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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami kolejny numer szkolnej 
gazetki. Zapraszamy do czytania.  

Wieczór filmowy 

Anna Barska 
Laureatka  

wojewódzkiego konkursu  
 z języka polskiego 

Jasełka podobały się nie tylko 
szkolnej publiczności 

Pani Jolanta Guziewicz i uczestnicy 
konkursu recytatorskiego 



AKTUALNOŚCI 

WIECZÓR  FILMOWY 

Pani Kasia i pani Irena  dbały 
o to, aby wszyscy uczniowie 
mieli zmienne obuwie 

Tobiasz Dąbrowski z klasy VI odkrył 
w sobie talent łyżwiarza figurowego. 
Uważamy, ze  koniecznie powinien 
go rozwijać. Prezentował figury i jaz-
dę w skarpetkach po holu.. 

Zanim zaczął się film... 

Czwartoklasiści gotowi byli godzinę  
przed seansem 

Paulina, Klaudia, Ania, Monika 
i Jula z niecierpliwością czekają 
na film. 

 

W naszej szkole  18 grudnia odbył się wieczór filmowy. Rozpoczął 

się o godzinie 18 . Aby uczestniczyć w oglądaniu filmów, trzeba 

było dostarczyć pisemną zgodę rodziców.   

Uczestnicy obejrzeli „ Film o historii kina" oraz „ Tajemnice mo-

rza" ( „Song 0f The Sea”) Z seansu o historii kina można było do-

wiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o początkach i rozwoju kina. 

„Tajemnice morza" to film animowany o pewnej rodzinie.  Podczas 

oglądania filmów wszyscy się świetnie bawili. 

Paulina Sobieraj kl. IV 

Gotowi do  oglądania i … jedzenia. 

Przed seansem trzeba znaleźć 
wygodne miejsce,  



AKTUALNOŚCI 
JASEŁKA  

Tytuł tegorocznych jasełek to „Dlaczego ludzie nie 

chcą uwierzyć w Boże Narodzenie?".  Premiera sztu-

ki odbyła się na przeglądzie jasełkowym,  w którym 

wzięło udział dwadzieścia grup z Zielonej Gó-

ry.  Przegląd odbył się w Hydrozagadce Nasza grupa 

teatralna zdobyła tam wyróżnienie. Przedstawienie 

było bardzo ciekawe i zyskało sympatię widzów. Pró-

by były wesołe, wszyscy aktorzy żartował i śmiali się. 

Ostatni raz aktorzy zagrali w święto Trzech Króli     

w Sali Wiejskiej. 

Paulina Sobieraj kl. IV 

Pani Kasia  Konsur 
z dumą prezentuje 

nagrodę 

Na scenie pojawiły 
się anioły i diabełki 
Monika Mondze-
lewska i Weronika 
Konsur 

Szymon Mikołajewicz z klasy VA  
w otoczeniu aniołków 

Wigilia w naszej szkole 

Dawidowi, Maćkowi i Do-
miniakowi wielką radość 
sprawiło przystrajanie pier-
ników. Pani Ewie Kaczma-
rek, Weronice i Oliwii też 
podobała się ta praca. 

W klasie IV, VA i VI na stołach 
znalazły się tradycyjne, wigilijne 

potrawy. 

Pani Monika Barska  z klasą IV 

Klasa VI 
dzieli się 
opłatkiem 

Pan Andrzej 
Nowacki z 
klasą VA 



AKTUALNOŚCI 

                                  Karnawał 
 Dnia 05.02.2016r SU zorganizował szkolny karnawał. Przez pół godziny uczniowie w swoich klasach 
częstowali się słodkościami, potem tańczyli na hol. Później   odbył się  konkurs  na najlepsze przebra-
nie.. Najlepiej na imprezie  przebrana była Natalka Kempa z klasy V a. Wszyscy bawili się tak dobrze, 
że nikt nie chciał iść sprzątać klas. Mamy nadzieję, że następne imprezy będą równie udane. 

Julia Jakiel V b 

Mamy laureata! 
Anna Barska uczennica klasy VI została laureatką wojewódzkiego konkursu  
z języka polskiego.  
Znalazła się w elitarnym gronie 21 uczniów z całego województwa. Musieli 
oni zwyciężyć w konkursach szkolnych, na zawodach rejonowych uzyskać co 
najmniej 85% punktów, a potem  walczyć w konkursie wojewódzkim.  
 Aby uzyskać tytuł laureata, należało zdobyć co najmniej 90% punktów  na 
etapie wojewódzkim.  Ani to się udało. Została laureatką! 
Laureat konkursu wojewódzkiego jest zwolniony z pierwszej części spraw-
dzianu szóstoklasisty i uzyskuje najwyższy wynik -   100% . Na koniec roku   
otrzymuje ocenę celującą z języka polskiego. Jest też przyjmowany do wybra-
nej szkoły niezależnie od kryteriów naboru. 
Ani gratulujemy wielkiego sukcesu i życzymy wszystkiego najlepszego. Anna Barska kl. VI 

Dzień Języka Ojczystego 
W czwartek 25.02.2016 r. odbył się apel z okazji Dnia Języka Ojczyste-
go. Było to jednocześnie podsumowanie KMPANII  PRZECIW WUL-
GARYZMOM. 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obcho-
dzone 21 lutego. Zostało ono ustanowione przez UNESCO 17 listopada 
1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata 
oraz w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i giną-
cych. 
Następnie podsumowano KAMPANIĘ PRZECIW WULGARYZMOM. 
Nagrodzeni zostali: Anna Barska, Karolina Tomczak, Jan Ratajski, Julia 
Jakiel, Aleksandra Krupa, Weronika Konsur, Amelia Trębuła, Jakub 
Superson, Oliwia Sanocka, Amelia Kręcisz  

Amelka Kręcisz z kla-
sy VB odbiera nagrodę 

Emilka, Karolina, Weronika, Daria, Paulina Monika i Ania na apelu  
Julia Jakiel i pan Władysław 
Kondras 



AKTUALNOŚCI 

Konkurs recytatorski 
Dnia 25.02.2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski przygotowany 
przez panią Jolantę Guziewicz i panią Małgorzatę Wojciechowską.  Uczestni-
ków oceniało jury w składzie: pan Władysław Kondras, pani  Wioletta Przy-
bylska i pani Małgorzata Wojciechowska.   
W grupie młodszej I miejsce zajęła Zuzanna Czarnecka z klasy IA, II Martyna 
Greńczuk z klasy IIB, a III Maja Burdzy z klasy III.   Wyróżnienia przyznano  
Janowi Jaryczkowskiemu z klasy IA, Ewie Szurkowskiej z klasy III i Cypria-
nowi Bartochowi z klasy IIB.  W grupie starszej I miejsce zajęła Monika 
Mondzelewska z klasy VI. Na drugim miejscu znalazły się Anna Barska z kla-
sy VI i Weronika Konsur z klasy VB. Wyróżnienia przyznano Oliwii Sanoc-
kiej z klasy VB i Paulinie Sobieraj z klasy VI. 

Cyprian Bartoch  rozbawił 
wszystkich swoją  

interpretacja wiersza 
„Pomidor” 

W grupie młodszej  
zwyciężyła  

Zuzanna Czarnecka  
z klasy IA 

Zwyciężczyni w grupie starszej 
Monika Mondzelewska z kl.VI 
oraz pani Wioletta Przybylska  

i pan Władysław Kondras 

Martyna Greńczuk i Maja Burdzy  
prezentują swoje dyplomy i nagrody 

Anna Barska z klasy VI i Weronika 
Konsur z klasy VB wywalczyły 

 II miejsce 

Zuzia, Martyna, Maja, Monika, 
Ania i Weronika będą reprezen-
towały naszą szkołę w miejskim 
konkursie recytatorskim, który 
odbędzie się 12 i 13 kwietnia 
2016 roku w Hydrozagadce. 



W Krainie Literatury 
To warto przeczy-
tać… 
  

Chciałabym Was zachęcić do 

przeczytania książki pt : „ De-

tektyw Kefirek śledzi śle-

dzia".  Napisała ją Małgorzata   

Zaremba. Jest to jedna z ksią-

żek o agencie Kefirku. Opo-

wiada ona o chłopcu,  który ma 

na imię Teoś i zajmuje się 

śledztwem w sprawie zaginię-

cia pomnika. Książka ta jest 

pełna humoru,  przygód i zaga-

dek,  z którymi musi sobie po-

radzić młody detektyw.  Zaska-

kujące wydarzenia sprawia-

ją,  że chce się znać dalszy ciąg 

tej opowieści. 
  

Paulina Sobieraj kl. IV  
  

 

  
  

To warto przeczytać... 
 

 Anda to główna bohaterka 
książki „Godzina Pąsowej Róży” 
autorstwa Marii Kruger. Pewnego 
dnia po powrocie ze szkoły dziew-
czyna postanawia potajemnie wyjść 
na basen, lecz przez przypadek wy-
bija szybkę w zdjęciu żyjącej w 
XIX w. ciotki Eleonory. Dla zyska-
nia czasu przedstawia wskazówki 
starego zegara. Niestety, zrobiła to 
w złym momencie, bo w… Godzi-
nie Pąsowej Róży. Przenosi się do 

XIX wieku. Musi nauczyć się tam 
żyć, a pomaga jej w tym… ciotka 
Eleonora! 
Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie 

przygody przeżyła Anda i jak sobie 

poradziła w XIX wieku, sięgnijcie 

po książkę. Znajdziecie ja w naszej 

bibliotece. 

Karolina Tomczak kl. VB 

  
  
  

 

 Dziś prezentujemy legendę napisaną przez Maję 
Sowińską 

To miejsce kryje tajemnicę 
Dawno, dawno temu w małej wiosce pod Zieloną 
Górą wybudowano młyn, który przez wiele lat wy-
posażał mieszkańców w mąkę i chleb.  
     Szczęście jednak nie trwało zbyt długo, po-
nieważ wracająca z sabatu wiedźma nawiedziła 
młyn. Czarownica nie mogła przeżyć, że młyn daje 
tyle szczęścia ludziom. Rzuciła klątwę na właści-
ciela, którym był młody, przystojny, pracowity i 
uczciwy chłopiec o imieniu Henryk. Zaczarowała 
go w dwugłowego psa, który miał za zadanie nie 
wpuszczać nikogo do młyna. Gdy ktoś wszedł i 
spojrzał w jego straszne oczy od razu zamieniał się 
w kamienny posąg. Było wielu śmiałków, ale na-
wet im się nie udawało. Każda próba kończyła się 
niepowodzeniem.  

 Minęło dziesięć lat gdy pewnego słoneczne-
go dnia do młyna przyszła piękna, młoda dziew-
czyna o błękitnych oczach. Kiedy weszła do środ-
ka, dwugłowy pies zakochał się w jej pięknych 
oczach, tracąc w ten sposób swoją moc. Nie zwa-
żając na wstrętny wygląd potwora niebieskooka 
dziewczyna pocałowała go i tym samym cofnęła 
klątwę. Jej oczom ukazał się przystojny młody 
mężczyzna. Oboje zakochali się w sobie. Na wieść 
o tym wydarzeniu zła czarownica pękła ze złości, 
ponieważ nie mogła znieść, iż miłość pokonała jej 
klątwę. Od tamtej pory słuch o niej zaginął. Hen-
ryk z niebieskooką dziewczyną ponownie urucho-
mili młyn gdzie żyli długo i szczęśliwie wychowu-
jąc gromadkę swoich dzieci. 
     Tak oto od pięćdziesięciu lat opowiada się tą 
legendę dzieciom na dobranoc. 

 Maja Sowińska kl. VI 



Redakcja  
SZKOLNIAKA  

Karolina Tomczak, Paulina Sobieraj, Karolina Rzepka, 
Julia Jakiel, Anna Barska, Monika Mondzelewska, Oli-
wia Sanocka, Weronika Konsur, Amelia Trębuła, Anna 
Skrzypczak, Marcin Łokietek, Emilia Kozłowska   

Uśmiechnij się! 
  

♥Ploteczki ze szkolnej  ławeczki♥ 
 Uczeń kl. V b M.Ł. usilnie próbuje uciec przed swoją nową sąsiadką, która chce zdobyć jego 

serce. J 
 D.G. z kl. V b chodzi z K. Rz. z kl. V a 
 A.B. i M.M. z kl. VI  nie ustają w poszukiwaniu miłości swojego życia. Chętnych prosimy o 

skontaktowanie się z redakcją. 
 J.F. z kl. VI ma niezwykłe powodzenie u chłopaków, więc broni się przed nimi swoim zeszy-

tem-atlasem. Najczęściej obrywają A.C. i T.Z. 

 A.C. z kl. VI twierdzi, iż ostatni raz mył się miesiąc temu. J 

Cześć :)  
Nazywam się Karolina Rzepka i 
jestem uczennicą klasy 5a . Chciała-
bym opowiedzieć  o swoich zwie-
rzakach czyli rybkach. Jest tam ryba 
górami, glonojad oraz kilka mieczy-
ków. Karmię je dwa razy dziennie. 

NASZE  ZWIERZAKI 
Witajcie! 

Jeżeli chcecie opowiedzieć o swoich zwierzakach, to zapraszamy do redakcjo Szkolniaka.  
Na łamach naszej gazetki możecie zaprezentować swoich ulubieńców. W tym numerze papuga 
Moniki Momdzelewskiej i rybki Karoliny Rzepki. 

Monika ze swoją papugą. 

W następnym numerze: 
 Wywiad z panem dyrektorem Władysławem 

Kondrasem. 
 Pani Monika Barska opowie o swoim  pupilu 


