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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 

Przed Wami kolejny numer szkolnej 
gazetki. Zapraszamy do czytania.  

Ania Barska w Gorzowie 

Pan Dyrektor Władysław Kondras 
 w swoim gabinecie 

Szóstoklasiści na apelu   
podsumowującym zbiórkę elektrośmieci 

Cyprian 
Bartoch 
w czasie 
„Gry o 
Kraków” 

Do naszej szkoły zawitała wiosna 

Zuzia Czarnecka  
I Maja Burdzy 



AKTUALNOŚCI 
Wejście do szkoły grozi …  

odkryciem talentu 
Od kilku tygodni w naszej szkole są organizowane 
przerwy na talent. Jako pierwsza wystąpiła trzecia kla-
sa. Okazało się, że Maja, Stefcia oraz Natalka, Klaudia 
i Zuzia mają piękne głosy. Następnie wystąpiły czwar-
toklasistki z tańcem i śpiewem.  Potem zaprezentowa-
ły się uczennice klasy VB.  Weronika grała na gitarze i 
śpiewała oraz Ola, która zaśpiewała piosenki. Później 
dziewczyny z klasy VA piątej klasy zaprezentowały 
taniec oraz śpiew. Na koniec wystąpiły szóstoklasistki 
Ania i Maja z grą na instrumentach i śpiewem. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.                                                                                                                             

Paulina Sobieraj kl. IV 

Czy znamy historię naszej szkoły? 
 
Dnia 07.04.2016 r. odbył się apel z okazji 50. rocznicy „ Dębu Tysiąclecia ”. 
Można się było z niego także dużo dowiedzieć o historii szkoły. Widzieliśmy 
między innymi stare zdjęcia szkoły i informacje na jej temat. Oglądaliśmy też 
krótkie filmy. Na sam koniec klasy wybrały dwie osoby, które wzięły udział w 
quizie. Konkurs ten polegał na zaznaczeniu odpowiedniej odpowiedzi na temat 
informacji zdobytych na apelu. Wszyscy uczniowie słuchali z zaciekawieniem 
i bardzo im się podobało. 

Paulina   Sobieraj kl. IV 

Natalka, Klaudia  
i Zuzia 

Stefcia Ratajska 
zachwyciła  

swoim śpiewem  

Amelia Kręcisz i Alicja Sikorska  
odpowiadają  na pytania  

dotyczące szkoły 

We wtorek 19.04.2016.r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył 

się „8 Międzyszkolny Turniej Papieski”, w którym udział bra-

li uczniowie klas 5. Oprócz szkół z Zielonej Góry brali w nim 

udział uczniowie z Zagania i Świebodzina. Naszą szkołę re-

prezentowały uczennice kl. 5b - Anna Skrzypczak i Karolina 

Tomczak. Pytania dotyczyły ostatniej pielgrzymki Jana Pawła 

II do Polski.  Uczestnicy musieli rozpoznać miejsca, które od-

wiedził papież. Jednym z zadań było wykonanie plakatu od-

noszącego się do uczynków miłosiernych względem ciała. Ka-

rolina i Ania wybrały piąty uczynek: „Więźniów odwiedzać”. 

Plakat ten bardzo podobał się jury.  

Do wygrania konkursu zabrakło tylko 3 punktów, ale pomimo 

to konkurs był bardzo miłym doświadczeniem. Na końcu każ-

dy uczestnik dostał kremówkę oraz drobny prezent. 

Karolina Tomczak kl. V B 

Na Turnieju Papieskim częstowano kremówkami 
 

Ania i Karolina na Międzyszkolnym Turnieju Papieskim 

Karolina Tomczak i Anna Skrzypczak 
prezentują plakat 



AKTUALNOŚCI 

Ania pojechała do Gorzowa 
 

Dnia 31.03.2016 roku Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie od-
było się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów  
szkół podstawowych. Wśród wyróżnionych znalazła się też nasza uczennica 
Anna Barska z klasy VI. Ania  zdobyła tytuł laureata w konkursie z języka 
polskiego. Podczas uroczystości otrzymała od Lubuskiego Kuratora Oświaty 
Pani Ewy Rawy zaświadczenie i nagrodę.  

 Zmierzyły się  

z kronikarzem 

Dnia 31.03.2016 r. w Gimnazjum nr 1 w 
Zielonej Górze odbyło się podsumowa-
nie konkursu „Zmierz się z kronika-
rzem”. Z naszej szkoły wzięły  w nim  
udział Anna Barska i Monika Mondze-
lewska z klasy VI. Napisały legendy o 
Zielonej Górze. Czwartek okazał się 
szczęśliwym dniem dla Ani Barskiej, 
ponieważ została laureatką również tego 
konkursu.  
Gratulujemy. 

Ania wśród innych 
laureatów  

na uroczystości  
w Gorzowie 

Ania i Monika prezentują dyplomy 

Dziewczyny znalazły swoje legendy 
wystawione na holu w Gimnazjum nr 1 

NASI W  HYDROZAGADCE 

 
Nasi uczniowie  wzięli udział w Miejskim Konkursie 
Recytatorskim, który odbył się 12.04.2016 r. w Zielo-
nogórskim Ośrodku Kultury „Hydrozagadce”.  W kon-
kursie uczestniczyły: Zuzia Czarnecka, Maja Burdzy, 
Martyna Greńczuk, Weronika Konsur, Anna Barska i 
Monika Mondzelewska.  
Zuzia Czarnecka i Maja Burdzy zdobyły wyróżnienia. 

M.W. 

Weronika, Ania i Moni-
ka  na scenie Hydroza-



Z Hydrozagadki przywiozły wyróżnienia  
Rozmowa z Zuzią Czarnecka i Mają Burdzy 

                                                          

-Redakcja Szkolniaka: Jak podobało się Wam na 

konkursie? 

-Zuzia Czarnecka:: Było bardzo ciekawie. 

-Maja Burdzy:: Było dość trudno. 

-R; Jakie wiersze recytowałyście? 

-Z: Wandy Chotomskiej „Dzień dobry panie An-

derson”. 

-M: Jana Brzechwy „Chrząszcz”. 

-R: Dużo było osób ? 

-M: Było około 70 osób. 

- R: Który raz występowałyście w konkursie? 

-Z: Występowałam 1. raz . 

-M: Występowałam 2 raz . 

-R: Czy stresowałyście się przed występem? 

-Z: Tak, stresowałam się. 

-M: Nie byłam zbyt zestresowana. 

-R Czy lubicie recytować wiersze? 

-Z: Tak. 

-M: Tak, bardzo. 

-R Czemu postanowiłyście wystąpić w konkursie? 

Z: Ponieważ chciałam spróbować. 

M: Ponieważ lubię występować w konkursach i 

mam dobrą dykcję. 

-R:  Macie jakieś inne zajęcia? 

-Z: Lubię się gimnastykować i śpiewać. 

-M: Chodzę na dodatkowe lekcje śpiewu. 

-R: Dziękuję za rozmowę 

Nikola Bełza kl. 5a 
  

AKTUALNOŚCI 

NASI W  HYDROZAGADCE 

  
 Wywiad z Weroniką Konsur 

R: Grasz na gitarze, a czy grasz na jakimś innym 

instrumencie ? 

W: Tak, gram na 5 instrumentach. Tak jak wspo-

mniałaś jest to gitara, pianino, keyboard, 

bębenek oraz flet. 

R:Dlaczego zaczęłaś grać na instrumentach? 

W: Zawsze chciałam na czymś grać. Moja mam 

gra na gitarze i zawsze jej tego zazdrościłam . Po-

stanowiłam pójść na lekcję grania na keyboardzie. 

Po jakimś czasie stwierdziłam, że nauczę się grać 

na gitarze. 

R:Czy pamiętasz swój pierwszy koncert ? 

W: Mój pierwszy występ odbył się w 2014 roku na 

zakończenie projektu. 

R: Chodzisz  do szkoły muzycznej ? 

W: Nie chodziłam do szkoły muzycznej. Jestem 

samoukiem. 

R: Czym się interesujesz poza graniem na instru-

mentach ? 

W: Lubię czytać książki, lubię śpiewać, Uwielbiam 

sport: siatkówkę, lekkoatletykę. 

R: Dziękuje za udzielenie wywiadu. 

W: Ja również dziękuję. 

Anna Skrzypczak kl. V B 

Zuzia Czarnecka i Maja Burdzy przywiozły wyróżnienia   
z konkursu recytatorskiego 

Redakcja Szkolniaka przeprowadziła krótki  
wywiad dziewczynkami. 

Niżej prezentujemy rozmowę Nikoli Bełzy  
z Zuzią i Mają  



AKTUALNOŚCI 

POWITALIŚMY WIOSNĘ! 
 
Dzień Wiosny odbył się 21.03.2016.r. Uczniowie mieli tylko 3 pierwsze lekcje, 
a następnie udali się na pokaz Straży Pożarnej. Strażacy opowiadali o swojej 
pracy i pokazywali swój sprzęt do gaszenia pożarów. Następnie uczniowie prze-
szli na hol, gdzie oglądali apel przygotowany przez  dzieci należące do grupy 
„Trzymaj Formę!”. Apel wszystkim się spodobał.  Następnie klasy 4-6 udały się 
na salę gimnastyczną, gdzie   wzięły udział w zawodach sportowych. Uczniowie 
klas I-III wraz z wychowawczyniami szukali oznak wiosny na spacerze. 
Wszystkim podobał się ten sposób powitania wiosny, jednak  największym po-
wodzeniem cieszył się mecz- uczniowie kontra nauczyciele. W skład reprezenta-
cji uczniów wchodziły dziewczyny, które  reprezentowały naszą szkołę w zawo-
dach sportowych. W reprezentacji nauczycieli znaleźli się pani Ewa Kaczmarek, 
pan Arek Szakoła, pan Andrzej Nowacki.  
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z naszego „Dnia Wiosny”. 

Amelia Trębuła, Karolina Tomczak kl. V B 
Przed szkołą 

zakwitły  
żonkile 

Klasa IV bawi się z chustą.  
Wychowawczyni Pani Monika  Barska 

 pomaga swoim uczniom 

Burza mózgów w klasie V A.  
Pan Andrzej Nowacki wspiera swoich uczniów 

W  TROSCE  
O NASZĄ PLANETĘ 

Konrad Kuźmiński  
na apelu 

Niedawno w naszej szkole rozpoczęła się 

zbiórka elektrośmieci. Dnia 14.04.2015 roku 

odbył się apel podsumowujący to wydarze-

nie. Uczniowie klasy szóstej byli przebrani w 

sprzęty elektryczne i trzymali transparenty. 

Przygotowali także pytania. Za poprawne od-

powiedzi otrzymywało się nagrodę. Mogli-

śmy się dowiedzieć, ile udało nam się zdobyć 

punktów za zebrane sprzęty. Na koniec  Pani 

Marta zachęciła wszystkich do zbierania 

elektrośmieci na następną zbiórkę. 

Paulina Sobieraj 



AKTUALNOŚCI 

Czego nie  wiedzieliśmy o Krakowie? 
 
Dnia 01.04.2016r.odbyło się przedstawienie pod tytułem „Gra o Kra-
ków” w wykonaniu pana Stanisława Sielickiego, który do naszej szkoły 
zawitał już drugi raz. Za pierwszym razem przedstawienie nazywało się 
„Siedem cudów świata”.   Tym razem  zwiedziliśmy Wawel w Krako-
wie. Bawiąc się poznawaliśmy wiele faktów z historii grodu nad Wisłą. 
Były tez legendy krakowskie. Uczniowie rozgrywali zabawne konku-
rencje np. grali na trąbce. Przedstawienie podobało się wszystkim, na-
wet nauczycielom. 
 Wszyscy dobrze się bawili. 

Julia Jakiel kl. VB 

ZABAWA  Z  HISTORIĄ  W  TLE 

Julkę Błocką najbardziej 
interesowała wielka piłka 

Jakub Stefaniak jako szewczyk Dratewka 
i Julia Jakiel  krakowianka 

Kacper Dziębór i Adrian Sadło  
za chwilę będą grać na trąbce 

Kto powiedział, że rycerzami  nie  mogą 
być dziewczyny?  

Ola Krupa i Amelia Kręcisz  w rycerskich 
strojach 

Zabawa w rycerzy spodobała się również 
chłopcom 

Cyprian Bartoch 
jeszcze nie wie,  

że  wkrótce  
zostanie królem 

Król Cyprian I 

Ola i Cyprian tańczą 
 krakowiaka 

Wiele  radości  było podczas 
zabawy piłką 



AKTUALNOŚCI 

SPRAWDZIAN  
 KLAS SZÓSTYCH 

Paulina, Natalka, Klaudia i Paul są już 
gotowi do ...sprawdzianu 

 Pan dyrektor Władysław Kondras  
i Kacper Dziębór przewodniczący   
klasy  VI 6  za chwilę otworzą sejf  

i wyjmą z niego testy 

Pan Jacek Marciniak, pan Andrzej 
Nowacki, Kacper i pan dyrektor 

przy otwarciu testów 

 Przed wejściem   do klasy 

Pani Marta Rosol-
ska prowadzi 

swoją gromadkę 
„aniołków”  

na sprawdzian 

Po wylosowaniu 
miejsc  

a w oczekiwaniu 
 na arkusze testu 

Po ciężkim wysiłku umysło-
wym czas się posilić .  

Mamy przygotowały pyszne 
kanapki.   

Po posiłku czas na relaks 
na tarasie 

A przed nimi jeszcze test  
z języka angielskiego 



 

Żałuję  

że nie ma w szkole przedmiotu 

 „oglądanie filmów” 

 

Wywiad z Panem Dyrektorem  

Władysławem Kondrasem    
 

Redakcja: Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela? 

Pan Dyrektor: Zawód nauczyciela wybrałem, po-

nieważ w mojej rodzinie od kilku pokoleń ten zawód 

jest preferowany. Mój tata, babcia oraz dziadek byli 

nauczycielami i jest to taka nasza tradycja. Po drugie 

bardzo w dzieciństwie podobał mi się zawód nauczy-

ciela. Pamiętam, kiedy bawiłem się z kolegami w 

szkołę, i dlatego wybierając  zawód dla siebie posta-

nowiłem zostać nauczycielem. 

R: Czy lubi Pan pracę z dziećmi? 

P. Dyrektor: Oczywiście, że lubię pracę z dziećmi. 

W szkolę pracuję już 21 lat i każdy kolejny rok jest 

nowym doświadczeniem, jeżeli chodzi o współpracę z 

uczniami i dorosłymi. 

R: Czy jest Pan zadowolony z osiągnięć naszych 

uczniów? 

P. Dyrektor: Za każdym razem kiedy uczniowie 

zdobywają nagrody, wyróżnienia w konkursach arty-

stycznych, sportowych czy też przedmiotowych bar-

dzo się cieszę ale sobie też myślę, że tych nagród i 

wyróżnień mogło być jeszcze więcej. Zawszę dążymy 

do tego, aby być lepszym i doskonalszym. 

R: Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

P. Dyrektor: Moim ulubionym przedmiotem  w 

szkolę był język polski, ponieważ interesuję 

 się literaturą, lubię czytać książki i ubolewam nad 

tym, że w szkole nie ma takiego przedmiotu jak 

''oglądanie filmów'', bo uwielbiam też oglądać filmy. 

R: Jak Pan spędza wolny czas? 

P. Dyrektor: Najczęściej staram się spędzać wolny 

czas aktywnie, więc biegam, jeżdżę na rowerze czy 

też chodzę na salę gimnastyczną i gram tam w piłkę i 

koszykówkę. 

R: Jaka jest Pana ulubiona książka i film? 

P. Dyrektor: Ulubiona książka to ' 'Mały Książę' ' , a 

ulubionego filmu nie mam, bo za każdym razem kiedy 

oglądam film, to jestem przekonany, że to ten najlep-

szy. Jednak mam taki film, do którego często wracam 

jest to tragikomedia pt. ''Co gryzie Gilberta Grape’a?''. 

R: Czy zmieniłby Pan coś w naszej szkolę? 

P. Dyrektor: Chciałbym, aby w naszej szkolę sala 

gimnastyczna była bardziej wyposażona, aby dziedzi-

niec szkoły był bezpieczniejszy, aby zniknęły te stare 

płyty i pojawiła się nowa powierzchnia  do zabawy i 

chciałbym, aby  w naszej szkole było więcej uczniów. 

R: Dziękujemy za wywiad. 

P. Dyrektor: Ja również dziękuję. 

 

Oliwia Sanocka i Maciej Łokietek kl. V B 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

WYWIADY 



W Krainie Literatury 
To warto przeczytać... 
 
 
„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud 
Montgomery to nasza szkolna lektura. Opisuje 
życie 11-letniej Ani Shirley.  
Ale. przed tą książką Ania też miała życie. 
Wcześniejsze przygody rudowłosej bohaterki w 
swojej książce opisała Budge Wilson. Jak żyło 
się dziewczynce u państwa Thomas? Czy życie 
u państwa Hammond podobało się Ani? I w 
końcu… co działo się w sierocińcu? Wszystkie-
go dowiecie się w tej książce.  
Zachęcam do przeczytania książki Budge Wil-
son „Droga do Zielonego Wzgórza” 

Karolina Tomczak kl. V B 

 
  

To warto przeczytać...  
Chciałabym Was zachęcić do przeczyta-
nia wspaniałej książki pt. „Opowieści z 
Narnii”. Napisał ją C.S. Lewis. Są w 
niej opisane niezwykłe  przygody 
czwórki dzieci: Łucji, Edmunda, Piotra i 
Zuzanny. Wszystko zaczęło się od starej 
szafy, która prowadziła do Narnii. Na 
początku bohaterowie niespodziewanie 
trafili do tej krainy, zaś na końcu zostali 
jej władcami. Książka ta jest bardzo cie-
kawa i ma szczęśliwe zakończenie. Jesz-
cze raz polecam. 

Paulina Sobieraj kl. 4 

 
  

W szkolnej bibliotece 
znajdują się  

wszystkie części 
„Opowieści z Narnii”  

 

Moony Witcher  

„Dziewczynka  
z Szóstego Księżyca” 

 

Jest to interesująca książka, porywają-
ca czytelnika. Jestem pewna, że każdy 
da się ponieść jej wartkiej akcji. Dzie-
je się tam tak wiele, że czytelnik może 
się zgubić. Jej minusem jest brak wię-
zi przyczynowo skutkowej, ale cała 
książka jest bardzo ciekawa. 

NOWOŚĆ W BIBLIOTECE 
 

Poleca Ania Barska 

W kwietniu przypadają 50. urodziny Dębu 
Tysiąclecia, który rośnie przy naszej szkole.  
Oto fraszki napisane z tej okazji. 

 Dąb stoi tuż przed szkołą, 
Wciąż minę ma wesołą. 

Spogląda na nas przez plot, 
Śmiejąc się z naszych  figli i psot. 

 

Ania Barska, Monika Mondzelewska 

Na trawniku rośnie dąb, 
Rozgląda się dookoła, 

Po prawej tęczowych kwiatów klomb, 
Po lewej nasza szkoła. 

Ania Barska, Monika Mondzelewska 



 Uczennice z naszej szkoły brały udział w konkur-
sie „Zmierz się z kronikarzem”. Laureatką została 
Ania Barska z klasy VI. Poniżej zamieszczamy na-
grodzoną legendę.  

Kepler i Stella 

 
Dawno, dawno temu, w pięknym mieście 

otoczonym winnicami, zwanym Zielona Góra, żyła 
sobie dziewczyna o imieniu Stella. Pochodziła ze 
znamienitego rodu Scholtzów. Jej ojciec był boga-
tym właścicielem fabryki tektury w podzielonogór-
skiej Krępie. Wyróżniała się mądrością, urodą i 
dobrym sercem. Gdy akurat nie pomagała innym, 
to siedziała w swojej bibliotece czytając książki 
lub przechadzała się po parku wokół fabryki obser-
wując przyrodę. Ojciec chciał wydać córkę za bo-
gatego syna właściciela winnicy, wszak Zielona 
Góra zwana była już wtedy Winnym Grodem. 
Wówczas rodzinne fortuny połączyłyby się i mło-
dzi żyliby w dostatku i szczęściu. Dziewczyna jed-
nak sprzeciwiała się jego żądaniom. Marzyła o mę-
żu, który będzie ją kochał i rozumiał   

Wielu kawalerów ubiegało się o jej rękę, 
lecz żaden nie był w stanie zdobyć jej serca. Pew-
nego dnia do Zielonej Góry przyjechał znany uczo-
ny Johannes Kepler, którego niektórzy uznawali za 
szaleńca. Fascynował go kosmos, ruchy planet, 
teorie Kopernika i Galileusza. Szukał on miejsca 
na nowe obserwatorium astronomiczne. Przywiózł 
ze sobą mnóstwo przyrządów służących do obser-
wacji nieba, w tym skonstruowaną przez siebie lu-
netę. Zielona Góra wydała mu się idealnym mia-
stem, aby   tutaj  i  kontynuować prace nad tajem-
nicą ruchu planet. Rada miasta na cześć wielkiego 
astronoma wydała wystawne przyjęcie. Zaproszo-
no na uroczystość wszystkich znamienitych miesz-
kańców Winnego Grodu. Na uroczystym spotkaniu 
był również ojciec Stelli. Kepler zwierzył mu się, 
że poszukuje odpowiedniej wieży, z której mógłby 
obserwować niebo. Pomimo faktu, że uważał on 
wielkiego astronoma za szaleńca, zaprosił Keplera 
do swojej posiadłości. Scholtz pomyślał, że obec-
ność w jego domu znanego człowieka, jeszcze bar-
dziej rozsławi fabrykę i doda mu splendoru. Astro-
nom przyjął  zaproszenie z wielką radością. Już 
następnego dnia zjawił się w Krępie.  

Stella dowiedziała się, że ów tajemniczy 
gość to naukowiec, który nazywa się Johannes Ke-
pler. Astronom zajął pomieszczenia w wieży. Oj-
ciec dziewczyny   wydał uroczystą, powitalną kola-
cję podczas, której Stella z zapartym tchem słucha-
ła opowieści gościa o gwiazdach i planetach. Za-

pragnęła ujrzeć na własne oczy piękno kosmosu.  
Kiedy zapadła noc, a niebo rozbłysło setkami 
iskrzących się gwiazd, Kepler zaproponował 
wspólną obserwację Gwiazdozbioru Smoka i no-
woodkrytej gwiazdy, zwanej przez niego Stella 
Nova. Dziewczyna była oczarowana. Dowiedziała 
się o znaczeniu swojego imienia Stella czyli gwiaz-
da.  Następne noce spędzali na wspólnych  obser-
wacjach nieba i długich rozmowach. Podczas tych 
chwil uświadomili sobie, że łączy ich gorące uczu-
cie. Gdy ojciec dziewczyny dowiedział się o ich 
potajemnych spotkaniach, wpadł w gniew 
i wygonił Keplera ze swojej fabryki, a córkę za ka-
rę, zamknął na klucz w jej pokoju. Stella pogrążyła 
się w głębokiej rozpaczy. Nie chciała nic jeść ani 
pić i wkrótce ciężko zachorowała na tajemniczą 
chorobę. Nie pomagały żadne lekarstwa. Ukochana 
córka fabrykanta Scholtza zmarła. Zrozpaczony 
ojciec nie mógł żyć bez swojego ukochanego 
dziecka. Wyrzucał sobie, że to właśnie on był win-
ny jej śmierci. Zaczął zaniedbywać produkcję i 
wkrótce zbankrutował,  po czym z tęsknoty za uko-
chaną córką rzucił się z wieży. Od tamtej pory 
przez ponad sto lat, na fabryce ciążyła klątwa, któ-
ra zniknęła po wielkim pożarze. Do dnia dzisiej-
szego stoi w Krępie okazały budynek dawnej fa-
bryki tektury otoczony parkiem oraz dom Scholtza. 
Niejeden mieszkaniec Krępy, słyszał o północy 
tajemnicze nawoływania, dochodzące od strony 
starej fabryki. Niektórzy twierdzą, że jest to duch 
ojca Stelli, wałęsający się po parku, a smętny glos 
jest nawoływaniem pięknej córki przez Scholtza.  

Z Krępy, Kepler wyjechał do Austrii, gdzie 
dokonał wielu odkryć. Jednak pod koniec swojego 
życia, powrócił w okolice Zielonej Góry i osiedlił 
się w niedalekim Żaganiu, gdzie spędził ostatnie 
dwa lata przed śmiercią. Być może to wspomnienie 
dawnej miłości i tęsknota za Stellą przywiodły 
wielkiego astronoma w okolice Winnego Grodu.  

Aby upamiętnić obecność Johannesa Ke-

plera w Zielonej Górze, wybudowano Centrum Na-

uki nazwane jego imieniem. Częścią tego Centrum 

jest Planetarium Wenus. To właśnie tutaj każdy z 

nas może poznać tajniki wiedzy astronomicznej, 

podziwiać rozgwieżdżone niebo i dowiedzieć się 

tego, co usłyszała niegdyś Stella od samego mi-

strza Keplera 

Anna Barska Kl. VI 
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KOTY CHODZĄ  
WŁASNYMI  
DROGAMI 

 
 
 

Rozmowa z Panią Moniką Barską  
 

Pani Monika Barka opowiedziała o swoich zwierzę-
tach redaktorkom Szkolniaka Karolinie Rzepce i Emi-
lii Kozłowskiej 
 
- Jakie Pani ma zwierzątko? 
- Mamy dwa kotki. Marzę o pieski, niestety ze  
względu na częste wyjazdy nie możemy sobie na nie-
go pozwolić. 
- Jak się wabi? 
- Kotka biało-czarna wabi się Tina, a pręgowana 
Moly. 
- Od kiedy ma Pani kotki? 
- Tinka jest u nas pięć lat, natomiast Moly prawdopo-

dobnie została podrzucona i zadomowiła się w na-
szym ogródku wiosną ubiegłego roku. Była wówczas 
kotna i miała przesłodkie kociaki .Na szczęście udało 
się je oddać w dobre ręce. 
- Dlaczego postanowiła Pani mieć zwierzaka? 
- Bardzo lubię zwierzaki. Gdybym mogła, miałabym 
ich dużo więcej niż tylko dwa kotki. 
- Czy lubi Pani spędzać z nimi czas? 
- W przypadku kotków trudno mówić o spędzaniu 
czasu. Są to zwierzęta, które chodzą własnymi droga-
mi, nie lubią się dostosowywać, to do nich trzeba się 
dostosować i respektować ich upodobania i zachcian-
ki. Moly to pieszczoch, natomiast Tina ma bardzo 
skomplikowany charakter, ale obie są kochane. 
- Dziękujemy za rozmowę. 

  

NASZE  
ZWIERZAKI 

Co warto zobaczyć  w Zielonej Górze? 
Na łamach naszej gazetki chcemy  zaprezentować Wam ciekawe miejsca, któ-
re warto obejrzeć w Zielonej Górze. Jeżeli znacie takie, zachęcamy, żebyście 
opowiedzieli o nich naszym Redaktorkom.  
W tym numerze zachęcamy Was do wizyty w dwóch miejscach: planetarium i 
Café Montessori  

 Tu można  zagrać w gry planszowe 
 
W Montessori Café cyklicznie odbywają się 
warsztaty i zajęcia edukacyjne m.in. robotyka, 
astronomia, zoologia (z żywymi okazami zwie-
rząt), botanika, fizyka zawsze w praktyce, genety-
ka, chemia i inne. Natomiast w każdą niedzielę  
można usiąść z rodziną lub przyjaciółmi przy sto-
łach z grami planszowymi.  Można również  wy-
pożyczyć gry planszowe. 

M.W. 

PLANETARIUM WENUS 
 
Warto się wybrać do Planetarium Wenus. W roku 2008 kino 
zamknięto, natomiast w roku 2015, a dokładnie 22 październi-
ka, otwarto w jego podwojach Planetarium Wenus.  
Planetarium Wenus to przede wszystkim kopuła, pod którą 
pokazywane są filmy w technologii fulldome. Obraz prezento-
wany w planetarium charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 
i kątem widzenia 180 stopni. Ponadto niektóre pokazy przysto-
sowane są do projekcji w 3D. 
Filmy, które można tam zobaczyć: „Ziemia, Księżyc i Słońce”, 
„Powrót na Księżyc”, „Mała Gwiazdka”, „Ziemia, Księżyc i 
Słońce”, „Teleskop ALMA – nowe okno na świat”, „Podróż do 
miliarda Słońc”, „Nasz Wszechświat’. 

Emilka Kozłowska kl5 A, Anna Skrzypczak kl. 5B 

http://planetariumwenus.pl/repertuar/pelny-repertuar/ziemia-ksiezyc-slonce/


UŚMIECHNIJ SIĘ 

Redakcja  
SZKOLNIAKA  

 Karolina Tomczak, Julia Jakiel, Amelia  
Trębuła, Oliwia Sanocka, Weronika Konsur, 
Daria Mizioch, Nikola Bełza, Karolina Rzep-
ka, Emilia Kozłowska, Paulina Sobieraj Anna 
Barska, Maciej Łokietek, Monika Mondze-
lewska, 

 Ploteczki ze szkolnej ławeczki 
 
  W klasie V b jest dżentelmen, który chętnie pomaga dziewczynom . 
  Największe powodzenie u dziewczyn ma Sz. M.   
  W naszej szkole jest obraz Leonardo da Vinci .Dowód jest w klasie nr4  
  K.K z V b  chwali się swoją kuzynką Z .Cz. 
  K.K  to człowiek o wielu twarzach. 
 G.K często zmienia swoich wybranków sercowych . 
 Przed zajęciami siatkarskimi   dziewczyny z kl. VI samowolnie przywłaszczają sobie 
szatnię. Piątoklasistki poszukują wolnych pomieszczeń. 
  Klasa IV najbardziej lubi schody. 
  Sz. M. na przerwach lubi przytulać się do podłogi  
 B.K z kl. VI wykazał się postawą obywatelską . Gratulujemy. Tak Trzymaj! 
 Wydaje się, że A.B. z kl. VI znalazła swoja druga połówkę. A przynajmniej przestała 
szukać z powodu braku czasu. Czas woli spędzać z Sz. M. 

  

Zdjęcia do gazetki zrobili: Anna Skrzypczak, Karolina Rzepka,  
Weronika Konsur, Emilia Kozłowska, pan Robert Barski,  
pani Katarzyna Konsur, pani Małgorzata Wojciechowska 

PILNE!!! 
Poszukujemy właściciela porzuconych kanapek.  
Małe kanapeczki boją się, że nikt ich nie zje!  
Tęsknią za właścicielem.  
Redaktorzy  Szkolniaka próbują rozwiązać ta-
jemniczą sprawę.... 
Jeśli ktoś wie, kim jest właściciel kanapek, niech 
zgłosi się do Redakcji Szkolniaka. 
Nie pozwólmy ginąć smacznym kanapeczkom! 

To się nosi!!! 
 
W naszej szkole zapanowała nowa 
moda. Uczniowie noszą kolorowe 
zegarki. Można je zobaczyć u 
dziewczynek i chłopców w każdej 
klasie. 
Chcesz być modny—noś zegarek! 

  


