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Kotki marcowe 

Na wierzbie 
nad samym rowem- 
srebrne kotki marcowe. 
Na deszczu i na słocie 
srebrnieją im futra kocie. 
Plucha 
i zawierucha. 
Nie ma mamy, co wyliże brzuch do sucha. 
Ale kotki marcowe nie piszczą. 
Huśtają się na gałązkach. 
Mruczą: 
- Nareszcie wiosna! 
I sierść mają coraz srebrzystszą. 
 

Joanna Kulmowa 



 

UDANY BAL 
 

W ostatni dzień przed feriami odbył się w szkole bal karnawałowy. Młodsze dzieci z grupy 
wiekowej I- III przyniosły balony, którymi p. A. Walczak z klasą VI c pięknie udekorowały salę.  

Bal rozpoczął dyrektor szkoły p. D. Sidelnik. Na początku życzył uczniom udanej zabawy, 
a także przypomniał o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych. Chwilę potem wręczył również 
nagrody uczniom, którzy najaktywniej działają w Szkolnym Kole „Caritas”.  

Są w naszej szkole bowiem, którzy od najmłodszych już lat działają charytatywnie, pomagając 
mniej zamożnym kolegom i koleżankom. I tak:  

I miejsce w zbiórce pieniędzy zajęła Dagmara Antczak z kl. V a,  
II miejsce- Karolina Graczyk- IV a,  
III miejsce- Agata Kawalir- V a. 

Wyróżniają się też: Adrian Brzeziński z IV a, Klaudia Perzanowska z V a, Oktawia Szy-
dłowska z VI a, Wiktoria Podskalna z IV b, Aleksandra Bardel z V a, Krzysztof Nalepa z IV a, 
Jakub Graczyk- V b, Albert Dancewicz- III b, Szymon Tymczy- IV b.  

Opiekun Samorządu Uczniowskiego podsumował konkurs na świąteczny wystrój klas:  
I miejsce- kl. IV a, II miejsce- kl. V b, III miejsce- kl. VI c 

Gdy tylko muzyka zaczęła grać, na parkiecie pojawiły się królewny, wróżki, króliki, czarodzie-
je, policjanci, strażacy. 

Ślicznie przebrały się dzieci z I i II Oddziału Przedszkolnego. Tu zdecydowanie królowały 
księżniczki i speidermeny. 

Bal prowadziły panie: Grażyna Prodeus, Lidia Bryłka i Joanna Duszeńko. Taniec 
z balonem i taniec na gazecie to konkursy, które zawsze cieszą się olbrzymią popularnością. Także 
i w tym roku było wielu chętnych.  

Oprócz tego wybrano króla i królową balu. W młodszej grupie wiekowej królową została Eliza 
Wołoszyniak z I OP i Erwin Wierzbicki z I a. W starszej grupie: Dagmara Antczak z V a i Filip 
Łanda z IV b.  

W świetlicy zorganizowano kawiarenkę, w której dzieci mogły kupić smakołyki i napoje. 
Oczywiście frytki to był hit. Przygotowały je panie: Sylwia Pazur, Dorota Merwa i Agnieszka 
Cierebiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też kolorowe lody, które szybko znalazły smako-
szy. Stąd też kolejka po nie była długa.  

Stoisko z lodami zorganizowała p. Agnieszka Lech- Kowalska. Napoje sprzedawały panie: 
Aleksandra Dryk i Edyta Potocka.  

Cały dochód z balu przeznaczono na zorganizowanie zimowiska podczas ferii.  
Wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom dziękujemy za okazaną pomoc.  

 
Joanna Duszeńko   

 

   
 



 

ATRAKCJE WODNE 
 
W grudniu klasy piąte i VI c wzięły udział w atrakcji mikołajkowej i z ochotą pojechały do 

Aquaparku do Zielonej Góry. Mieliśmy okazję zobaczyć najdłuższą w Polsce (!) 210- metrową 
zjeżdżalnię, bicze wodne i ścianę wspinaczkową. 

Było wspaniale, dziewczyny siedziały w jacuzzi, 
a chłopcy woleli zjeżdżać na ślizgawkach. Wszyscy do-
skonale się bawili, pływali, zjeżdżali, wypoczywali. Ra-
townicy obserwowali nas z każdej strony. Na środku jest 
wielki most, z którego także każdy ruch dziecka uważnie 
widzieli. 

Wszystkim się bardzo podobało i myślę, że przy na-
stępnej okazji na pewno pojedzie z nami dużo więcej 
osób. Naszymi opiekunami były panie: A. Dryk, 
I. Niedźwiedzka, D. Łyczko i A. Walczak. 

Dagmara Antczak, klasa V a 
 

JUŻ JESTEM CZYTELNIKIEM 
 

Dnia 27 stycznia w bibliotece szkolnej odbyło się tradycyjne pasowanie na czytelnika. 
Uczennice z klasy V a, IV b oraz V b przedstawiły specjalny spektakl, dzieciom bardzo się podobał. 
Poznały zasady, jak korzystać z książek, a następnie pani Agnieszka Cierebiej dzieciom tłumaczyła, 
jak ważne dla nich jest czytanie. Na koniec dzieci zostały obdarowane przez panią bibliotekarkę 
niespodziankami i mogły już wypożyczyć po jednej książce do domu. 

Mamy nadzieję, że to będzie początek ich wspaniałych przygód i wędrówek po świecie 
z bohaterami ulubionych utworów literackich. 

Aleksandra Bardel,  klasa V a 
 

FERIE W SZKOLE TO SPOSÓB NA NUDĘ!  
 

Co roku spora grupa uczniów chętnie przychodzi do 
szkoły także w ferie, ponieważ organizowane jest zimowi-
sko. W pierwszym tygodniu ferii ciekawe zajęcia dla klas 
IV- VI zorganizowały panie: Sylwia Pazur i Anna 
Walczak. Codziennie uczniowie mogli grać na sali gimna-
stycznej w siatkówkę lub koszykówkę, doskonalić swoje 
umiejętności w grze, w tenisa stołowego. 

Wyjechali także na dwie wycieczki: na basen „Wod-
nik” i na lodowisko w Żarach. Dzieci mogły też pograć 
w kręgle w nowej hali sportowej. Dodatkowo podczas 
wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali: p. A. Lech- 
Kowalska i pan Julian Walczak. 

W drugim tygodniu zaczęły się zajęcia dla młodszej grupy wiekowej I- III. Opiekunami grupy 
były panie: Dorota Merwa i Joanna Duszeńko. Codziennie działo się coś ciekawego. Dzieci grały 
w hokeja, zbijanego, tenisa stołowego, rywalizowały w wyścigach. Najbardziej podobały się zajęcia, 
na które zaproszono strażaków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Lubsku. 

Pokazali oni w bardzo obrazowy sposób, jak udziela się pierwszej pomocy i ratuje życie ludz-
kie. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali też walentynkowe kartki. Odbyły się dwie wycieczki do 
Sali Zabaw w Zielonej Górze i na basenie,, Wodnik” w Żarach. Podczas wyjazdów, aby zapewnić 
dzieciom bezpieczeństwo, dodatkową opiekę opracowały panie: Joanna Lisicka, Aleksandra Dryk 
i Monika Merwa. Ferie minęły szybko, były wesołe i ciekawe. 

Joanna Duszeńko 



ONA TO POTRAFI! 
 

Aleksandra Bardel z klasy V a udowodniła już nie raz, że poezję lubi, rozumie i pięknie ją 
recytuje. Od najmłodszych klas startuje z powodzeniem w różnych konkursach i ciągle tę pasję 
i umiejętności rozwija. 

W tym roku szkolnym już w listopadzie odniosła pierwszy duży sukces, zwyciężając 
w kategorii wiekowej kl. IV- VI w gminnym w VII Konkursie Poezji Religijnej, do którego przy-
gotowała ją p. Grażyna Prodeus. 

Jak co roku Ola reprezentowała szkołę w Lubuskim Konkursie Recytatorskim, kwalifikując 
się z etapu rejonowego do powiatowego. Jej doradcą w wyborze wiersza oraz opiekunem przygoto-
wującym do kolejnych etapów była p. Agnieszka Cierebiej. 

 
MŁODSI NIE SĄ GORSI! 

 
Sukcesy recytatorskie odnieśli także uczniowie z klas I- III. Do etapu rejonowego tego samego 

Konkursu zakwalifikowali się: uczeń klasy II b Jakub Kozakiewicz oraz uczennica klasy III b Do-
minika Czepanik. Opiekunami dzieci są panie: Lidia Bryłka, Elżbieta Stodolska, Krystyna Za-
łucka. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 
Klaudia Perzanowska, klasa V a 

 
 

SUKCESY SIATKAREK 
 

11 stycznia w Sali przy SP-2 odbyły się powiatowe finały minipiłki siatkowej dziewcząt trójek. 
O zwycięstwo walczyły 4 drużyny: SP-2 Żary, Gmina Ża-
ry, SP-1 Lubsko i SP-3 Lubsko.  

W skład drużyny naszej szkoły wchodziły: Julia Ra-
tomska, Iwona Zagrajczuk, Agata Kawalir, Klaudia 
Perzanowska, Anita Bochenek, Klaudia Ziemba, Kata-
rzyna Michalik i Kamila Smoleńska. 

Dziewczęta dawały z siebie wszystko, aby zdobyć 
I miejsce. Walczyły zawzięcie o każdą piłkę. Wysiłek 
wszystkich dziewcząt bardzo się opłacił, ponieważ pokona-
ły wszystkie drużyny i zakwalifikowały się do półfinałów 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w Sulechowie, gdzie 

ostatecznie zajęły III miejsce. Cieszyły się zawodniczki i na pewno zadowolona była ze swoich 
podopiecznych nasza trenerka Anna Walczak.  

Klasy czwarte rozgrywały zawody w dwójkach, 
opiekunką ich była pani Anna Walczak, tak jak wszystkich 
drużyn z naszej szkoły. W skład zespołu wchodziły: 
Klaudia Kuzyk, Paulina Śliwka, Magda Domańska, 
Weronika Zarzycka, Daria Czerw oraz Weronika 
Cichowlas. Siatkarki walczyły o każdy punkt, licząc na 
wygraną piłkę. Niestety, zajęły trzecie miejsce, ale i tak 
jest to ich sukces, ponieważ pierwszy raz wystąpiły 
w rozgrywkach powiatowych. 

 

Klaudia Perzanowska, Agata Kawalir- klasa V a 



NAJLEPSI SPOŚRÓD NAS 
 

Tym razem nie w Lubskim Domu Kultury, ale w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się 
uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy uzyskali w pierwszym pół-
roczu wysoką średnią ocen: 4,75 i wyżej. 

Zaproszeni goście tłumnie się schodzili wraz ze swymi młodszymi pociechami, stąd też sala 
zapełniła się do ostatniego miejsca. Uroczystość rozpoczęła prowadząca Klaudia Perzanowska, 
zapraszając rodziców, dyrekcję szkoły oraz nauczycieli do obejrzenia części artystycznej przygoto-
wanej przez p. Małgorzatę Cichocką oraz p. Urszulę Pociechę. Program był urozmaicony i każdy 
z widzów mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Były występy recytatorów, humor szkolnego 
kabareciku, taniec, piosenki harcerzy, które chyba najbardziej spodobały się publiczności. 

Po tej części wstępnej nadszedł czas na najważniejszy moment- wręczenie listów. Głos zabrał 
pan dyrektor Dariusz Sidelnik, gratulując rodzicom tak wysokich wyników w nauce ich dzieci, 
a także dziękując wszystkim za troskę, trud wychowania i współdziałanie ze szkołą. Następnie ro-
dzice odbierali z rąk dyrekcji listy gratulacyjne, a dzieci obdarowane zostały słodką czekoladą.  

 

    
A oto nasi szkolni prymusi: 

Klasa I a: Klaudiusz Marciniszyn, Jakub Ratomski, Krystian Sarnowski, Olaf Songin, Tomasz Wla-
zło, Katarzyna Zielińska, Wiktoria Wojciechowska. 

Klasa I b: Marcelina Górska, Julia Kowalska, Kornelia Kołodziejczuk, Oliwia Sierachan, Szymon 
Witczak. 

Klasa II a: Karina Dziczek, Nikola Steczyńska, Klaudia Gapska, Lidia Hirsch, Nikola Kaczor, 
Nikola Węgrzynowska. 

Klasa II b: Łukasz Szczerbiec, Wiktoria Jurków, Jakub Kozakiewicz, Sandra Łukaszewicz, Kata-
rzyna Moczydlak, Laura Terlecka ,Wiktoria Zagrajczuk. 

Klasa III a: Sara Gorczyca, Julia Pas, Przemysław Fiołek, Dominik Kędzierski, Michał Jacyszyn 
Klasa III b: Oskar Badura, Dominika Czepanik, Michał Dąbrowski ,Weronika Krysiak ,Klaudia 

Marciniszyn ,Kamila Przybyła ,Szymon Słoniowski, Aleksander Wojas. 
Klasa IV a: Rafał Rafalski, Julia Paś, Karolina Graczyk, Natalia Kościk. 
Klasa IV b: Paula Śliwka, Weronika Cichowlas, Zofia Dziurzyńska, Wiktoria Podskalna. 
Klasa V a: Klaudia Perzanowska, Agata Kawalir, Dagmara Antczak, Aleksandra Bardel. 
Klasa V b: Julia Ratomska, Emilia Przybyła. 
Klasa VI a: Oktawia Szydłowska. 
Klasa VI c: Weronika Steczyńska, Natalia Perzanowska. 

Bardzo liczna grupa rodziców odebrała także dyplom „Przyjaciela Szkoły” 
wraz z podziękowaniami za wsparcie finansowe oraz duży wkład pracy w odnowienie 
gabinetów lekcyjnych. Wręczono też dyplomy rodzicom wyróżniającym się aktywnością 
na rzecz Szkolnego Koła Caritas. 

(red.) 
 



 
MOJE HOBBY 

Przedstawiamy Wam kolejną koleżankę z pasją, tym razem, jest to Dagmara Antczak z klasy V a. 
 

1. Dlaczego i kiedy zainteresowałaś się tańcem? 
Dagmara: Od dawna lubiłam tańczyć, mama to zauważyła i postanowiła zapisać mnie na lek-

cje tańca towarzyskiego. Od moich pierwszych zajęć w szkole tańca w „Calipso” minęło już 5 lat. 

2. Czy doskonalisz taniec pod opieką fachowca? 
Dagmara: Tak. Pod okiem trenerki pani Emilii Myśliwiec. Jest to już trzecia osoba, która pro-

wadzi zajęcia w LDK- u. 

3. Jakie rodzaje tańca ćwiczysz? 
Dagmara: Latynoamerykańskie i standardowe, najbardziej ze wszystkich tańców lubię 

cha- chę i sambę. 

4. Czy zajęcia taneczne są często i czy męczące? 
Dagmara: Zajęcia te są dwa razy w tygodniu, w środę i w sobotę. Nieraz są luźne, a nieraz 

bardzo wyczerpujące, po których ma się zakwasy. 

5. Czy odniosłaś już jakiś sukces?  
Dagmara: Odnieśliśmy sukces grupowy w turnieju tańca w Krośnie Odrzańskim 

i otrzymaliśmy złoto. 

6. Czy trudne są choreografie?  
Dagmara: Na początku choreografia składa się tylko z kilku figur, ale im dłużej się trenuje, 

tym staje się trudniejsza. Bardzo często są to długie i skomplikowane układy taneczne. 

7. Czy miałaś kiedyś zwątpienie i chciałaś zrezygnować ze swego rzadkiego hobby?  
Dagmara: Miałam takie trudne chwile. Denerwowało mnie na początku to, że większość dzie-

ci wracało ze szkoły i mogło odpoczywać, a ja musiałam jechać na trening. Ale tam czekały na 
mnie koleżanki i w sumie nie jest tak źle. Cieszę się, że wtedy nie zrezygnowałam, bo popełniła-
bym wielki błąd. 

 
Aleksandra Bardel, klasa V a 

 

 
 
 

W marcu jak w garncu. 
 

Kwiecień, co deszczem rosi, 
wiele owoców przynosi. 

Grzmot w kwietniu dobra nowina, 
już szron roślin nie pościna. 

 

Suchy kwiecień, mokry maj, 
będzie żyto jako gaj. 

 



HARCERSKA WIOSNA 
 

W dniach 18– 20 marca 2011 roku odbył się biwak harcerski w Świbnej. Z naszej szkoły poje-
chało na niego 14 osób. Biwak był powiązany z obrzędami powitania wiosny. Uczestniczyły w nim 
drużyny z całego hufca. Jak zwykle przeżyliśmy niezapomniane chwile w ,,Leśnym Dworze”. Wie-
dzą i umiejętnościami musieliśmy wykazać się podczas biegu patrolowego. Wieczory spędzaliśmy 
w sali kominkowej na „świeconisku”. Czas szybko płynął wśród zabaw, pląsów i piosenek. 
Już teraz czekamy na letni biwak. 

D. Modrzejewska 
 

Z WIOSNĄ TRZYMAJ FORMĘ! 
 

Telewizja, komputer, słodycze czy może ruch, 
przejażdżki rowerem, owoce? Nie ma chyba już dziś 
ucznia w naszej szkole, który by nie znał odpowiedzi 
na to pytanie. Zwłaszcza po radosnym turnieju 
wiosenno- sportowym, przygotowanym dla klas IV- VI 
przez p. Annę Walczak, która wcześniej opracowała 
także program „Trzymaj Formę”. Zaplanowała dla 
poszczególnych klas różne zadania, do których 
przygotowywaliśmy się już jesienią. Finałem 
i podsumowaniem programu był właśnie turniej. 
Konkurencji sportowych nie znaliśmy, ale wszystkie 

klasy przybyły do sali gimnastycznej z hasłami, transparentami, ze swoimi znakami rozpoznawczy-
mi i oczywiście w bojowych nastrojach. 

I zaczęła się zabawa! Były skoki w workach, rzuty do kosza, przeciąganie liny, pisanie na czas 
hasła oraz warzyw i owoców, skoki w parach ze związanymi nogami, prezentacja skeczu lub pio-
senki. Jury pod przewodnictwem p. dyrektor Joanny Działy oceniała także albumy, hasła tema-
tyczne i plakaty. W trzech konkurencjach brali 
także udział wychowawcy klas, chyba 
najśmieszniejsze, ale i najtrudniejsze były 
kalambury słowne. 

Po zakończeniu zmagań i ogłoszeniu wyni-
ków okazało się, że zwyciężyła klasa VI c, 
II miejsce zajęła klasa VI b, a trzecie klasa IV b. 
Jednak wszystkie klasy otrzymały dyplom 
i nagrodę- kolorową piłkę do wspólnej zabawy w 
wiosenne, ciepłe przerwy. 

Chociaż pierwszy dzień wiosny nazywany był kiedyś Dniem Wagarowicza, to chyba w tym 
roku niewielu było uczniów, którzy myśleli o ucieczce. Po co witać wiosnę na wagarach, jeśli moż-
na na sportowo i wesoło we własnej szkole. 

   
 



 

ŻEGNAJ MARZANNO! 
 

W pierwszy dzień wiosny młodsza grupa wiekowa pożegnała mroźną zimę i powitała sło-
neczną wiosnę. Dzieci przygotowały kolorowe kwiaty z bibuły. Wykonały plakaty o wiośnie. Recy-
towały wiersze na powitanie nowej pory roku. Wszyscy niecierpliwie czekali, aż spalą się słomiane 
kukły. Do ogniska wrzucono też znienawidzone przez dzieci jedynki. W tym dniu było wesoło 
i radośnie. 

 

 

 

Natalia Perzanowska, Weronika Steczyńska- klasa VI c 
 

 

WIOSNA - LATO 2011 

Ubrania i dodatki w prążki tradycyjnie 
wracają do mody w sezonie wiosenno- 
letnim. Nuda? Nie, jeśli postawisz na jakieś 
oryginalne rozwiązanie. Ubrania i dodatki 
2011 mają być wesołe, kolorowe, zwario-
wane. Takie właśnie pojawiły się między 
innymi na pokazach Soni Rykiel, Jasona 
Wu, Prady, Moschino.  Dlatego zamiast 
kupować kolejny 
prosty, biało- granatowy t- shirt, 
wybierz bardziej oryginalne 
rozwiązanie, np. szerokie, 
kolorowe pasy, prążki 
pionowe, ukośne albo zebrę. Nie 

ograniczaj się do bluzki czy sweterka. Teraz 
w modzie są prążkowane buty, torby, portfele, bluzy, legginsy, parasole, 

kostiumy kąpielowe i żakiety... Możesz spróbować je połączyć w ciekawy zestaw. Nawet, jeśli 
w sezonie wiosna- lato 2011 pogoda będzie w kratkę, ty noś pasy- na słońce i na deszcz. 
           

 
Modne buty 2011 mają odważne, wręcz 

wściekłe, neonowe kolory  soczysty oranż, żółty, 
niebieski, róż. Wszystkie odcienie są tak intensywne, 
że aż rażą w oczy. 

 

 

W kwiatki są sukienki, bluzki, spódnice, 
torebki, a nawet buty. Dodajmy jeszcze, że bez 
biżuterii w kwiatki sezon wiosna- lato 2011 się nie 
obejdzie. 

 

 



 
 



 Tato mówi do Jasia: 
Jasiu pyta tatę:  
 -Tato, czy to prawda, że bociany odlatują na zi-
mę? 
-Prawda, synku. 
-To kto mnie przyniósł w grudniu? 

*** 
Rozpędzony jeż biegnie przez pustynię. Nagle 
wpada na kaktusa i woła: 
 - To ty, mamo? 

*** 
Jasiu wraca do domu po pierwszym dniu w szkole. 
 - Czego nowego się dowiedziałeś?- pyta tata. 

  - Że inne dzieci mają znacznie większe 
kieszonkowe. 

*** 
Rozprawa w sądzie: 
 - Po czym strona wnosi, że oskarżony ukrywa się? 

  - Na gg miał zawsze czerwone słoneczko. 

*** 
Mówi jeden kogut do drugiego: 
 - A ty z tą kurą to chodzisz na serio czy dla jaj? 

*** 

Biedronka, żuk i stonoga umówili się na naradę na 
starym dębie. Biedronka i żuczek przyszli punktual-
nie. Stonoga spóźnia się. Minęły już dwie godziny. 
Biedronka zdenerwowana chce już iść do domu. 
Otwiera drzwi, a tu stonoga. 
- Gdzie się podziewałaś?!- pyta żuk. 
- Nad drzwiami jest napisane, aby wytrzeć nogi.. 

*** 
Idzie ślimak pod górkę i śpiewa: 
- Za rok, może dwa... 
Z górki schodzi inny, stary i śpiewa: 
- Czterdzieści lat minęło... 

*** 
Jedna jaskółka mówi do drugiej: 
- Dziś będzie padał deszcz. 
- Dlaczego tak sądzisz? 
- Bo ludzie się na nas patrzą. 

*** 
Mucha spotyka stonogę: 
- Dlaczego nie byłaś na lodowisku? 
- Bo zanim założyłam łyżwy przyszła wiosna. 
 
 

Iwona Zagrajczuk, klasa V a 

Ze sprawdzianów       Rozwiąż krzyżówkę  

 

 
 

 

 
     1.           
    2.            

3.                
   4.             
  5.              
    6.            
   7.             
    8.            
 9.               

 
1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc. 
2. Pomalowane jajka. 
3. Wielkanocne ciasto. 
4. Świecimy je w Niedzielę Palmową. 
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc. 
6. „Kotki” na gałązkach. 
7. Lany ... 
8. Niesiesz w nim potrawy do po-

święcenia. 
9. Przynosi prezenty w Wielkanoc. 

    

Redakcja sk łada specja lne podz iękowan ia  p.  Izabe li N iedźwiedzkie j  za pomoc 
w opracowaniu szaty graf icznej i sk ładu komputerowego gazetk i 
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