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               Zima  

Zima to pora roku. 
Dni są mroźne nie tylko o zmroku. 
Mróz szczypie w uszy, w ręce i nos. 
Śnieg może padać w każdy dzień i każdą noc. 
Cieszą się dzieci, bo dzięki temu 
Mogą ulepić bałwana ze śniegu. 
 
                                         Krzyś Kmiecik, kl. IIIa 

 
 
 
 
 
 
 

styczeń/luty 2007 

Rety! Zima 

 

Biały śnieg oprószył 
choinki w lesie. 
Nikt nie wie, co zima 
przyniesie. 
Lód pokrył rzeki i jeziora, 
na łyżwy przyszła pora. 
Ubierzemy ciepłe 
kurteczki 
i pójdziemy na saneczki. 
Jest mroźno, dookoła 
śnieżyce i zawieje. 
Rety! Co się dzieje? 

 
Julia Mickiewicz, kl. IIIa 



Wiersze klWiersze klWiersze klWiersze klasy II I a o zimiasy II I a o zimiasy II I a o zimiasy II I a o zimieeee    

Idzie zima 

Idzie zima poprzez las. 
W lesie bieli cały czas.   
Drzewa, krzaczki oraz rzeczki 
już okryły białe śnieżki. 
Dzieci krzyczą tak radośnie, 
że je słychać coraz głośniej. 
Przyszła zima tak, tak, tak! 
Już okryła cały świat! 

Marlena Boranowska  

 

Zima 

 
Nadchodzi zima, co wszystko mrozi, 
zaraz nas tutaj dobrze ochłodzi. 
Dzieci biegną szybko na sanki, 
aby później lepić bałwanki. 
Trochę się śniegiem porzucają, 
a na koniec po lodzie poślizgają. 
Zziębnięci wrócą do domu 
i nie powiedzą nikomu. 

Hubert Szafrański 

 

Mroźna zima 

Była sobie zima mroźna i biała, 
bardzo tym bieganiem się zasapała. 
Poszła do lasu wyrzucić śniegu wór, 
a ptaszki zrobiły śpiewu chór. 
Gdy zima leciała, śniegiem sypała, 
to na podwórku bawiła się dziewczynka 
mała.  
Taka to już nasza zima, 
co już trzy miesiące trzyma! 

Daniel Paś 



 
 
   Przekonała się o tym 45-osobowa grupa uczniów naszej szkoły, która pojechała 
na wycieczkę do Lübbenau. 
   W tej niewielkiej niemieckiej miejscowości znajduje się piękny kompleks 
wypoczynkowy. Podczas czterogodzinnego pobytu dzieci mogły korzystać z wielu 
atrakcji. Do dyspozycji uczestników wycieczki były trzy baseny, dwie 
zjeżdżalnie, kąpiel solankowa i liczne kawiarenki. Dzieci uczestniczyły w wodnym 
aerobiku i ćwiczeniach ogólnorozwojowych prowadzonych przez niemieckich 
ratowników. Mogły również korzystać ze sprzętu wodnego. Wycieczka była 
również doskonałą okazją do ćwiczeń językowych. 
   Organizatorami wycieczki były p. Irmina Malinowska i p. Danuta 

Modrzejewska. Dzieci były zachwycone pobytem w Lübbenau i chciałyby pojechać 
tam raz jeszcze. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
W grudniu 2006 roku uczniowie klasy I b i III a pojechali na wycieczkę do 
Fabryki Bombek do Złotoryi. Celem wycieczki było zapoznanie z procesem 
wytwarzania bombek choinkowych. 
   Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały poszczególne działy fabryki. Mogły 
zobaczyć, jak z niewielkiego kawałka szkła powstaje piękna, ręcznie zdobiona 
bombka. Po skończonym zwiedzaniu można było zakupić po niewielkiej cenie 
„świąteczne cacka”. Na zakończenie otrzymaliśmy karton z ozdobami 
choinkowymi przeznaczonymi do dekoracji szkoły. Następnie udaliśmy się na 
pyszny obiad do miejscowej restauracji. 
   Po posiłku czekała już na nas pani przewodnik, która oprowadziła nas po mieście. 
Zapoznaliśmy się z historią i teraźniejszością Złotoryi. Mogliśmy podziwiać jego 
panoramę z Baszty Kowalskiej. 
   Wycieczka odbyła się w dniu obchodzonym jako Barbórka – święto górników. 
Miasto jest miejscem, gdzie wydobywano złoto, a więc święto to jest tam 
obchodzone bardzo uroczyście. 
   Do Lubska wróciliśmy późnym wieczorem pełni wrażeń. 
 

D. Modrzejewska 



Witajcie w bibliotece! 
 

    
   Biblioteka szkolna to ulubione miejsce małych i dużych intelektualistów, którzy wprawdzie nie 
na miecze, ale dzielnie walczą każdego miesiąca o zwycięstwo w konkursach plastycznych 
i literacko-plastycznych. Oferta biblioteki była przebogata. Zapraszamy do przeglądu propozycji 
dla uczniów, którzy z radością wzięli udział w zmaganiach z literaturą. 
   Dzieci młodsze mogły popisać się wiedzą w konkursach: 

1) Mój ulubiony bohater książkowy. 
2) Ilustracja do ulubionej bajki. 
3) Co warto przeczytać (ilustracja + krótka recenzja). 
4) „Kubuś Puchatek i przyjaciele” 

   Uczniowie starsi startowali w konkursach ze znajomości lektur: „Harry Potter i kamień 
filozoficzny”, „Sachem”, „Pinokio – drewniany pajacyk”, „Dzieci z Bullerbyn”. 
   Ulubiony przez dzieci Kubuś Puchatek miał swoje małe święto – Dzień Pluszowego Misia, kiedy 
wszyscy mogliśmy obejrzeć bogatą wystawę pluszowych misiów i książek o niedźwiadkach. 
   Działalność naszej biblioteki nie ogranicza się tylko do szkoły, ale wychodzi poza jej mury. 
Dzieci polubiły wycieczki do Biblioteki Miejskiej, gdzie brały udział w konkursie „Ulubiona postać 
z bajki”. Klasy trzecie włączyły się także w przygotowanie inscenizacji z okazji Święta 
Niepodległości w Oddziale dla Dzieci. 
   Już tradycyjnie biblioteka stała się miejscem współzawodnictwa najlepszych recytatorów. 
Odbyły się tu szkolne eliminacje konkursu pt. „Las w prozie i poezji”. Zwycięzcami zostali: Julia 
Mickiewicz, Anita Wawrów (kl I-III), Justyna Niedźwiedzka, Magdalena Bielińska (IV-VI). 
   11 stycznia 2007 r. był dniem zmagań z poezją 35 uczestników z klas I-III szkolnych eliminacji 
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. W tej grupie wiekowej zwyciężyli Oktawia Szydłowska 
z II a, Bartosz Dobrucki z II b, Marlena Baranowska z III a. To oni reprezentowali naszą 
szkołę w eliminacjach rejonowych. 
   W kategorii II, czyli w klasach IV-VI najlepszymi okazały się: Dagmara Cierpica z IV b, 
Dominika Potapko, Katarzyna Nowak i Majra Mazur z V b. Pokonały 30 uczniów i także będą 
walczyły o zwycięstwo w eliminacjach rejonowych. 
   Popisów młodych recytatorów cierpliwie wysłuchały organizatorki konkursu – panie: Agnieszka 
Cierebiej i Małgorzata Cichocka. 
   W bibliotece można także polubić ortografię. Tu realizowany jest program terapeutyczny 
„Ortografia dla uczniów klas V”. 
   Trwają też przygotowania do przedstawienia „Świat starożytnej Grecji”, tworzonego wspólnie 
z p. Danutą Gawron. 
   Odbył się nawet Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym dla klas I-III. Wygrała klasa III a, II m. 
zajęła kl. II a, a trzecie I b i II b. 
   Wiemy też, kto zwyciężył w ortograficznym Konkursie o Złote Pióro i zdobył tytuł Mistrza 
Ortografii. I tu niespodzianka! Mamy w szkole dwie mistrzynie: Dagmarę Cierpicę z IV b oraz 
Patrycję Brukiewę z V a. Gratulujemy i jesteśmy pełni podziwu dla umiejętności pisarskich. 
   Pomysły pań bibliotekarek są niewyczerpane ,więc  ciągle ogłaszają nowe konkursy. Będziemy 
śledzić z uwagą ich przebieg i odnotowywać kolejnych zwycięzców. Spróbuj i Ty, biblioteka Cię 
zaprasza. 
   Do kolejnego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego z naszej szkoły zakwalifikowali się 
Bartosz Dobrucki oraz Kasia Nowak. Czekamy na ich dalsze sukcesy. 

(red.) 

 

 



Strzały w dziesiątkę 
 

Trwa szósta edycja Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej 2006/2007 organizowanej przez 
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Lubsku. W grupie B, w której rywalizują szkoły 
podstawowe, po trzech turniejach pierwsze miejsce w strzelaniu z karabinka sportowego 
zajmuje nasza szkoła. 

Indywidualnie także prowadzi uczennica z kl. VI a Elżbieta Zagrajczuk z sumą 
punktów 185, trzecie miejsce zajmuje Maksymilian Krawczyk, który wystrzelał 
178 punktów. W skład reprezentacji wchodzą ponadto: Dominika Potapko, Mateusz 
Dąbrowski, Damian Barakomski. 

Opiekun grupy strzeleckiej p. Arkadiusz Siwek przygotowuje już zawodników do 
nowej konkurencji – strzelanie z karabinka pneumatycznego. Wierzymy wraz z nim, że i tu 
nasi uczniowie nie oddadzą zwycięstwa. 

 
 

Siatkarki na medal 
 
 Duży sukces odniosła drużyna siatkarek, zajmując pierwsze miejsce w zawodach 
powiatowych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w mini piłce siatkowej czwórek. 
Zwycięstwo wywalczyły Elżbieta Zagrajczuk, Daria Zagrajczuk, Kinga Makaryk, 
Ewelina Radko, Marlena Cirka z kl. VI a, Pamela Sadowska, Patrycja Jaśnicka, Sandra 
Zdobylak z kl. VI b oraz Majra Mazur i Emilia Kulas z kl. V b.  
 Także młodsze siatkarki nie dały się pokonać w ośrodkowych zawodach i zajęły 
pierwsze miejsce w mini piłce siatkowej dwójek. Ze zwycięstwa cieszyły się: Justyna 
Niedźwiedzka, Nikola Gawrych, Dominika Rybicka, Patrycja Sawron, Dominika 
Zarzycka, Ilona Stemler. 
 Gratulujemy zawodniczkom i ich trenerce p. Annie Walczak i czekamy na kolejne 
medale w następnych etapach rozgrywek. 
 
 

Do grosza grosz, a zbierze się trzos 
 
 Pewnie każdy z nas chciałby mieć zawsze pełen woreczek pieniędzy, więc 
oszczędności trzeba się uczyć od małego. Aby zachęcić uczniów do systematycznego 
oszczędzania, p. Iwona Wójcik – opiekun SKO przeprowadziła konkursy wśród dzieci 
młodszych i starszych. Klasy I-III pracowały nad gazetkami tematycznymi „Październik 
miesiącem oszczędzania” i wszystkie bardzo dobrze wywiązały się z zadania. Zwyciężyła 
kl. II b, a nagrody otrzymali: Patrycja Ziemba i Mateusz Madej. II miejsce zajęła klasa 
III a, a nagrodzeni zostali Klaudia Terlecka i Natalia Markulicz, III miejsce przypadło 
klasie I a, z której nagrodzono najwięcej uczniów. Wyróżnieni zostali: Hubert Kucharski, 
Dominik Krzyżanowski, Anita Bochenek, Jakub Wołoszyniak, Klaudia Perzanowska, 
Dagmara Antczak, Katarzyna Chojka, Marta Mikołajczak, Klaudia Ziemba. 
 W klasach IV-VI uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat „SKO może 
spełnić moje najskrytsze marzenia”. Najładniejszą pracę wykonała Patrycja Sawron z IV a, 
zwyciężając w konkursie, jej koleżanka z klasy Klaudia Mazurek zajęła drugie miejsce, 
a trzecie Anna Paś z kl. V b. 

Opiekun SKO zachęca wszystkich uczniów do brania udziału w kolejnych 
konkursach, na zwycięzców czekają cenne nagrody. 

Patrycja 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 14. 01. 2007 r. zuchy z Gromady 
„Gumisie” oraz harcerze z próbnej drużyny 
„Dragoni” brali udział w WOŚP. Wraz 
z harcerzami z LO, którzy byli wolontariuszami, 
uczestniczyli w akcji zbierania pieniędzy do 
puszek i rozdawali serduszka. Akcja ta trwała od 
12.00 do 18.00 dla harcerzy, dla zuchów krócej. 

Podczas przerwy dzieci mogły zjeść 
ciepły posiłek zorganizowany przez dh Ewę 
Koszalik oraz wypić ciepłą herbatę 
zorganizowaną przez dh L. Kowalską. 

Około 16.00 harcerze wraz z zuchami 
zaśpiewali na scenie przy LDK-u piosenki, 
starając się uświetnić organizowaną akcję. 

 
L. Kowalska 

Ponadto Koło Caritas 
zorganizowało w bieżącym 
roku szkolnym: 
• bal andrzejkowy, 
• mikołajkową loterię 

fantową, 
• bal karnawałowy, 
• zbiórkę składek 

członkowskich, 
• dyskoteki szkolne. 

Dochód został przeznaczony na zakup 
podręczników szkolnych dla najuboższych 
dzieci, dofinansowywanie do wycieczek 
klasowych integracyjnych i krajoznawczych, 
zorganizowanie paczek żywnościowych 
w okresie przedświątecznym, talonów 
żywnościowych dla najuboższych rodzin oraz 
ferii zimowych dla dzieci z Lubska. 

Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone 
na pomoc dzieciom ze środowisk wiejskich.  

Brawo członkowie Caritas i wszyscy 
przyjaciele tego Koła! 

W ostatnim dniu zajęć szkolnych, przed 
feriami zimowymi, Szkolne Koło Caritas we 
współpracy z Samorządem Uczniowskim, 
zorganizowało bal charytatywny. Cały dochód 
z balu w kwocie 772 zł został przeznaczony na 
zorganizowanie ferii zimowych dla uczniów 
naszej szkoły. Z tej formy czynnego 
odpoczynku skorzystało 80 dzieci. 
W pierwszym tygodniu– uczniowie klas IV- 
VI, a w drugim– maluchy. 

Jak zawsze, tak i tym razem, 
w przygotowaniu balu mogliśmy liczyć na 
pomoc rodziców i nauczycieli. Klasa II a 
(wych. p. Pociecha i p. Rutecka) 
przygotowała zapiekanki, które cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Słowa pochwały 
należą się p. Szydłowskiej, pod której 
fachowym okiem przygotowywano je. 

Panie S. Pazur i J. Murawska smażyły 
frytki. Tam również kolejka była bardzo długa. 
Zapachy tych wszystkich pyszności, 
rozchodzące się po całej szkole, łaskotały nie 
tylko nasze podniebienia, ale też nosy. 

W świetlicy szkolnej pod okiem 
p. Duszeńko sprzedawano pyszne ciasta, które 
upiekły: p. Wierzbicka, p. Samonek, 
p. Wolak, p. Pisarska, p. Graczyk, 
p. Zielińska, p. Bielecka. 

Program balu składał się z dwóch 
części. W pierwszej– oficjalnej– nastąpiło 
rozdanie nagród dla uczniów, którzy uzyskali 
w I półroczu stuprocentową frekwencję; w tej 
części wręczono również nagrodę uczennicy 
klasy III a- Julii Mickiewicz, za największą 
wpłatę na Szkolne Koło Caritas. Druga część 
składała się z gier i zabaw oraz parady strojów 
karnawałowych. Po sali przemykały wróżki, 
pszczółki Maje, lekarze, Zorro, księżniczki, 
rycerze, bliźnięta, biedronki itd. oraz rodzice 
kamerujący swoje pociechy. Pomysłowość 
oraz wykonanie strojów przeszły nasze 
najśmielsze oczekiwania. 

Cieszymy się, że dobrą zabawą 
mogliśmy zakończyć pierwszy semestr. Nasza 
radość jest tym większa, iż jest połączona 
z wzajemną życzliwością i tolerancją. 

Wszystkim nauczycielom oraz 
rodzicom serdecznie dziękujemy za wszelką 
pomoc. 

Grażyna Prodeus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 14 lutego w sali widowiskowej 
Lubskiego Domu Kultury odbyła się piękna 
uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych 
rodzicom najlepszych uczniów naszej szkoły. 
Zaproszonych gości, grono pedagogiczne 
oraz klasowych prymusów powitał dyrektor 
szkoły Dariusz Sidelnik podkreślając, że 
uczeń nie osiągnie wysokich wyników bez 
wsparcia rodziców, jak i mądrych, oddanych 
swej pracy nauczycieli. Podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
tak dużo dzieci uzyskało bardzo wysokie 
średnie ocen za pierwszy semestr nauki, 
gratulując tego sukcesu małym bohaterom 
uroczystości. 

Następnie dumni rodzice wraz 
z dziećmi odbierali z rąk dyrekcji listy 
gratulacyjne, a po nich miłe chwile przeżyli 
rodzice wyróżnieni dyplomem Przyjaciel 
Szkoły za serce i dużą aktywność w pracy na 
rzecz naszej placówki. 

Po części oficjalnej młodzi 
prowadzący zaprosili publiczność do 
obejrzenia widowiska artystycznego, 
przygotowanego przez p. Małgorzatę 

Cichocką oraz p. Urszulę Pociechę. Gorące 
brawa widzów były najlepszym dowodem, że 
program bardzo się podobał, wszyscy 
podziwialiśmy aktorskie i taneczne 
umiejętności wykonawców, zwłaszcza 
barwną i ciekawą inscenizację historii 
szlachcica Twardowskiego w wykonaniu 
uczniów klasy IIIa. 

Duże zainteresowanie wzbudziła 
prezentacja multimedialna przygotowana 
przez p. Izabelę Niedźwiedzką. Był to 
nowoczesny pokaz działalności szkoły, jej 
sukcesów, przeszłości i teraźniejszości, 
z ciekawym komentarzem ucz. Eweliny 

Radko. 
Całą uroczystość zamknął dyrektor 

szkoły, podziękował osobom 
zaangażowanym w jej przygotowanie, 
obdarowując wykonawców słodkim 
upominkiem. 

Poznajmy wszyscy nazwiska naszych 
prymusów: 
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I a:   

Antczak Dagmara  
Bardel Aleksandra  
Bochenek Anita  
Kawalir Agata 
Krzyżanowski 
Dominik 
Kucharski Hubert  
Perzanowska Klaudia 
Smoleńska Kamila  
Wołoszyniak Jakub  
Zagrajczuk Iwona 
I b:   

Fałek Oliwia  
Graczyk Jakub  
Kupisek Mateusz  
Nawrot Paweł  
Podobiński Sebastian 
Przybyła Emilia  
Ratomska Julia  
Rogalski Patryk  
Rojczuk Tobiasz  
Wierzbicka Edyta  
Szymaniec Szymon 
II a:    

Łanda Adriana  
Mikołajewski Artur  
Oryga Kamila  
Szydłowska Oktawia 
Włodarczyk Jakub 
II b:    

Dłuski Sebastian  
Dobrucki Bartosz  
Hermansdorfer Marcin 
Madej Mateusz  
Matuszek Izabela  
Perzanowska Natalia 
Sobczak Martyna  
Steczyńska Weronika 
Stemler Weronika  
Tymczy Angelika  
Zaród Adam  
Ziemba Patrycja 
 

III a:   

Białooka Pamela  
Boczarska Nikoletta  
Boranowska Marlena 
Gorczyca Klaudia  
Kmiecik Krzysztof  
Mickiewicz Julia  
Paś Daniel  
Szafrański Hubert  
Żyluk Marlena 
III b:   

Baczyński Kamil  
Budzianowska 
Weronika  
Czepanik Kamila  
Przygoda Paulina  
Rałowiec Dominik  
Stodolska Patrycja  
Strauss Klaudia 
IV a:   

Gawrych Nikoletta  
Gawrych Oliwia  
Jaros Natalia   
Krzesińska Aleksandra 
Sawron Patrycja  
Stemler Ilona 
IV b:   

Bielecki Dawid  
Cierpica Dagmara  
Bitel Nikoletta  
Kasperczak Łukasz  
Niedźwiedzka Justyna 
Rybicka Dominika 
V a:   

Brukiewa Patrycja  
Matuszek Kamil  
Zajączkowski Patryk  
Żyluk Arleta 
V b:   

Kulas Emilia  
Kościk Damian  
Pisarski Michał  
Nowak Katarzyna 
VI a:   

Krym Michał  
Radko Ewelina  
Zagrajczuk Elżbieta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapytaliśmy o to uczniów kl. VIa 
 
za 
Za      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCCCoooo    ttttoooo    jjjjeeeesssstttt    
mmmmiiiiłłłłoooośśśśćććć????    

Wywiad z ucz. kl. VI a Elżbietą Zagrajczuk– 

uczestniczką wojewódzkich XVII Spotkań Grup 

Kolędniczych i Jasełkowych. 

 
Dagmara: Jak to się stało, że 09.02., w piątek, 
znalazłaś się w Sulęcinie na prezentacjach uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z całego 
województwa? 
Elżbieta Zagrajczuk: Najpierw dopowiem, że nie 
byłam tam jedyną osobą z naszej szkoły, wraz ze 
mną pojechały: Ilona Stemler, Dominika 

Zarzycka, Oliwia Gawrych, Nikoletta Gawrych, 
Andrea Nakonieczna, Agata Bajerska. Tworzymy 
Grupę Teatralną w Białkowie, którą do występu 
przygotowywała pani Krystyna Ziemba. Cały 
zespół liczy 15 osób. Wygraliśmy przegląd 
inscenizacji jasełek w Lubsku i stąd znaleźliśmy się 
w Sulęcinie. 
D: Jak długo i gdzie przygotowywaliście swoją 
inscenizację? 
EZ: Próby trwały od listopada, spotykaliśmy się 
w sali w Białkowie nawet dwa razy w tygodniu, 
w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
D: Wróćmy do dnia występu w Sulęcinie. Jak go 
wspominasz? 
EZ: Wyjechaliśmy o godz. 10.00, a nasza 
prezentacja była dopiero o godz. 16.30, tak więc 
mogliśmy na widowni podziwiać występy 
wcześniejszych grup. Bardzo nam się podobały, ale 
cierpliwie czekaliśmy na swoją kolej. Udało nam się 
wszystko świetnie zagrać, nie było żadnej przykrej 
niespodzianki. Myślę, że dużym plusem naszych 
jasełek były oryginalne wykonania kolęd, mieliśmy 
własne instrumenty – gitarę i organy. Pamiętam, że 
otrzymaliśmy największe brawa publiczności, 
mieliśmy nawet nadzieję, że wygramy. 
D: Czy oczekiwanie na werdykt jury było męczące? 
EZ: Nie, ponieważ bawiliśmy się na dyskotece, ale 
samo ogłaszanie wyników to była dla nas najbardziej 
nerwowa chwila dnia, aż wreszcie usłyszeliśmy, że 
znaleźliśmy się w gronie ośmiu nagrodzonych grup, 
zajmując 4. miejsce. Wszystkich grup 
w wojewódzkim przeglądzie było 17. 
D: Jaka była wasza reakcja? 
EZ: Cieszyliśmy się, i to bardzo, to nasz wielki 
sukces, warto było poświęcić tyle godzin na próby 
i przygotowania. 
D: Rzeczywiście, możecie być z siebie dumni. 
Gratulujemy wszystkim dzieciom z grupy i życzymy 
sukcesów teatralnych w przyszłości. 
Dziękuję za rozmowę. 

Dagmara 
 

Zapytaliśmy o to w walentynki 
uczniów klasy IV b i VI a 

 
Miłość to szacunek, dobroć i kochanie drugiej osoby  

Sandra 

 
To niesamowite uczucie między dziewczyną 
i chłopakiem oraz mężczyzną i kobietą. Miłość przetrwa 
wszystko, zło i dobro oraz smutek i radość– Nikola 
 
Myślę, że miłość jest jak choroba, która jest 
nieprzewidywalna– Magda 
 
Miłość jest wtedy, gdy ukochany się śni i myśli się 
o nim cały czas– Marlena 
 
Miłość to zaufanie, mówienie sobie prawdy. Nie można 
się oszukiwać– Kacper 
 
Miłość to pierwsze szkolne pocałunki, a z kartkówek 
same dwójki– Agnieszka 
 
To szanowanie i uwielbianie drugiej osoby– Dominika 
 
Jest to uczucie, którym dwoje ludzie się obdarza. 
Nieważne ile kto ma lat, ale co do siebie czują. 
Prawdziwa miłość przetrwa wszystko– Kinga 
 
Miłość to obdarzanie się uczuciem. Na prawdziwą 
miłość trzeba się napracować. Miłości nie da się kupić 

Marta 

 
Miłość jest piękna, nawet przyjemna, lecz tylko wtedy, 
gdy jest wzajemna– Aneta 
 
Miłość jest pięknym uczuciem, które trwa długo, 
a czasem wiecznie– Ela 
 
Miłość jest wtedy, gdy ludzie zakochują się od 
pierwszego wejrzenia– Mateusz 
 
Miłość jest to zadurzenie, zakochanie się w kimś, 
sympatia– Dagmara 
 
Miłość to okazywanie czułości– Martyna 
 
Miłość to dziwne uczucie w sercu– Maciek 
 



 
 
 
 
 

Jeśli ktoś myśli, że w szkole nie można spędzić wspaniale ferii zimowych, to się myli. Nie 
ma śniegu i mrozu? Trudno, ale to nie powód, żeby gnuśnieć i nudzić się w domu. 
Postanowiłam w tym roku skorzystać z oferty szkoły i uczestniczyć w zimowisku. 

Okazało się, że nie tylko ja wpadłam na ten pomysł, bo aż 80 dzieci uznało, że w wolne 
dni może być w szkole świetna zabawa. Podzielono wszystkich uczestników na dwie grupy– 
młodszymi dziećmi zaopiekowały się panie: Joanna Duszeńko i Maria Wróblewska, 
a starszymi p. Sylwia Pazur i p. Jolanta Murawska. 

Od pierwszego dnia wiedziałam, że na zimowisku będzie super, przekonał mnie o tym 
harmonogram zajęć, z którym nas zapoznano.  

Dla każdego coś miłego, coś dla ucha i dla ducha! 

Maluchy miały dużo radości, bawiąc się w różne zabawy, np. Serce, Kwiatek, ale ja 
bardzo lubiłam zajęcia plastyczne i muzyczne z pracownikiem LDK-u. Miłośnicy sportu 
mogli pograć w tenisa stołowego czy rywalizować w mistrzostwach w warcaby. 

Nie trzeba było nikogo namawiać do zajęć w pracowni komputerowej. Udostępniła ją 
p. Izabela Niedźwiedzka, która młodszym i starszym dzieciom cierpliwie i fachowo 
pomagała zgłębiać tajniki obsługi komputera. Bardzo ciekawe też było spotkanie ze 
strażakami, którzy przeszkolili nas, jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
Ważne jest, aby w trudnej sytuacji nie stracić zimnej krwi. 

Pewnie dlatego, aby nie było nam zbyt smutno, że zimowisko się kończy, organizatorzy 
przygotowali nam na finał największą atrakcję – wycieczkę na basen do Żar. To dopiero była 
zabawa! Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że godziny spędzone w wodzie były 
prawdziwą przyjemnością. Wesoło też było na festiwalu piosenki w LDK-u i na finałowej 
dyskotece. 

Każdego dnia zastanawialiśmy się, co pysznego przygotują nam na obiad panie kucharki. 
Zapewniam, że ich kulinarne niespodzianki wszystkim bardzo smakowały. 

I tak to niepostrzeżenie minęły mi ferie zimowe. Trochę za szybko, ale za to były 
ciekawe, urozmaicone, pełne wrażeń. Wypoczęta i z nowymi siłami wróciłam do nauki. 

Polecam ten sposób na ferie wszystkim uczniom naszej szkoły. 
Nikola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przeddzień walentynek 
przychodzi Jasio do szkoły 
i mówi: 
- Poproszę kartkę z napisem: 
" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk. 

Wycieczka szkolna w muzeum. 
Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka 
umieszczona obok mumii. 
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może 
znaczyć - pyta kolegę. 
- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego 
nieboszczyka. 

Jeden przedszkolak mówi do 
drugiego:  
- U mnie w domu modlimy się przed 
każdym posiłkiem.  
- U mnie nie - odpowiada drugi.  
- Niee?! - dziwi się pierwszy.  
- Nie! Mama dobrze gotuje. 

 
Dziadek do Jasia: 
- Jak będziesz grzeczny, dam ci piękną, nową, 
błyszczącą pięciozłotówkę.  
- Dziadku, przecież ja nie jestem aż tak 
wymagający. Możesz mi dać stary, wymięty, 
brudny banknot dziesięciozłotowy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny: członkowie Koła Języka Polskiego i Koła Informatycznego 


