszcze wiele, ale
znaczną część już udało mi się wcielić w życie.
R. A teraz poza sprawami szkolnymi. Co lubisz robić w wolnym czasie? Jakie jest Twoje hobby?
A. B. Układam plan działania SU. A tak na serio, to
lubię śpiewać, tańczyć i na ogół aktywnie spędzam
czas. Nie potrafię usiedzieć na miejscu.
R. Co planujesz zrobić w najbliższym czasie?
A. B. Na pewno zorganizuję dyskotekę walentynkową, a co będzie dalej, to zobaczymy.
R. Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Monika Mondzelewska

W Krainie Literatury
To warto przeczytać…

Książka „Dynastia Miziołków” autorstwa Joanny
Olech opowiada o chłopcu,
do którego przylgnęło
przezwisko Miziołek, a to
wszystko przez pewien
wierszyk. Książka została
napisana w formie dziennika. W 1996 .r. została

uznana za Dziecięcy Bestseller Roku. Fragment
‘dziennika” znajdziecie w
podręczniku do języka polskiego dla klas 5.
Karolina Tomczak

W naszej szkole w październiku zaczęła się KAMPZNIA PRZECIW
WULGARYZMOM.
W naszej gazetce prezentujemy
wiersze napisane przez uczennice
klasy VB i VA.

Wulgaryzmy – rzeczy złe,
Każdy o tym wie.
Mimo stresu, mimo złości,
Rozczarowań i radości
Lepiej pomiń je!
Lecz niestety tak to bywa,
Każdy czasem ich używa.
Na to pewną mam poradę,
Przyjmij sobie tę zasadę,
Że gdy jakiś chcesz powiedzieć,
Musisz o tym wiedzieć,
Że w oczach innych ten wartość ma,
Kto powstrzyma się od przeklinania.
Małgorzata Kućko kl. V A

Do czytania książek zachęcać
Was będą w tym roku Karolina
Tomczak z klasy V B i Paulina
Sobieraj z klasy IV.
Paulina w tym roku dołączyła
do Redakcji Szkolniaka.

To warto
przeczytać…

Chciałabym Was zachęcić
do przeczytania książki "
Magiczne Drzewo. Czerwone Krzesło". Została ona napisana przez Andrzeja Maleszkę. Jest to pierwszy tom
z pięciotomowej serii
"Magiczne Drzewo". Była
nagrodzona jako książka
roku. Opowiada o rodzeń-

stwie, które spotkało wiele
niesamowitych przygód z
powodu znalezienia czerwonego krzesła. Książkę
"Magiczne Drzewo. Czerwone Krzesło" warto przeczytać, ponieważ są w niej
opisane fantastyczne przygody. Gdy przeczyta się fragment, chce się poznawać
dalszy ciąg tej niezwykłej
powieści.
Paulina Sobieraj kl. IV

-Nie obrażaj się już dłużej! Bo wypłaczesz
wszystkie łzy!
-Powodem mojego smutku jesteś właśnie ty!
-Wiesz, że ja nie chciałam! Wcześniej nikogo
nie obrażałam!
-Teraz jest inaczej! Ja przez ciebie płaczę!
-Nie chcę, żebyś się gniewała, już nie będę obrażała…
-Dobrze teraz ci wybaczę…Już nie płaczę…
Tak to się skończyło. Całkiem miło.
Karolina Tomczak
Język polski ,twój ojczysty szanuj go przede wszystkim
Zamiast przeklinania, naucz się gotowania
Pyszne ciasta oraz babeczki lepsze są niż brzydkie ploteczki
Język polski super rzecz ,przeklinanie idzie precz
Im bardziej dzieci przeklinają, tym mniej lubiane się stają
Wulgaryzmy sławy nie dają, lecz Cię tylko pogrążają
Przeklinanie nie chodzi w parze z dobrym zachowaniem
Nie przeklinaj mój kolego, bo dobre wyrażenia to nic złego.
Oliwia Sanocka, Amelia Trębuła, Daria Mizioch, Weronika
Konsur

Uśmiechnij się!





♥Ploteczki ze szkolnej ławeczki♥
Sz. M. podkochuje się w W.K.
O.K zakochała się w M.Ł
Podobno w klasie VA ukrywa się książę.

Przedstawiamy
Redakcję SZKOLNIAKA:

Karolina Tomczak, Weronika
Konsur, Oliwia Sanocka, Amelia
Trębuła, Anna Skrzypczak, Daria
Mizioch, Paulina Sobieraj.

W tym roku dołączyła do nas
Paulina Sobieraj z klasy IV.
Serdecznie witamy!

Redakcja SZKOLNIAKA
Życzy wszystkim Czytelnikom
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego 2016 Roku

