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DRODZY  CZYTELNICY!  

Witajcie w pierwszym w tym roku szkolnym numerze  gazetki !!! We 

wrześniu do naszego redakcyjnego zespołu doszło kilka nowych osób. 

Mamy nadzieję, że spodobają Wam się ich pomysły. Zapraszamy do 

udziału w różnych konkursach i współredagowania gazetki szkolnej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nowi Członkowie: 

Hania: Hej! Mam na imię Hania, jestem z klasy 5c. Bardzo lubię zwierzęta.  

        Opiekuję się 5-cio miesięcznym królikiem. Dołączyłam do redakcji gazetki szkolnej,   

        ponieważ myślę, że to zajęcie jest w sam raz dla mnie. 

Ola: Cześć! Nazywam się Ola Bogdanowicz. Chodzę do klasy VI. Bardzo lubię zwierzęta. 

Moim ulubionym zwierzakiem jest pies. W tym roku dołączyłam do koła dziennikarskiego, 

ponieważ       w tamtym roku bardzo podobały mi się wydania gazetki. 

Ewa: Hej! Jestem Ewa z klasy 5c. Jestem bardzo wesoła i chętnie zaangażuję się w re-

dagowanie szkolnego czasopisma. 

Michał: Witajcie! Nazywam się Michał Dobroczyński. Uczęszczam do klasy 6c. Uwiel-

biam grać na keyboardzie. Moim pupilem jest pies (suczka), wabi się Sara. Dołączyłem do 

koła  

dziennikarskiego, ponieważ bardzo zainteresowała mnie praca i działalność zajęć. 

Piotrek: Witam, nazywam się Piotr. Mieszkam na tej samej ulicy, na której znajduje się 

nasza szkoła , mam jednego zwierzaka, kota. Pasjonuję się elektryką . Na kółku dzienni-

karskim staram się „wypuszczać” interesujące ciekawostki o wszystkim. 

Marcel: Hej jestem Marcel! Jestem w klasie 5c, lubię grać w piłkę nożną. Chciałbym 

mieć psa,  który wabiłby się Gutek, jednak moje miejsce zamieszkania mi na to nie po-

zwala- mieszkam w bloku. Przystąpiłem do koła dziennikarskiego, ponieważ chcę się roz-

wijać i dbać o dobrą pracę zajęć. 

Skład redakcji: 

Redaktorka naczelna: Sandra Mechocka– Imbryczek 

Zastępca: Filip Przywecki- Zdzisław  

Sekretarz: Julia Lipska- Zaczytana 

Dział muzyczny: Patrycja Kot- #LordZiemniak, Berenika Czerniak- Berełek 

Dział rozrywki: Alicja Noskowska, Michał Dobroczyński- #Żabol 

Dział sportowy: Oskar Marciniak-OsKaR, Kacper Hołyś- Kartofel, Filip Przywecki- Zdzi-

sław   

Dział ciekawostek: Piotrek Szafiński-Lamorożec 

Dział kulinarny: Marcel Przybyła, Ewa Gutsche 



Dział redakcyjny: Ola Bogdanowicz- #Bogdanełek, Sandra Mechocka- Imbryczek, Mi-

chalina Gieburowska 

Dział „Na czasie”: Natalia Siemion- Kopytko 

Dział artystyczny: Hania Żółkiewska- Koktajlowa 

Cześć Wszystkim!  

Nazywam się Sandra Mechocka i chodzę do klasy 6c. W tym roku mam za-

szczyt pełnić funkcję redaktor naczelnej w naszej gazetce. Bardzo lubię rysować 

i rzeźbić z modeliny. Jestem również miłośniczką zwierząt. Właśnie dlatego po-

siadam pieska, który wabi się Bela. Jestem towarzyską, kreatywną osobą  i zaw-

sze potrafię poprawić humor moim przyjaciołom. Gdybyście mieli jakieś pomysły 

dotyczące gazetki np. o czym pisać, w jaki sposób redagować strony, zwracajcie 

się do mnie. Chętnie posłucham Waszych pomysłów. 

Czekam na Was na każdej przerwie! 

Wasza    REDAKTORKA NACZELNA 

 

 

 



WITAJCIE  PIERWSZAKI ! 

W tym roku szkolnym w murach naszej szkoły powitaliśmy tylko jedną 

pierwszą klasę – 1a. 29 września odwiedziliśmy tę klasę w ich sali – sali nr 6. Re-

zolutne pierwszaki z ogromną chęcią odpowiadały na nasze pytania i  dzieliły się 

pierwszymi szkolnymi wrażeniami. My byłyśmy zachwycone śmiałością                    

i rezolutnością naszych najmłodszych kolegów i koleżanek. Z przyjemnością wy-

słuchałyśmy śpiewanego przez nich hymnu szkolnego, a oni z dumą prezentowali 

swoje wokalne umiejętności. Oto niektóre ich wypowiedzi : 

Lila: 

W klasie mi się super podoba, poznałam już wiele  literek. 

Nikola : 

- W naszej szkole jest bardzo ciekawie. 

Mateusz : 

- Moja pani nauczycielka jest bardzo miła i dużo się bawimy. 

Bartek : 

- Jest fajnie, byliśmy już na pierwszym spacerze. 

Tosia : 

- Jest fajnie, pani jest miła, bawimy się. 

Jula : 

- Najbardziej lubię przerwy, wtedy mogę pobawić się z koleżankami. 

Wszystkie dzieci : 

Jesteśmy z SP 15 !! 

Dzieci ładnie śpiewały hymn naszej szkoły.  

„Tegoroczna klasa 1a liczy 20 uczniów. Jest to klasa wyjątkowa, bowiem chodzą 

do niej dzieci sześcioletnie, siedmioletnie a nawet ośmioletnie. Większość klasy 

to dziewczynki, chłopców mamy siedmiu. Wszyscy są uśmiechnięci i ciekawi tego, 

czego będą się uczyć w szkole? 

Za nami już ślubowanie i pasowanie na ucznia. Poznaliśmy już wiele  literek  alfa-

betu i doskonalimy pisanie różnych wyrazów. .  Niektórym dzieciom idzie to do-

skonale, inne muszą jeszcze poćwiczyć. Lekcje odbywają się na parterze, w sali 

nr 6 i poza szkołą. Byliśmy już na pięknym spacerze po Zielonej Górze, poznawali-

śmy zabytki naszego miasta, a także mieliśmy okazję obserwować przyrodę w 

parku, gdzie zbieraliśmy dary jesieni i uczyliśmy się rozpoznawać drzewa. 

Uczniowie bardzo lubią też lekcje z komputerem oraz zajęcia wychowania fizycz-

nego. 

Przed nami jeszcze dużo nauki, doświadczeń, zadań domowych,  ale także 

zabaw i ciekawych wycieczek, które mam nadzieję, jeszcze bardziej zintegrują 

naszą klasę i pozwolą nam zdobywać wiedzę o otaczającym nas świecie. Jestem 

tego pewna i dlatego codziennie czekam na swoich uczniów w szkole…” 

     Wychowawca klasy 1a, Edyta Grzybowska 



 

 
 



Żyjemy muzyką! 
Cześć! W tym roku szkolnym nadałyśmy naszemu kącikowi nową nazwę :D. W każ-

dym numerze będziemy podawać tytuły pięciu polecanych przez nas piosenek. 

W tym wydaniu zamierzamy napisać o tym,  dlaczego warto jest słuchać muzyki. 

Muzyka rozwija uczuciowo i działa na kreatywność. Dzięki niej możemy nauczyć 

się słów, o których wcześniej nie słyszeliśmy. W przypadku piosenek w innym ję-

zyku uczymy się wymowy i znaczenia słów. Słuchając,  dowiadujemy się tego,  co 

autorzy chcą nam przekazać. Mając swoją ulubioną piosenkarkę/zespół chcemy 

być tacy, jak oni. Nabieramy  najczęściej dobrych nawyków. I o to chodzi!!! 

 

Polecane przez nas piosenki: 

1. Pharrell Williams – “Happy” 

2. Justin Timberlake – “Can’t stop the feeling!” 

3. Alvaro Soler – “Sofia” 

4. Shawn Mendes – “Treat You Better” 

5. Duke Dumont – “Ocean Drive” 

HIT  MIESIĄCA!  

Alicia Keys – “Girl on fire” 

Z dedykacją dla naszego kolegi Kacpra Hołysia z klasy 6c… :P 

#LordZiemniak 

#Berełek 



DRODZY NAUCZYCIELE ! 

 

“Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać 

dziecku - jest wykształcenie”. W podzięce za trud włożony    

w Naszą edukację, życzymy  samych radości i sukcesów. 

Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień 

Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda 

buzia będzie uśmiechnięta. Wszyscy Nasi Kochani Nauczy-

ciele, niech dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 

ŻYCZĄ REDAKTORZY SZKOLNEJ GAZETKI PIĘTNASTKI 

 

 



Zgadnij kto to ? 

Drogi Czytelniku. Mamy dla Ciebie świetną zabawę. Spróbuj 

zgadnąć, o którym  nauczycielu jest mowa w poniższych za-

gadkach.  Zachęcamy do wspólnej zabawy! ! ! 

 

Codziennie chodzi w sportowym dresie i pomarańczowych, sportowych butach. 

Jest dosyć wysoki. Bardzo często ma dyżur przed salą gimnastyczną.   

            To ………………………………………………………… 

Zawsze na ręce ma bransoletkę i duży pierścionek, a na szyi ma naszyjnik. Ma 

gęste, bujne, czarne włosy. 

                                                To ……………………………………………………………. 

Często pije kefir na przerwach. Uwielbia marchewki. Ta Pani nie lubi mokrych 

gąbek.  

                                                  To …………………………………………………… 

Potrafi grać na saksofonie, a jej nazwisko kojarzy się z muzyką. Jest jednym z 

trzech nauczycielek języka angielskiego. 

                                                 To ……………………………………………………………… 

Ma świetne poczucie humoru i ubiera się na czarno. Często zwraca się do uczniów 

,, przyjacielu ’’. Wszyscy w szkole go bardzo lubią.  

                                                  To …………………………………………………………… 

Od kilku lat jest Rzecznikiem Praw Ucznia i zna dwa języki obce. Jest miła i lubi 

żartować z uczniami oraz jest otwartą osobą. 

                                            

                                                          To ……………………………………………………….. 

 



 

Na czasie… 
Informacje: 

Drodzy Czytelnicy! 

W tym roku szkolnym zachęcamy Was do brania udziału w naszych 

konkursach. Będzie ich naprawdę wiele! Za każdy konkurs uczestnik 

otrzyma punkty. Na koniec roku szkolnego zsumujemy wszystkie 

punkty za udział w konkursach, prezentowane pomysły i ciekawe te-

maty, o których możemy napisać. Osoba, która zdobędzie najwięcej 

punktów, dostanie supernagrodę! Uwaga, nie będzie to zwykłe zwol-

nienie z zadania domowego tylko coś o wiele lepszego!  

 Niedługo  na drzwiach sali 8a zawiśnie skrzynka. Każdy będzie 

mógł podrzucić nam swoją propozycję .Zachęcamy do współredagowa-

nia naszego szkolnego czasopisma. 

                                                                Zapraszamy! 

REDAKCJA   15 

  



Witajcie ! 

Wiemy,  że każdy z Was lubi sport. Aby Was jeszcze bardziej zachęcić do jego 

uprawiania wybraliśmy jedną dyscyplinę-   piłkę nożną. Jest to gra zespołowa, 

najpopularniejsza dyscyplina sportowa z około 4 miliardami fanów na całym świe-

cie. Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną sportową w wielu 

krajach i ma najbardziej rozbudowane rozgrywki w skali świata. Zasadniczo za-

wody odbywają się w dwóch systemach: ligowym (tzw. każdy z każdym) oraz pu-

charowym. Ten pierwszy polega na rozegraniu przez każdą parę zespołów okre-

ślonej w regulaminie liczby meczów (najczęściej 2) w sezonie i wyłonieniu zwy-

cięzcy (za wygraną przyznaje się przeważnie 3 punkty, kiedyś 2), za remis rywale 

dostają po 1 punkcie, zaś za porażkę 0 punktów. Zwycięża zespół, który uzyska 

najwięcej punktów, a w dalszej kolejności decydują mecze bezpośrednie, następ-

nie bilans bramek, a na końcu liczba strzelonych bramek. W systemie pucharo-

wym rozgrywa się mecze tylko między rozlosowanymi w pary zespołami, przy 

czym do dalszej rundy przechodzi (awansuje) zespół, który okaże się lepszy w 

bezpośredniej rywalizacji. Istnieją również systemy mieszane. Na przykład pod-

czas Mistrzostw Świata I faza turnieju rozgrywana jest w grupach, w każdej z 

nich systemem ligowym („każdy z każdym”), natomiast począwszy od II fazy (od 

1/8 finału aż do finału) drużyny grają między sobą systemem pucharowym. 

  

                                                                                                              

Zdzisław  

OsKaR 

Kartofel 



Z PÓŁKI JULKI   * 

Witam po wakacjach Koledzy i Koleżanki ! Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dla 

nas łaskawy i za te marne kilka miesięcy znów powitamy wakacyjną labę z podniesionym 

czołem. Ale do rzeczy. 

Bohaterowie  historii, która chcę Wam dziś polecić też wracają do szkoły po waka-

cjach. Dla nich sytuacja jest podwójnie stresująca: pójście po wakacjach do nowej szkoły. 

Zarówno Amelia, jak i Kuba zostali mieszkańcami rezydencji zwanej szumnie Zamkiem, te-

raz spotykają się w szkolnej ławie (czyli chodzą do tej samej klasy). Podczas wakacji mieli 

czas poznać siebie nawzajem, poznali również kilku nowych kolegów czyli Sylwka – syna 

Bardzo Ważnego Dyrektora (gość typu miągwa), Emila – wnuka ekscentrycznego Profesora i 

piękną Klementynę. W tle przewijają się jeszcze dwie ważne osoby (oprócz rodziców rzecz 

jasna) Mi – siostra Kuby i Albert – super genialny brat Amelii. Są także „lokalsi” czyli 

uczniowie, którzy tylko wracają do starej “budy”, a którym wcale nie podobają się „nowi”. 

Polecam koneserom książki: bardzo smakowita lektura, bo czy nie jest zachwycające 

stwierdzenie, że niektóre dziewczyny mają sandałki na oczach. Albo, że poziom inteligencji 

pewnej jaszczurki jest  na poziomie wycieraczki. Czyta się jednym tchem!!! 

:-) Wasza Julka 

Rafał Kosik. Amelia i Kuba. Kuba i Amelia. Nowa szkoła 

 

Na serię Amelia i Kuba. Kuba i Amelia składają się 

1) Kuba i Amelia. Godzina duchów  

2) Amelia i Kuba. Godzina duchów 

3) Amelia i Kuba. Kuba i Amelia. Nowa szkoła 

4) Amelia i Kuba. Stuoki potwór 

 

Wszystkie dostępne w szkolnej bibliotece. Zapraszamy. 

    
  

(*il. by Sasha Salmina,  https://www.behance.net/Faino, dostęp 18.01.2015 r.) 

https://www.behance.net/Faino


CIEKAWOSTKI Z CAŁEGO ŚWIATA I NIE TYLKO 

Witajcie, nazywam się Piotrek, chodzę do klasy 6C. Redaktorem             

w szkolnej gazecie jestem dopiero od tego roku 

szkolnego. Będę się starał „wypuszczać” cieka-

wostki o wszystkim. Oto kilka na dobry początek 

 Ok. 70 kotów pracuje w Pałacu Kultury i Nauki. 

 Serce krewetki znajduje się w jej mózgu. 

 Dojrzałe owoce żurawiny odbijają się jak kauczuko-

wa piłka. 

 Oscary podczas drugiej  wojny światowej były z drewna. 

 Przeciętny ołówek HB wystarczy na narysowanie linii o długości 55 kilome-

trów. 

 Naturalne czarne róże rosną w Turcji, w wiosce Haifetti . 

 Coca-Cola w dialekcie Mandaryjskim oznacza "Ugryź woskową kijankę". 

 Jest więcej form życia na naszym ciele, niż ludzi na Ziemi. 

 Dynamit może zostać wykonany przy pomocy orzeszków ziemnych. 

 Klawiatura posiada 200 razy więcej bakterii niż deska klozetowa. 

 Najszybszy Internet na świecie znajduje się na szczycie Mount Everest. 

 Ziemia jest jedyną planetą w układzie słonecznym,  której nazwa nie po-

chodzi od imienia Boga, 

 Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie. 

 Drugi dzień września to międzynarodowy dzień lodów o smaku borówki, 

 Prawdziwa maślanka nie zawiera mleka. 

 Szminki mogą zawierać rybie łuski. 

 Od 1945 roku wszystkie brytyjskie czołgi są wyposażone w zestaw do pa-

rzenia herbaty, 

 Wieża Eiffla została w 1967r. czasowo przeniesiona do Kanady. 

 Ludzkie oczy nie zmieniają się od dzieciństwa. 

 



Smaczne przepisy od Marcela i Ewy 

 

Drodzy Czytelnicy! 

W tym roku szkolnym postanowiliśmy podzielić się z Wami sprawdzonymi przepi-

sami na smaczne potrawy i nie tylko. W tym numerze przepis na wyśmienite cia-

sto czekoladowe. Jeżeli ktoś z Was chciałby się z nami podzielić swoim przepi-

sem, serdecznie zapraszamy do współpracy! 

 

Przepis na ,,Murzynka’’ 

4 jajka, 

1 i ½ szklanki cukru, 

2 szklanki mąki pszennej, 

1 kostka margaryny, 

3 łyżki kakao, 

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 

7 łyżek wody, 

cukier puder do posypania, 

PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Żółtka oddzielić od białek. Wodę, cu-

kier, margarynę, kakao zagotować i zostawić do ostygnięcia. Z uzyskanej masy 

odlać ¼ szklanki polewy. Do reszty masy dodać mąkę wymieszaną z proszkiem        

i żółtka, dokładnie wymieszać. Białka jajek ubić na sztywno i połączyć z ciastem 

(delikatnie wymieszać). Wyłożyć do formy posmarowanej tłuszczem i posypanej 

mąką. Nagrzać piekarnik do 180˚C i piec 50 minut. Ostudzone ciasto polać polewą 

i posypać cukrem pudrem. 

 Życzymy smacznego !  

 Marcel i Ewa                                   



Mała dawka śmiechu  

1. 

Pani od przyrody pyta Kazia: 

- Wymień mi pięć zwierząt mieszka-

jących w Afryce! 

 Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

2. Rozmowa w sklepie: 

- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi 

banknotami płaci. 

- Bo mam w domu specjalną maszynkę 

do robienia pieniędzy. 

- Co pani powie! I to jest legalne? 

- W 100% legalne, tylko strasznie 

chrapie.  

3. Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

-Dlaczego? -pyta  mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach. 

4. Policjant widzi, że Jaś płacze. Pod-

chodzi do niego i pyta: 

-Co się stało, Jasiu? 

- Zgubiłem 10 zł. 

Policjant daje Jasiowi 10 zł, ale Jaś 

dalej płacze. 

Policjant znowu  pyta: 

-Dlaczego nadal płaczesz?! 

- Gdybym nie zgubił tamtego 10 zł , 

to bym miał teraz 20 zł!!! 

5. – Jasiu, czy mam zadzwonić do 

twojej mamy? 

– A czy moja mama dzwoni do pani i 

żali się, że nie radzi sobie w pracy? 

 

 

 

 

Autor: Alicja, Żabol 



ZABAWA NA DZIŚ 

Hej, w tym numerze Waszym zadaniem jest labirynt. Powodzenia ! 

 

 

 

 

 


