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WITAMY
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW!
Przed Wami kolejny, pierwszy w tym roku szkolnym,
numer szkolnej gazetki. Zapraszamy do czytania.

W tym numerze:









Wywiad z opiekunem SU panem
Robertem Gembarą
Wywiad z przewodniczącym SU
Maciejem Łokietkiem
O Święcie Niepodległości
Jak śniadanie daje moc
O nagrodzie dla świetlicy
O tym, jak rozwijamy swoje talenty
Co robią święci?
Kącik poezji—nowe wiersze Jakuba Poczekaja

Tego kraba zrobiła
uczennica
klasy VI A
Maja Burdzy

W listopadzie naszą szkołę ozdobiły plakaty
upamiętniające 11 listopada

Maciek Łokietek to nowy przewodniczący SU

AKTUALNOŚCI
WITAMY
PIERWSZOKLASISTÓW!
PASOWANIE NA UCZNIA
25 października uczniowie klasy I złożyli
uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na
uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze.
Wszystkich pierwszoklasistów serdecznie
witamy i życzymy sukcesów w nauce.

Pan dyrektor Władysław Kondras i pierwszoklasiści oraz ich wychowawczyni pani Wioleta Grzezułka.

Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny.
Na uroczystości wystąpiła również
grupa hiphopowa przygotowana
przez panią Wiolettę Łuczak.

AKTUALNOŚCI
PAMIĘTALIŚMY !
UCZCILIŚMY SETNĄ ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku mija 100 lat, odkąd Polska po 123. latach
niewoli odzyskała niepodległość. Pamiętaliśmy o tej
ważnej rocznicy już podczas Narodowego Czytania we
wrześniu. Oprócz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
czytaliśmy wiersze L. Staffa, i C. K. Norwida z A ntologii
niepodległości zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Na początku listopada w szkole pojawiły się plakaty
uczniów upamiętniające odzyskanie niepodległości. Na
lekcjach plastyki uczniowie z panią Katarzyną Konsur
robili kotyliony, które później ozdobiły jedną z tablic na
holu.
Również uczniowie klas I –III ze swoimi wychowawczyniami na warsztatach plastycznych wykonywały piękne
kotyliony, które mieli przypięte na apelu.
W piątek 09.11.2018 r. uczniowie i nauczyciele przyszli
do szkoły ubrani na biało-czerwono. W ten dzień odbyły
się imprezy poświęcone rocznicy.
Relację z tego dnia przygotowała Ola Urbańska.
Zapraszamy na następną stronę.

AKTUALNOŚCI

Dnia 09.11.2018r. w naszej szkole odbyły się obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Imprezę
prowadzili Maciek Łokietek, Oliwia Sanocka.
Podczas apelu wiersze recytowali najmłodsi z Zespołu Edukacyjnego nr 8, czyli nasze przedszkolaki.
Klasy 4-8 śpiewały pieśni patriotyczne: „Przybyli ułani pod
okienko”, „Piechota”, „Pierwsza Brygada”, „Dziś idę walczyć
mamo”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Wojenko, wojenko”,
wcześniej wybrane i przygotowane wraz z wychowawcami.
Podczas uroczystości inne pieśni były śpiewane przez chór.
Uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia historyczne, które doprowadziły Polskę do niepodległości.
O godzinie 11:11 wszyscy uczniowie szkoły razem z przedszkolakami zaśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Później były konkursy z wiedzy o Polsce.
Ola Urbańska

Wszystkich oczarował występ przedszkolaków :)

AKTUALNOŚCI
Po głównej uroczystości odbył się „Bieg Niepodległości”. W
kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce zajął Łukasz Warziński,
drugie Bartek Sobieraj, a trzecie Marysia Kokot. W kategorii
klas 7-8 pierwsze miejsce zajął Szymon Mikołajewicz, drugie
Bartek Balak, a trzecie Patryk Kryński (Gratulujemy!). Kiedy
emocje po biegu opadły, klasy 4-8 słuchały wierszy czytanych przez uczennice: Maję Burdzy, Nadię Burdzy, Zosię Koperwas, Ewę Szurkowską i Alę Trojan.
Ola Urbańska

Na zdjęciu Szymon Mikołajewicz i Patryk Kryński z klasy
VIIIA oraz Bartek Balak z klasy
VII A.
Po lewej stronie Maja Burdzy i
Ewa Szurkowska z klasy VI A.

Maja
Burdzy zaprezentowała
wiersz
Zbigniewa
Herberta
„Raport z oblężonego miasta”.
Ewa Szurkowska
przeczytała
utwór „W Warszawie” laureata
literackiej Nagrody Nobla Czesława Miłosza.

W konkursach wiedzy o Polsce
nagrodą była flaga.

W piątek nie zakończyły się obchody Święta Niepodległości. Spotkaliśmy się w szkole 11.11.2018 roku o
godz. 16 na imprezie „100 lat Niepodległości Bądźmy Razem” przygotowanej przez ZE nr 8 w Zielonej
Górze oraz STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU ZAWADY
I KRĘPY. Przyszło wielu mieszkańców. Razem zaśpiewaliśmy hymn.
Były występy naszych uczniów,
śpiewanie pieśni patriotycznych,
konkursy o Polsce. Na koniec—
poczęstunek.

AKTUALNOŚCI
Jaki jest święty?
Każdego roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
pamiętają o Dniu Wszystkich Świętych. Tak było i w
tym roku.
Uczniowie klasy VI A, VII A, VIII A i VIII B wraz z
wychowawcami i panem dyrektorem Władysławem
Kondrasem wybrali się na cmentarz i groby.
Także w szkole pojawił się akcent o tym święcie. W
wielu miejscach, na ścianach, drzwiach, w holu pojawiły
się karteczki z napisami, jaki powinien być święty. Był
to pomysł nauczycielki religii pani Katarzyny Konsur.
Miejmy nadzieję, że ktoś z naszej szkoły zapozna się z
zasadami bycia świętym i w przyszłości może takim
świętym zostanie. Na razie możemy skorzystać z podpowiedzi na kartkach i spróbować zastosować je w naszym życiu.
Jakub Wróbel

Święci potrafią się dzielić :)

WIZYTA KLASY VI A
W CENTRUM PRZYRODNICZYM I PLANETARIUM

Oglądaliśmy gwiazdy :)
Dnia 26.10.18r klasa 6a wybrała się na wycieczkę do Planetarium Wenus i Centrum Przyrodniczego, pod opieką Pani
Małgorzaty Wojciechowskiej i Wioletty Łuczak.
Na samym początku odwiedziliśmy Centrum Przyrodnicze.
Tam mieliśmy wykład o wzroku. Pani opowiadała o tym,
jak widzą zwierzęta i ludzie. Następnie podzieliliśmy się
na dwie grupy. Pod opieką opiekuna i przewodnika obejrzeliśmy wiele atrakcji. Później mieliśmy czas wolny i mogliśmy przeprowadzać eksperymenty. Po skończeniu zajęć w
Centrum Przyrodniczym udaliśmy się do Planetarium Wenus. Tam obejrzeliśmy dwa filmy- pierwszy opowiadał o
gwiazdozbiorach i Układzie Słonecznym Dowiedzieliśmy
się o tym, jak nazywają się poszczególne gwiazdozbiory i ile
ich jest. Drugą częścią był film pt. ”Sekretne życie drzew”.
Gdy byliśmy w drodze na autobus, zaszliśmy do piekarni,
gdzie można było sobie coś kupić.
Wycieczka bardzo się udała. Była ciekawa i dowiedzieliśmy
się paru nowych rzeczy.
Zuzanna Smoter

Aby obejrzeć bajkę, trzeba było założyć specjalne okulary.
Krzysia Nowakowskiego zaciekawiła bajka.

AKTUALNOŚCI

8 listopada klasy I-III oraz przedszkolaki wzięły
udział w akcji Śniadanie Daje Moc. Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie, promujące wśród
uczniów najważniejszy posiłek dnia- śniadanie.
Dzieci w tym dniu mogły przygotować wspólnie
wartościowe śniadanie, uczestniczyły także w
quizie dotyczącym zdrowego żywienia, tańcach i
różnorodnych zabawach. Klasa II b wystąpiła,
prezentując inscenizację wiersza Jana Brzechwy
"Na Straganie". To był dzień pełen wrażeń!
Julia Szopa

CHWALIMY SIĘ!
Nagroda dla świetlicy

Zespół Edukacyjny nr 8 zajął III miejsce w
międzyszkolnym konkursie plastycznym
„Kosz pełen jesiennych darów—jabłko”.
Nagrodzona praca została przygotowana
przez uczniów podczas zajęć w świetlicy.
Nad całością czuwała pani Ada Szulc.
Gratulujemy!

AKTUALNOŚCI

WEJŚCIE
GROZI
ODKRYCIEM

TALENTU

PLASTYKA W KLASIE VI A
Klasa 6a w październiku, pod opieką pani Katarzyny
Konsur robiła rzeźby z masy solnej. Tematem tych prac
były zwierzęta. Masę solną przygotowywaliśmy w domach albo w szkole przed lekcją. Po pierwszej lekcji z
niecierpliwością czekaliśmy na wyschnięcie prac, a na
kolejną
przynieśliśmy farbki i malowaliśmy nasze
dzieła.
Prace wyszły pięknie, były tam: ryba, żółwik, jaszczurka, wieloryb, jednorożec, motyl i wiele innych. Taka
forma pracy bardzo nam się podobała, i mamy nadzieję, że będzie organizowanych więcej zajęć tego typu.
Zuzanna Smoter,
Wiktoria Ślęczkowska

WYWIADY
P.R.G: Militar ia, dobr a muzyka i książka, o ile
znajdę na to czas.
R .Sz: Czy lubi Pan swoją pracę?
P.R.G: Bar dzo lubię.
R. Sz: Gdyby Pan nie był nauczycielem historii, to
kim by Pan był?
P.R.G: Kiedyś chciałem być pilotem myśliwskim,
ale niestety nie wyszło.
R. Sz: Jakie jest Pańskie marzenie?
P.R.G: To moja tajemnica. Z mar zeń się nikomu
nie zwierzam.
R. Sz: Który film lubi Pan najbardziej?
P.R.G: Lubię bar dzo dużo filmów, a jedne z moich
ulubionych
to
,,Awatar”,
wszystkie
części ,,Gwiezdnych wojen”, „Czterech pancernych i
pies’’ oraz filmy takich reżyserów jak Władysław Pasikowski, Patryk Vega czy Wojciech Smarzowski.
R. Sz: Czy ma Pan ulubioną postać historyczną?
P.R.G: J est ich wiele. Chodzi o wszystkich żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej walczyli za
Polskę. W szczególności piloci, o których dużo czytałem.
R. Sz: Jaka jest Pana ulubiona książka?
P.R.G: Moimi ulubionymi książkami są ,,Cena Życia” Bohdana Arcta oraz ,,Blisko nieba”, którą napisał
Tadeusz Schiele.
R. Sz: Jakie jest Pana ulubione danie?
P.R.G: Nie mam ulubionej potrawy. Lubię wszystko jeść.
Redakcja Szkolniaka: Jak długo pracuje Pan jako R. Sz: Czy podobał się Panu ten wywiad?
P.R.G: Tak.
historyk?
Pan Robert Gembara: Bar dzo długo. Szczer ze móMaja Burdzy i Zosia Koperwas
wiąc sam się już stałem Historią.
R. Sz: Dlaczego wybrał Pan ten zawód?
P.R.G: Miała na to wpływ r odzinna tr adycja, ale
To lubi Pan Robert Gembara :)
w dużej mierze był to po prostu przypadek.
R. Sz: Jak się Panu pracuje w naszej szkole?
P.R.G: Bar dzo mi się tu podoba i świetnie mi się
pracuje.
R. Sz: Czy spodziewał się Pan, że uczniowie wybiorą
Pana opiekunem SU?
P.R.G: Absolutnie nie. Było to dla mnie bar dzo
miłe zaskoczenie.
R. Sz: Jak dogaduje się pan z uczniami?
Tadeusz Schiele
P.R.G: Wydaję mi się, że bar dzo dobr ze.
R. Sz: Jak zainteresował się Pan sztukami walki?
P.R.G: Zaczęło to się po obejr zeniu filmu ,,Wejście
smoka” z Brucem Lee. Wtedy bardzo duża liczba
osób zaczęła to trenować.
R. Sz: Dlaczego zdecydował się Pan na prowadzenie
zajęć z samoobrony?
P.R.G: J est to moje hobby i moja pasja.
R. Sz: Co poza historią i samoobroną Pana interesuBruce Lee
je?

HISTORIA
MAGISTRA
VITAE EST

Wywiad
z Panem
Robertem Gembarą

Lubi „Gwiezdne wojny”,
podziwia
polskich lotników
walczących
w czasie II wojny światowej

WYWIADY
M. Ł.: Nie.
R. Sz.: Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić, jakie masz plany?
M. Ł.: Na r azie podzieliłem samor ząd na poszczególne grupy i zamierzam wprowadzić skrzynkę z pomysłami.
R. Sz.: Czy będziesz coś kontynuował z tego, co
wprowadził Kuba?
M. Ł.: Wszystkie pomysły, któr e wpr owadził
Kuba, były bardzo dobre, dlatego ich nie zmienię.
Chciałbym coś dodać od siebie.
R. Sz.: Czy Twoje pomysły będą skierowane tylko
do klas 4-8 czy także do klas 1-3?
M. Ł.: Pomysły są skier owane do wszystkich
uczniów.
R. Sz.: Czy w SU są osoby, które będą Cię wspierały? Kto?
M. Ł.: Każda osoba jest pr zydzielona do sekcji.
Każda grupa jest różna.
R. Sz.: Czy po wyborze Ciebie na przewodniczącego odczułeś, że jesteś inaczej traktowany przez
nauczycieli i uczniów?
M. Ł.: Tak, pr zez Pana Waldemar a Dejnegę,
który powtarza i daje mi do myślenia, że muszę
dawać innym przykład.
R. Sz.: Jak układa się Twoja współpraca z nowym
opiekunem SU panem Robertem Gembarą?
M. Ł.: Pan Rober t jest „spoko”, bardzo go lubię, ale nie wiem czy Pan mnie lubi (wiem, że
mam już baniaka).
Szanuje poprzednika,
R. Sz.: Czy poza szkołą udzielasz się w innych
społecznych lub należysz do jakichś
ale chce coś dodać od siebie działaniach
organizacji?
M. Ł.: Należę do OSP w Zwadzie.
Wywiad z Maciejem Łokietkiem
R. Sz.: Jakie jest Twoje hobby?
przewodniczącym SU
M. Ł.: Moje hobby to piłka nożna. Lubię spędzać
czas na boisku.
Redakcja Szkolniaka: Dzień Dobry Panie PrzeR. Sz.: Czy wiesz już kim chciałbyś zostać w przywodniczący!
szłości?
Maciek Łokietek: Siemano!
M. Ł.: Nie.
R. Sz.: Jak się czujesz jako przewodniczący naszej R. Sz.: Dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miszkoły?
ło!
M. Ł.: Bar dzo dobr ze się czuję.
M. Ł.: Dzięki!
R. Sz.: Czy według Ciebie ta funkcja jest ważna i
Wywiad przeprowadziła:
czy znasz swoje obowiązki?
Aleksandra Urbańska
M. Ł.: Pr zewodniczący to bar dzo odpowiedzialna funkcja. Tak, znam.
R. Sz.: Czy spodziewałeś się swojej wygranej?

W Krainie Literatury
Że
Prezentujemy kolejne wiersze ucznia klasy
VIII A Jakuba Poczekaja.

Gdy jeszcze chciałem być przy Tobie i tylko dla Ciebie,
Myślałem, że razem nam będzie lepiej niż w niebie.

Jeśli ktoś chciałby zaprezentować swoje
utwory na łamach naszej gazetki, prosimy
zgłosić się do opiekunki Szkolniaka pani
Małgorzaty Wojciechowskiej.

Że razem iść będziemy przez życie i uśmiechali,
Że serca swe wzajemnie będziemy miłowali.
Że w miłości sobą będziemy zachwyceni,
Że w starości trwać będziemy nieodmienieni.
Że razem się radować i razem smucić chcemy,
Że szczęście i spokój oboje sobie podarujemy.
Że ręce nasze splecione będą dla pewności,
Że jedno od drugiego wciąż pragnie miłości.
Że w siebie nigdy oczy patrzeć nie przestaną,
Że uszanują łaskę od Boga nam daną.
Że w jedno połączone jednym się staniemy,
Że dar ten wiekuisty pielęgnować chcemy.

W cichym trwaniu
Dziś znowu jestem sobą
I znów w tym głośnym świecie
Nadal cichą idę drogą
Wciąż ciche słyszę brzmienie
A na smutnej mojej drodze
Jakiejś dziwnej… osobistej
Tak strasznie cicho błądzę
W tej ciszy najcichszej
Gdyż ten bezdźwięk to schronienie
Ucieczka ma i twierdza
Bo gdy ludzkie przychodzą cienie
Me milczenie je przepędza
I choć smutna taka droga
W takim bardzo głośnym świecie
Ja wciąż modląc się do Boga
Brzmienie inne znajdę w świecie
Jakub Poczekaj

Że moja pierś dla Twej główki od wieków już stworzona,
Że Twoje usta dla mojego czoła to wieczna korona.
Że chłodu, samotności już nie zaznamy,
Że zagoiliśmy nawzajem smutku swego rany.
Że pełni dorosłości podążamy ku sobie,
Że przetrwamy próbę w najtrudniejszej dobie.
Szkoda, że to wszystko tylko w „że” pozostało.
Widać tak być musi, widać tak być miało.
Szkoda, bo to ‘będziemy” nigdy się nie wydarzy.
Widać tak być musi ,widać głupcem, kto marzy.
Szkoda, gdyż w serca mego ukryłaś się kąciku.
Widać tak być musi… Oliwny Storczyku.
Jakub Poczekaj

A po lekcjach :)
To warto przeczytać...
„Dziewczynka z Szóstego Księżyca” autorstwa
Moony Witcher to ciekawa książka fantasty opowiadająca o Ninie. Dziewczynka, podobnie jak jej dziadek jest alchemiczką, na prawej dłoni ma gwiazdkę
w kolorze truskawki – znamię, które czasami zmieniało kolor z różowego na czarny. Bohaterka mieszka z ciociami w Madrycie i chciałaby wyjechać do
dziadka Miszy w Wenecji. Niestety, dostaje wiadomość, że jej dziadek umiera na zawał. Jednak wyjeżdża i podejrzewa, że był inny powód śmierci. Odkrywa tajemnicę Xorax, spotyka czwórkę przyjaciół,
walczy z podstępnym hrabią Karkonem Ca’ d’Oro i
stara się uratować Szósty Księżyc.
Interesująca książka, która uczy i rozbudza wyobraźnię.

Stefania Ratajska kl. VI A

WKRÓTCE
BĘDZIE ICH PIERWSZA
WYSTAWA
Artyści z „siódemki”
Zajęcia plastyczne odbywają się co poniedziałek od
godziny 13:50 do 15:30 pod opieką pani Katarzyny
Grabias-Banaszewskiej. Na zajęcia chodzą: Aleksandra Aulich, Maksymilian Szawikin, Aleksandra
Owsińska, Wiktoria Brut, Amelia Czarnecka, Gabriela
Lubojańska, Dominika Płaksa, Amelia Kalicka, Nataniel Jaros, Bartłomiej Sobieraj. Na zajęciach są robione
różne prace plastyczne za pomocą różnych narzędzi,
pasteli, farb i innych rzeczy. Nasze pierwsze prace to
były misie, które każdy z małą pomocą pani robił sam.
Te misie można zobaczyć w sali nr 7 na łące zrobionej
na tablicy wiszącej na ścianie. Co tydzień na zajęciach
robimy inne prace i myślimy o tym, co zrobić za tydzień. Wszyscy przychodzą na zajęcia z zadowoleniem
i zaciekawieniem co będzie robione.
Gabrysia Lubojańska

Pani Katarzyna Grabias-Bonaszewska
pokazuje, jak wykonać prace.

NIE T YLKO NAUKA :)
Liga Piłkarzyków
Na pewno ostatnio przechodząc po naszej szkole
zauważyliście coś ciekawego. Mianowicie w pierwszych tygodniach szkoły na holu zostały umieszczone piłkarzyki. Wraz z tym został otworzony turniej
piłkarzyków pod okiem Pana Arkadiusza Szakoły.
W turnieju udział biorą następujące drużyny: Ł,G i
reszta, Nauczyciele, Pompa Team, Drewniany Team, Gondole, Ziemniaki, Szczypiorki, Team Bannana, Gang Wiewióra, Virtus Pro,Football Team.
Zwycięska drużyna możliwe że zdobędzie najbardziej prestiżową nagrodę w naszej szkole. Jeżeli
chcecie oglądać mecze zapraszamy do przejścia pod
piłkarzyki na długich przerwach lub przejrzenia wyników na stronie naszej szkoły PSP Zawada.
Jakub Wróbel

Zagrajmy w planszówki!
W naszej szkole przybywa wielbicieli gier planszowych. Od dwóch lat propaguje je Kacper Michalczyk. Od tego roku można pograć w szkole.
Raz w miesiącu spotykamy się w sali nr 5. Spotkania prowadzi pani Dorota SypniewskaMichalczyk, a pomagają jej Kacper i Filip. Można
przyjść i wesoło spędzić czas. Graliśmy już w
październiku i listopadzie. Następne spotkanie w
grudniu.
Zapraszamy.
M. W.

NASZE
ZWIERZAKI
Dziś swoje pieski prezentuje Zuzia Smoter
z klasy VI A.

Candy- Maltańczyk-1 rok i 6 miesięcy.
Milka-Shitzu-2 miesiące

UŚMIECHNIJ SIĘ
Ploteczki ze szkolnej ławeczki

















D. L. z kl. VIII B powrócił do szkoły po tajemniczym zniknięciu.
D. L. z kl. VIII B i N. K. z kl. VIII A „mają się ku sobie”.
A. S. z kl. VIII B czuje strach przed… podłogą.
A. S. i S. W. z kl. VIII B flirtują ze sobą na lekcjach języka polskiego.
Chłopcy z kl. VIII B stali się nadzwyczaj mili dla dziewczyn.
Pan R. G. uwielbia stawiać „banie”.
A. T. z kl. VIII B urządziła sobie wakacje w środku roku szkolnego.
O. K. z kl. VIII B odkryła, że kupno nowej pary butów cieszy. Pewnie już jej to zostanie:)
Praktyka czyni mistrza. Na przerwach uczniowie grają w piłkarzyki. Treningi przynoszą efekty. Zaczęli wygrywać z nauczycielami :)
Sz. M. z kl. VIII A w Biegu Zwycięstwa zmierzył się z uczniami i nauczycielami. Pokonał wszystkich. Gratulujemy.
J. P. z kl. VII A wykazywał ostatnio niechęć do światła. Przejawiało się to noszeniem interesujących okularów.
Na spotkaniu z planszówkami uczniowie grali w grę wymagającą znajomości tabliczki mnożenia.
Ciekawe czy na matematyce mnożą równie chętnie?
Przypominamy, że jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie. Wszelkie próby przemycenia chipsów są
od razu udaremniane. Przekonała się o tym ostatnio J. Ł z kl. VI A.
W tym roku prawdopodobnie nie będzie pokazu ognia na zabawie andrzejkowej.

Wszystkie
kolory jesieni ...
Jesień w tym roku była
wyjątkowo piękna. Zachęcała do spacerów, podczas
których mogliśmy podziwiać uroki przyrody. Jednym z takich miejsc był
Wagmostaw.
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