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,,W pamiętniku Zofii Bobrówny” 
 

Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, 

Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, 

To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, 

Każda  jej gwiazdka piosenkę zanuci. 

Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, 

Słuchaj- bo to są najlepsi poeci. 

 

Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone  

Będą ci całe poemata składać. 

Ja bym to samo powiedział co one, 

Bo ja się od nich nauczyłem gadać: 

Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną, 

Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną. 

 

Dzisiaj daleko pojechałem w gości. 

I dalej mię los nieszczęśliwy goni. 

Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości, 

Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni, 

Bo mi naprawdę odmłodnieć potrzeba. 

Wróć mi więc z kraju taką- jakby z nieba.  



PROJEKT I MY 

,,PARK MUŻAKOWSKI JEST NAM BLIŻSZY” 
 
Pewnie niewielu z Was wie, że jest to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych Ziemi 

Lubuskiej. Park Mużakowski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zajmuje 
ponad 1000 hektarów na niemieckim i polskim brzegu Nysy Łużyckiej w Bad Muskau i Łęknicy. 

Mieliśmy okazję poznać te piękne tereny na wycieczce 
zorganizowanej dla członków Klubu Przyrodniczo– 
Reporterskiego w ramach projektu „Startuj w przyszłość– to 
Twoja szansa”.  

Grupa 25 dzieci wraz z opiekunami : p. Renatą 
Pisarską, p. Danutą Gawron oraz p. Małgorzatą Nagler 
wyruszyła 12 września na regionalną przygodę. Tajemnice 
parku oraz najpiękniejsze miejsca poznawaliśmy wraz 
z panem przewodnikiem, który opowiadał nam barwnie 
o przeszłości i ciekawostkach tych zabytków. Zwiedziliśmy 
piękny zamek, który w tym roku był odnawiany, mosty, 
alejki, podziwialiśmy pomniki, bardzo zadbane stawy oraz 
drzewa, które mają po kilkadziesiąt lat. Znajdowała się tam 
także ławeczka miłości oraz szczątki wulkanów.  

Dodatkową atrakcją dla uczestników wycieczki było 
ognisko i pieczenie kiełbasek, a później jeszcze odbyły się 
warsztaty malarskie w plenerze. Rysowaliśmy pejzaż 
z natury, każdy mógł wybrać sobie dodatkowo obiekt, który 
go najbardziej zachwycił. 

Dzieci, które uczestniczyły w wycieczce, zgodnie twierdziły, że była bardzo udana, dostarczyła 
wielu nowych informacji o naszej „małej ojczyźnie”, o regionie, który jest tak blisko nas, a tak mało 
przez nas poznany. 

 
Natalia Perzanowska 

Weronika Stemler  
 
 

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 
Na zajęcia koła, którego opiekunem jest p. Małgorzata Nagler, uczęszcza 20 uczniów 

z klas II- VI. Dwugodzinne spotkania językowe  odbywają się dwa razy w miesiącu. 
Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy o naszych sąsiadach i ich kraju oraz ćwiczenie czterech 

sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem. 
Podczas zajęć uczniowie poznają poprzez prezentację multimedialną zabytki Berlina i uczą się 

o nich po niemiecku opowiadać, wykonują na stronach internetowych ćwiczenia i gry językowe, 
rozwiązują krzyżówki w języku niemieckim , poznają sylwetki znanych Niemców, pisarzy, naukow-
ców, kompozytorów, piosenkarzy, przygotowują również inscenizacje baśni braci Grimm: 
,,Schneewittchen”- Królewna Śnieżka”, recytują niemieckie wiersze. 

Przez cały rok pracują nad albumem niemiecko- polskim, zawierającym informacje krajo-
znawcze, zdjęcia i opisy zabytków Berlina oraz Lubska, pracują również z prenumerowanym 
czasopismem ,,Fertig…los”. Podsumowaniem zajęć, a tym samym nagrodą za systematyczne 
uczestniczenie w nich, będzie wycieczka na Tropical Island. 

 
Patrycja Ziemba, klasa V c 

 



 

WARSZTATY TEATRALNE 
„Bliżej sztuki, kultury i natury własnego regionu” 

 
Na warsztaty uczęszcza 20 miłośników teatru z klas IV- VI, być może w przyszłości znanych 

aktorów. Zachęcił ich do tego atrakcyjny program zajęć, opracowany przez opiekuna warsztatów 
p. Agnieszkę Cierebiej. 

Uczniowie rozwijają wiedzę o teatrze, wzbogacają słownictwo, ćwiczą dykcję, emisję głosu 
i prawidłowe oddychanie. Lubią zabawy integracyjne, krótkie scenki dramowe- „wchodzenie 
w rolę”, próby wyrażenia wypowiedzi bez słów- samym gestem i mimiką. Niewątpliwie te umiejęt-
ności przydadzą się wszystkim w kontaktach na co dzień. A już na pewno zdobytą wiedzę uczestni-
cy warsztatów wykorzystali przy odtwarzaniu ról w przedstawieniu kostiumowym „Kopciuszek”. 

W ramach zajęć odbyły się już dwie 
wycieczki do Lubuskiego Teatru w Zielonej 
Górze. Podczas pierwszego wyjazdu dzieci 
poznały jedną z form spektaklu- teatr lalki i ak-
tora. Obejrzały także przedstawienie pt. „Koci, 
koci łapci”. Drugim razem pojechały na 
spotkanie z instruktorem. Obejrzały teatr od 
kulis, poznały nowe słowa związane z teatrem. 
Były na scenie, gdzie występują aktorzy, 
obejrzały garderoby i całe zaplecze teatru. 

Ta wycieczka była fascynująca, gdyż nie 
co dzień można stać na scenie jak prawdziwi 
aktorzy  i zobaczyć, jak wygląda teatr, gdy nie 
ma w nim widzów. 

     
 (red.) 

 
 

HARCERSKA EKO- PRZYGODA 
 

Zajęcia odbywają się w poniedziałek od godz.14:30– 15:30. Uczestniczy w nich 20 osób 
z kl. II– VI. W ramach projektu założono eko– kronikę, która będzie dokumentowała całą działal-
ność.  

W czerwcu byliśmy w Białkowie, gdzie 
mieliśmy ognisko i zabawy z miejscowymi 
dziećmi. Po zakończeniu roku szkolnego 
pojechaliśmy na biwak do Świbnej. Przez trzy 
dni bawiliśmy się z dziećmi z Ukrainy. 
Podczas biwaku szukaliśmy kwiatu paproci 
w noc świętojańską. Poznaliśmy  zwyczaje 
i tradycje ukraińskie. Zebraliśmy mnóstwo 
okazów do naszej kroniki i zrobiliśmy wiele 
zdjęć. 

Po wakacjach bardzo miło 
wspominaliśmy miniony czas, segregując 
zasuszone rośliny i zdjęcia. We wrześniu 
spotkaliśmy się z leśnikiem, który opowiadał 
o życiu zwierząt w lesie oraz o zagrożeniach 
środowiska. 

Na zajęciach dowiedzieliśmy się, dlaczego musimy dokarmiać ptaki. Budujemy karmniki i bę-
dziemy gromadzić pokarm na zimę.  



HARCERZE W JEZIORACH WYSOKICH 
 

Dnia 3 października harcerze oraz zuchy 
wraz ze swymi opiekunami p. Danutą 
Modrzejewską, p. Lidią Kowalską oraz 
p. D. Merwą wzięli udział w wycieczce do 
Jezior Wysokich. Wyjechaliśmy spod szkoły 
z samego rana. Gdy dotarliśmy na miejsce, 
spotkaliśmy się z panem leśniczym. 

Zwiedzaliśmy małe muzeum leśne oraz 
podziwialiśmy przyrodę pięknego, polskiego 
lasu. Kilka osób znalazło nawet przepyszne 
jadalne kasztany. Jednak najciekawszym 

punktem wycieczki okazało się wejście na 
czterdziestometrową wieżę. Gdy zmęczeni 
wróciliśmy do naszej ,,bazy”- gigantycznej, 
drewnianej altanki, czekała nas niespodzianka– 
ognisko! 
Wszyscy z zapałem piekli kiełbaski, jednak byli tak 
niecierpliwi, że włożyli kiełbaski do ognia. 
Z wielką niecierpliwością  oczekujemy następnego 
wyjazdu. Tym razem na biwak do Świbnej! 

 

Julia Mickiewicz, klasa VI a  

 
 

MALI POECI SĄ WŚRÓD NAS 

 
 
Idzie  jesień polami,  
z koszem pełnym 
darami. 
Dary niesie dla  dzieci, 
Którym słonko świeci. 
                                     

Karolina Graczyk, klasa III a   

 

 
Jesień lubi dzieci,  
a później zbiera śmieci,  
lecą liście z drzewa,  
do zimy szykować się trzeba.. 

 
Patryk Sobczak klasa III a 

 
Drzewa ogołocone, 
Ptaki zmęczone, 
Liście zakręcone, 
Kałuże zasrebrzone, 
I to właśnie niesie 
Złota polska jesień. 

Karolina Terlecka kl. III a 

 
 
Przyszła jesień. 
Jest wrzesień. 
Dni są coraz krótsze,  
A sny coraz dłuższe. 
Las jest zielony, a hałas szalony. 
 

Julia Paś, klasa III a 

 



„MOJA SZKOŁA JEST SPOKO” 

Myślę, że nasza szkoła jest bardzo dobra, są super nauczyciele i można się dużo nauczyć. 

Angelika V c 

Nasza szkoła jest bardzo fajna i na poziomie. Czuję się bardzo dobrze, ale nieraz mam jej dość. 

Natalia V c 

Myślę, że moja szkoła jest normalna, czuję się w niej dobrze i  bezpiecznie, ale czasami nie 

wyrabiam z nauką. 

Weronika V c 

Nasza szkoła jest ciekawa, zimą w szkole jest ciepło, dyrektor dba o nas jak tylko się da. Czuję 

się tu dobrze, jest sympatycznie, otaczają mnie przyjaciele i mili nauczyciele. Nauka nie sprawia 

mi trudności, bo lubię się uczyć. 

Klaudia IV a 

Myślę, że nasza szkoła jest najlepsza, chociaż niektóre przedmioty są dla mnie zbyt trudne. 

Ola IV a 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Uczniowie klas III- VI  piszą test Ma-

tematyka Plus- 6 listopada 2009 

 
 

WYWIAD Z PANIĄ IZABELĄ DŁUGOKIŃSKĄ 
- nauczycielem  wspomagającym w klasie I a 

 

1. Czy trudno być nauczycielem wspomagającym? 

Izabela Długokińska: Praca nauczyciela  wspomagającego wymaga dużo cierpliwości, obserwacji 
ucznia  i dokształcania. 

2. Jakiej dodatkowej opieki  potrzebują dzieci w klasach integracyjnych? 

I. D.: Dzieci potrzebują opieki na przerwach, ciągłej uwagi na lekcjach, pomocy przy wykonywa-
nych zadaniach. 

3. Czy rola nauczyciela wspomagającego wymaga specjalnych umiejętności? 

I. D.: Tak, uważam, że wymaga dużych umiejętności słuchania, obserwacji itd. Każdy z nas chce 
pomóc dzieciom i wykonać  swoją pracę jak najlepiej. 

4. Co może Pani powiedzieć o swoich doświadczeniach w klasie integracyjnej? 

I. D.: Moja klasa jest bardzo zróżnicowana, są dzieci z  orzeczeniami, z opiniami z poradni i są 
dzieci bardzo zdolne. Moja praca wymaga ode mnie ciągłego skupienia i przygotowania się z  lek-
cji  na lekcję. 

- Dziękuję i życzę Pani wytrwałości w tej niełatwej pracy. 

Wywiad  przeprowadziła: Patrycja Ziemba z klasy V c 

Ruszyły konkursy przedmiotowe 

Uczniowie klasy III a chętnie zjadają owoce 

i  warzywa, które otrzymują w szkole. 



ŚLUBOWANIE  PIERWSZAKÓW 
  
Na tę uroczystość uczniowie  klas I a i I b oraz ich rodzice czekali z niecierpliwością od po-

czątku roku. I wreszcie 30 października dzieci pięknie wystrojone zebrały się w sali gimnastycznej. 

Wyglądały cudnie oraz trochę śmiesznie, gdyż niektórym pierwszakom czapki zsuwały się na nos. 

Ale ile uroku dodawały im wstążki białe i czerwone oraz przyczepione do koszulek plakietki. Na 

początku uroczystości uczniowie z klasy trzeciej powitali siedmiolatków wierszykami i przekazali 

im różne ciekawe rady. A później już zaprezentowali się mali wykonawcy z klas pierwszych- 

recytowali wiersze, śpiewali piosenki, obie klasy wspólnie wykonały piosenkę „Ślubowanie”. 

Aż nadszedł wreszcie ten najważniejszy moment– został pochylony sztandar i dzieci składały 

przysięgę. Następnie głos zabrał pan dyrektor Dariusz Sidelnik, życząc najmłodszym uczniom 

szkoły samych sukcesów. Wręczył im także dyplomy i drobne upominki. Również klasa trzecia 

przygotowała prezenty– niespodzianki. Na koniec przedstawiciele pierwszaków wręczyli dyrekcji 

kwiaty i miła uroczystość dobiegła końca. Dzieci były do niej wspaniale przygotowane przez 

wychowawczynie– p. Lidię Kowalską, p. Izabelę Długokińską oraz p. Lidię Bryłkę. Nie miały 

tremy i nie bały się, były radosne i szczęśliwe. A później jeszcze zostały zaproszone przez rodziców 

na słodki poczęstunek. 

Weronika Steczyńska, klasa V c  
   

 

CZY JESTEŚMY JASKINIOWCAMI? 
 

Każdy uważny obserwator życia szkolnego musiał sobie nie raz zadać pytanie, czy niektóre 

dzieci z naszej szkoły w ogóle rozumieją, co znaczy słowo ,,kultura”. Sądząc po ich zachowaniu na 

przystanku, w świetlicy, na przerwach, w szatni i pod klasami, jest im całkowicie obce. I to tak 

bardzo o nim zapomniały, że zespół wychowawczy 

nauczycieli musiał zorganizować apel dyscypli-

nujący, aby zwrócić uwagę uczniów na najbardziej 

rażące, naganne zachowania. Gościem na apelu był 

pan policjant– dzielnicowy Marcin Boranowski, 

który pewnie ze zdziwieniem wysłuchał 

wystąpienia pani pedagog Sylwii Pazur oraz 

Rzecznika Praw Ucznia– p. Grażyny Prodeus. 

Nazbierało się, oj, nazbierało tych upomnień. 

Gdybym chciała je tu wszystkie wymienić, pewnie 

zajęłoby to kilka stron gazetki. Ale przecież nie można nie wspomnieć tych wykroczeń, które 

przynoszą wstyd uczniom i psują opinię naszej szkole. Są to przede wszystkim: kradzieże, bójki, 

nieposzanowanie mienia szkolnego, wulgarne słownictwo, brak szacunku dla pracowników szkoły, 

palenie papierosów, złe zachowanie w autobusach szkolnych, zaśmiecanie szkoły, rozlewanie 

mleka… i można by tak długo jeszcze wymieniać.  

Dlatego też, gdy skończył się apel, zadałam sobie pytanie: Czy wśród nas są jaskiniowcy, 
którzy nie umieją żyć we współczesnym świecie? Drogie koleżanki i koledzy, niech każdy 
z Was sam sobie odpowie! 

OSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Redakc ja sk łada spec ja lne podziękowania p.  Izabel i  Niedźwiedzkiej  za pomoc 
w opracowaniu szaty  graf icznej  i  sk ładu komputerowego gazetk i  

Zespół  redakcyjny z klasy V c:  Natal ia  Perzanowska,  Weronika Steczyńska,  Weronika 
Stemler,  Patrycja Ziemba,  opiekun:  p .  Danuta Łyczko 

SZKOLNY KABARECIK ZAPRASZA 

ANITA ROZTROPNA:  

- A posłuchajcie tego: 
„Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 
- U mnie w domu modlimy się przed każdym posił-
kiem. 
- A u mnie nie– mówi drugi. 
- Nie?!– Dziwi się pierwszy. 
- No nie, bo moja mama dobrze gotuje”. 
 

NATALIA ROZTARGNIONA: 

- Niezły, ale ja znam lepszy i w dodatku o szkole: 
„Ojciec do syna: 
- Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że 
pomagam ci w odrabianiu lekcji ? 
- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy”. 
 

DAWID WYRYWNY: 

- O! To ja znam wiele lepszy. Z serii o Jasiu. 
,,Pani w szkole pyta Jasia: 
- Powiedz mi, kim byli: Mickiewicz, Słowacki czy 
Norwid ? 
- Nie wiem. A pani wie, kto to Zyga i Chudy? 
- Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka. 
- To co mnie pani swoją bandą straszy”?! 
 

MACIEJ PSOTNY: 

- A posłuchajcie tego: 
,,Nauczycielka z liceum spotyka swojego dawnego 
ucznia :  
- Co u ciebie słychać, Jasiu? Co porabiasz ?! 
-  A wie pani, chemię wykładam. 
- O! 
- W markecie. Na regały!”  
 

ANITA ROZTROPNA: 

- A ja opowiem kawał o pani: 
„- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te same 
błędy, co twój kolega z ławki? 
- Bo mamy tę samą nauczycielkę od polskiego!”  
 

NATALIA ROZTROPNA: 

- Ja też opowiem o pani!: 
,,Nauczycielka do Jasia: 
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!  
- A skąd pani wie? 
- Bo obok ostatniego pytania Małgosia napisała: 
„nie wiem”,  a  ty napisałeś: „ja też”. 

UŚMIECHNIJ SIĘ ☺☺☺☺ 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny 
i otworzył dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel- To 
kwas siarkowy...  

*   *   * 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 
lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 

*   *   * 

- Twoje wypracowanie jest niezłe,- mówi nauczy-
cielka do małego Fufalskiego- ale jest identyczne 
jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co 
to znaczy?  
- Że jego też jest niezłe..? 

*   *   * 

-  Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - 
wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego 
policjanta. 
- Co się stało? 
- Tam... nasz nauczyciel... 
- Wypadek?! 
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

1) Jest nim każdy, kto chodzi do szkoły. 
2) Możesz w niej odrabiać lekcje, jeść posiłki i itp. 
3) Świeci się na lekcji. 
4) Jest to lekcja, na której uczymy posługiwać się 

komputerami. 
5) Jest tam dużo książek, które możemy wypoży-

czać. 
6) Czas wolny od szkoły. 
7) Męczący na przerwie. 

ROZWIĄZANIE: 

       
 


