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Ordynariusz 

diecezji zielonogórsko- gorzowskiej 
ks. biskup Adam Dyczkowski 
na spotkaniu z uczniami 

 

 



„Proszę, proszę, rozgość się s„rd„„zny” 
W czwartek 10 maja już od samego rana panowała w szkole atmosfera wyczekiwania na 

wyjątkowego gościa. O godz. 845 dyrekcja szkoły powitała ks. biskupa Adama Dy„zkow-

ski„go– ordynariusza diecezji zielonogórsko– gorzowskiej, który wśród szpaleru uczniów 

przeszedł do sali gimnastycznej. Tu setki dzieci radośnie wymachiwały chorągiewkami, 

śpiewając ze wzruszeniem „Barkę”. 

W imieniu wszystkich uczniów powitała ks. biskupa Patry„ja Bruki„wa, a po niej głos 

zabrał dyrektor szkoły Dariusz Sid„lnik. Wyraził radość z wizyty dostojnego gościa oraz 

nadzieję, że w przyszłości ks. biskup jeszcze nas odwiedzi.  

Kolejnym punktem uroczystego spotkania było przedstawienie „Prawdziwy przyjaciel” 

przygotowane przez Szkoln„ Koło „Caritas”, po którym nastąpił ten najważniejszy mo-

ment– ks. biskup skierował swe słowa do wszystkich zebranych. Mówił mądrze i ciekawie, 

ale także z poczuciem humoru. Na koniec podziękował wszystkim, którzy z wielkim zaanga-

żowaniem przygotowali się do tej pięknej wizyty. Szczególne podziękowania należą się 

p. Grażyni„ Prod„us, która czuwała nad całością organizacji spotkania. 

Po pożegnaniu się z dziećmi ks. biskup został zaproszony do świetlicy szkolnej, gdzie 

odbyło się spotkanie z gronem pedagogicznym. O godz. 1000 dostojny gość opuścił mury na-

szej szkoły. 

      
 

      



Ni„ taki diab„ł straszny, jak go malują 
 
 

Dnia 12 kwietnia uczniowie klas szóstych zmierzyli się z testami w pierwszym poważ-

nym życiowym sprawdzianie. Już na długo przed godz. 900 wszyscy byli obecni, wyszukując 

swych nazwisk na drzwiach sal, w których mieli wykazać się swą wiedzą i umiejętnościami. 

Przeżycia bohaterów tego dnia były różne, ale jedno można stwierdzić na pewno: sprawdzian 

to duży stres, ale nasi szóstoklasiści poradzili sobie z nim świetnie. Przekonajcie się o tym 

sami: 

Mat„usz – „Gdy czekałem na sprawdzian, próbowałem być wyluzowany, ale było dużo 
stresu. A gdy wyszedłem, czułem się lekko i rześko.” 

Iwona – „Czułam przerażenie, pustkę w głowie, stres, a po sprawdzianie ulgę i radość.” 

Ma„i„j – „Przed sprawdzianem trochę się bałem, że nie zdążę zrobić całego testu, ale po-
tem się uspokoiłem i stres minął. Po sprawdzianie poczułem ulgę w sercu i zrobiło mi się 
lżej.” 

Magda – „Byłam tak zdenerwowana, że kręciło mi się w głowie, bałam się, że zabraknie 
mi czasu na wypracowanie. Myślę, że próbny sprawdzian był trudniejszy.” 

Marta – „Strasznie się bałam, byłam tak zestresowana, że wszystko pozapominałam. 
Czułam strach, ręce mi się pociły. Natomiast po rozwiązaniu testu czułam wielką ulgę, cieszy-
łam się, że już po wszystkim. Pomyślałam, że ten sprawdzian był całkiem łatwy.” 

Ew„lina – „Przed sprawdzianem marzyłam, aby było już „po”. Kiedy skończył się 
sprawdzian, czułam zadowolenie, a nawet chciałam go jeszcze raz napisać.” 

Dominika – „Bardzo się denerwowałam, czułam, że nic nie umiem. A gdy weszłam do sa-
li wszystko przeszło. Chciałam, żeby był już następny dzień, żebym miała to już z głowy.” 

Kinga – „Gdy mieliśmy wejść na salę, czułam strach i niepewność. Bałam się, że nic nie 
napiszę, ale gdy zobaczyłam ten test, okazało się, że jest łatwy i mam nadzieję, że dobrze wy-
padłam.” 

Ela – „Powiem szczerze, że w ogóle się nie bałam przed sprawdzianem, ponieważ test 
próbny wypadł mi najlepiej z szóstoklasistów. Tak więc radzę się nie bać, ponieważ jak mówi 
moja pani od języka polskiego: „Kartki się bać nie można”.” 

I niech ta wypowiedź Eli z kl. VI „a” doda odwagi i optymizmu wszystkim uczniom klas 
piątych, a zwłaszcza tym, którzy już dziś ze strachem myślą o tym, co czeka ich za rok. 

  



Mundur„k powra„a! 
 
 

Stało się! Jednolite stroje dla uczniów od nowego roku szkolnego są obowiązkowe. Pozo-

stał nam tylko wybór wraz z rodzicami „ubranka” ładnego, modnego, praktycznego, wygod-

nego, niedrogiego... Uff, nie będzie to łatwa sprawa, tym bardziej, że opinie na temat mun-

durków wśród braci uczniowskiej są bardzo różne. Oto najciekawsze wypowiedzi naszego 

redakcyjnego sondażu: 

 
J„st„m za: 

 
Daria – „Moim zdaniem mundurki to bar-
dzo dobra rzecz, ponieważ nikt nie będzie 
się wywyższał i nie będzie chodzić z go-
łym brzuchem na wierzchu.” 

An„ta – „Moim zdaniem jest to dobry po-
mysł, ponieważ każdy poczuje się tak sa-
mo, nie będzie poniżania innych.” 

Karolina – „Ja bym mogła mieć mundu-
rek, jeżeli nauczyciele też by się ubierali 
w coś w stylu mundurka.” 

Marta – „Sądzę, że mundurki są fajne, 
a nawet super, nie będzie już standardowe-
go zdania, które słyszy się bardzo często– 
„Ale obciachowy strój”.” 

Żan„ta – „Mundurki powinny się znaleźć 
w naszej szkole, ponieważ dziewczyny nie 
chodziłyby z gołymi brzuchami 
i ramionami.” 

Kasia – „Myślę, że dobrze, że wchodzą 
mundurki, ponieważ niektórzy wyśmiewa-
ją się z innych, że noszą ciuchy z zeszłego 
roku lub chodzą przez tydzień w tych sa-
mych” 

Arl„ta – „Mundurki to dobry pomysł, ale 
niektórych uczniów nie będzie stać na ich 
kupno.” 

 

J„st„m prz„„iw: 
 
Artur – „Sądzę, że mundurek w szkole 
jest niepotrzebny, ponieważ chłopcy i tak 
zawsze chodzą w spodniach i bluzach. A to 
wszystko zaczęło się przez dziewczyny, bo 
to one nosiły miniówki i krótkie bluzki, 
więc niech teraz noszą mundurki.” 

Dominika – „Uważam, że mundurki nie 
zwalczą przemocy. Nawet jeśli będziemy 
mieli najpiękniejszy strój, to będą się bić, 
przezywać itp.” 

Ew„lina – „Mundurki są niepotrzebne, 
będziemy wszyscy wyglądali jak klony. 
W szkole nie będzie kolorowo, ale pospo-
licie.” 

Mi„hał – „Pomysł z mundurkami jest tro-
chę niedopracowany. Wśród dzisiejszej 
młodzieży strój wyraża jej osobowość.” 

Adrian – „Nie chcę, aby były w szkole 
mundurki, bo wszyscy lepiej czują się 
w swoim ubraniu.” 

Emilia – „Nie lubię chodzić w spódnicy. 
I w ogóle nasi rodzice nie nadążą 
z praniem.” 

Patryk – „Ten pomysł mi się nie podoba, 
dlatego że mundurek szybko będzie się 
brudził i trzeba będzie go prać codziennie.” 

Mat„usz – „Trochę to dziwne, bo od tylu 
lat nie było mundurków.” 

 

 



Turni„j wi„dzy pożarni„z„j 
 

Duży sukces odnieśli uczniowie Punktu Filialnego w Mierkowie, którzy wykazali się 

ogromną wiedzą o pożarach i ich zapobieganiu. Magdal„na Diduszko i Jakub L„wi„ki 
z klasy piątej już w eliminacjach gminnych w Urzędzie Miejskim w Lubsku udowodnili, że są 

nie do pokonania. Zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, z których także wyszli 

zwycięsko, zajmując pierwsze i drugie miejsce. 13 kwietnia w Międzyrzeczu reprezentowali 

szkoły podstawowe w finałach wojewódzkich turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Oprócz zdobycia cennych nagród uczniowie mieli okazję do zwiedzenia Międzyrzeckiego 

Rejonu Umocnień. Gratulujemy finalistom oraz ich opiekunowi p. Arkadiuszowi Siwkowi. 
 
 

Sp„„jaliś„i od b„zpi„„zn„j jazdy 
 

Dnia 19 kwietnia w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach odbył się powiatowy tur-

niej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Naszą szkołę reprezentowali Elżbi„ta Zagraj„zuk 
z kl. VI a, Grz„gorz Saj z kl. VI b oraz Dawid Bi„l„„ki z kl. IV b. Drużyna nasza zajęła 
V miejsce na 20 drużyn startujących w zawodach. Niezły to wynik, ale niestety tylko zwy-

cięzcy przechodzili do finału wojewódzkiego. Mamy nadzieję wraz z opiekunem 

p. A. Siwki„m, że w przyszłym roku to nasza drużyna „dojedzie” tam bezpiecznie na swych 

rowerach. 

 
 

Następ„y banki„rów 
 

Opiekun SKO- p. Iwona Wój„ik przygotowała i przeprowadziła dwa szkolne konkursy 
wiedzy: „Waluty świata” oraz plastyczny na „Najśmieszniejszą skarbonkę”. 

W pierwszym uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający ich 

wiedzę na temat walut krajów europejskich. Po sprawdzeniu i ocenieniu prac komisja przy-

znała następujące miejsca: 

 I  Mi„hał Pisarski kl. V b  IV  Adrian Wit„zak kl. V a 
 II  Patryk Zają„zkowski kl. V a V  Fabian Babi„ki kl. V b 
 III  Emilia Irzyńska kl. V a,   Patry„ja Po„hyliska kl. V a 
   Dawid Króliki kl. IV a 
 

Na konkurs plastyczny uczniowie klas I- IV przygotowali dwa rodzaje prac– rysunki 

i skarbonki, z tego względu postanowiono przyznać nagrody w dwóch kategoriach. Wybór 

był trudny, ponieważ prace były ciekawe, wykonane różnymi technikami, a przede wszystkim 

śmieszne. Tu głos decydujący miała pani Danuta Gawron i w końcu wyłoniono zwycięzców. 

 Skarbonki: Rysunki: 
 I Hub„rt Ku„harskikl. kl. I a  I Dani„l Paś  kl. III a 
 II Adrian Skrzyniarz kl. III a II Rafał Krz„siński kl. III a 
 III Al„ksand„r Gra„zyk kl. III a III Marl„na Żyluk kl. III a 



Teatr to magia 
Różne są sposoby na spędzanie czasu wolnego- telewizja, książka, komputer, 

gry, sport. A czy może to być teatr? Niektórzy uczniowie bronią się przed pój-

ściem na przedstawienie, z góry zakładając, że będzie to nuda. 

Uczniowie klasy III a przekonują, że wcale tak być nie musi. Ich wrażenia 

z wycieczki do teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze są dowodem 

na to, że w teatrze można przeżyć magiczne chwile. 

„17 kwietnia 2007 r. uczniowie klas I i III pojechali do teatru. Po wejściu zajęliśmy na 
widowni miejsca. Kurtyna podniosła się do góry i rozpoczęło się przedstawienie 
pt.: „Kopciuszek”. Dekoracje były śliczne. Bardzo podobała mi się muzyka, pałac i stroje. 
Podczas przedstawienia była przerwa. W teatrze nie wolno śmiecić. Dzieci śmiały się, słucha-
ły i biły brawa. Całe przedstawienie było ciekawe i długo go nie zapomnę.”   

Żanetka Krzesińska kl. III a 

 

„Kiedy dotarliśmy do teatru, rozpoczęło się przedstawienie pod tytułem „Kopciuszek”. 
Przedstawiało ono historię biednej dziewczynki, złej macochy i jej rozkapryszonych córek. 
Przedstawienie składało się z ośmiu części, z króciutką przerwą po części czwartej. Wykorzy-
stano liczne dekoracje wykonane z pięknie pomalowanej tektury. Aktorzy mieli na sobie 
ślicznie zdobione i kolorowe stroje. 

W przedstawieniu wykorzystano wiele efektów specjalnych, z których najbardziej podo-
bało mi się wyrastanie mebli spod podłogi. Dzięki wielu efektom świetlnym tworzono różne 
nastroje. Muzyka również odegrała ważną rolę. Spektakl bardzo mi się podobał, a szczególnie 
kostiumy i śmieszna gra aktorów.” 

Julia Mickiewicz kl. III a 

 

„Sztukę oglądaliśmy z balkonu- był dobry widok. Na scenie znajdowały się bogate deko-
racje, różnorodne oświetlenie, które podczas przedstawienia zapalały się i gasły. Aktorzy mie-
li piękne stroje, najbardziej podobały mi się przebrania zwierząt: niedźwiedzia i królika. Mię-
dzy aktami przedstawienia była przerwa, a po przerwie zadzwonił dzwonek oznajmiający 
dalszą część sztuki. Efektami specjalnymi były migające światła i skoczna muzyka. 

Przedstawienie było interesujące i bardzo mi się podobało.” 

Daniel Paś kl. III a 

 

„Niedawno kilka osób z mojej klasy przedstawiało bajkę pt. „Zielony Kapturek”. 
Przygotowania trwały bardzo długo, chociaż już w pierwszym tygodniu znaliśmy role na 

pamięć. 
Ja byłam narratorem, Nikola- Zielonym Kapturkiem, Andżela- mamą, Julia- wilkiem, Ża-

neta- babcią. Zielonymi drzewami byli: Krzysiek, Radek, Daniel, Hubert i Olo. Nie mogliśmy 
się doczekać dnia występu. 

Wkrótce nadszedł długo oczekiwany dzień. 11 kwietnia zaczęliśmy dekorować salę. Robi-
liśmy kwiaty z bibuły, kolorowe gałązki, dzioby dla ptaków i rysowaliśmy drzewo i domek. 
Gdy wszystko było już gotowe, do sali zaczęły wchodzić dzieci z zerówki i klasy III a. Zaczę-
liśmy przedstawiać bajkę. Okazało się, że widzom najbardziej podobało się zakończenie, gdy 
wilk- już przebrany za babcię- namawiał Zielonego Kapturka, żeby zapytał o jego zęby.” 

Klaudia Gorczyca kl. III a 



OMNIBUSY SĄ WŚRÓD NAS 
 

Ogólnopolskie konkursy nie są straszne 
uczniom naszej szkoły. Udowodniło to 30 dzieci 
z klas III- VI, które sprawdziły się w konkursie 
humanistycznym OMNIBUS 2007.  

Testy były naprawdę trudne, ale wielu uczest-
ników poradziło sobie z nimi świetnie. Największy 
sukces odniosły uczennice: Dagmara Ci„rpi„a z 
kl. IV b oraz Patry„ja Bruki„wa z kl. V a, które 
zajęły I miejsca w województwie. 

Bardzo dobrymi wynikami mogą się też po-
chwalić uczniowie klas trzecich, którzy zajęli ko-
lejne miejsca w województwie : 

- Pam„la Białooka z kl. III a– IV miejsce  
- Patry„ja Stodolska z kl. III b– V miejsce 
- Julia Mi„ki„wi„z z kl. III a oraz Kamila 

Cz„panik z kl. III b– VI miejsce.  
Na wyróżnienia zasługują także: Oliwia 

Gawry„h z kl. IV a (VII miejsce w woj.) oraz 
Dominik Maros„k z kl. V b (10 miejsce w woj.). 

Już za rok kolejna edycja konkursu i nowa 
szansa na najwyższe nagrody– obozy letnie. 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 
3 MAJA 

 
216. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

obchodziliśmy także w naszej szkole.  
Dnia 27 kwietnia o godz. 900 odbył się uro-

czysty apel przygotowany przez koło teatralne, 
którego opiekunem jest p. Małgorzata Ci„ho„ka. 
Konsultantem historycznym była p. Danuta Gaw-
ron. 

Dzieci pięknie recytowały wiersze patriotycz-
ne, widzom szczególnie podobał się występ Ilony 
St„ml„r i Elżbi„ty Zagraj„zuk, które śpiewały 
przy własnym akompaniamencie na gitarach. Za-
słuchani i zafascynowani byli wszyscy uczestnicy 
uroczystości, która miała podniosły i patriotyczny 
nastrój. 

Ciekawym pomysłem był końcowy pokaz ta-
neczny– polonez wykonany w rytm piosenki Mar-
ka Grechuty. Brawa należą się wszystkim 
uczniom, którzy byli zaangażowani w przy-
gotowanie tej uroczystości. 

Ewelina Radko kl. VI a 

DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE 

W bieżącym roku szkolnym z okazji Dnia Ziemi SK LOP przeprowadziło turniej o tytuł 
Przyjaciela Przyrody. 

Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI. Turniej składał się ze zbiórki puszek 
i makulatury oraz konkursu na najciekawszy wiersz o przyrodzie i konkursu plastycznego 
pt. „Ziemia moja planeta”. W każdej konkurencji uczniowie zbierali punkty, których suma 
wyłoniła zwycięzcę Przyjaciela Przyrody. Została nim Dominika Zarzy„ka Miaz„k u„z„n-
ni„a klasy IV a. 

W konkursach składających się na całość turnieju również zostali wyłonieni zwycięzcy . 

 Konkurs plastyczny Konkurs na wiersz Zbiórka puszek Zbiórka makulatury 

I miejsce St„ml„r Ilona  IV a 
Bruki„wa 
Patry„ja 

V a 
Kar„z„wski 
Adrian 

IV a 
Zarzy„ka Mia-
z„k Dominika 

IV a 

II miejsce Koś„ik Damian V b 
Ci„rpi„a 
Dagmara 

IV b 
Zagraj„zuk 
Elżbi„ta 

VI a St„ml„r Ilona IV a 

III miejsce Sawron Patry„ja IV a Żyluk Arl„ta V a 
Fran„zak 
Amad„usz 

V b 
Ni„dźwi„dzka 
Justyna 

IV b 

wyróżnienie 
Gawry„h Niko-
l„tta 

IV a 
Nowak Kata-
rzyna 

V b - - - - 

25 kwietnia Ew„lina Radko- uczennica klasy VI a zajęła I miejsce w gminnym kon-
kursie „Nie dajmy się nałogom” organizowanym przez SP-2 w Lubsku. 



MALOWANE LICZBAMI 

 

 

Na planszy ukryty jest rysunek. Należy odkryć ten rysunek 
mając do pomocy liczby. Liczby przedstawiają ilość kratek 
do zamalowania w danej kolumnie/rzędzie. Np. 4/3/3 ozna-
cza, że w danej kolumnie/rzędzie należy zamalować 4 krat-
ki, po nich musi wystąpić co najmniej jedno pole niezama-
lowane, następnie jeszcze dwa zestawy po 3 kratki zamalo-
wane, oddzielone wolnymi polami. Aby zobaczyć co kryje 
się na planszy, wystarczy zamalować kratki wg podanego 
obok klucza. 

 

  

 

 

 

SUDOKU 
Plansza podzielona jest na 9 kwadratów składających się 
również z 9 małych kwadratów (3x3). W każdym z pól wy-
stępuje jedna z cyfr od 1 do 9. Cyfra nie może powtórzyć 
się w tej samej kolumnie ani wierszu, oraz w żadnym 
z kwadratów 3x3 . Czyli w każdym wierszu, kolumnie 
i kwadracie musi wystąpić każda z cyfr od 1 do 9. Celem 
gry jest odgadnięcie rozmieszczenia wszystkich cyfr. 

 

 
 
 

 
 

 
 
Przedszkole. Po zajęciach przedszkolanka 

pomaga założyć botki jednej z dziewczynek. 
Męczy się, bo botki są ciasne ale w końcu- we-
szły. Spocona siada na ławce obok, 
a dziewczynka mówi: 

- A butki są na złych nóżkach! 
Rzeczywiście, lewy na prawy. Ściąga je 

więc, zakłada znowu, morduje się sapie... 
wreszcie! 

- A to nie są moje buciki...- mówi nagle 
dziewczynka. 

Przedszkolanka zaciska zęby, ściąga botki, 
ociera pot z czoła... 

- ... to są buciki mojego brata, ale mama 
kazała mi je nosić. 

Pani zaciska pięści, liczy do dziesięciu... 
Wciąga botki znowu na nogi dziewczynki. 
Uspokaja oddech. Zakłada jej płaszczyk, cza-
peczkę... 

- Masz rękawiczki?- pyta dziewczynkę. 
- Mam, schowane w butkach! 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Pani zadała temat wypracowania: „Kim bę-
dziesz jak dorośniesz”. 

Jaś napisał w wypracowaniu: 
„Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. 

Potem zostanę prawnikiem, jak chce mama. 
A na końcu zostanę kominiarzem, bo mi się też 
coś od życia należy...” 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Ojciec natrafia na artykuł: „Pół miliona dola-
rów za kontrakt piłkarski”. Po chwili odkłada 
gazetę i mówi do syna: 

- Co tak ślęczysz nad tymi idiotycznymi za-
daniami z matematyki? Wziąłbyś lepiej piłkę 
i poszedł na boisko pokopać ją... 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Jasiu pyta się ojca: 
- Tato, ile kilometrów ma Nil? 
- Nie wiem. 
- A kto to był Jan Henryk Dąbrowski? 
- Nie wiem. 
- A stolicą jakiego państwa jest Madryt? 
- Jasiu nie męcz tatusia - prosi matka. 
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się nie 

będzie pytał, to niczego się nie dowie. 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Jasio wszedł do ciemni 
fotograficznej i zaczyna 
wrzeszczeć. 
- Czemu tak krzyczysz? 

- pyta mama. 
- Wywołuję zdjęcia! 
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