
Gazetka  
Zespołu Edukacyjnego nr 8  w Zielonej Górze 

 
Nr 10 / 2016-17 

grudzień 

 

 

W tym numerze: 
 

 Mikołajki 
 W Krainie Świętego Mikołaja  
 W fabryce bombek 
 Przedszkolaki w sali  zabaw 
 Nasze szkolne kolędowanie 
 Wywiad z cheerleaderką Stelmetu 

panią Darią Bąk 
 Wywiad z przewodniczącą SU We-

roniką Konsur 
 O konkursie z języka angiel-

skiego 
 Debiut cheerleaderek 
 Nowy wiersz Jakuba Pocze-

kaja 
  

  

WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami świąteczny numer szkolnej 

gazetki. Zapraszamy do czytania.  

Przy wigilijnym stole, 

Łamiąc opłatek święty,  

Pomnijcie, że dzień ten radosny 

W miłości jest poczęty; 

 

Że, jako mówi wam wszystkim 

Dawne, prastare orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą 

Bóg w waszym domu zasiądzie. 

J. Kasprowicz 

WESOŁYCH 
ŚWIĄT 



AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI 

 

Mikołajki  i nasz Święty Mikołaj 
 

Dnia 6 grudnia 2016r.  przybył do nas pewien gość. Był to święty Mikołaj! Re-
dakcja Szkolniaka, dowiedziała się że nasz Mikołaj byłby u nas wcześniej, gdy-
by…  Jako wymówkę za spóźnienie podał odwiedzenie grzecznych dzieci. W 
każdym razie Mikołaj chodził po klasach rozdając prezenty.  Wraz ze swoimi 
pomocnicami, czyli Śnieżynkami i z swoim reniferem chodzili także po przed-
szkolu. Uczniowie bardzo się ucieszyli widząc gościa. Istnieję plotka że Mikołaj, 
aby nie zobaczyły go dzieci ukrywał się w szatni męskiej. Tak naprawdę, dzieci 
go nie szukały, za to bardzo im się podobały grane na przerwach  piosenki świą-
teczne. Jak można zauważyć, każdy uznał ten dzień za wspaniały oraz radosny. 

Neko 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ  

Mikołaj, Śnieżynki i renifer odwiedzili 
przedszkolaków. 

W taki dzień nawet pan Dyrektor zakłada 
czapkę Mikołaja :) 

Mikołaj pytał, czy dzieci były 
grzeczne 

Mikołajki  przedszkolaków 
 
Święty Mikołaj odwiedził nasze przedszkole. Dzie-
ci otrzymały od niego list, z którego miały dowie-
dzieć się, jaką niespodziankę dla nich przygotował. 
Okazało się, że jest to wyjazd na salę zabaw. Gdy 
dotarły na miejsce musiały wysłuchać regulaminu, 
by po chwili móc się bawić. Gdy zabawa się skoń-
czyła, dzieci dostały tatuaże. Pociechy zgodnie 
stwierdziły, że to był wspaniały prezent. 

Karolina Tomczak, Bartłomiej Tomczak 



AKTUALNOŚCI 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ  

Nawet Mikołaj korzysta z pomocy naszej 
pani Irenki! 

Uczniowie klasy II A otrzymali prezenty 
od Mikołaja 

I bardzo się z nich cieszyli 

Mikołaj nie zapo-
mniał tez o dzieciach  

z I klasy Odwiedził pierwszaki  
i ich wychowawczynię 
panią Jolę Guziewicz 



AKTUALNOŚCI 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ  
Mikołajki w czwartej klasie 

 

Dnia 6XII.2016r. odwiedził nas Św. Mikołaj. Towarzyszyły mu 
Śnieżynki i renifer. Odkrywając rąbek prawdy należy przyznać, że 
w Mikołaja wcielił się Maciek Łokietek a w Śnieżynki - Oliwia Sa-
nocka i Anna Skrzypczak. Nasza przewodnicząca szkoły zmieniła 
się w... renifera! Klasa IV świętowała w sali matematycznej. Po 
wejściu tam wszyscy zauważyli, że Święty Mikołaj już raz odwie-
dził tę klasę. Nikt nie spodziewał się jednak, że odwiedzi ją jeszcze 
raz. W paczkach można było znaleźć między innymi: soki, chipsy, 
herbatniki, kalendarze adwentowe (które niektórzy zjedli od razu),  
żelki, batony, drażetki oraz świecące bałwanki lub choinki. Wszy-
scy cieszyli się z czapeczek Mikołaja, które też znajdowały się w 
paczkach. 

       Stefania Ratajska  
     

Mikołajkowe muzykowanie 
 

Dnia 6.12.16 roku klasy IV, V, VI A i VIB  pojechały    
do  Filharmonii  w Zielonej Górze. Koncert zaczął się 
bardzo świątecznie, na scenie były ozdoby świąteczne, 
co dodawało świątecznego nastroju. Cała scena była za-
pełniona muzykami. Celem było znalezienie dla bliskich 
prezentów poprzez muzykę z bajek. Gościem specjal-
nym była dziewczyna w wieku 11 lat nazywała się Ola. 
Pod koniec koncertu sami  mogliśmy stworzyć muzykę 
klaszcząc. .Koncert był bardzo ciekawy. 

Stella 

Takie bałwanki znaleźli  
czwartoklasiści   

w swoich paczkach.  
Wychowawczyni też dostała, 

czyli była grzeczna :) 

 
Jak co roku odbyła się w na-
szej szkole akcja „I Ty mo-
żesz zostać Mikołajem” 
Uczniowie klasy II A z panią 
Emilią Szczurowską prze-
prowadzili zbiórkę pieniędzy 
dla dzieci z pogotowia opie-
kuńczego. 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MIKOŁAJEM 



AKTUALNOŚCI 
Najpiękniejsze w całym roku idą święta 

W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Klasy I i III b  z  panią Jolą Guziewicz  
i panią Mariolą Halat odwiedziły 

 Krainę Świętego Mikołaja.  
O swoich wrażeniach opowiedzieli  nam 

uczniowie klasy III B—pierwszy raz  
piszący do Szkolniaka 

 

Bawiliśmy się na całego! 
Dnia 7 grudnia 2016 roku wraz z całą klasą wybraliśmy 
się do Krainy Świętego Mikołaja. Na miejscu przywitał 
nas Elf, który zaprosił nas do środka. Tam mieliśmy wie-
le zajęć. Dekorowaliśmy bombki, jedliśmy słodkości. By-
liśmy w biurze Świętego Mikołaja, w którym znajdowało 
się mnóstwo zabawek. Z Mikołajem porozmawialiśmy o 
naszych dobrych i złych uczynkach. Następnie udaliśmy 
się na salę, bawiliśmy się na całego. Do szkoły wrócili-
śmy pełni wrażeń, chociaż mieliśmy podejrzenia, co do 
prawdziwości Świętego Mikołaja. 

Cyprian Bartoch 

 

Widzieliśmy Mikołaja 
W zeszłym tygodniu z całą klasą odwiedzi-
łam Krainę Świętego Mikołaja w Kołatce. 
Czekał tam na nas Święty Mikołaj we wła-
snej osobie i słodki poczęstunek. Braliśmy 
także udział w warsztatach świątecznych, 
na których robiliśmy ozdoby choinkowe. 
Wycieczka ta bardzo mi się podobała. Miło 
spędziłam czas w towarzystwie koleżanek i 
kolegów. W przyszłym roku chętnie tam 
wrócę z rodzicami i siostrą.  

Amelia Gutowska 

Na dzieci czekał   
 Święty Mikołaj 

Kornelia Korczyń-
ska: 
Było tam bardzo 
fajnie. Bawiliśmy 
się i tańczyliśmy. 
Jestem bardzo 
szczęśliwa, że mo-
głam tam pojechać.  
  

Aleksandra Urbań-
ska:  
Najbardziej podo-
bał mi się słodki 
poczęstunek i pry-
watne spotkanie  
z Mikołajem 

Spotkanie z Mikołajem 
na długo zostanie  

w pamięci 



AKTUALNOŚCI 

  

Uczniowie klas I-III wykonali prace 
plastyczne o tematyce Świąt Bożego 
Narodzenia. Można je obejrzeć w  Cen-
trum Handlowym  NTERMARCHE  w 
Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 22. 
Zdjęcia z elementami świątecznymi za-
mieszczone w tym numerze to  zdjęcia 
prac naszych uczniów.  
  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
DO OBEJRZENIA WYSTAWY  

ŚWIĄTECZNYCH  PRAC PLASTYCZNYCH,  
WYKONANYCH PRZEZ UCZNIÓW KL. I-III, 

OD DNIA 6 GRUDNIA 2016 R., 
W CENTRUM HANDLOWYM  

„INTERMARCHE”, 
ZIELONA GÓRA, UL. SZOSA KISIELIŃSKA 

Pójdźmy wszyscy do stajenki... 

Jedną z prac na wystawie jest 
choinka z … piernika. Wygląda 
ładnie  i smakowicie:) 

Uczniowie klas I-III mają swoją wystawę! 

Klasy II B i III B  
w fabryce bombek 

 

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, postanowiliśmy odwiedzić  szcze-
gólne miejsce, w którym powstają wyjątkowe 
ozdoby choinkowe. 12 grudnia zwiedziliśmy 
fabrykę bombek koło Wolsztyna. Mogliśmy 
zobaczyć, jak wygląda produkcja tych delikat-
nych ozdób świątecznych wykonywanych w 
100% ręcznie. Na pamiątkę każdy z nas dostał 
piękną bombkę ze swoim imieniem. Wycieczkę 
oceniliśmy na 6 :-) 

Marlena Rochmińska 

Nasze szkolne kolędowanie 

 

16 grudnia w naszej szkole na każdej przerwie było 
słychać kolędy. Pan Arek Szakoła dbał o muzykę i 
teksty, a nawet raz sam zaśpiewał , oczywiście po 
angielsku. Pani Kasia dyrygowała  występem klas 
IV-VI grających na „bum bum rurkach”. Rozśpie-
wały się również młodsze klasy.  Choinka, świą-
teczne dekoracje i kolędy—  czuło się, ze coraz bli-
żej święta. 

Klasa VI A  
kolędowała z  
wychowawcą 

To tak pro-
dukuje się 
bombki! 



AKTUALNOŚCI 

 
Konkurs piosenki angielskiej 

 
 Dnia 5 grudnia w Szkole Podstawowej w Przylepie 
odbył się konkurs piosenki angielskiej. Z naszej szkoły 
wzięły udział Weronika Konsur jako solistka oraz trio 
Gabrysia Anders, Zosia Koperwas i Maja Burdzy. Było 
siedemnastu uczestników między nimi reprezentantki na-
szej szkoły. Występowały dwa zespoły oraz soliści. W 
repertuarze dziewczyn z naszej szkoły były: ,,Every breth 
you take'' zespołu The Police oraz ,,The winner takes it 
all'' Abby. 
 Po występach jury naradzało się nad kolejnością 
miejsc. Dwie uczestniczki dostały wyróżnienie, trzecie 
miejsce zdobyło nasze trio, drugie Weronika Konsur i 
jeszcze jedna dziewczynka, a pierwsze miejsca były trzy. 
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Na koniec za-
śpiewał chłopiec z tej szkoły. 
 Zadowolone uczestniczki wróciły do szkoły, gdzie 
przywitano je  i im gratulowano. 

Maja Burdzy 
 

Weronika Konsur, Gabrysia Anders, 
Zosia Koperwas i Maja Burdzy  

wraz  z opiekunem  
panem Arkadiuszem Szakołą. 

 
Anioł z naszej świetlicy zajął I miejsce! 
 
Świetlica szkolna zdobyła I miejsce  w konkursie  
plastycznym ZIMOWE ANIOŁY. Zorganizowa-
nym przez Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze 
filia w Starym Kisielinie. Pierwsze miejsce zdo-
były też Biedronki  z  naszego przedszkola.  
Gratulujemy! 

A  takiego aniołka 
wykonali ucznio-
wie klasy II A. 

Tak wygląda nagrodzony aniołek 



AKTUALNOŚCI 

 
Zajęcia odbywają się w czwartki w naszej szkole. 
Trwają godzinę. Na początku i na koniec zajęć ro-
bimy rozgrzewkę. Teraz ćwiczymy świąteczny ta-
niec z szarfami.  Wcześniej uczyłyśmy się układu 
do piosenki Justina Timberlaka. Zajęcia z panią 
Darią Bąk są zabawne i  bardzo przyjemne.  
W środę  7.12.2016 roku tańczyłyśmy pierwszy raz 
w hali CRS. Na wstępie trochę się stresowałyśmy. 
Jeden pan zrobił z nami wywiad o tańczeniu. Pod-
czas przerw dostawałyśmy cukierki. Następny ta-
niec świąteczny tańczymy we wtorek 20.12.2016 r. 

Zosia Ziemiańska 
 

 
Od listopada w naszej szkole odby-
wają się treningi cheerleaderek. 
Dziewczynki zatańczyły pierwszy 
raz  w  hali CRS podczas meczu 
Stelmetu BC Zielona Góra z włoską 
drużyną  Dinamo Sassari.  

Zatańczyły w hali CRS w Zielonej Górze 

Dziewczynki podczas 
występu 7.12.2016r. 

Zajęcia  z panią Darią są zabawne  
i bardzo przyjemne 

Dziewczynki chętnie i solidnie ćwiczą,  
aby  dopingować naszych koszykarzy 

Można podziwiać efekty ich pracy  
 podczas meczu 



   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stelmet to nasza drużyna! 

 

Wywiad z cheerleaderką Stelmetu 
Panią Darią Bąk 

 
R. Sz. Dlaczego została pani cheerleaderką? 
D. B. Ponieważ gdy przyjechałam na studia, chcia-
łam bardzo tańczyć i napisałam do trenerki, u której 
kiedyś tańczyłam we Wrocławiu. 
R. Sz. Na czym polega bycie cheerleaderką? 
D. B. Na dopingowaniu naszej drużyny. 
R. Sz. Ile lat pani już jest cheerleaderką? 
D. B. Od 5 lat. 
R. Sz. Kto wymyśla układy? 
D. B. Układ wymyśla trener cheerleaderek. 
R. Sz. Ile czasu  zajmuje nauczenie się układu? 
D. B. Dwa treningi. 
R. Sz. Ile osób liczy drużyna? 
D. B. Drużyna liczy 10 osób. 
R. Sz. Ile razy w tygodniu się spotykacie? 
D. B. Spotykamy się 3 razy w tygodniu. 
R. Sz. Jaką drużynę pani dopinguje i dlaczego, 
akurat tę? 
D. B. Stelmet Zielona Góra, bo to nasza drużyna. 
R. Sz. Lubi pani pracę z dziećmi? 
D. B. Bardzo lubię. 
R. Sz. Czym pani się obecnie zajmuje? 
D. B. Jestem Event Menager  w Stelmecie BS. Or-
ganizuję różne akcje dla naszych kibiców 
i prowadzę cheerleaderki. 
R. Sz. Ma pani jakąś radę dla początkujących  
cheerleaderek. 
D. B. Aby być pracowitym, nie zniechęcać się i być 
uśmiechniętym. 
R. Sz. Dziękujemy za rozmowę. 

Anna Skrzypczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Była zaskoczona  
dużym poparciem 

 
Wywiad z przewodniczącą  
Samorządu Uczniowskiego  

Weroniką Konsur 
 
R. Sz. Dlaczego zgłosiłaś się na przewodniczącą? 
W. K. Ponieważ mam parę pomysłów, aby mini-
malnie zmienić naszą szkołę. 
R. Sz. Jakie miałaś plany wobec naszej szkoły? 
W. K. Poprzedni samorząd zmienił dużo, więc nie-
wiele mi pozostało. 
R. Sz. Czy byłaś zaskoczona wyborem uczniów? 
W. K. Tak, byłam zaskoczona, ponieważ nie wie-
działam ,że będę mieć tak duże poparcie. 
R. Sz. Jakie masz zainteresowania? 
W. K.  Lubię śpiewać, tańczyć .Moją  pasją jest 
robienie hybryd oraz żeli. 
R. Sz. Czy zorganizujesz, więcej dyskotek? 
W. K. Naturalnie. 
R. Sz. Czy dogadujesz się ze swoim zastępcą? 
W. K. . Tak mam bardzo miłego zastępcę. 
R. Sz. Kiedy masz plan ,zmienić coś w naszej szko-
le? 
W. K  Ja z planami ruszyłam od razu, ale mam 
jeszcze wiele pomysłów. 
R. Sz. Na jakie zajęcia chodzisz po lekcjach? 
W. K. Jest ich zbyt wiele, aby je wymienić.. 
R. Sz. Jaką najbardziej lubisz potrawę? 
W. K. Nie jestem w stanie wybrać swojej ulubio-
nej. 
R. Sz. Dziękujemy za wywiad 

Stella i Klaudia Pierucka 
 

  

WYWIADY 



W Krainie Literatury 

To warto przeczytać... 
Polecam powieść "Babcia na jabłoni" 
znakomitej austriackiej autorki, Miry Lobe, której 
talent pisarski porównywany jest z twórczością 
Astrid Lindgren. Książka ta opowiada o chłopcu, 
który bardzo chciał mieć babcię, więc ją wymyślił. 
Wszystkie dzieci na całej ulicy miały babcię. Nie-
które nawet dwie. Tylko Andi nie miał babci – i 
bardzo się z tego powodu martwił. 
Babcia to najlepszy sposób na smutki i kłopoty. A 
że mieszka na drzewie, poluje na tygrysy i ujeżdża 
dzikie konie...? Cóż, jest może trochę zwariowana, 
ale za to bardzo mądra i dowcipna. 
Te książkę polecam dla fanów książek fantasy. 
Bardzo dużo się w niej   dzieje. 

Kacper Michalczyk 
  

  

To warto przeczy-
tać... 
  
 Ósma historia, dziewięt-
naście lat później... 
 
„Harry Potter i przeklęte dziec-
ko”, nowa powieść autorstwa J. 
K. Rowling, Jacka Thorne'a i 
Johna Tiffany'ego to ósma hi-
storia w serii o magicznym 
świecie Harry'ego Pottera.  
Mężczyzna nigdy nie miał ła-
twego życia, a tym bardziej nie 
ma go teraz, gdy jest przepraco-
wanym urzędnikiem Minister-
stwa Magii, mężem oraz ojcem 
trójki dzieci w wieku szkolnym. 
Podczas gdy Harry zmaga się z 
natrętnie powracającymi wid-
mami przeszłości, jego naj-
młodszy syn Albus musi zmie-
rzyć się z rodzinnym dziedzic-
twem, którego nigdy nie chciał 
przyjąć. Gdy przyszłość zaczy-
na złowróżbnie przypominać 
dawne czasy, ojciec i syn muszą 
stawić czoła niewygodnej praw-
dzie; że ciemność nadchodzi z 
czasem z zupełnie niespodzie-

wanej strony... 
Powieść „Harry Potter i prze-
klęte dziecko” jest ciekawa oraz 
zaskakująca.   Aby dowiedzieć 
się, kim jest przeklęte dziecko, 
musicie sami przeczytać ten 
bestseller. Polecam również in-
ne części z serii książek o Har-
rym. 

Nikita  Angel 
  

  

  
Idę 

 
Idę sobie leśną droga, 
Ręce  wiszą ze swobodą, 
Patrzę na ten cudny świat, 
Ależ jestem z niego rad. 
Tu wiewiórka na gałęzi, 
Tam  gdzieś rybak karmą nęci,  
Strumyk szemrze, słowik śpiewa, 
Gdzieś tam dalej szumią drzewa.  
Ja natomiast ruszam w drogę, 
Póki życie jeszcze młode. 
 

Jakub Poczekaj 

Jakub Poczekaj napisał nowy 
wiersz. Oczywiście publikujemy 

ten   tekst w Szkolniaku. Jako 
pierwsi możecie go przeczytać 



NASZE  
ZWIERZAKI 

Ewa Szurkowska ze 
swoim króliczkiem 

Wika Zdanowicz  
i jej Goldi 

 

Kewin Kowalonek z klasy 
IV od dwóch tygodni jest 

właścicielem Pchełki 

Ciekawe, co Ewa, Kewin  
i Wika usłyszą w Wigilię  

od swoich  zwierzaczków? 

Co warto zobaczyć  w Zielonej Górze? 
Dziś zachęcamy do wieczornego spaceru  po Zielonej Górze. 

Deptak został już świątecznie przystrojony.  

 

Świąteczne ozdoby 
Na ulicach naszego miasta rozbłysły 
świąteczne dekoracje. Fontanna na pl. 
Bohaterów Westerplatte, choinka przy 
ratuszu, to tylko  nieliczne z ozdób. Z 
tamtego roku możemy pamiętać bombkę 
przy pomniku Bachusa. 

Karolina Tomczak 

Bombka to idealne miejsce,  
aby zrobić sobie zdjęcie 

Spacerując możemy podziwiać choinkę  
i przystrojone drzewka 



UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

PLOTECZKI ZE  SZKOLNEJ ŁAWECZKI 
  
  K.N ucieka z lekcji (to skandal!). 
 J.D. został agresywnie potraktowany przez K.N. 
 A.D. zakochał się w A.S. 
 W 4 klasie jest ukryta para P.CZ. i N.SZ. 
 V.Z. i S..R. to spece od komputerów, a chodzą do 4 klasy. 
 Prawie każdy z klasy 4 zaczął grać w „Take me to another ussless website”. 
 K.Ł. gra za dużo w Fifę 17. 
 A.S. z klasy VI b odrzuciła zaproszenie na zostanie dziewczyną A.D. z klasy IV, chodzą 

plotki, że wybrała innego. 
 Istnieją plotki że święty Mikołaj,  spóźnił się do naszej szkoły, bo odwiedzał grzeczne 

dzieci  My za to znamy prawdziwą przyczynę – zbyt długie spanie. 
 E.SZ. stała się gwiazdą, dzięki swojej podobiźnie na pewnym obrazie. Wszyscy pragną 

dostać jej autograf. 
 D.G. Z klasy VI b uważany jest za szkolnego podrywacza. 
 Pewna osoba zdradziła nam, że P.C. Z klasy IV zdradził swoja ukochaną, ponieważ zako-

chał się w nowej uczennicy, ale niestety te informację nie są udowodnione. Jak czegoś do-
wiemy się więcej, damy znać. 

 M.Ł. z klas VI b  twierdzi, że jego uroda nigdy  nie przeminie. 
 A.F. jest bardzo lubiana przez chłopaków ze szkoły. 
 K.N. Zakochał się w M.B. Są nawet na to niezbite dowody. 
 J.D. O.CZ. I A.D łapali pokemony podczas jazdy autobusem  
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