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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami kolejny, tym razem wiosenno-świąteczny  

numer szkolnej gazetki. Zapraszamy do czytania.  

 

Uczniowie klas I 
A, I B i II A  

witali wiosnę. 

Jakub  
Poczekaj   

 

Nasi uczniowie 
razem z panią 
Martą Rosol-
ską, panią Ka-
sią Kwiatkow-
ską i panem 
dyrektorem 
Władysławem 
Kondrasem  
sadzili las. 

 

Pani  
wicedyrektor 

Mariola  
Halat 



AKTUALNOŚCI 

SZKOLNY   KONKURS   
RECYTATORSKI 

 

Uczniowie recytowali  
wiersze 

 

Dnia 07.03.2018r odbył się konkurs recytatorski dla klas 
IV-VII.   
Uczniowie byli podzieleni  na dwie grupy klasy IV-VI  
i klasa VII.  Uczniów oceniało jury w składzie: pani Wio-
letta  Przybylska, Joanna Zrobczyńska i Ada Szulc. Jury 
miało trudne zadanie, bo uczniowie ładnie recytowali.  
W pierwszej grupie 3. miejsce zajęła Stefania Ratajska,  
2. miejsce Zosia Koperwas, a 1. miejsce Paulina Sobieraj. 
W drugiej grupie 3. miejsce zajęła Ania Skrzypczak,  
2. miejsce Oliwia Sanocka, a 1. miejsce Martyna Plusko-
ta.  
Wyróżnienia przyznano: Aleksandrze Urbańskiej, Marty-
nie Greńczuk i Cyprianowi Bartochowi z klasy IV B, Ga-
brysi Lubojańskiej, Wiktorii Błońskiej z klasy IV A  
i Klaudii Pieruckiej z klasy V A i Emilii Kozłowskiej  
z kl. VII A. 
Osoby, które dostały wyróżnienie i osoby, które zajęły 
1,2 i 3 miejsce otrzymały książkę i dyplom. 

Gabrysia Lubojańska 

  

Przed konkur-
sem Jakub Zator 
i Nataniel Jaros 
z kl. IV A po-
wtarzali wier-

sze. 

 

Natasza Zaraś z klasy 
IV B  i jury: pani Ada 
Szulc, pani Wioletta 

Przybylska, pani Joan-
na Zrobczyńska . 

 

Aleksandra Urbań-
ska z kl. IV B otrzy-

mała wyróżnienie 



AKTUALNOŚCI 

SZKOLNY   KONKURS   
RECYTATORSKI 

 

Czwartoklasiści: 
Cyprian Bartoch, 

Martyna Greńczuk 
i Gabrysia Lubo-
jańska otrzymali 

wyróżnienia. 

 

Wyróżniona  
w konkursie:  

Klaudia  
Pierucka  

 

Zosia Koperwas 
zdobyła II miejsce. 

 

Stefcia Ratajska zajęła 
III miejsce. 

 

III miejsce—Oliwia  
Sanocka 

 

Jury najbardziej 
podobała się inter-
pretacja wiersza 
zaprezentowana 

przez Paulinę  
Sobieraj. 

 

Wszystkich urze-
kła żywiołowa 
recytacja Ani 
Skrzypczak. 

Uczennica klasy 
VII B zajęła  
II miejsce. 

 

Wśród siódmokla-
sistek  zwyciężyła 
Martyna Pluskota  

z kl. VII B. 



AKTUALNOŚCI 

SZKOLNY   KONKURS   
RECYTATORSKI 

 

  Mali  recytatorzy prezentowali wiersze  
 

We wtorek 13 marca 2018 roku mali recytatorzy z klas I -III w obecności rodziców prezento-
wali wiersze. 
Oceniano  dobór repertuaru, jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do wieku, 
prawdziwość przekazu, dykcję, interpretacje utworu i ogólny wyraz artystyczny.  
Jury miało bardzo trudny wybór. 
Najładniej zaprezentowali wiersze, zajmując ex aequo pierwsze miejsce:  Nadia Burdzy, Ame-
lia Sanocka i Maksymilian Szawikin. Były też liczne wyróżnienia: Seweryn Kozłowski, Ignacy 
Golczyk, Franciszek Woźniak,  
Konkurs upłynął w miłej atmosferze. Wszyscy się dobrze bawili. 

Jolanta Guziewicz 

 

Pan dyrektor Władysław Kondras, pani wicedyrektor Mariola Halat, pani Katarzyna Konsur, pani Jo-
lanta Guziewicz i zwycięzcy konkursu: Nadia Burdzy, Amelia Sanocka i Maksymilian Szawikin.  



AKTUALNOŚCI 
 

Przywitaliśmy  

przyszłych uczniów naszej szkoły 
DZIEŃ   OTWARTY 

 

16.03.2018r był w naszej szkole  dzień otwarty dla rodziców  
dzieci, które mają iść do pierwszej klasy. Na początku dzieci ze 
swoimi rodzicami zwiedzały klasy. W każdej była przygotowana 
dla nich niespodzianka.  Potem poszli na salę gimnastyczną. 
Oglądali przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko” i   grupę tanecz-
ną Clow. Kiedy wszyscy wyszli z sali, to rodzice mogli porozma-
wiać z nauczycielami, a dzieci przy stolikach mogły zjeść cia-
steczka. Wszystkim bardzo się  podobało. 

Gabrysia Lubojańska 

 

SAMORZĄD RZĄDZI! 
 

Kolejne akcje  
Samorządu Uczniowskiego 

 

W marcu SU  z opiekunem panem Arkadiuszem 
Szakołą przygotowali dwie akcje. Najpierw ucz-
niowie młodszych klas mogli zaprezentować 
swoje kolekcje—karty z piłkarzami. Później było 
coś dla uczniów klas starszych. Razem z panem 
Jackiem Marciniakiem  zorganizowali turniej ko-
szykówki.  Na wszystkich przerwach na sali moż-
na było poćwiczyć i pograć. Po lekcjach odbył 
się turniej. To pierwsza tego typu impreza. SU 
zapowiada  w następnych miesiącach dni siat-
kówki i piłki nożnej. 

M. W. 

Szymon Mikołajewicz i Wero-
nika Konsur witali gości.  Oli-
wia Sanocka i Amelia Trębuła 
pokazywały maluszkom szkołę.  

Pani Wioletka 
Łuczak ze swoi-
mi tancerkami 
tuż przed wystę-
pem. 

 

Ignacy Golczyk z II A poka-
zuje swoje zbiory kart piłka-
rzy. 

 

Maciek Łokietek z klasy 
VII B oddaje celny rzut. 



AKTUALNOŚCI 
 

WIOSNA,  ACH  TO  TY! 
 

W połowie marca na holu pojawiła się tablica ogło-
szeń przygotowana przez opiekuna SU pana Arka-
diusza Szakołę.  

 

1. Przeczytaj ofertę. 
2. Zastanów się w, jakich zajęciach  wziąć 

udział. 
3. „Popatrz, rozejrzyj się, rozegraj „T. Haj-

to. 
4. Zapisz się na listę. 
5. Lista znika w piątek. 
6. Można wpisać się tylko na jedną listę. 

 

Można było wpisać się na  listy: 
Pan Jacek Marciniak- Najpierw masa, potem rzeźba. 
Pani Ewa Kaczmarek- Ej, kto ćwiczy na wuefie. 
Pan Arek  Szakoła- Full English Breakfast. 
Pan Andrzej Nowacki- alt+ctrl+delete 
Pani Kasia Konsur - A może by tak wyjechać w 
Bieszczady... 
Pani Gosia Wojciechowska- Bo Polacy nie gęsi.... 

 

Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczął się  ape-
lem, na którym wręczono nagrody w konkur-
sie historycznym przeprowadzonym przez 
panią Ewę Kaczmarek.  

 

Oliwka Sanocka 
odbiera nagrodę. 

 

W konkursie mogli 
brać udział  ucznio-
wie  i pracownicy 
szkoły. Uczestni-

czył w nim również 
pan Arek Szakoła. 
On też otrzymał bi-

let do kina:) 



AKTUALNOŚCI 

  

POSZUKIWALI  
WIOSNY :) 

 

WIOSNA,  ACH  TO  TY! 

 

Uczniowie klas I A, I B i II A razem z panią Mariolą 
Halat, panią Katarzyną Kwiatkowską i panią Jolantą 
Guziewicz postanowili poszukać wiosny. Z kolorowy-
mi kwiatami z bibuły oraz z balonikami przemaszero-
wali po Zawadzie szukając śladów wyczekiwanej po-
ry roku.  

 

Największy 
kwiat zrobił 

uczeń klasy I A 
Karol  

Staniszewski. 
Podziwiamy:) 



AKTUALNOŚCI 
 

WIOSNA,  ACH  TO  TY! 
 

Gdy  dzieci z młodszych klas pooszukiwały wiosny,  uczniowie z klas IV—VII  poszli na  wybrane 
przez siebie zajęcia.  

 

Na sali gimnastycznej  pod opieką pani Ewy 
Kaczmarek i pana Jacka Marciniaka wzięli 
udział w rozgrywkach sportowych. 

 

Najpierw masa, potem rzeźba 
 

alt+ctrl+delete 

 

Janek Doszel, Kewin Kowalonek i Klaudia 
Pierucka wybrali zajęcia z panem Andrze-
jem Nowackim. 

 

Bo Polacy nie gęsi .... 

 

Patryk  
Sobieraj 
wybrał 
sport. 

 

W sali nr 5 razem z 
panią Moniką Bar-
ską i panią Małgo-
sią Wojciechowską 
można było zagrać 
w kalambury.  

 

Zosia Ziemiańska i Gabrysia Anders 
grały w jednej drużynie. 

 

Pani Monika Barska i 
Ewa Szurkowska 



AKTUALNOŚCI 
 

WIOSNA,  ACH  TO  TY! 
 

A może by tak wyjechać w Bieszczady... 

 

W sali nr 14 znaleźli się artyści. 
Pod okiem pani Kasi Konsur i pani 
Kasi Trojan malowali obrazy.  
Efekt ich pracy możemy   oglądać 
na  pierwszym piętrze. Na sztalu-
gach prezentowane są namalowane 
w  tym dniu obrazy. 

 

Full English Breakfast 

 

Julka Łozowska, Natalia Szawikin 
 i Zuzia Smoter. 

Weronika Brylińska z klasy IV B. 

 

W sali nr 13 można było zjeść 
śniadanie i wypić angielską 
herbatę z panem Arkiem Sza-
kołą. 

 

Weronika Konsur, Natalia 
Kempa, Alicja Sikorska, Karo-
lina Rzepka, Emilia Kozłow-

ska i Patrycja Rzepka piły her-
batę  i prowadziły rozmowę w 

języku angielskim. 



AKTUALNOŚCI 
 

Kto najlepiej zna  
Ewangelię według św. Mateusza? 

 

Konkurs biblijny 
 

Dnia 15.03.2018r. odbył się rejonowy konkurs wiedzy bi-
blijnej. W tym roku tematyka dotyczyła Ewangelii św. Ma-
teusza. Na konkurs pojechały  trzy dziewczynki: Zosia Ko-
perwas, Ola Poczekaj i Ola Urbańska. Konkurs składał się z 
dwóch etapów. Pierwszy polegał na napisaniu testu wyboru. 
Osiem osób, które miały największą liczbę punktów prze-
szły dalej. Kiedy sędziowie podliczali punkty, można było 
zjeść ciasto i napić się soku. Druga część polegała na odpo-
wiedziach ustnych. Każdy miał 3 kubeczki jako trzy szanse. 
Pytania były naprawdę trudne. Gdy zakończył się drugi 
etap, była mała przerwa. Po paru minutach nastąpiło rozda-
nie nagród. Do  kolejnego etapu dostały się 4 osoby. Ola 
Urbańska miała następujące pytanie: „Dlaczego Jezusowi 
podano wino z goryczą?” To pytanie  zadano wszystkim 
uczestnikom, którzy dostali się do drugiego etapu. Ola 
Urbańska zajęła I miejsce i oczywiście przeszła  do etapu 
wojewódzkiego  
                                Aleksandra Urbańska i Zosia Koperwas 

 

Pani Kasia Konsur, Ola Poczekaj,  
Ola Urbańska i Zosia Koperwas 

 

Konkursy, konkursy... 
 

W marcu odbyły się konkursy rejonowe z 
języka polskiego, języka angielskiego, 
matematyki i konkursy biblijne. W rejono-
wym konkursie z języka angielskiego 
udział wzięli: Jan Doszel,  Paulina Sobie-
raj, Anna Skrzypczak, Martyna Pluskota i 
Karolina Tomczak. W konkursie matema-
tycznym szkołę reprezentowali Amelia 
Kręcisz i Szymon Mikołajewicz. W kon-
kursie polonistycznym uczestniczyli: Pau-
lina Sobieraj, Amelia Kręcisz, Szymon 
Mikołajewicz i Oliwia Sanocka.  
Najlepsze wyniki uzyskali:  
z języka angielskiego—Karolina Tomczak 
z języka polskiego—Paulina Sobieraj i 
Szymon Mikołajewicz, 
z matematyki—Szymon Mikołajewicz. 
Wszystkim uczestnikom konkursów rejo-
nowych—gratulujemy. 

Pani Monika Barska,  
Amelia Kręcisz  

i Szymon Mikołajewicz 

Pani Kasia Trojan,  
Oliwia Sanocka,  
Anna Skrzypczak  

i Weronika Konsur 



 

Przez wieki i kraje 
 

Przedstawienie Stanisława Sielickiego 
 

 Dnia 28.03.2018r. do szkoły przyjechał pan Stanisław 
Sielicki ze swoim przedstawieniem. Przeprowadził  różne 
zawody między dziewczynami, a chłopakami m.in.: zakła-
danie koszulek i układanie z nich wyrazów, odgadywanie 
piosenek z polskich filmów, ustawianie płotu z Pawlakiem i 
Kargulem, rzut piłeczkami do worka, składanie znaku olim-
pijskiego. Nagrodami było ptasie mleczko.  Często była 
śpiewana krótka piosenka: „1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nieważne, kto 
wygra, nieważne, kto gra, byleby zabawa była na 102!  
Pomiędzy konkurencjami pan Sielicki rzucał kolorowe gi-
gantyczne piłki. Przenieśliśmy się do Egiptu, gdzie spotka-
liśmy faraona, którym był Miłosz Ludwicki oraz jego żonę, 
którą była Milena Bełza. Kiedy pan Sielicki przebrał ich, 
dostali bandaże i mieli z zamkniętymi oczami zawinąć małe 
pluszowe misie i zrobić mumie. Były również konkursy dla 
pojedynczych osób. Padło np. pytanie: „Jakie jest najsław-
niejsze wzgórze w Krakowie?” Odpowiedź: „Wawel”.    
Wszyscy świetnie się bawili! 

Aleksandra Urbańska i Gabrysia Lubojańska 

AKTUALNOŚCI 

 

Rywalizacja między drużynami  
była zacięta :) 

 

Wszyscy chcieli bawić się piłkami ! 

 

Gabrysia Lubojańska i Filip Skrzydlewski budowali płot 
Kargula i Pawlaka :) 

 

Uczniowie układali symbol igrzysk olimpijskich. 



AKTUALNOŚCI 
 

WIELKANOC   

W  NASZEJ  SZKOLE 

 

Natalka Szawikin, Julka Łozow-
ska i Wiktoria Ślęczkowska  

w czasie rekolekcji  
zrobiły palmę wielkanocną.  

 

Pomysł  
na wielkanocne ozdoby  

 

Tradycją naszej szkoły jest świąteczna wystawa 
prac uczniów. W tym roku również na holu za-
prezentowano dzieła małych artystów. W końcu 
hasło umieszczone nad drzwiami wejściowymi 
zobowiązuje. Mogliśmy podziwiać różnorodne 
jajka, zajączki, palmy. Pomysłów i poczucia 
humoru twórcom nie zabrakło. Wystawę  z 
przyjemnością  oglądali uczniowie, pracownicy 
szkoły i rodzice.  

M. W.  

 

Te prace wykonali nasi uczniowie. 



AKTUALNOŚCI 

 

 
Sadzimy 1000 drzew na minutę 

 
 Dnia 14 kwietnia 2018r. w niedalekim Chynowie odbyło się sadzenie lasu. Ucz-
niowie zapisani u pani Marty Rosolskiej udali się na zbiórkę na przystanek koło Biblio-

teki Publicznej o godzinie 900. Impreza trwała do 1300. 
 Kiedy nasza grupa dotarła na miejsce (koło strzelnicy myśliwskiej), czekał na nas pan Dyrektor 
wraz z wychowawczynią klasy I b panią Kasią Kwiatkowską. Pan Marcin Poczekaj - jako leśniczy i jeden 
z organizatorów imprezy - pokierował nas na wycinkę, gdzie mieliśmy sadzić drzewa. Dzieci z naszej 
szkoły sadziły sadzonki sosny. Uczniowie podzielili się na 2/3 – osobowe grupy. Przed rozpoczęciem pra-
cy pracownicy Nadleśnictwa pokazali uczniom, jak należy poprawnie zasadzić drzewo. Polegało to na 
zrobieniu dość głębokiej dziury w ziemi, wsadzeniu sadzonki, zasypaniu i przyklepaniu butem gleby wo-
kół małego drzewka. Każdy zespół miał do wsadzenia około 50 sztuk. 
 Po skończonej pracy (około godziny 1100) udaliśmy się na teren strzelnicy, gdzie mieliśmy możli-
wość zjedzenia grochówki lub kapuśniaku. Po nabraniu sił poszliśmy na stanowiska strzelnicze, gdzie 
mogliśmy strzelać do celu z prawdziwej broni myśliwskiej. 
 Po przyjemnościach odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowego kamienia. Las 
został posadzony z okazji: 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 95-lecia Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz 25-lecia Nadleśnictwa Przytok. Następnie obok obelisku zakopano tubę z nazwiskami 
osób, które przyczyniły się do tego dzieła. 
 Po zakończonej uroczystości na dzieci czekały gry i zabawy na terenie strzelnicy. 

Aleksandra Urbańska 

 

SADZILIŚMY LAS 

 

Po sadzeniu lasu 
na uczniów cze-
kały różne atrak-
cje. Jedną z nich 
było spotkanie z 
sokolnikiem i… 
sokołem. 



AKTUALNOŚCI 
 

Pierwszoklasiści poznają  

podstawy ekonomii 

 

SZKOLNY  PIKNIK 
 

Dnia 19.04.2018 roku  na godzinie wychowawczej odbył się piknik klas IV—VII. Uczniowie zabrali koce, 
maty,  różne gry, piłki, zdrowe smakołyki i poszli na boisko. Tam zjedli śniadanie, grali w planszówki, pił-
kę możną, z panem Arkiem Szakołą i z panem Andrzejem Nowackim w siatkówkę. Czas mijał szybko. 
Wszyscy mieli dobre humory. Pogoda też dopisała.  
Piknik to pomysł SU i pana Arka Szakoły.  Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym będzie jeszcze je-
den :) 

 

Nauka przez zabawę  

 

Dnia 12.04.2018 r. uczniowie klasy I B poprzez 
zabawę w sklep  utrwalali umiejętność obliczeń 
pieniężnych. Przy pomocy monet i banknotów 
kupowali i sprzedawali między sobą przyniesione 
z domu ulubione zabawki.  

K. K.  

 

Lekcja bardzo  spodo-
bała  się uczniom :) 

 Krzyś, Kewin, 
Patryk i Kacper 

dzielą się  
smakołykami. 

Zuzia zastanawia się, co też Wiktoria znajdzie 
jeszcze w torbie :) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lubi podróżować,  

kolekcjonuje pamiątki  
z różnych krajów 

 

Wywiad  
z  Panią wicedyrektor  

Mariolą Halat   
  
    
Redakcja Szkolniaka: Jak trafiła Pani do naszej 
szkoły? 
Pani Mariola Halat: Do tej szkoły trafiłam zupeł-
nie przypadkowo, kiedy chciałam podjąć pracę, to nie  
było łatwo  ją znaleźć, a jeszcze w charakterze nau-
czyciela tym bardziej. Dowiedziałam się, że w okoli-
cach Zielonej Góry są etaty w szkołach i skierowano 
mnie właśnie do Zawady. Przyjechałam tutaj na roz-
mowę i tak do dnia dzisiejszego zostałam i pracuję  
jako nauczyciel. 
R. Sz.: Dlaczego wybrała Pani tą pracę? 
P.M.H.: Zawód nauczyciela jest jednym z niewie-

lu, który ma tak duży wpływ na rozwój dziecka. Po-
nieważ  zawsze chciałam zmieniać świat tak, by lu-
dziom żyło się lepiej, to stwierdziłam, że zacznę od 
tego najmłodszego pokolenia, gdyż mały człowiek 
jest na wszystko otwarty i wszystkiego ciekawy,  ła-
two wzbudzić w nim różnego rodzaju zainteresowa-
nia. Z perspektywy czasu wiem, że robię to, co lubię i 
chyba nie najgorzej mi to wychodzi. 
R. Sz.: Jak została Pani wicedyrektor? 
P.M.H.: Stanowisko to powierzył mi obecny pan 
dyrektor. 
R. Sz.: Czy lubi Pani swoja pracę? 
P.M.H.: Lubię bardzo swoją pracę i myślałam kie-
dyś,  że gdybym miała ponownie wybierać  zawód, to 
byłby to ten sam. 
R. Sz.: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
P.M.H.: Od małego marzyłam o tym, aby zostać 
nauczycielem. Zawsze podobał mi się ten zawód i w 
tym kierunku postanowiłam się kształcić. 
R. Sz.: Jak lubi Pani spędzać czas wolny? 
P.M.H.: Wolny czas jest dla mnie bardzo cenny, 
dlatego spędzam go na czytaniu lub oglądaniu cieka-
wych filmów. Bądź chętnie wyjeżdżam z rodziną, by 
zwiedzać interesujące miejsca. Przy sprzyjającej po-
godzie lubię długie spacery. 
R. Sz.: Jakie jest ulubione Pani danie? 
P.M.H.: Lubię smakować różne potrawy i cenię 
sobie kuchnię śródziemnomorską. A moim ulubio-
nym daniem z dzieciństwa są roladki wołowe z pysz-
nym sosem, pyzami i  surówką z czerwonej kapusty. 
Niestety sama nie potrafię tego dobrze przyrządzić. 
R. Sz.: Jakie ma Pani hobby? 
P.M.H.: Lubię wraz z rodziną podróżować i kolek-
cjonuję pamiątki z różnych wyjazdów.  
R. Sz.: Jakiej słucha Pani muzyki? 
P.M.H.: W chwilach kiedy potrzebuję spokoju, 
słucham muzyki poważnej. Lubię ,,Cztery pory roku” 
Antoniego Vivaldiego. Chętnie też słucham wyko-
nawców współczesnej muzyki rozrywkowej. 
R. Sz.: Jak spędziła Pani ferie? 
P.M.H.: W czasie fer ii byłam w górach, ale nieste-
ty tylko kilka dni. 
R. Sz.: Gdyby nie została Pani nauczycielką, kim by 
Pani była? 
P.M.H.: Myślę, że zostałabym botanikiem. Chętnie 
zgłębiam wiedzę o świecie roślin i związanych z nimi 
zjawiskach. 
R. Sz.: Czy podobał się Pani ten wywiad? 
P.M.H.: Wywiad bardzo mi się podobał. 
R. Sz.: Dziękujemy za rozmowę.                                                                       

                                                                                        
Shane i Zosia Koperwas 

  

 

WYWIADY 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roboty—przyszłość ludzkości 
 

Wywiad z Miłoszem Stefaniakiem 
    

Redakcja SZKOLNIAKA: Dzień dobry! 
Miłosz Stefaniak: Dzień dobry. 
R.S.: Jakie jest Twoje hobby? 
M.S.: Moje hobby to roboty. 
R.S.: Skąd wzięło się Twoje hobby? 
M.S.: Wzięło się to stąd, że zacząłem budować z 
normalnych klocków i rodzice zapisali mnie na 
zajęcia. 
R.S.: Od jakiego czasu Cię to interesuje? 
M.S.: Od początku roku szkolnego. 
R.S.: W jakim wieku polecasz się tym zajmować? 
M.S.: W wieku od 5 do 15 lat. 
R.S.: Czy kiedy dorośniesz będziesz kontynuował 
swoje hobby? 
M.S.: Może tak się stanie. 

R.S.: Czy Twoja młodsza siostra się tym interesu-
je? 
M.S.: Na razie nie. 
R.S.: Dlaczego wybrałeś akurat roboty? 
M.S.: Bo akurat tak wybrałem. 
R.S.: Gdzie odbywają się zajęcia? 
M.S.: Na ulicy Moniuszki koło starej winiarni. 
R.S.: Jak często na nie uczęszczasz? 
M.S.: Raz w tygodniu, w sobotę, w godzinach 
12.00-14.30 
R.S.: Czy realizacja Twojego hobby może odby-
wać się w domu? Jeśli tak, to w jaki sposób? 
M.S.: Może w sposób budowania. 
R.S.: Co sprawiło Ci największe trudności? 
M.S.: Budowanie skorpiona. 
R.S.: Jakie masz osiągnięcia w robotyce? 
M.S.: Duże. 
R.S.: Co chciałbyś w przyszłości osiągnąć/co zbu-
dować? 
M.S.: Wszystko, co możliwe. 

        
  Wywiad przeprowadziła: 

Aleksandra Urbańska 

 
 
 
 
 
 
  

  

WYWIADY 

 

Tak wyglądają 
roboty Miłosza. 



W Krainie Literatury 

 

Miłość cz. 2 
 

Tyle serc złamanych na dnie wyobraźni. 
Tyle serc wygnanych, co doznaje kaźni. 
Tyle szeptów cichych, by nie zbudzić Róży. 
Tyle dni zapomnianych po kątach się kurzy. 
Łez niczym dzbany pełne cierpienia. 
Łkań, co były cieniem zwykłego spojrzenia. 
 
Szukałem bukietu, by kochać goręcej. 
Szukałem kwiatów, by odczuwać więcej. 
Lecz kwiat, co ma kolce, będzie kłuł dla zabawy. 
Z mego uczucia, nie zdając sobie sprawy. 
Chciałem dać wszystko za jej uśmiech jeden. 
Ona za to w me serce wbiła cierni siedem. 
 
Miłość? Kat stary jak nienażarta żądza - 
Dusi, drapie, gryzie i karki przetrąca. 
A oto przestroga dla pragnących ciepła - 
Miłość was spopieli lub zaciągnie do piekła. 

Jakub Poczekaj 

 

Miłość cz. 3 
 

Choć w tobie i cień i światło się czai, 
Jak maleńka iskierka, co świecę zapali. 
Choć i ranisz, i leczysz, palisz i siejesz, 
Chociaż swą potęgą i mocą truchlejesz… 
To warto Cię poznać—Ciebie i Twój smak, 
Bez Ciebie memu sercu krwi jest jakby brak. 
 
Nieokiełznana, a jednak potulna, 
Szczęśliwa, ale czasem pochmurna. 
Budujesz pałace i rujnujesz twierdze. 
Ciebie się boję, lecz chcę jak najwięcej. 
 
Może i karzesz, ale ułaskawiasz. 
Czasem potępiasz, a następnie zbawiasz. 
Zmian swego nastroju sama nie zliczysz, 
Upadasz i wstajesz, milczysz i krzyczysz. 
Aby potem płakać ze szczęścia nad ranem. 
Miłości… - Tyś mym upragnionym tyranem 

Jakub Poczekaj 

 

Nasz poeta  
w gronie laureatów 

 

Jakub Poczekaj znalazł się w gronie laureatów—
nagrodzonych, wyróżnionych  w Konkursie Poetyckim 
„Miłość niejedno ma imię” zorganizowanym przez Zielono-
górski Ośrodek Kultury. Nasz poeta zdobył wyróżnienie. To 
już druga nagroda Jakuba. Przypominamy, że w  klasie 
czwartej również był  nagrodzony w konkursie poetyckim. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Przedstawiamy nagrodzone  
wiersze 

 

Na apelu pan dyrektor Włady-
sław Kondras wręczył Kubie 
nagrodę i pogratulował mu 
sukcesu. 



W Krainie Literatury 

To warto przeczytać… 

 
Wyrusz na przygodę z greckimi herosami 

 
 „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Mo-
rze Potworów” to drugi tom długiej serii autorstwa 
Ricka Riordana, opowiadającej o przygodach trzy-
nastolatka – tytułowego Percy'ego – herosa, syna 
jednego z najpotężniejszych greckich bogów. Do-
wiaduje się on, że jego satyrowaty przyjaciel 
Grover wpadł w tarapaty i razem z Annabeth, cór-
ką Ateny, oraz ze swoim przyrodnim bratem Tyso-
nem rusza mu na pomoc. 
 Książka pełna humoru, akcji oraz postaci z 
mitologii greckiej. Zapomnijcie o Harrym Potte-
rze! Teraz nastała era Percy'ego Jacksona. 
      Nikita Angel 

  

  

 

Z  OSTATNIEJ CHWILI! 
 

Autorki gier planszowych 
 

W gry planszowe można grać, do czego zachęca Kacper Michalczyk. Można je też wymyślać.  Tak zrobiły 
siódmoklasistki.  
Uczennice siódmych klas wzięły udział w konkursie Board Games Strike Back. Polegał on na stworzeniu 
gry planszowej w języku angielskim. Finał odbył się 17.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Zielo-
nej Górze. Amelia Kręcisz i Alicja Sikorska  z grą „Oh, my bag” zajęły trzecie miejsce.  Anna Skrzypczak, 
Julia Jakiel, Daria Mizioch i Karolina Tomczak zdobyły wyróżnienie. 
Gratulujemy! 



 

A po lekcjach  :) 
 

ROBILIŚMY KARMNIKI 
 

Zajęcia techniczne 
 

Zajęcia techniczne odbywają się we wtorki na 
7 godz. lekcyjnej. Uczęszczają na nie: Lucek 
Hordziejewicz, Gabryś Kamedulski, Maciek 
Karpiuk, Patryk Czubacki, Stefania Ratajska i 
Klaudia Pierucka. Na zajęciach robimy karmni-
ki, budki lęgowe. Oglądamy modele i poznaje-
my różne narzędzia i ich zastosowanie. Bardzo 
nam się zajęcia podobają i chętnie na nie cho-
dzimy. 

Klaudia Pierucka Stefania Ratajska  

 

Na zdjęciach z lewej strony Patryk Czubacki, 
Klaudia Pierucka i Stefcia Ratajska robią karm-
niki.  
U góry Stefcia, Patryk, Klaudia oraz Gabryś Ka-
medulski i Maciek Karpiuk pookazują efekty 
swojej pracy. 

 

ŚWIAT  BARWAMI  MALOWANY 
 

Wystawa zdjęć  
Aleksandry Krupy 

 

Pasją Oli Krupy jest har-
cerstwo. Jednak jej zain-
teresowania nie ograni-
czają się tylko do tej 
dziedziny.  
Lubi też fotografować. 
Pan Andrzej Nowacki i 
pan Arkadiusz Szakoła 
pomogli jej zorganizo-
wać wystawę zdjęć, aby 
mogła innym pokazać 
swoje prace.  
Zdjęcia można oglądać 
na holu szkoły.  



 

NIE  TYLKO  NAUKA  :) 

 
 SYMMETRY 

 

A teraz czas na grę, na którą sama czekałam dość 
długo, a chodzi o SYMMETRY. Co dla niektórych 
może być w niej ważne, a dla mnie zawsze jest 
przyjemne – gra została stworzona przez chłopa-
ków z polskiego studia Sleepless Clinic z Bielska-
Białej. Tak więc  gratulacje dla Bielska-Białej za 
rekord Guinessa w liczbie raperów w jednym tele-
dysku i za chłopaków, którzy wyprodukowali 
SYMMETRY. Po tym przydługawym wstępie czas 
wspomnieć coś o grze. W SYMMETRY wcielamy 
się w ekipę badawczą, która wylądowała na śred-
nio przyjaznej i totalnie oblodzonej planecie. Wa-

szym zadaniem będzie dostarczenie naszym bada-
czom wszystkiego, co im będzie potrzebne do 
przeżycia, czyli m.in. jedzenia i spania, a przy oka-
zji będziecie musieli naprawić ich statek. W grze 
trzeba też zadbać o to, żeby naszej załodze nie po-
przewracało się w głowach, co nie jest łatwe, bo 
trzeba ich również wysyłać na niebezpieczne misje 
po surowce. Nieważne, że zrobili ją Polacy i nie-
ważne, że uwielbiam takie gry. Najważniejsze jest 
to, że ekipa badawcza tej gry w ostatnich dniach 
jadała więcej ode mnie, co jest nieodłącznym do-
wodem na to, że SYMMMETRY uzależnia. A wia-
domo, że jak gra uzależnia, to znaczy, że jest fajna 
i ciekawa. 

Dziewczyna z Ligi Legend 

 

W świecie gier komputerowych 

NASZE   
ZWIERZAKI 

 

Kacper Michalczyk poleca: 

 

Tak wygląda mopsiczka Gabrysi Anders.  
Wabi się Dori. Ma rok i cztery miesiące.  

 

Szalona misja 
Szalona misja jest dziecinnie prostą i fajną grą. Bardzo dużo w niej śmiechu i co najważniejsze, można 
w nią zagrać całą rodziną. W grze chodzi o to, aby malować, ale malować nietypowe rzeczy. Na środku 
stołu leży plansza,. To do niej będziecie dopasowywać swoje arcydzieła. Od misji zależy, w jaki sposób 
będziecie rysować, np. otaczać bądź łączyć elementy. Jest dostępna nowa część tej gry pt. „Szalona mi-
sja. Zaginione miasto”. Niestety na razie tylko w języku angielskim.  Polecam. Naprawdę ciekawa gra! 
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Stefania Ratajska, Zofia Koperwas,  

Aleksandra Urbańska, Gabriela Lubojańska 
    

Opiekunka Szkolniaka: 
Małgorzata Wojciechowska 

               
 

 Ploteczki ze szkolnej ławeczki 

 
 Pani A. K. uwielbia nadawać swoim uczniom ksywki. 
 Kolejna osoba zaczęła interesować się mangami. 
 W. K. z kl. VII została głową mafii. 
 A. S. okazała się być znawczynią koszykówki. 
 A. S. i A. K. z kl. VII B rywalizują ze sobą  w siatkówce. Niech wygra najlepszy :) 
 Coraz więcej osób lubi  Kpop 
 Kolejna osoba chodzi w gipsie. Czyżby nowa moda?  
 Osobnik o inicjałach D. L. lubi denerwować panią od języka polskiego, nie zważając na konsekwen-

cje.   
 M. Ł. I D. G. z klasy VII B biją rekordy w jedzeniu pierogów. Niestety, D. G. ciągle jeszcze wiele 

brakuje, aby pobić rekord 31 pierogów zjedzonych przez M. Ł.  
 Zza okna można czasem dostrzec twarz, która obserwuje uczniów… 
 Motto życiowe M. ł. i D. G.  z kl. VII B: „ Głodny—nie jesteś sobą ” 
 Na  lekcji języka polskiego w klasie IV B zaobserwowano uzdrawiającą moc dzwonka na przerwę. 

M. K. skarżył się nauczycielce na ból głowy, wzbudzając współczucie i troskę. Jakież było zdziwie-
nie wszystkich, gdy po usłyszeniu dzwonka na przerwę M. K. cudownie  wyzdrowiał. 

 C. B. z kl. IV B tak bardzo spodobały się przygody Mikołajka, że wciela się w bohaterów książki. 
Wielką wagę przywiązuje też do ubrania. Ostatnio nosił bardzo ładne okulary przeciwsłoneczne. Za-
kładał je nawet na lekcji języka polskiego.  

 

Korekta tekstów:  
Ada Szulc 

 

Wreszcie zawitała do nas wiosna :) 

 

Dziękujemy pani Justynie Urbań-
skiej, panu Arkadiuszowi Szakole,  
pani Jolancie Guziewicz, pani Kata-
rzynie Kwiatkowskiej i Panu An-
drzejowi Nowackiemu za przekaza-
nie zdjęć do gazetki.  


