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Kwiecień 

 

   Ledwo pierwsze i nieśmiałe 
kwiatki z sobą niesie, 
a już widzisz samochwałę: 
dumnie kwietniem zwie się. 
   Ale może i ma rację, 
bo w pustym bezkwieciu 
on najpierwszy wczesny fiolet  
sasanek rozniecił. 
   On przylaszczki deszczem poi,  
słońcem opromienia, 
więc ma chyba pełne prawo 
do swego imienia. 
    Dużo łatwiej by mu było 
w ciepłej porze letniej,  
kiedy kwiatów mnóstwo wokół 
nazywać się kwietniem! 

 
Jerzy Ficowski 

 

Wesołych Świąt! 



W ŚWIECIE TEATRU 
 
Teatr Edukacji z Wrocławia od kilku 

już lat przyjeżdża ze swymi spotkaniami do 
Lubskiego Domu Kultury, na które chętnie 
wybierają się dzieci z różnych szkół, gdyż 
udowodnił nie raz, że przedstawienia są cieka-
we, barwne, przygotowane specjalnie z myślą 
o młodym widzu. 

W bieżącym roku szkolnym mogliśmy 
obejrzeć trzy widowiska: „Ania z Zielonego 
Wzgórza”, „W krainie mitów” oraz „Przy-
gody Tomka Sawyera”. 

Wszystkie powstały w oparciu o znane 
i omawiane lektury, stąd też dodatkowo wzra-
stała w nas ciekawość, jak postacie 
i wydarzenia można przedstawić na scenie 
teatralnej. I udało się to świetnie. 

Na pierwszym spektaklu przeżyliśmy 
chwile wzruszenia, ale też radości, o czym 
świadczyły wybuchy śmiechu na widowni. 
Najkrótszą chyba recenzję o tym przedstawie-
niu wygłosił uczeń klasy VI b Dominik Kieda: 
„Niech żałuje ten, kto nie był”.  

Po raz kolejny aktorzy z Wrocławia za-
prosili nas na barwne widowisko „W krainie 
mitów”. Treścią spektaklu były perypetie dwu-
nastoletnich bliźniaków, które zabłądziły 
w muzeum w czasie wycieczki. Wraz z nimi 
przenieśliśmy się w fantastyczne czasy staro-
żytnej Grecji. Rodzeństwo bardzo nie lubiło się 
uczyć, wcześniej nie wiedziało o mitach prawie 
nic. Ale po wycieczce i po spotkaniach z bogami 
i znanymi bohaterami, np. Syzyfem, Prometeu-
szem, Midasem, te opowieści nie były im już 
obce. Przerażające zwłaszcza były chwile po 
otwarciu puszki Pandory, aż  dziw, że na świecie 
jest tyle zła. To widowisko było nie tylko cieka-
we, ale i pouczające.  

Udał się także spektakl „Przygody Tomka 
Sawyera” o chłopaku trochę nieznośnym 
i psotliwym, ale przecież odważnym i wrażliwym. 
Takich jest wśród nas wielu, trochę cwanych, 
zaradnych, ale dających się lubić. Były chwile 
śmieszne i momenty grozy, nawet sceny miłosne 
i wzruszające, każdy z widzów odbierał je różnie. 

Co ciekawe, spektakl bardziej podobał się 
klasom młodszym niż starszym, ale przecież każ-
dy ma prawo do własnej oceny. W tym roku 

szkolnym nasze  spotkania z teatrem już się 
zakończyły, ale pewnie w przyszłym czekają nas 
nowe inscenizacje. 

 
Natalia Krupnicka, Wiktoria Zagrajczuk - klasa V b 

 
FERIE Z ATRAKCJAMI 
 

Chociaż zimę już pożegnaliśmy, to warto 
wrócić jeszcze wspomnieniami do atrakcyjnych 
zajęć, jakie odbywały się w naszej szkole w czasie 
ferii. W pierwszych dniach uczestniczyły  w nich 
dzieci z klas I-III, a panie: Lidia Bryłka 
i Agnieszka Cierebiej przygotowały dla nich 
ciekawe niespodzianki. 

Zajęcia były różnorodne. Pan Janusz 
Orzepowski – plastyk z Lubskiego Domu Kultu-
ry prowadził zajęcia plastyczne. Dzieci wykony-
wały na papierowych talerzach portret swojej 
rodziny. Były też zajęcia z origami prowadzone 
przez panią instruktor Magdalenę Woźnicę. 
Uczestnicy wykonywali plakaty o tematyce 
zimowej. Odwiedzili nas też strażacy z  Jednostki 
Ratowniczo–Gaśniczej w Lubsku. Po wysłucha-
niu ciekawej pogadanki i zajęciach z udzielania 
pierwszej pomocy uczniowie oglądali wyposaże-
nie wozów strażackich. Byliśmy też na wycieczce 
w sali zabaw w Jasieniu. 

Starsze dzieci pod opieką p. Anny 
Walczak, p. Jolanty Murawskiej i p. Sylwii 
Pazur spędziły czas ferii bardziej na sportowo. 
Były rozgrywki, mecze i rywalizacja międzysz-
kolna. Najważniejsze, że nikt się nie nudził 
i aktywnie spędził czas wolny. 

Na zakończenie ferii dzieci wzięły udział 
w karnawałowej zabawie walentynkowej 
pn. „Walentynkowy zawrót głowy” w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku. Były kar-
nawałowe zabawy przy muzyce, wróżby oraz 
konkurencje z niespodziankami. 

Uczestnicy spędzili miło, ciekawie 
i bezpiecznie czas ferii zimowych. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni i trochę smutni, że się skoń-
czyły.  

 
p. Lidia Bryłka  

Wiktoria Zagrajczuk - klasa V b



LISTY GRATULACYJNE 
 
Historia lubi się powtarzać i znów w „tłusty czwartek” odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły 

miła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych uczniów. To nie były jedyne 
wyróżnienia. Wielu rodziców otrzymało dyplomy ,,Przyjaciela Szkoły'' za duży wkład pracy na rzecz swo-
jej klasy, placówki oraz za ofiarność i zrozumienie potrzeb Szkolnego koła ,,CARITAS''.  

Punktualnie o 16.00 pan dyrektor Dariusz Sidelnik powitał zaproszonych gości, grono pedago-
giczne oraz szkolnych prymusów. Podziękował rodzicom za troskę o rozwój swojego dziecka, pomoc 
w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych oraz zachęcił uczniów do rozwijania swoich talentów 
i zdobywania sukcesów w konkursach przedmiotowych, a także w rywalizacji sportowej. 

Po tym krótkim wystąpieniu prowadzący uroczystość – Katarzyna Moczydlak i Jakub Kozakie-
wicz z V b zaprosili wszystkich do wysłuchania i obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez 
p. Małgorzatę Cichocką i p. Joannę Lisicką. 

Były tańce, wiersze, piosenki a nawet popisy 
akrobatyczne najmłodszych dzieci. Całe widowisko 
było radosne, żywe i kolorowe, ale chyba najwięcej 
oklasków zebrały dzieci z kl. II a, które pięknie pokaza-
ły swoje umiejętności taneczne, zdobywając sympatię 
publiczności wdziękiem i urodą.  

I nadszedł wreszcie ten najważniejszy moment- 
wręczenie listów i dyplomów. 

Pan dyrektor oraz pani dyrektor Joanna Działa 
każdemu z osobna gratulowali wyróżnienia, nagra-
dzając także uczniów pyszną czekoladą. Otrzymali ją 

także uczniowie ze 100% frekwencją. Wszystkim gratulujemy!  
A oto pełna lista nagrodzonych, poznaj najlepszych spośród nas: 

Klasa I a: Dobielska Julia , Kloc Daria, Krzyżanowski Maciej, Perzanowski Tomasz, Ratajczak Krzysztof, 
Zimny Jakub 
Klasa I b: Duszczak Malwina, Lisicka Zuzanna, Paulus Laura, Piątyszek Aleksandra, Tyrakowska Wiktoria 
Klasa II a: Barakomski Kamil, Choińska Nikola, Doktor Daniela, Dominiak Alicja, Jaros Julia, Kaczkowski 
Konrad, Łobodziec Wiktoria, Szczerbata Klaudia, Winiarek Weronika, Wołoszyniak Eliza, Zielińska Maria 
Klasa III a: Mazur Paweł, Piasecki Fabian, Zieliński Tomasz 
Klasa III b: Rymelski Sebastian, Wilk Damian 
Klasa IV a: Ratomski Jakub - 4,9, Zielińska Katarzyna - 
4,75, Górska Marcelina 4,75  
Klasa V a: Gapska Klaudia - 5,0 
Klasa V b: Kozakiewicz Jakub - 4,83, Moczydlak Katarzy-
na - 5,0, Zagrajczuk Wiktoria - 4,91 
Klasa VI a: Gorczyca Sara - 5,09, Andrzejczak Kaja - 5,0, 
Wierzbicka Natalia - 4,73 
Klasa VI b: Czepanik Dominika - 5,0, Przybyła Kamila - 
5,0, Badura Oskar - 4,9 



KONKURSY I SUKCESY 
 

Uczniowie naszej szkoły każdego roku przygotowują się pod opieką p. Grażyny Prodeus do 
rejonowego ,,Konkursu recytatorskiego poezji religijnej'' i wyruszają do Górzyna, aby rywalizować 
ze szkołami z Lubska i okolicy. 

Gospodarze przyjęli nas serdecznie i najpierw zaprosili do obejrzenia części artystycznej, a później 
już uczestnicy Konkursu recytowali pięknie swoje wiersze. Gdy zakończył swój występ ostatni uczeń, 
nastąpiła przerwa na narady jury, a nas zaproszono na poczęstunek. Umilał nam czas oczekiwania na 
wyniki, które wreszcie ogłoszono. Bardzo się ucieszyliśmy z panią, gdy usłyszeliśmy, że Sebastian 
Rymelski z klasy III b zajął I miejsce, a Katarzyna Moczydlak z klasy V b zdobyła wyróżnienie. 

Gratulujemy sukcesu i życzymy jeszcze większych w przyszłości.  

Dominika Czepanik - klasa VI b 
 

KONKURS BIBLIJNY 
 

W pierwszym półroczu odbył się Ogólnopolski Konkurs pt: „Biblia i Przypowieści biblijne”, organi-
zowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI. 

W konkursie wzięło udział ponad 3000 uczestników w grupie wiekowej IV-VI. Naszą szkołę 
reprezentowały: Dominika Czepanik (VI b - uzyskała 216 pkt. - 11 miejsce), Kamila Przybyła (VI b - 
210 pkt. - 14. miejsce), Sara Gorczyca (VI a - 200 pkt. - 19. miejsce), Klaudia Marciniszyn (VI b – 
190 pkt. - 24. miejsce), Wiktoria Cieślarczyk (VI a - 184 pkt. - 27. miejsce). 

Warto podkreślić, że prawie wszystkie nasze uczestniczki uzyskały  punktację powyżej średniej 
krajowej, czyli 185 punktów.  

Obecnie te same uczennice przygotowują się do kolejnego konkursu pod nazwą „Rok liturgiczny”. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia! 
 

LUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 
"MÓJ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA" 

 

Uczniowie klas IV - VI wzięli dość licznie udział w V edycji Lubuskiego Konkursu Grafiki 
Komputerowej "Mój znak bezpieczeństwa", którego organizatorami byli: Młodzieżowe 
Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze – główny organizator 
oraz współorganizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 
w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Zielonej Górze. 

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji 
twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie 
bezpieczeństwa w  miejscach użyteczności publicznej. 

Nad przygotowaniem prac przez uczniów naszej szko-
ły czuwała p. I. Niedźwiedzka. Spośród nadesłanych prac 
wybrano najlepsze, a wśród nich znalazł się również znak 
wykonany przez uczennicę klasy VI a Kaję Andrzejczak. Została więc ona laureatem i otrzymała 
atrakcyjną nagrodę rzeczową oraz kalendarz na przyszły rok szkolny ilustrowany znakami wszyst-
kich laureatów; tak się złożyło, że było ich 12 :) 

 



 
PRZYWITAJ WIOSNĘ SPORTOWO I ZDROWO 

 
21 marca od samego rana świeciło pięknie słońce 

i nikt nie miał wątpliwości, że to pierwszy dzień wio-
sny. Tradycyjnie już witamy tę porę roku zabawowo 
i wesoło, propagując aktywny tryb życia i zdrowe 
odżywianie. 

Pani Anna Walczak przygotowała dla klas IV-VI 
turniej „Trzymaj formę!”, w którym konkurencje spor-
towe przeplatały się z zadaniami językowymi 
i scenkami teatralnymi. Uczniów i wychowawców 
przywitał pan dyrektor Dariusz Sidelnik, życząc 

wszystkim wesołej zabawy i rywalizacji z zasadami fair-play. 
Pierwszym zadaniem było rozwiązanie krzyżówek przez przedstawicieli klas, ale nie wszyscy 

szybko odgadli nazwy owoców i warzyw. Łatwe okazały się kalambury słowne, a później rzutem 
lotką do celu popisywali się wychowawcy. Tu najlepiej trafiała w tarczę p. Małgorzata Nagler. 

Następnie odbyła się prezentacja plakatów z hasłami o zaletach zdrowego odżywiania 
i uprawiania sportu, najpiękniejsze prace przygotowała klasa IV a. Kolejna konkurencja była nieco 
trudniejsza-wychowawcy opisywali warzywa lub owoce, a przedstawiciel klasy miał odgadnąć 
nazwę. I tym razem wygrały klasy czwarte. Później wszyscy z zainteresowaniem obserwowali 
scenki mające przekonać uczniów, że sport to zdrowie. To zadanie wygrała klasa V b, a Kamil 
Szymański popisał się umiejętnościami w sztuce walk- w zapasach. 

I znów p. Walczak poprosiła wychowawców do konkurencji łowienia ryb. Wszystkie ryby 
złowił p. J. Niedźwiedzki i p. D. Łyczko, zdobywając dla swoich klas 7 punktów. 

Wiedzą sportową musieli się wykazać uczniowie, którzy mieli za zadanie dopasować nazwiska 
sportowców z uprawianą dyscypliną. Klasa V b połączyła dobrze 8 par, klasa V a 7, a klasy czwarte 
miały po 6 punktów. Kolejną konkurencję - przeciąganie liny - zdecydowanie wygrała klasa V b. 
Ostatnim zadaniem było zaprezentowanie w śmieszny sposób wiersza. Tu wszystkie klasy ładnie 
wypadły i jury w składzie: pani dyrektor Joanna Działa, p. Grażyna Prodeus, p. Iwona Wójcik 
wysoko oceniło pomysły i wykonanie scenek teatralnych. 

Nadszedł czas na podliczenie punktów i ogłoszenie wyników. Zwyciężyła w turnieju 
klasa V b, drugie miejsce zajęła klasa IV a, a trzecie V a. Wygrana to zachęta do wiosennych space-
rów, przejażdżek na rowerze i uprawiania sportów na świeżym powietrzu. 

 
SZÓSTOKLASISTO, WYBIERZ GIMNAZJUM! 

 
Klasy szóste nieco inaczej spędziły pierwszy dzień wiosny. Na godzinę 9:00 zostały zaproszo-

ne do Gimnazjum nr1 imienia Królowej Jadwigi na „Dni otwarte”. Celem naszej wycieczki było 
poznanie nowej szkoły i nauczycieli. Na miejscu czekali gimnazjaliści, którzy przywitali nas pio-
senką. Potem z przewodniczką zwiedzaliśmy różne gabinety. Byliśmy w gabinecie języka niemiec-
kiego, w którym pisaliśmy testy, następnie udaliśmy się do gabinetu matematyki, gdzie dopasowy-
waliśmy nazwy do figur i wzór na ich pola, odgadywaliśmy  też w następnej klasie różne zagadki na 
temat przyrody, a w geografii nazwy miast, państw lub wulkanów. W nagrodę za dobre odpowiedzi 
otrzymaliśmy słodycze. 



Po zwiedzeniu gabinetów chętni uczniowie mogli wykonać swój ulubiony utwór muzyczny 
w wersji karaoke, było bardzo zabawnie. 

Później jeszcze zwiedziliśmy gabinety chemii i historii, gdzie prawidłowa odpowiedź 
była nagrodzona piątką. Obiecano nam, że te piątki zostaną wpisane do dziennika we wrześniu na 
,,dzień dobry”, jeśli wybierzemy to gimnazjum. 

Na koniec udaliśmy się do auli, gdzie koło teatralne przedstawiło śmieszne i udane przedsta-
wienie o życiu szkoły. 

Po spektaklu pan od geografii podziękował wszystkim uczniom i wychowawcom za przyby-
cie, zapraszał nas, abyśmy zostali uczniami gimnazjum we wrześniu. Decyzja wyboru należy do 
każdego z nas, mamy jeszcze trochę czasu, ale ta szkoła zrobiła na nas dobre wrażenie. 

Oskar Badura, Klaudia Marciniszyn - klasa VI b 
 

DZIEŃ OTWARTY     
W naszej szkole odbył się także ,,Dzień otwarty'' przygotowany przez panie z klas I-III. 
25 marca rodzice i dzieci mogli zwiedzić placówkę, porozmawiać z dyrekcją szkoły, nauczy-

cielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dla dzieci przygotowany był 
słodki poczęstunek. 

Takie spotkanie miało głównie na celu zachęcić dzieci, aby rozpoczęły we wrześniu naukę 
właśnie u nas. 

 

   

W II semestrze b. r. szkolnego bierzemy udział w programie ogólnopolskim Mistrzowie Kodowania, organizowa-
nym przez firmę Samsung. Partnerami programu są: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycz-
nej i Zastosowań Komputerów, Rodzice w Edukacji. Projekt został objęty patronatem: Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, 
a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, 
doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki 
i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało 
się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim języ-
kiem, który każdy człowiek powinien znać, chociaż na podstawowym 
poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim 
zmiany. 

Pierwszym językiem, którego dzieci będą się uczyć w ramach 
programu, jest Scratch. To jedno z łatwiejszych narzędzi programi-
stycznych, opracowane w Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Scratch to  intuicyjny język pozwalający dziecku w sposób 
wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne 

programy. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń tworząc swój program i uruchamiając go. 
Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza przy nauce najmłodszych dzieci, które oczekują szybkich rezultatów swojej 
pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania. 

W zajęciach, które prowadzi p. I. Niedźwiedzka, bierze udział 15 uczniów z klas IV – VI. Uczniowie sami ustala-
ją, jak ma np. działać gra, układają zgadywanki liczbowe, sprawiają, że ich "duszek" rysuje figury geometryczne, 
programują labirynt czy też wyścigi. O przebiegu zajęć informujemy całą społeczność uczniowską i rodziców za 
pośrednictwem szkolnej strony internetowej i bloga oraz konta na Scratchu, na którym gromadzimy swoje projekty 
Projekty te mogą oglądać również inni użytkownicy portalu w różnych zakątkach świata. 

 
 
 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Piękna wystawa prac, jaką mogliśmy podziwiać na parterze, to finał trzydniowych rekolekcji 
wielkopostnych, w jakich uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w dniach 26-28 marca. Przygotowa-
ły je panie katechetki: Grażyna Prodeus i Joanna Lisicka. 

Program rekolekcji był urozmaicony, zajęcia odbywały się na przemian w klasach i w sali 
gimnastycznej, a naszym zadaniem było wykonanie prac na temat wiodący: „Wy jesteście światłem 
mym”. Nawet najmłodsi z zapałem wykonywali kartki pocztowe z wizerunkiem Papieża Polaka, 
starsi uczniowie dodatkowo drugiego dnia tworzyli albumy poświęcone pamięci Jana Pawła II. 

Każdego dnia spotykaliśmy się też z księdzem Danielem, który starał się z nami na poważnie 
i trochę na wesoło rozmawiać o Bogu, zbliżającej się Wielkanocy i postępowaniu prawdziwego 
chrześcijanina.  

Z ciekawością też oglądaliśmy na koniec dnia krótkie filmy prezentowane przez p. Grażynę 
Prodeus, raczej bajeczki treściowo nawiązujące do kolejnych przykazań kościelnych. Trzeba przy-
znać, że bardzo podobały się one uczniom, szczególnie młodsze dzieci żywo reagowały na piosenki 
- śmiały się i też chciały śpiewać.  

W ostatnim dniu rekolekcji udaliśmy się do kościoła na mszę św., podziękowaliśmy księdzu 
za nauki i czas spędzony z nami, a po powrocie do szkoły każda klasa zaprezentowała swoje prace 
na wystawie. Najładniejsze z nich zostaną nagrodzone, a wybrane portrety Jana Pawła II zostały 
wysłane na konkurs diecezjalny. Wierzymy, że i tam spodobają się i usłyszymy o sukcesie. 

Katarzyna Moczydlak - klasa V b 

 

BIBLIOTEKA NA WAS CZEKA 
Każdy do biblioteki chodzi, bo wie, że mu nie zaszkodzi! 

 
To hasło każdy uczeń powinien wziąć sobie do serca. Biblioteka to nie tylko miejsce, 

w którym stoją na półkach książki, ale także pomieszczenie, gdzie wiele się dzieje. 
Odbyło się już pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych – w programie były wiersze, 

taniec, żartobliwa inscenizacja „Kopciuszka”. W przygotowaniu jest inscenizacja baśni „Czerwony 
Kapturek”, nad którą z zapałem pracują uczniowie klasy III a. Już teraz zapraszamy na występ dzieci 
z Oddziałów Przedszkolnych. 

Biblioteka organizuje i zaprasza uczniów do udziału w kilku konkursach:  
 „Znawca baśni” - turniej klas czwartych; 
 „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?” - zagadki, rymowanki, czyli wszystko, co wiemy na 

temat wierszy ulubionego poety, np.: Co zjadła na obiad Kaczka Dziwaczka? 
 „Zagadki”- odpowiedzi na kartkach należy przynosić do biblioteki; losowanie już wkrótce 
 „Ulubiona postać z wierszy Jana Brzechwy” - konkurs plastyczny dla klas I. 

I na koniec – konkurs, jakiego jeszcze u nas nie było! 
 „Masz talent?”, czyli każdy może zaprezentować się, w czym jest najlepszy. To może być 

taniec, śpiew, recytacja, rysunek, gimnastyka. Cenne nagrody czekają.  
Nie zapomnijcie też o kiermaszach książek. Każdy z Was może tanio kupić ulubioną książkę 

lub potrzebny słownik. To świetna okazja do wzbogacenia księgozbioru swojej własnej biblioteczki.  

p. Agnieszka Cierebiej  
Wiktoria Zagrajczuk -  klasa V b  



 DBAJ O SWÓJ REGION 
 

Ekologia to dziś modne słowo. Ale co się za nim kryje? Przede wszystkim troska o przyrodę, 
o swoje najbliższe środowisko, podejmowanie działań, dzięki którym wokoło jest czyściej, a nam 
przyjemniej się żyje.  

Uczniowie naszej szkoły często włączają się w takie ekologiczne akcje, biorą udział 
w konkursach, a ostatnio klasy piąte wyszły w teren, aby uczestniczyć w gminnej akcji sprzątania, 
zorganizowanej przez Urząd Miasta. Nad całością przygotowań w naszej szkole czuwała p. Renata 
Pisarska, która wraz z paniami : D. Łyczko, M. Cichocką i L. Bryłką sprawowała opiekę 
2 kwietnia nad uczniami.  

Tak zapamiętali ten dzień uczestnicy sprzątania miasta z kl. V b : 
„2 kwietnia, po drugiej lekcji, moja klasa i V a wyruszyły w „pogoń za śmieciami”. Najpierw 

wszyscy z zapałem zbierali i wypatrywali najmniejszych papierków oraz większych śmieci. Po dwóch 
godzinach udaliśmy się do Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków, gdzie czekało nas ognisko z kiełbaskami. 
Była tam już klasa V a. Kiełbaski były pyszne, bawi-
łam się fantastycznie i uważam, że to był udany 
dzień”. 

Kasia 

„Ekologia i segregowanie śmieci są bardzo 
ważne, dlatego wybrałam się z całą klasą na sprzą-
tanie miasta. Zebrałam z moją koleżanką aż trzy 
worki i bardzo się z tego cieszyłam. Byliśmy wy-
czerpani, gdyż słońce grzało niesamowicie, na 

szczęście w oczyszczalni można się było napić. Kiełbaski z bułką były smakowite, a droga powrotna 
już się tak nie dłużyła. Nie mogę doczekać się następnego wyjścia”. 

Natalka 

„Środa to był fantastyczny dzień, sprzątaliśmy okolicę, podnosiliśmy najmniejszy śmieć. Póź-
niej w oczyszczalni czekała nas miła niespodzianka. Jedliśmy kiełbaski, śmialiśmy się i było bardzo 
wesoło. Ten dzień bardzo mi się podobał”. 

 
Nela  

 
      

Nela Rudziewicz -  klasa V b  



 
Ki lkanaśc ie  modnych  p ropozyc j i !  

 
Wiosenna pogoda lubi płatać figle. Nieraz jeszcze zaskoczy nas podmuchem 

chłodnego wiatru albo zimnym wieczorem. Idealna na takie okazje będzie skó-

rzana kurtka. Modna, uniwersalna, dobrze dobrana do naszego stylu stanie się 

wykończeniem niejednej stylizacji. 

 

 

Wiosenne trendy pojawiające się w modzie nie pozostają 

bez odbicia w ofercie znanych sieciówek. Marka Reserved jest 

także z nimi na bieżąco. 

Chętnie noszone przez dziewczyny są takie rzeczy, które mają się w mo-

dzie dobrze, mimo zmieniających się trendów. Torebka trapez może być wy-

mysłem kilku sezonów, ale np. taka niewielka torebka na ramię zawieszona 

na łańcuszku jest hitem mniej więcej od… 1955 roku, kiedy to powstała kulto-

wa torebka Chanel 2.55 (stąd właśnie jej nazwa).   

 

 
Marka Stradivarius już w pełni rozpoczęła wiosenny sezon. 

W swojej nowej kolekcji Love it wita się z ciepłym sezonem na dobre. 

Słońce, palmy i tropiki stały się tu motywem przewodnim. Egzotyczne 

wzory pojawiają się na bluzach, topach i modnych szortach. Wśród 

materiałów kolekcji nie zabrakło przetartego jeansu i lekkiej bawełny. 

 

Po prezentacji wio-

sennej kampanii marka 

wprowadza na półki 

swoich sklepów pierw-

sze nowości. Znaj-

dziemy tu dużo topów, 

sukienek w kwiaty,  

dodatków oraz mod-

nych t-shirtów. 

 
Nie jesteś fanką balerinek? Trudno - pozostajesz 

w mniejszości. Te buty opanowały świat mody i nawet 

ci, którzy ich nie lubią, muszą przyznać, że niejedno-

krotnie ratują znokautowane wysokimi obcasami sto-

py. A że mogą być przy tym efektowne, wiedzą te 

z nas, które mają ich kilka par i nie mają nic przeciw-

ko, by do kolekcji dołączyć kolejne. 

Kolejna wiosna, kolejne kwiatowe desenie. Nie ma na to rady - o tej porze 

roku chcemy kwiatów i kolorów. Sukienka w taki deseń to dobra inwestycja, bo 

modna jest nieustannie każdej wiosny i lata. Idealny fason? Sprawdzi się wersja 

bez rękawów - w chłodniejszy dzień załóżmy ją pod sweterek lub płaszcz. Albo 

z pazurkiem - w duecie z ramoneską.  
Zdjęcia pochodzą z http://www.zeberka.pl 

 
Klaudia Styś – klasa V b 



Najlepsza muzyka 
 

Zastanawiałeś/aś się, jaka muzyka jest najpopularniejsza? Nie musisz się już martwić. 

Oto dajemy odpowiedź! 

   

W naszym rankingu pierwsze miej-
sce ma: 

Ylvis- The Fox 

 

Drugie miejsce ma 
Miley Cyrsu-Wrecking Ball 

 

A trzecie miejsce ma Get Jinxed! 
Zaśpiewała Agnete Kjølsrud. 

 

  
Czwarte miejsce ma piosenka  

One Direction-One way or another. 
Piąte miejsce ma Katy Perry 

z utworem Roar 
A szóste miejsce i ostatnie ma 

Avicii - Wake Me Up. 
 

Klaudia Styś i Kasia Moczydlak – klasa V b 
 
A na koniec wiosenna krzyżówka  

1. 
      

                  

 2. 
  

                      
  3. 

      
            

  4. 
  

            
       5. 

     
          

    6. 
      

            
   

                7. 
      

                
 8. 

    
          

      9. 
     

        
      10. 

  
            

       11. 
     

        
     12.                 

       
 

1. Budzą się ze snu zimowego. 
2. Pierwsze kwiaty, które wyłaniają się ze śniegu. 
3. 8 marca – ich dzień. 
4. Jedne z pierwszych kwiatów – fioletowe, żółte lub białe. 
5. Topnieje na wiosnę. 

 
Zespół redakcyjny: kółko dziennikarskie i informatyczne pod opieką p. D. Łyczko i I. Niedźwiedzkiej 

6.   Piękne, żółte kwiaty. 
7.   Następuje po marcu. 
8.   Kotki na drzewach. 
9.   Miesiąc poprzedzający marzec. 
10. Zielenią się na wiosnę. 
11. Pora roku, która kończy się w marcu. 
12. Żółte lub czerwone kwiaty wiosenne. 


