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DRODZY CZYTELNICY! 

          Mamy dla Was nowe i jak zawsze świetne wydanie szkolnej gazetki. Będzie tu 

dużo ciekawych naszych artykułów dla Was. Niedługo Święta Bożego Narodzenia. Z tej 

okazji życzymy Wam wszystkiego najlepszego, mnóstwa wspaniałych prezentów pod cho-

inką oraz tego, abyście wolny czas wykorzystali na odpoczynek i …czytanie książek. A te-

raz zapraszamy do zaczytania się w naszej gazetce!!!  

Zapraszamy również do ozdabiania choinki!!! 

Redakcja  

 

 

 

 

 

WYBORY SAMORZĄDU  



W październiku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Dodatkowo jak co roku 

wybieraliśmy opiekunów SU. W tym roku tę zaszczytną funkcję będą pełnić Pani Marta Zuba    

i Pan Łukasz Iwaniec. Oto o nich słów kilka: 

 Pani Marta Zuba: Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii  Uni-

wersytetu Zielonogórskiego. Urodziła się i mieszkała w Lubsku, od roku jest zielonogórzanką. 

Chętnie spędza czas ze swoją rodziną. Natomiast w wolnych chwilach lubi sięgnąć po ciekawą 

książkę. 

 Pan Łukasz Iwaniec: Absolwent anglistyki. Urodził 

się, wychował i mieszka w Zielonej Górze. Chętnie spędza 

czas z rodziną. Jego niekwestionowaną pasją jest język 

angielski, ale też muzyka i podróże. Gra na fortepianie i 

gitarze, śpiewa skomponowane przez siebie utwory. Czę-

sto sięga po książkę.  

PLANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA TEN ROK 

SZKOLNY: 

-Międzynarodowy Dzień Tolerancji; 

-Dzień Anioła; 

-akcja „Cała Polska czyta dzieciom”; 

-dyskoteki: andrzejkowa i karnawałowa; 

-udział w akcjach charytatywnych m.in. „Szlachetna paczka”, zbiórka karmy dla zwierząt ze 

schroniska; 

-szkolna poczta walentynkowa; 

-konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę choinkową oraz na pisankę wielkanocną; 

-potyczki sportowe dla klas IV – VII; 

-konkurs na plakat „Maj-najpiękniejszy miesiąc roku”, „Tolerancja”, „Nasze wspomnienia”; 

-obchody Dnia Chłopca i Dnia Kobiet. 

W całym roku zdobywamy punkty w ramach konkursu SUPERKLASA. 



WYWIAD Z … 
Oto on-nowy przewodniczący SU- Andrzej Petrów z klasy 7b. 
Andrzej Petrów. Lat 13. Uczeń klasy 7b. Przewodniczący SU. Starszy brat młod-

szej siostry Madzi. Miłośnik stolarstwa i koszykówki. Wielbiciel pizzy i rosołu 

babci Stasi. 

 

REDAKCJA: Czy spodziewałeś się, że to akurat Ty zosta-

niesz przewodniczącym SU? 

ANDRZEJ: Gdy zostałem wytypowany przez klasę, wie-

działem, że wygram. 

R: Wzorowałeś się na kimś podczas debaty? 

A: Wzorowałem się na Królowej Brytyjskiej i Lechu Wałęsie. 

R: Twoja klasa wspierała Cię w tych wyborach? 

A: Myślę, że tak, wspierali mnie od początku. Za to bardzo je-

stem im wdzięczny. 

R: To, że zostałeś wybrany, to pewnego rodzaju sukces. Uwierzyłbyś, gdyby ktoś powiedział Ci 

siedem lat temu, że zostaniesz przewodniczącym? 

A: Nie uwierzyłbym. Gdy byłem w pierwszej klasie, byłem bardzo nieśmiały i wstydliwy. Bardzo 

bałem się wystąpień publicznych. 

R: Masz jakieś plany na ten rok szkolny? 

A: Mam kilka pomysłów, ale to będzie moja tajemnica. 

R: Czy masz jakieś pasje, zainteresowania, coś, co lubisz robić w wolnym czasie? 

A: Moimi zainteresowaniami są: gra w koszykówkę, komputer i stolarstwo. Stolarstwem inte-

resuję się od roku, mój tata wciągnął mnie w ten zawód, ponieważ też jest stolarzem. Lubię to 

robić, ponieważ sprawia mi to przyjemność, pozwala zarobić pieniążki :) 

R: Jakiej muzyki słuchasz najczęściej? 

A: Najczęściej słucham amerykańskiego rapu/hip hopu, ale zdarza mi się też posłuchać rocka, 

metalu itp. 

R: Co chcesz robić w przyszłości? 

A: Aktualnie sam nie wiem, ale jak byłem mały chciałem zostać płetwonurkiem i rajdowcem. 

Może kiedyś zostanę?  

Wywiad przeprowadziła Berenika Czerniak 



To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.”  (Joanna 

Kulmowa) 

„Akademia pana Kleksa” w Lubuskim Teatrze 

 Niedawno na scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze pojawiła się inscenizacja zna-

nej lektury dla dzieci i młodzieży Jana Brzechwy ,,Akademia pana Kleksa’’. Mimo że jest to 

lektura dla czwartej klasy szkoły podstawowej, przekład spektaklu pasuje tak samo dla klasy 

czwartej jak i dla klasy siódmej. Spektakl zabrzmi nie tylko jako interpretacja książki, ale 

także pojawią się elementy filmu z lat 80, na przykład wykorzystanie muzyki autorstwa An-

drzeja Korzyńskiego. Wprowadzenie tych utworów było bardzo dobrym pomysłem. Oglądając 

premierę, widziałam jak publiczność śpiewa razem z aktorami ,,Witajcie w naszej bajce’’ lub 

,,Na wyspach Bergamutach’’. Książka tak samo jak spektakl opowiada o indywidualności. Warto 

pójść na ten spektakl choćby tylko po to, żeby docenić siebie i przypomnieć sobie, że sens 

życia nie tkwi w tym, żeby upodobnić się do reszty otoczenia porzucić całkiem swoją osobo-

wość. Oczywiście inscenizacja tak jak książka i tak jak cały świat nie istnieje wyłącznie w ja-

snych barwach. Nawet w stosunkowo nieskazitelnie pięknych dniach pojawiają się przebłyski 

ciemności. Tak samo w barwnej i kolorowej sztuce jak ,,Akademia Pana Kleksa’’ są elementy 

zła; wilki, golarz Filip ( Janusz Młyński), mechaniczna lalka (Wojciech Romańczyk), co nie 

zmienia faktu, że jest to bardzo pozytywna inscenizacja. Świetna gra aktorów, i rewelacyjnie 

sceny urozmaicają spektakl. Wzruszająca kreacja dziewczynki z zapałkami (Joanna Koc), 

przepięknie zrobiona historia szpaka Mateusza (Joanna Wąż), lekcje w akademii i motyw ro-

dziny Adasia (Alicja Stasiewicz) zamkniętej w obrazie, to, moim zdaniem, rewelacyjnie sceny 

(zresztą tak jak cały spektakl). Pan Kleks (Aleksander Podolak) pokazuje swoim uczniom, że 

wszystko możemy sobie wyobrazić. Jeśli będziemy sobą, nic nie będzie dla nas tajemnicą. 

Zawsze możemy to zinterpretować po swojemu.  

Autorka recenzji – Zosia Ścigaj klasa 7c



                                                

KONKURS POETYCKI 

 „MOJA SZKOŁA” 

 

We wrześniu ogłoszony został w szkole konkurs 

poetycki.  Oto laureaci szkolnego konkursu na 

wierszyk o szkole. GRATULUJEMY WSZYST-

KIM LAUREATOM. 

 

“MOJA SZKOŁA” 

Nieopodal mego domu 

za blokami wysokimi 

stoi piękna moja Szkoła, 

do której dzwonek codziennie mnie woła. 

 

A w środku jest korytarz 

w nim wzdłuż klas bez liku 

dalej schody są na piętro 

oraz szafki na kluczyki. 

 

Chociaż dużo mam nauki 

to mnie wcale nie zniechęca, 

bo ja chcę być wykształcony, 

a moja Szkoła mnie do tego zachęca. 

Patryk Potocki, klasa 3e 

 

„MOJA SZKOŁA” 

Mijają wakacje jak krótka chwila 

i ciepłe lato z nimi przemija. 

Pierwszy dźwięk dzwonka wybrzmiewa,  

liść za liściem opada z drzewa. 

Czas powrotu nastał wesoły, 

do naszej ukochanej szkoły. 

 

To nie tylko gmach murowany,  

tablica, krzesła, ławki i ściany. 

Tu dłoń pomocna, uścisk przyjaźni,  

tu ciepły uśmiech jest naszej Pani. 

Tu wspólna nauka i gwar wesoły,  

sprawiają, że chętnie wracamy do Naszej Szko-

ły. 

                              Zuzanna Zuber, klasa 3e 

 

„WIERSZYK O SZKOLE” 

Szkoło moja kochana! 

Lubię chodzić do Ciebie z rana! 

Biegnę do Ciebie zawsze z ochotą, 

 czasem autem, czasem piechotą. 

Nasi nauczyciele są kreatywni,  

mądrzy, pomysłowi i aktywni. 

Nigdy się z Tobą nie nudzimy 

i chętnie po wakacjach przychodzimy. 

Wojtek Ryłko, klasa 3c 

 

SP 15 to szkoła moja 

idąc tam jestem wesoła. 

Edukacja wczesnoszkolna-moje zadanie, 

pomagają mi w tym bardzo panie. 

Dużo nauki, rozmowy, pokazy i spacery, 

nauczyciele fundują nam takie bajery. 

Raz jest poważnie, a raz wesoło 

I za to właśnie …lubię Cię SZKOŁO!                                       

Maja Juda, klasa 1b 

 

Do szkoły chodzę radośnie,  

czy zima czy przedwiośnie. 

Super jest moja szkoła, 

bo w niej nauka wesoła.                                              

Joanna Jabłońska, klasa 3d 

 



 „WIERSZYK O SZKOLE” 

W szkole zawsze jest wspaniale, 

bawię się tam doskonale. 

Przerwy szybko nam mijają, 

za to lekcje długo trwają. 

Lecz nie smucę się tym wcale, 

wiedzę zdobyć jest wspaniale! 

 

Kornelia Pruchniak, klasa 3d 

 

„MOJA SZKOŁA” 

Moja szkoła jest czadowa,  

choć od nauki boli mnie głowa. 

Na placu zabaw w berka gram, 

 z moimi kumplami nie jestem sam. 

Najdłuższe przerwy to przecież wiesz, 

na niej obiady ze smakiem zjesz. 

Do mojej szkoły jak pantera gnam,  

bo wielką chęć do nauki mam.    

                      Alan Hejmanowski, klasa 3e 

 

 

„NASZA SZKOŁA” 

 

Nasza szkoła podstawowa,  

ciągle nas do siebie woła, 

Bo gdy dzwonek wnet zadzwoni,  

to ostatni uczeń goni,  

By na lekcje się nie spóźnić, 

czasem dobrze się wyróżnić 

Dobrym gestem, słowem, czynem 

być przykładem dla kolegów,  

Stworzyć wspólną „TOP” drużynę.  

                      Kacper Kostrzewa, klasa 3e 

 

„MOJA SZKOŁA” 

 

Moja szkoła na Lisiej ulicy 

lat 50 już dzisiaj liczy. 

Chodzę do niej każdego dnia, 

bo przyjaciół tam wielu mam. 

Nasza klasa jest zgrana, 

uśmiech towarzyszy nam od rana. 

Nasza pani wciąż żartuje 

dobry humor przekazuje.   

 

              Lena Muszyńska, klasa 3e 

 

 

 

 

 

 

 

„NASZA SZKOŁA” 

 

Jest wiele szkół w Zielonej Górze, są małe i du-

że. 

Lecz jest tylko jedna gwiazdka, to nasza 15-

stka. 

Dyktanda, pytania, sprawdziany, klasówki 

od tego wszystkiego bolą nas główki. 

Mamy świetlicę, boisko i salę 

najbardziej lubimy gry i zabawę. 

W stołówce pyszne obiady,  

a po obiedzie na lekcję śmigamy. 

Mamy w szkole panie mądre i piękne,  

a sprzątaczki zawsze uśmiechnięte, 

Wielu przyjaciół w klasie mamy, 

a na przerwach się wygłupiamy. 



Rodzice się cieszą i serce raduje,  

gdy w szkole mam piątki, nie dwóje.     

                            Szymon Wawryk, klasa 3e 

 

„MOJA SZKOŁA” 

 

Moja szkoła jest wspaniała i wesoła. 

Uczy, bawi i rozśmiesza,  

każdy do niej pospiesza. 

Nasza Pani jest kochana,  

co dzień z nami jest od rana. 

Zawsze się raduje, 

kiedy uczeń nie próżnuje. 

Klasa nasza szczęście ma 

najfajniejszą Panią ma.      

                           Zuzanna Poźniak, klasa 3e 

 

Gdy się kończą wakacje,  

czas do szkoły wyruszyć. 

Dzieci biegną z plecakami 

pierwszy dzwonek chcą usłyszeć. 

 

Lubię chodzić do mojej szkoły, 

radości ze spotkań mamy wiele. 

Choć dźwigamy ciężkie toboły, 

są tu moi przyjaciele!!! 

 

Maciej Murawski, klasa 3e 

 

„NASZA SZKOŁA” 

 

Nasza szkoła, daję słowo, 

jest placówką wyjątkową. 

Wcześnie rano zaczynamy,  

z fajną panią lekcje mamy. 

To czytamy, to liczymy,  

wszyscy świetnie się bawimy. 

Sporty różne uprawiamy,  

raz skaczemy, raz biegamy. 

Wychodzimy roześmiani,  

jutro znowu się spotkamy. 

 

Amelia Czajka, klasa 3e 

 

 

 

Nasza szkoła choć liczy 

 lat wiele, to w rankingu 

 jest prawie na czele. 

Jest wesoła, kolorowa 

do nauki wciąż gotowa. 

Chętnie do niej przychodzimy 

 jesienią, wiosną, 

 a nawet w środku zimy. 

Uczymy się w niej przedmiotów 

różnych, by nie naśladować  

ludzi próżnych. 

Zachęcamy zatem, by naszą szkołę 

odwiedzić i te oczywiste prawdy 

stwierdzić. 

 

Sandra Borek, klasa 4c 

 

„MOJA SZKOŁA” 

 

Dobrej szkoły szukasz? 

Do Piętnastki pukasz! 

Wiedza, ekstra forma,  

to w Piętnastce norma. 

Dobry wybór, dobry start, 



a z Piętnastką to jest fart! 

            Przyjazna 

              Miła 

         Uśmięchnięta 

      Przejęta  

      Zadbana 

  Najlepsza 

        Pomysłowa 

         Odlotowa 

           Kolorowa 

          Kreatywna 

                                            

  Moja szkoła  jest wesoła!!! 

 

Iga Pędzińska klasa 4c 

 

Hej tam Panie i Panowie, 

Hej uczniowie, uczennice! 

Dzisiaj nasza szkoła 

ma wielką rocznicę. 

W tym dniu wszyscy się radujmy. 

„Wiwat szkoło!” wykrzykujmy. 

Hymn naszej szkoły niech zagrzmi wesoło 

wszyscy uczniowie niech zatańczą wkoło! 

50-lecie to bardzo ważna sprawa,  

szanuj swoją Szkołę, bo inaczej nie wypada! 

 

Michał Nowacki, klasa 3c 

 

To już 50 lat… 

Tak szybko mija czas… 

Tak wiele dzwonków, lekcji, przerw…-

rozbrzmiało i uciekło gdzieś hen. 

Dziecięce uśmiechnięte twarze, słoneczne kory-

tarze i ten śmiech i gwar. 

Jak wielu uczniów opuściło twe mury… 

Co teraz robią? Gdzie żyją i jak ? 

My też kiedyś dorośniemy, wyruszymy w daleki 

świat. 

I wtedy też wspomnimy radosny dzieciństwa 

czas. 

 

Natalia Zbaraszewska, klasa 3c 

 

„SZKOŁA” 

 

Chodzę do niej od trzech lat,  

uczę się wielu dat, 

czytam, piszę, skaczę, śpiewam,  

a na przerwach odpoczywam. 

 

Dzięki niej poznaję świat, 

chociaż mam niewiele lat. 

Co dzień czuję się jak odkrywca,  

gór wiedzy zdobywca. 

 

Strach pomyśleć, co będzie za 5 lat, 

gdy otworzy się przede mną szkoły średniej 

świat. 

 

Gabrysia Gajewska, klasa 4c 

 

„NASZA LISIA SZKOŁA” 

 

50 lat temu rzecz się miała,  

że SP-15 na Lisiej powstała,  

aby każde dziecko z okolicy,  

mogło zaczerpnąć z tej wiedzy skarbnicy. 

 

Tak 1 września 1967 roku zadzwonił dzwonek 



i pierwsi uczniowie zaczęli tu dzionek. 

Ku pamięci 4 Dywizji Piechoty WP została na-

zwana,  

aby historia była zapamiętana.  

 

Przez tyle lat małe Liski po korytarzach biegały,  

Wiele przygód w tej szkole codziennie miały. 

Ludzie się zmieniają, a budynek stoi, 

ni wichur, ni burzy wcale się nie boi. 

Dziś nie zliczymy tych uczniów, co szkoła wypu-

ściła,  

i każdemu odpowiednią wiedzę przyswoiła,  

Bo choć pół wieku ta historia trwała,  

Zawsze była dumna i okazała.  

Jakże wiele osób wciąż dla nas pracuje,  

Każdy się stara i SP-15 szanuje,  

więc obiecujemy i tu nie ma bata 

o szkołę naszą dbać, by służyła kolejne lata. 

 

I jak w szkolnym hymnie słowa się przewijają,  

A nowe pokolenia wciąż to powtarzają,  

że z „…fabryk hart i siła 

Z czerwienią kwitnie biel 

Będziemy godni Ciebie 

To nasz najwyższy cel!!!” 

 

Uczniowie klasy 3c wraz z wychowawczynią 

 

 

„NASZA SZKOŁA” 

 

Nasza szkoła podstawowa 

przyjąć uczniów jest gotowa. 

Klasy pięknie posprzątane, 

szatnie trzeba przygotować. 

 

Choć jesteśmy tutaj nowi 

do nauki już gotowi. 

I piszemy i liczymy, 

bardzo pilnie się uczymy. 

 

Pani Ela już od rana,  

jest wesoła, roześmiana. 

Swoją wiedzę pokazuje,  

rezultatów oczekuje. 

 

My się czasem buntujemy,  

bo my przerwę szybko chcemy. 

A jak już się wyhasamy, 

do nauki znów wracamy. 

 

 

W naszej szkole jest fajowo, 

i nie tylko naukowo. 

Korzystamy też z zabawy, 

żeby nie wyjść czasem z wprawy. 

 

Bo nauka i zabawa,  

to jest nasza wspólna sprawa. 

Trzeba czasem robić przerwy,  

bo inaczej to są nerwy. 

 

Ewa Bartczak, klasa 5a 

 

 SP 15 to szkoła moja 

idąc tam jestem wesoła. 

Edukacja wczesnoszkolna-moje zadanie, 

pomagają mi w tym bardzo panie. 

Dużo nauki, rozmowy, pokazy i spacery, 

nauczyciele fundują nam takie bajery. 



Raz jest poważnie, a raz wesoło 

I za to właśnie …lubię Cię SZKOŁO!     

                                  

  Maja Juda, klasa 1b 

 

SP 15 to SUPERSZKOŁA! 

Ładna, przyjazna i wesoła. 

Zawsze się w niej bezpiecznie czujemy 

I chętnie na lekcje przychodzić chcemy. 

Szkolnego podwórka pilnuje lis 

i to od zawsze, nie od dziś. 

W tym roku „15” ma jubileusz wielki: 

-50 lat minęło-będą fajerwerki! 

 

Kaja Pawlicka, klasa 3e 

 

 

WIERSZ O SZKOLE 

 

Szkoło, Szkoło! 

Rano poduszka jest tak miła, jakby się do mnie 

przykleiła.  

Ale gdy przekroczę Twoje progi, jestem pełen 

szczęścia i trwogi. 

Te zadania, te klasówki czasem są jak łamigłówki. 

. 

Nasza pani Ela jest szybka jak gazela,  

ledwo za Nią nadążamy, ale i tak Ją kochamy . 

Piszemy, liczymy, czytamy, a na przerwach się 

ganiamy. 

Tu są smutki i radości, już przywykłem do tej 

różnorodności. 

Tutaj poznajemy świat i już dla pierwszaków 

mamy mnóstwo rad. 

Tu przyjaciół wielu mam i wspomnienia wciąż 

zbieram. 

Lubię czasem się zadumać… 

Szkoło, Szkoło! 

Bądź dla nas miła, bo my choć narzekamy i tak 

Cię uwielbiamy. 

Uczysz nas mądrości wielu, co pomoże nam w 

przyszłości  

wyrosnąć na spoko gości. 

Na wakacje wciąż czekamy,  

Po urlopie znów Cię przywitamy! 

 

Filip Piwowar 3c 

 



Z PÓŁKI JULKI 24 

 

Wiecie, co to jest wysoka góra? Najczęściej to taka góra, która z racji 

wysokości jest trudna do zdobycia. Albo z trudem się podchodzi na wierzchołek, 

bo jest stromo. Albo wierzchołek jest pokryty lodem i trzeba użyć specjalnego 

sprzętu. Albo jest tak wysoka, że z tego powodu jest rozrzedzone powietrze i 

wtedy trzeba używać aparatów tlenowych do oddychania. 

Ale każdy z nas ma swoje wysokie góry. To te wszystkie wydarzenia, które są 

TRUDNE. Śmierć albo ciężka choroba kogoś bliskiego. Z jakiegoś powodu kolejna 

klasa dopiero za rok. Rozstanie rodziców, czy ich wyjazd za granicę, żeby zarobić 

na chleb i rachunki. Trudne, ale trzeba na tę górę wejść, bo inaczej w życiu się 

nie da. Żadna ucieczka nic nie da, bo od siebie nie uciekniesz. 

Warto przeczytać tę książkę, choćby po to, by porównać swoje nieszczę-

ście z cudzym. Może to nasze nie jest NAJGORSZE, bo inni mają gorzej. 

Wasza Julka 

Anna Onichimowska. Najwyższa góra świata 

Książka dostępna w szkolnej bibliotece. Zapraszamy. 

 

 

 

 



WYWIAD Z … 
Oto nowy uczeń w naszej szkole. Naukę w SP 15 rozpoczął we wrześniu 

w klasie 7c. Olaf Radoch jest bohaterem naszego kolejnego wywiadu. 

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Olafa 

o naszej szkole oraz jego fascynacjami spor-

towymi.  

 

„Cześć. Mam na imię Olaf i jestem uczniem 

klasy 7c. Muszę przyznać, że spotkałem się 

tutaj w SP15 z niezwykle ciepłym przyjęciem 

i akceptacją zarówno środowiska uczniowskie-

go jak i pedagogicznego. Szkoła jest dosko-

nale zorganizowana pod względem poziomu 

nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych. Panuje 

tutaj sympatyczna atmosfera, koledzy i ko-

leżanki są niezwykle uczynni, a nauczyciele 

wyrozumiali”. 

 
REDAKCJA: Dziękujemy Olafie za miłe słowa o naszej szkole oraz za 

to, że zgodziłeś się na ten wywiad. Wiemy, że jesteś bardzo zajętym 

nastolatkiem. Właśnie o tych absorbujących Cię mocno pasjach chcieli-

byśmy z Tobą porozmawiać.  

Olaf: Z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania.  

R: Prosimy, zdradź czytelnikom naszej gazety czym najchętniej zajmujesz się 

w wolnym czasie? 

O: Od tego roku szkolnego trenuję regularnie w Stowarzyszeniu Kultury Fizycz-

nej „BOKSING” w Zielonej Górze przy ulicy Dworcowej pod okiem trenera Pana 

Bogumiła Połońskiego.  

R: Jak często masz treningi? Na czym one polegają? 

O: Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Na tych zajęciach prowadzony 

jest trening ogólnorozwojowy, techniki kickbokserskie oraz elementy pięściar-

stwa. Uczymy się też sztuki wprowadzania ciosów, technik łączonych, obrony oraz 



elementów strategii walki w ringu. Wielu moich kolegów i koleżanek ze stowarzy-

szenia uczestniczy regularnie w rywalizacji sportowej zarówno w kraju jaki i na 

arenie międzynarodowej. Wśród nich jest wielu mistrzów i mistrzyń Polski. 

R: Przyznać należy, że to co powiedziałeś robi wrażenie. Czy to już wszystkie 

Twoje treningi?  

O: Dodatkowo uczęszczam także na indywidualne treningi z aktualną mistrzynią 

Polski            w boksie -Adrianą Marczewską. 

R: Jesteś bardzo zajętym nastolatkiem. Wnioskuję, że pozostały czas prze-

znaczasz już tylko na naukę, bo nie możesz na nic innego.  

O: Niekoniecznie. Jestem także pasjonatem jazdy na rowerze crossowym. Wokół 

Zielonej Góry jest mnóstwo terenów, które idealnie nadają się do tego typu jazd. 

R: Czy na tym kończą się Twoje fascynacje sportowe?  

A: Niekoniecznie. Ostatnio zafascynowała mnie gra w golfa. Razem z rodzicami 

zdaliśmy egzamin na tzw. zieloną kartę na polu golfowym w Przytoku. Jest to 

wstęp do uprawiania tego sportu. Każdy, kto chce grać na polu golfowym, musi 

mieć taką kartę, aby skorzystać z pola. Jest to fantastyczny sport, który łączy 

siłę z precyzją oraz oczywiście przebywaniem na świeżym powietrzu.  

R: Co chciałbyś jeszcze powiedzieć naszym czytelnikom? 

O: Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, ponieważ rozwój fizyczny jest 

niezwykle potrzebny każdemu, szczególnie młodym ludziom. Wpływa korzystnie 

na samopoczucie, lepszą koordynację, sprawność oraz zwraca uwagę na prawidło-

we odżywianie. Ma także zbawienny wpływ na umysł.  

R: Czy trudno jest pogodzić tak dużo treningów z nauką? 

O: Myślę, że to kwestia dobrej organizacji pracy.  

R: DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁY WYWIAD. 

O: Ja również dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła: REDAKCJA 

 



Wszystkich zainteresowanych szczegółami treningów Olafa zapraszamy do kon-

taktu osobistego z Olafem w szkole. 

 

 

Szkolne newsy 

 Za nami już trzy miesiące nauki. Nie próżnowaliśmy 

wcale. Jednak oprócz wkuwania do klasówek i kartkówek 

mieliśmy okazję wziąć udział w wielu ciekawych przedsię-

wzięciach. Oto kilka informacji na ten temat:  

KLASY PIERWSZE  

W tym roku szkolnym w mury naszej szkoły przyjęliśmy dwie klasy pierwsze: 1a i 

1b. Mamy nadzieję, że uczniowie złapali już szkolnego bakcyla i niedługo nasza 

szkoła stanie się ich drugim domem. Pierwsze dwa miesiące nauki minęły tym kla-

som bardzo aktywnie. Oto relacja wychowawczyń klas: Pani Eli Dobryniewskiej, 

Pani Dagmary Gruszeckiej: 

 Już pod koniec września pojechaliśmy na wycieczkę do lasu, 

gdzie obserwowaliśmy zwierzęta, rozpoznawaliśmy drzewa i rośliny 

występujące w tym lesie. Odbyliśmy długi spacer ścieżką przyrod-

niczą „ Do wieży ”. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca leśni-

czego. Miłym zakończeniem było wspólne ognisko z pysznymi kieł-

baskami. W połowie października wybraliśmy się do banku PKO BP. 

Interesowało nas na czym polega praca bankowca, skąd się wzięły 

pieniądze i co to znaczy oszczędzać pieniądze. Z dużą ciekawością wysłuchaliśmy 

informacji o niektórych sposobach zabezpieczeń banknotów przed fałszer-

stwem. Było nam miło gościć w gabinecie Pana Dyrektora. Niektórzy zasiedli na-

wet w dyrektorskim fotel !!!  Niedawno, pod koniec października, zwiedzaliśmy 

Zieloną Górę w towarzystwie przewodnika z Lubuskiego Stowarzyszenia Prze-



wodników Turystycznych. Nasze miasto jest piękne i pełno w nim ciekawych 

miejsc .  

KLASA DRUGA 

Klasa 2a była w lesie na spotkaniu z leśnikiem i na spacerze po ścieżce dydak-

tycznej. Uczniowie tej klasy odwiedzili również bank PKO SA i wzięli udział w 

programie „Nasze wędrówki od grosika do złotówki”. Wszyscy drugoklasiści 

zgodnie rozpoczęli też naukę pływania na basenie. Aby było wesoło, przygotowali 

też teatrzyk cieni „Ucieczka Smoków”. Nie zabrakło emocji podczas spotkań z 

policjantem i w trakcie nauki bezpiecznego poruszania się po drodze.  

KLASY TRZECIE 

Klasa 3d i 3c hucznie obchodziły w tym roku Dzień Chłopca. Były życzenia i drob-

ne upominki, a w klasie 3d DZIEŃ KRAWATA I KAPELUSZA. Klasa 3d wybrała 

się z przewodnikiem na jesienny spacer po Zielonej Górze oraz do nadleśnictwa. 

Klasa 3c sprawdziła „Jak to ze lnem było” oraz jak cudnie wygląda las w Wilkano-

wie. Uczniowie klasy 3c sprawdzili swoje matematyczne umiejętności w między-

narodowym konkursie „ Znam tabliczkę mnożenia”.  

KLASY CZWARTE 

Klasa 4a i 4b świetnie bawiły się podczas wyjazdu integracyjnego do Drzonowa. 

Udało im się zwiedzić Lubuskie Muzeum Wojska Polskiego oraz rozpalić wspólnie 

ognisko. Razem z innymi klasami czwartymi wzięły udział w zajęciach w Planeta-

rium Wenus i Centrum Przyrodniczym w ramach projektu „Świat Nauki”. Wspól-

nie świętowali Dzień Chłopaka na godzinie wychowawczej zajadając ciasta. Dzie-

siątego października wszystkie czwarte klasy wyszły do teatru na Akademię pana 

Kleksa. 

KLASY PIĄTE 

29 września uczniowie klas piątych udali się na wycieczkę do No-

wej Soli. Zwiedzali Park Krasnala, skakali po linach w parku 



wym, i podziwiali widoki płynąc statkiem. Razem z klasami czwartymi podziwiali 

przedstawienie o niezwykłym nauczycielu- Ambrożym Kleksie w Lubuskim Te-

atrze. Na wielu piątoklasistach duże wrażenie zrobiły pokazy tańca breakdance.  

KLASY SZÓSTE 

Ten rok szkolny szóste klasy rozpoczęły bardzo ciekawie. Pod koniec września 

wszyscy uczniowie wraz z wychowawczyniami udali się na wyjazd integracyjny do 

niewielkiej miejscowości w pobliżu Zielonej Góry. Radomia, bo o tej miejscowości 

jest mowa, przywitała wszystkich cudną słoneczną pogodą i zapewniła mnóstwo 

atrakcji: lekcje w terenie, zabawy na placu zabaw, pieczenie kiełbasek oraz ko-

rzystanie z uroków natury. 

KLASY SIÓDME 

Wszystkie klasy siódme wybrały się na wycieczkę do Elektrociepłowni, gdzie do-

kładniej poznały działanie tego znanego obiektu. Przewodnik oprowadził oraz ob-

szernie opowiedział o tym, jak produkuje się energię. Podobnie jak wszystkie inne 

klasy siódmoklasiści odwiedzili CEE i wzięli udział w ciekawych zajęciach. Klasa 7c 

udała się także do Muzeum Ziemi Lubuskiej na spotkanie z Panem Jackiem, który 

barwnie opowiadał o sztuce i kulturze.    

 

Newsy opracowały: Natalia, Berenika, Julia 



KULINARNY ZAKĄTEK 

 Jestem Filip Przywecki. W tym roku będę prowadził dla Was kulinarny za-

kątek. Zamieszczać będę przepisy z użyciem produktów świeżych, dostępnych w 

danej porze roku.  Spokojnie, nie będą tu tylko przepisy, ale i zdjęcia i różne cie-

kawostki . 

OTO JEDNA Z CIEKAWOSTEK: 

Czy ktoś z Was jadł lub wie co to Kimchi? Pewnie nie. 

 

 

 

 

 

 Kimchi to kapusta kiszona tylko bardziej doprawiona i pochodzi z Korei. Jej 

głównym składnikiem jest kapusta pekińska z aromatycznymi dodatkami. Spożywa 

się ją jako dodatek do ryżu, zup, sosów. Jest znacznie ostrzejsza, pikantniejsza 

niż nasza kapusta. 

Dla niektórych cytrusy istnieją tylko jako dodatek do lemoniady lub herbaty. Ale 

czy ktoś wpadł na pomysł, żeby je ukisić? A jednak! Teraz dzięki dwóm składni-

kom możecie to zrobić samemu. Oto przepis: 

Składniki na 4-litrowy słój : 

- 2,5 kg cytrusów (np. cytryny, pomarańcze) 

- 200 g soli 

Przygotowanie: 

Cytrusy przetnij wzdłuż na pół, ugnieć drewnianą łyżką. Całość zasyp solą i zakręć. 

Obserwuj, jak z czasem oddają soki. 

Najbardziej wartościowe pod względem kulinarnym są soki z kiszonych cytrusów, 

które świetnie sprawdzają się z wszelkimi kaszami.  



 

Wiele osób używa buraków do zup lub barszczu. Ale czy wiecie, że teraz 

dzięki najnowszej technologii, zwanej technologią rąk możecie przygotować 

barszcz z burakami kiszonymi. Jestem pewny, że nigdy 

nie jedliście tak pysznego barszczu. 

 

KISZONE BURAKI 

 SKŁADNIKI: 

5 kg buraków ekologicznych obranych 

5 litrów wody 

1 główka czosnku przecięta w poprzek 

 skórka z 1 kromki czarnego chleba na zakwasie 

1 cebula pocięta w talarki lub przecięta na cztery 

maksymalnie 2 łyżki soli kamiennej lub morskiej  

5 listków laurowych 

KISZONE BURAKI 

PRZYGOTOWANIE: 

Buraki obieram ze skóry i kroję na plasterki. Cebulę przekrawam na cztery 

cząstki lub kroję w grube plastry. Główkę czosnku przecinam na pół w poprzek. 

Warzywa wkładam do kamionkowego, szklanego lub metalowego garnka. Zalewam 

zimną mineralną, skórkę z chleba. Dodaję również listki laurowe i sól, mieszam. 

Na wierzchu układam talerz, obciążam go i dociskam buraki do dna. Odstawiam na 

3-5 dni. Gdy sok jest kwaśny, buraki przekładam ciasno do słoików i zalewam je 

sokiem z kiszenia. 

Pozostałą część gotowego zakwasu zlewam do słoików lub butelek, szczelnie za-

kręcam i trzymam w lodówce. Gotowe! 

Gdyby, ktoś zapragnął zobaczyć oryginalny przepis na buraki proszę zajrzeć tu: 

https://www.olgasmile.com/kiszone-buraki.html                                    Filip 

https://www.olgasmile.com/kiszone-buraki.html


ŻARTY 

1. SZKOŁA JEST JAK FILM     

I TELEWIZJA!  

Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

Chemia - Szklana pułapka  

Fizyka - E=mc2  

Historia - Sensacje XX-wieku  

J. polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy te-

mat  

Nowy w klasie - Kosmita E.T  

Ostatnia ławka - Róbta co chceta  

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie 

Lotto  

Wywiadówka - Z archiwum X  

Wakacje z rodzicami - Familiada  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

2.  Co może obudzić rekina?  

Krzyk - człowiek za burtą! 

3.  Pani pyta Jasia:  

- Jasiu powiesz jakieś zdanie            

w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zda-

nie tak aby było zdaniem rozkazują-

cym.  

- Wio! 

4.  Co to znaczy jak ktoś znajdzie 

cztery podkowy?  

- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń 

lata boso. 

5.  Mały Jaś wpada do domu i pyta 

taty:  

- Tatooo, a czy ty umiesz się podpi-

sywać z zamkniętymi oczami?  

- Umiem, synku.  

- To podpisz mi dzienniczek. 

6.  Mówi Jaś do kolegi:  

- Mama zbiła mnie za coś, czego nie 

zrobiłem  

- A co to takiego?  

- Moje zadanie domowe. 

7.  - Ile miałeś piątek w tym roku?  

- O jedną mniej niż w zeszłym. 

- A ile miałeś w zeszłym?  

- Jedną. 

 

Żarty zebrała dla Was: Alicja 

 



PONIŻEJ-PROPOZYCJA DO PO- KOLOROWANIA. DO DZIEŁA!!! 

 


