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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 
 
Przed Wami kolejny numer szkolnej 
gazetki. Zapraszamy do czytania.  

Zegnaj szkoło! 
Lato czeka :) 

 

Pani Teresa  
Kowalonek  

obserwowała 
zmiany w naszej 

szkole. 

 

Na festynie  
piłkarzyki  

cieszyły się dużym 
powodzeniem 

 

Ewa Szurkowska z plecakiem strażaka.  
Oj ciężko! 



AKTUALNOŚCI 
 

Akcja Humanitarnych zakończona 
 

Humanitarni zakończyli swoją akcję ,,Nakręceni na pomaganie”. Jej celem była 
pomoc niepełnosprawnym osobom. Od marca do maja wszystkie klasy zbierały 
nakrętki. Zebrano ok.400kg. Na podium stanęły klasy III a, III b  i IV. Nagrody  
wręczono na festynie rodzinnym,  Klasy podeszły do tego zadania z wielkim entu-
zjazmem i powagą. Każda klasa starała się zebrać jak najwięcej nakrętek. 
Pamiętajcie Humanitarni nadal działają! Jeśli chcielibyście dołączyć do szkolnego 
wolontariatu zgłoście się do pani Katarzyny  Konsur. 

Zosia Koperwas i Maja Burdzy 

 

Pokonywanie trudności 
Spotkanie z trenerem  

niepełnosprawnych sportowców 
 
Nasza szkołę odwiedził pan Marek 
Marucha trener polskiej reprezentacji 
strzelców niepełnosprawnych. Opo-
wiadał o przygotowaniach do igrzysk 
oraz o Olimpiadzie w Rio de Janerio. 
Później uczniowie mogli obejrzeć 
karabinki i pistolety, z których spor-
towcy  strzelają na zawodach . 

 

Gabrysia Anders   
przymierza się do strzału.  

W  tym roku szkolnym stypendium 
Prezydenta Miasta Zielona Góra 
przyznawanego za  wysokie wyniki 
w nauce i szczególne osiągnięcia 
otrzymała Karolina Tomczak, lau-
reatka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z języka polskie-
go. 
Gratulujemy! 

Stypendium  
Prezydenta Miasta  

Zielona Góra 

PRZERWA  NA  CZYTANIE 
 

W naszej szkole była już aktywna przerwa, cicha przerwa, więc 
nadszedł czas na przerwę na czytanie. 13.maja nasza szkoła 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży. 

Wiktoria  
Kita   
 i jej  

koleżanki   
czytają  
 książki. 

Pani Marzena 
Bilska też 

wzięła udział 
w tej akcji. 



AKTUALNOŚCI 

Klasa IV była u strażaków 

 

Uczniom klasy IV tak spodobały się opowieści  szóstoklasistów o 
ich wizycie w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej, że sami po-
stanowili tam  pojechać. Wycieczka miała miejsce 29.05.2017 r.  
A to wrażenia z wyjazdu: 

Wszyscy chcieli przymierzyć strażacki hełm. 

 Patryk sprawdza, ile waży  
plecak strażaka. 

 A Majce się to 
udało! 

Amelka Górna  
z panem strażakiem. 

Czwartoklasiści zobaczyli, w jakich warunkach 
pracują i odpoczywają strażacy. Mogli tez  poko-
nać trasę z ćwiczeń strażaków. Ewa Szurkowska 
świetnie radziła sobie w komorze ćwiczeń. 

 

Najwięcej radości sprawiła  
kurtyna wodna. :) 



AKTUALNOŚCI 

Rozmowa z Keplerem i ... 
Klasa IV w Centrum Nauki 

 

W ramach projektu Świat Na-
uki uczniowie naszej szkoły 
jeździli do Centrum Przyrod-
niczego i Planetarium Wenus. 
31 maja pojechała czwarta 
klasa. Wycieczka była bardzo 
ciekawa. 

Kacprowi Michalczykowi  
podobało się w Centrum  

Przyrodniczym. 

Dużo radości sprawiało  
budowanie wieży. 

Może Kewin Kowalonek 
w przyszłości zostanie  

archeologiem :) 

Krzysia Nowakowskiego  
fascynowało zjawisko elektryczności , 

Amelka Górna w Planetarium Wenus. 



AKTUALNOŚCI 

ODKRYTE  TALENTY 
 

Napis nad drzwiami w naszej szkole głosi, że wejście grozi odkryciem talentu. Ostatnio talentów wśród 
naszych uczniów szukała pani Katarzyna Konsur. Na lekcjach plastyki uczniowie pod jej opieką malowali 
obrazy.  Efekt ich pracy mogliśmy  podziwiać podczas festynu.  
Na łamach naszej gazetki nie możemy zaprezentować wszystkich prac, ale pragniemy chociaż kilka 
„ocalić od zapomnienia”. 

 

Wyżej po lewej stronie ob-
raz Martyny Pluskoty z kla-
sy VI B,  po prawej Nikoli 
Bełzy z klasy VI A. 

 

Ten obraz namalowała 
Patrycja Rzepka  

z klasy VI A. 



AKTUALNOŚCI 

 

Autorką obrazu jest Alicja 
Sikorska  z klasy VI A 

 

Ten obraz namalował  
Jakub Poczekaj  

z klasy VI A 

 

A taki obraz namalował uczeń 
klasy VI B—Dawid Smoter 



AKTUALNOŚCI 
Festyn szkolno-rodzinny 

 

Tradycją naszej szkoły stał się już fe-
styn szkolno-rodzinny organizowany 
na początku czerwca. Podobnie było w 
tym roku. Wiele atrakcji, różne kon-
kursy, ciekawe występy, smaczne je-
dzenie. Pogoda dopisała. Czego chcieć  
więcej?  
A jeśli było tak przyjemnie i wesoło, 
przeżyjmy to jeszcze raz! Przypomnij-
my sobie te chwile…  :) 

Tak pan Zbigniew 
Kowalonek  
cieszył się  
z nagrody.  

Na festynie wręczono nagrody zdobyte w zawodach węd-
karskich. Pani Marzena Bilska gratulowała młodym wędka-
rzom. 

U pani Joanny 
Zrobczyńskiej   
maluszki malo-

wały buzie. 

Pani Emilia i pani Ada zapraszały 
do swojego stoiska. 

Samochód strażacki to wielka atrakcja dla dzieci. 



AKTUALNOŚCI 
Festyn szkolno-rodzinny 

 

Uczniowie klasy sportowej pokazali, czego nauczyli się przez 3 lata. 

Paulina  
Sobieraj  

zaśpiewała  
na scenie. 

Pani Marlena Rochmińska z  klasą III A przedstawiła 
spektakl „Porwanie dyrektora”. 

 

Pani Katarzyna Konsur przygotowała z kołem 
teatralnym ciekawe przedstawienie o Kop-
ciuszku.  Inscenizacja różniła się od tradycyj-
nej baśni. 

Książę Jakub Poczekaj szukał Kopciuszka. 
Wilk Szymon Mikołajewicz miał swojego 
ochroniarza.  :) 



AKTUALNOŚCI 
SZKOLNY  PIKNIK 

 

14.06.2017 r. odbył  się I szkolny piknik. Wcześniej przez godzinę klasy IV-VI 
rywalizowały  w ostatniej odsłonie aktywnej przerwy. Później uczniowie zabrali 
przyniesione koce, smakołyki i poszli na boisko. Tam wspólnie z nauczycielami 
bawili się na pikniku. Mamy nadzieję, że SU z opiekunem za rok również zorga-
nizuje podobną imprezę. 

Daria biegnie, 

Weronika cieszy się  
z wygranej 

 konkurencji. 

Na pikniku można 
było pograć w piłkę  

z panem Arkiem. 

Czas na spotkanie z koleżankami  
z innych klas. Stefcia Ratajska  
z klasy IV z piątoklasistkami. 

Gabrysi, Wiktorii, 
Ewie, Alanowi i Jan-
kowi piknik bardzo 

się podobał. Chcieli-
by, żeby za rok też 

się odbył. 

Szóstoklasiści gra-
li w karty  panią 

Martą 
Rosolską. 



AKTUALNOŚCI 

BEZPIECZNE WAKACJE 
 

22.06.2017 r. odbył się apel „Bezpieczne wakacje”. 
Pan Andrzej Nowacki przygotował prezentację, w któ-
rej przestrzegał przed niebezpiecznymi sytuacjami 
oraz przypominał, jak bezpiecznie spędzić letni czas. 

Podczas prezentacji pan Nowacki przypomniał, że: 

„W walce o życie wygrywają te numery”: 

Podsumowanie II semestru 
 

22.06.2017 r. odbył się apel  podsumowujący II semestr. Uczniowie 
otrzymali nagrody za  swoją działalność. Otrzymali nagrody wycho-
wawców,  za najwyższą średnią z jeżyka angielskiego,  za pracę w 
szkolnej gazetce, w kole teatralnym, w świetlicy. Pani Marta Rosol-
ska nagrodziła uczniów zaangażowanych w projekt „Trzymaj For-
mę”. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

Podsumowano „Aktywną przerwę”. Rywali-
zację klas IV-VI wygrała klasa VI A. Pan 
Andrzej Nowacki przyjął w imieniu klasy 
nagrodę, pieniądze zostaną przeznaczone na 
wyjazd edukacyjny. Obok pan Arkadiusz 
Szakoła—”odpowiedzialny” razem z panem 
Jackiem Marciniakiem  za aktywną przerwę. 

Paulina Sobieraj i Martyna Pluskota 
chwalą się dyplomami.  :) 

Pani Ada Szulc  
z nagrodzonymi  

Pani Marta  
Rosolska  

z uczniami 
I klasy 



AKTUALNOŚCI 

Ostatni dzwonek ! 
 

23.06.2017.roku pożegnaliśmy rok szkolny 
2016/2017. Najpierw uczniowie klas I-III, a póź-
niej klas IV-VI otrzymali świadectwa. Na uro-
czystym apelu nagrody i świadectwa odebrali 
uczniowie, którzy  uzyskali wysokie wyniki w 
nauce. Wręczał je im pan dyrektor i wychowaw-
cy.  
Pan  Władysław Kondras podziękował przyjacio-
łom szkoły i wręczył im statuetki—sowy. Życzył 
wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wa-
kacji.  
W imieniu uczniów nauczycielom podziękowała 
przewodnicząca SU Weronika Konsur. Nie prze-
szkodził nam brak prądu. Tradycyjnym dzwon-
kiem po raz ostatni w tym roku szkolnym za-
dzwoniła  Weronika.. 

M.W. Pan dyrektor  Władysław Kondras życzył  
uczniom udanych  wakacji. 

 

Pani Monika Barska  i pan dyrektor 
gratulowali  Gabrysi Sienkiewicz  

i jej rodzicom. 

Na apelu uczniowie, którzy 
przeczytali najwięcej książek, 
otrzymali nagrody z Biblioteki 

w Zielonej Górze 
Wśród nagrodzonych  

był Jakub Wróbel. 

 

Weronika  
zadzwoniła 
ostatni raz! 



  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lubi czytać książki,  
zbierać grzyby,  

spacerować po lesie 

Wywiad z Panią Teresą Kowalonek 
 

Redakcja Szkolniaka.: Jak długo pracuje Pani w 
naszej szkole? 
Pani Teresa Kowalonek: Od 1989 rok, to jest już 29 
lat 
R. Sz. :Czy lubi Pani swoją pracę? 
P.T. K.: Przyszłam tutaj do szkoły do pracy, bo  
miałam 4 małych dzieci i po prostu tak już zostałam 
tutaj w tej szkole, ale lubię pracę wśród dzieci 
R. Sz.: Jak nasza szkoła zmieniała się w ciągu tych 
lat? 
P. T. K.: Bardzo się zmieniała, kiedyś była taka 
szaro- bura można powiedzieć, teraz jest bardzo kolo-
rowa, jest teraz po prostu więcej takich wesołych 
barw. 
R. Sz.: Czy cieszy się Pani, że pracuje akurat w tej 
szkole? 
P. T. K.: Tak, bo znam tu już dużo ludzi, jestem 
zżyta z ta miejscowością, mieszkam tu 32 lata. Więk-
szość   ludzi znam i tu przychodzą ich dzieci, później 
oni mają dzieci. Jest to taki cykl; od małych dzieci, 
one rosną, później mają dzieci i tak się powtarza. 
Chodzą tu także moje wnuki między innymi. 
R. Sz.: Jak dawniej wyglądało życie uczniów? 

P. T. K.: Na pewno było bardziej zdyscyplinowa-
ne, więcej karności było. 
R. Sz.: Jak wyglądała nasza szkoła, kiedy zaczęła 
Pani tu pracować? 
P. T. K.: Było tu tak szaro, ale dla mnie to było do-
bre miejsce pracy, bo było blisko, mnie się podobało 
nawet na tamte czasy. 
R. Sz.: Czy była Pani uczennicą tej szkoły? 
P. T. K.: Nie, ja mieszkałam Słubicach i tam cho-
dziłam do szkoły. 
R. Sz.: Jak trafiła Pani do naszej szkoły?  
P. T. K.: Szukałam pracy takiej, żebym mogła   też 
zajmować się dziećmi, mam czterech synów. 
R. Sz.: Czy zmiany, które zaobserwowała Pani w tej 
szkole są korzystne? 
P. T. K.: Tak, bardzo korzystne. Jest teren koło 
szkoły zagospodarowany naprawdę ciekawie. Jest 
dużo miejsca do zabawy, kiedyś czegoś takiego nie 
było. W szkole zaszły także duże zmiany, na pewno z 
korzyścią dla dzieci. 
R. Sz.: Jak wspomina pani swoją szkołę w dzieciń-
stwie? 
P. T. K.: Ja chodziłam do bardzo ładnej szkoły w 
Słubicach. Nasza szkoła była bardzo nowoczesna, 
mieliśmy pomieszczenia takie do różnych przedmio-
tów patrząc na tamte czasy była bardzo nowoczesna. 
Oprócz tego mieliśmy bardzo ładne boisko z bieżnią. 
Było specjalne miejsce do jazdy na wrotkach.  Sporo 
było miejsca do zabawy. 
R. Sz.: Czy szkoła z Pani dzieciństwa różniła się od 
współczesnej? 
P. T. K.: Na pewno sposób nauczania, dyscyplina 
była większa. Jak ja chodziłam do szkoły, to niektó-
rzy nauczyciele jeszcze stosowali kary cielesne. Na 
pewno tu jest duża różnica. 
R. Sz.: Jakich uczniów się zapamiętuje? 
P. T. K.: Myślę, że tych bardziej rozbieganych. 
R. Sz. : Czy pamięta Pani jakichś sławnych uczniów 
tej szkoły? 
P. T. K.: Na pewno chodził tutaj Zbigniew Spruch. 
R. Sz.: Jak spędza Pani czas wolny? 
P. T. K.: Lubię chodzić na grzyby, spacery po lesie 
to mnie uspokaja, wycisza. 
R. Sz.: Czym się Pani interesuje i czy ma Pani jakieś 
hobby? 
P. T. K.: Lubię czytać książki, oprócz tego lubię 
też robić na szydełku. 
R. Sz.: Czy ma Pani jakieś rady dla uczniów? 
P. T. K.: Na pewno, żeby byli posłuszniejsi, żeby 
bardziej słuchali. 
R. Sz.: Dziękuje za udzielenie wywiadu. 

Paulina Sobieraj 
 
  

WYWIADY 



WYWIADY 

   
Na początku w ogóle nie 

chciałam  jechać  :) 
 

Wywiad z Karoliną Rzepką    
i Julią Jakiel   

 

Zwyciężyły w konkursie straży pożarnej 
 

R. Sz.: Jak długo trwały wasze przygotowania do 
zawodów ? 
Karolina i Julka: Około 2 tygodni. 
R. Sz.: Gdzie się odbyła ta konkurencja ? 
K.: Pierwsze odbyły się w Starym Kisielinie. 
J.: A wojewódzkie w bibliotece w Zielonej Gó-
rze. 
R. Sz.: Jaka była wasza reakcja na wygraną ? 
K.: Ja się bardzo zdziwiłam, bo na początku w 
ogóle nie chciałam jechać. 
J.: Szczęście, radość, zdziwienie to był szok! 
R. Sz.: Czy waszym zdaniem testy były trudne ? 
K. i J.: Pierwsze były bardzo proste, a te woje-

wódzkie były bardzo trudne. 
R. Sz.: Czy się tego spodziewałyście ? 
K.: Nie, ponieważ jak wspomniałam na począt-
ku w ogóle nie chciałam jechać. 
J.: Moja wiedza była na takim poziomie, że spo-
dziewałam się co najmniej 4 miejsca. 
R. Sz.: Czy się stresowałyście ? 
K.: Bardzo 
J.: Stresowałam się w tamtym roku, w tym 
mniej. 
R. Sz.: Jak odbyły się zawody wojewódzkie? 
K. i J.: Jak przyjechałyśmy czekałyśmy na reje-
stracje zawodników. Później poszłyśmy pisać te-
sty. Następnie miałyśmy czas wolny gdyż spraw-
dzali nasze testy. Na końcu zaproszono nas do 
Centrum Przyrodniczego. 
R. Sz. : Dziękuję za rozmowę. 

Emilia Kozłowska 
  

  

  

Wszyscy mogą    
jeździć konno! 

 

Wywiad z Patrykiem Czubackim  
z klasy IV 

 
Redaktorka Szkolniaka: Od jak dawna jeździsz 
konno ? 
Patryk.: Od 5 lat. 
R. Sz.: Dlaczego postanowiłeś jeździć konno ? 
P.: Dlatego, że moja bliska rodzina także jeździ 
konno. 
R. Sz.: Czy są tam organizowane jakieś wyjazdy ? 
Np.: obozy, zawody ? 
P.: Tak są. Np.: Zawody XXL, XL i LX. 
R. Sz.: Co to jest ? 
P.: XXL to są najwyższe przeszkody. XL to 
średni poziom przeszkód. LX to najłatwiejszy po-
ziom. 
R. Sz.: Czy potrafisz opisać wygląd Twojego stro-

ju, jeśli taki posiadasz ? 
P.: Czarna kominiarka, białe spodnie jeździec-
kie  i toczek. 
R. Sz.: Czy masz tam jakieś obowiązki ? 
P.: Zależy kiedy. 
R. Sz.: Kto Twoim zdaniem może jeździć konno ? 
P.: Wszyscy. 
R. Sz.: Czy to zmieniło coś w twoim życiu ? 
P.: Wszystko. 
R. Sz.: Ile razy w tygodniu trenujesz? 
P.: Dwa razy, w piątki i w środy. 
R. Sz.: Czy masz swojego konia? 
P.: Jeżdżę na dwóch koniach. Jeden jest spokoj-
ny, a drugi bardzo energiczny. Na nim jeżdżę na 
zawodach, które odbywają się na hali, bo mógłby 
ponieść. 
R .Sz.: Czy robiliście jakieś imprezy związane z 
jazdą konną ? 
P.: Tak, ale nie noc typu Huber tus. 
R.  Sz.: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

Emilia Kozłowska 
  



 

NIE  TYLKO  NAUKA  :) 
 

*Wattpad* 
Co to jest? 

Czy warto używać? 
Dlaczego jest tak popularny? 

Czy dużo osób pisze? 
 
Ostatnio coraz więcej osób używa aplikacji Wattpad. Można tam pisać własne książki i czytać twór-
czość innych. Jest bardzo prosta w obsłudze. Dzięki niej powstało wiele ciekawych historii nazywa-
nych fanfikami. Dużo osób także odkryło swoją pasję do pisania. Ich opowieści można przeczytać na 
tej aplikacji. Zawiera ona wiele książek, jednak lepiej wybierać odpowiednie dla naszego wieku i 
zainteresowań. Wielu uczniów naszej szkoły jest zainteresowanych tymi opowieściami. Zainstalo-
wanie tej aplikacji to wspaniały pomysł. Pisząc własne książki możemy rozwinąć swoją wyobraźnię. 
Czytanie ciekawych książek innych to dobry pomysł, aby lepiej poznać siebie nawzajem. Okazało 
się też, że w naszej szkole kryje się wiele talentów pisarskich. Może w przyszłości wszyscy będzie-
my czytać ich powieści. Moim zdaniem to wspaniała aplikacja, dzięki której coraz więcej osób inte-
resuje się czytaniem i pisaniem książek. 

Shane 

 

„Chińskie bajki” 
 

Jak już sama nazwa wskazuje, możemy się domyślić, 
że „anime” jest to film animowany. Są podobne do ba-
jek, więc dużo osób je myli. Wielu uczniów naszej 
szkoły ogląda to, nawet nie wiedząc, że tak to się ina-
czej nazywa. Anime, może być ekranizacją jakiejś 
mangi, ale także działa to w drugą stronę. Zazwyczaj 
anime możemy obejrzeć na różnych stronach interneto-
wych, ale czasami zobaczymy je w telewizji. Ci, którzy 
„siedzą” w tym dłużej, uważają, że lepiej jest pobierać 
anime niż oglądać je online. Sądzą, że jakość jest lep-
sza. 

Neko 
 

Moda na spinnery 
 

Do naszej szkoły również dotarła moda na spinnery.  Ta 
obrotowa zabawka bije obecnie rekordy popularności. 
Także nasi uczniowie ją mają. Na przerwie na korytarzu 
widać dzieci kręcące kolorowe spinnery.  

 

Natalka, Patryk, Amelka, 
Wiktoria i Zosia lubią kręcić. 

 

Kacper Skrzydlewski  
z III a też ma  
taką zabawkę. 



W Krainie Literatury 

To warto przeczytać... 
 

„Biała Żyrafa” 
Tym razem chciałabym zaproponować Wam 
książkę pt. „Biała Żyrafa” autorstwa  Lauren St. 
John. Opowiada o przygodach jedenastoletniej 
Martine Allen, której rodzice zginęli w pożarze. Po 
kilku dniach od pożaru dowiaduje się, że musi po-
jechać do babci, o której nigdy nie słyszała. Po 
przyjeździe do domu babci musi dostosować się do 
zasad w nim panujących. W pewną burzową noc 
Martine nie mogła spać. Popatrzył w okno i zoba-
czyła Białą Żyrafę, o której wcześniej słyszała róż-
ne historie. Jeśli chcecie poznać dalsze przygody 
jedenastolatki, to przeczytajcie tę i inne książki z 
cyklu „Afrykańskie przygody Martine” część II 
„Pieśń delfina”, część III „Ostatni lampart” oraz 
część IV „Opowieść słonia”. 

Stefania Ratajska 

  
   
 
  

  

To warto przeczytać… 
 
 

„Zezia i wszystkie  
problemy świata” 

 

Serdecznie polecam książkę Agnieszki Chylińskiej 
pt. „Zezia i wszystkie problemy świata”. Jak sa-
ma nazwa mówi, opowiada o dziewczynce, która 
ma bardzo dużo problemów, ale mimo wszystko 
radzi sobie z nimi. Chodzi do piątej klasy. Jej ży-
cie jest zakręcone i  pełne uczuć. Bohaterka jest 
miła, wrażliwa i ambitna.  Wydarzenia rozgrywają 
się w współczesnym świecie.  Książka jest cieka-
wa i interesująca.                                                                                                                   

Zosia Koperwas 
  

  



 

A po lekcjach  :) 

NASZE   
ZWIERZAKI 

Co warto zobaczyć  w Zielonej Górze? 

Dziś Maja Burdzy opowie o parku trampolin Skokoloco. 
Jej się podobało. A Wam? 

 

SKOKOLOCO 
 

Skokoloco - park trampolin, który pojawił się w lecie 2016r. stał się bardzo popularny w 
Zielonej Górze. Jest tam dużo atrakcji, które warto zobaczyć. Już przy wejściu witają nas 
postacie związane ze Skokoloco. Można skakać do gąbeczek i wykonywać inne wspaniałe 
triki na trampolinach, których jest bardzo dużo. Czasami są organizowane tam imprezy. 
Można też kupić  ubrania lub gadżety Skokoloco. Bardzo polecam to miejsce. 

Maja Burdzy 

 

Kacper Michalczyk poleca: 

 

 5 sekund 
5 sekund to gra typu familijnego, ponieważ może w nią grać 
od 3 do 6 osób i dopiero od 8 lat. W tej grze chodzi o to, aby  
odpowiadać na pytania, a masz na odpowiedź tylko 5 sekund. 
Są dwa poziomy trudności łatwy i trudny; łatwy jest od 8 do 
12 lat, a trudny 13+. Pytania są bardzo różne np. …  Jeśli 
chcesz poznać pytania – zagraj! :) 

 

Amelia Górna i Wiktoria Ślęczkowska. 
Amelka ze swoim ulubieńcem. Po wakacjach opo-
wie na łamach naszej gazetki o tym, jak opiekować 
się  pieskiem. 



KĄCIK  WĘDKARSKI 
 

Zgubione haczyki i rekordowy połów 
 

Na zajęciach rybackich bardzo często haczyki lądują na pobli-
skich drzewach. Na przykład Filip Michalczyk zgubił haczyk, a 
10 minut później zaczepił wędką o drzewo i cudem uratował ją 
dziadek Szymona, ale niestety został tam haczyk i ołów.  
Eryk Bryliński złapał aż 38 ryb w tym jednego dużego karpia. 
Był tym   zachwycony.  Pan Arek, pan Andrzej i pan  Józef byli 
bardzo dumni ze swego  podopiecznego. 

Kacper Michalczyk 

 

Zawody wędkarskie w Szkole Moczykija 
 

Na zajęciach wędkarskich jak wiemy co roku odbywają się zawody w 
łowieniu ryb.  W tym roku też się odbyły. Wędkarze rywalizowali w  
dwóch  kategoriach: juniorzy młodsi i juniorzy starsi. 
Dziś kilka osób nie złowiło żadnej ryby, a niektórzy tylko jedną. Jed-
nak najważniejszą rzeczą jest dobra zabawa, a z tego co wiem, wszy-
scy mieli dobry humor. 
W grupie młodszej I miejsce zajęli  Kacper Michalczyk i Filip Michal-
czyk. Obaj zdobyli po 660 punktów.  Marysia Kokot zdobyła II miej-
sce. III miejsce zajął Maciej Karpiuk. On tez złowił największą rybę! 
W grupie starszej zwyciężyła Barbara Siwiec. II miejsce zajął Patryk 
Czubacki, a III Bartosz Balak.   
Zwycięzcom gratulujemy! 

Kacper Michalczyk 

 

A po lekcjach  :) 

Kacper i Filip  na festynie dostali  nagro-
dy. Jeszcze rozmowa z panem Józefem 

Krakowiakiem. 
Basia Siwiec otrzymuje  

puchar z rąk pani  
Marzeny Bilskiej. 

Puchary w górę!  
Pan Józef Krakowiak   
cieszy się  z sukcesów  

młodych wędkarzy. 
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Redakcja Szkolniaka:  
 

Karolina Tomczak,  Amelia Trębuła, Oliwia Sanocka,  
Weronika Konsur, Anna Skrzypczak, Julia Jakiel   

 Emilia Kozłowska, Paulina Sobieraj, Maja Burdzy,  
Stefania Ratajska, Zofia Koperwas,  

  Kacper Michalczyk  

Opiekunka Szkolniaka: 
Małgorzata Wojciechowska 

Chwalimy się :) 

Redakcja SZKOLNIAKA  
życzy wszystkim słonecznych,  
wspaniałych, pełnych przygód  

i bezpiecznych  
WAKACJI!  

Szczególne życzenia  
składamy  

Paulince Sobieraj.  
Życzymy szybkiego  

powrotu do zdrowia. 

 

Nasza gazetka otrzymała wyróżnienie w  
XII Konkursie na najlepszą gazetkę 
szkolną  województwa lubuskiego w roku 
szkolnym 2016/2017. 

Klasa IV  
 na ostatnim 
szkolnym  
wyjeździe 


