
 

 

 

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze 

NUMER 1 - 2021/2022 

  

WITAJCIE! 

 Zapraszamy Was do pierwszego numeru naszej gazetki. Nasza dziennikarska rodzina 

powiększyła się w tym roku znacznie. Bardzo cieszymy się, że możemy naszą gazetkę tworzyć 

w szkole, w naszym redakcyjnym gronie, a nie w domowym zaciszu przed komputerem. Mamy 

nadzieję, że zainteresują Was nasze artykuły. Miłego czytania. 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POZNAJCIE NASZĄ DZIENNIKARSKĄ RODZINKĘ: 

 
BARTEK -  fan gier komputerowych, uwielbia oglądać na YouTubie  filmiki 

związane z zagranicznymi grami komputerowymi;      

     

ZUZA - interesuje się muzyką, w pogodne dni uwielbia spędzać czas nad 

jeziorem, szczególnie chętnie pływa żaglówką; od roku jest także fanką seriali zagranicznych oraz 

filmów; 

MACIEK-fan gier komputerowych i świeżego powietrza, uwielbia pizzę, 

koniecznie z kukurydzą, w zespole zajmuje się rubryką sportową; 

 

FRANEK- fan gier komputerowych i przedmiotów ścisłych, 

wielbiciel lodów czekoladowych i jazdy na rowerze;   

NORBERT- uwielbia komputer i wszystko co z nim związane, jeśli sobota-to zawsze jazda na rowerze, 

uwielbia opiekować się swoim psem; 

MASZA- wielbicielka japońskiej kultury, mistrzyni tańca nowoczesnego, 

nieobce jej są również gry komputerowe, interesuje się sztuką makijażu;   

LAURA-pasjonatka sportu i filmów na Netflixie, interesuje się sztuką 

makijażu, w wolnym czasie chętnie spotyka się z przyjaciółmi; 

MAJA-wielbicielka gier na konsoli i czytania książek, fanka sushi i kultury japońskiej; 

OLA- uwielbia tańczyć (nie ogranicza się do jednego 

stylu) i rysować, chętnie słucha muzyki (też 

różnorodnej), kocha podróże małe i duże; 



 

KRYSPIN-lubi grać w gry komputerowe i jeździć na rowerze, fan matematyki (szczególnie mnożenia), 

uwielbia ruskie pierogi;   

 

OLA-pasjonatka pływania i seriali na Netflixie, chętnie czyta japońskie komiksy, w wolnym czasie 

najchętniej spotyka się ze swoimi przyjaciółkami;   

 

 

TOSIA-od wielu lat gra na gitarze klasycznej, pasjonatka książek o Harrym Potterze, 

zjada ryż w każdej postaci i w każdych ilościach; 

 

LILA-lubi grać w gry komputerowe, czyta japońskie komiksy, słucha muzyki w każdych ilościach, 

docenia czas spędzony z przyjaciółkami;    

TOSIA-bardzo lubi czytać książki, interesuje się 

sportem (szczególnie piłką nożną), pasjonatka 

filmów i wszystkiego, co z kinem związane;   

Iga-uwielbia grę w siatkówkę, interesuje się 

tańcem, wolny czas umila sobie grą na gitarze klasycznej, świetnie bawi się w 

gronie przyjaciół; 

Sviatloslav-fan gier mobilnych, wielbiciel jazdy na rowerze, chętnie zjada 

kebaby w każdej postaci, swoją przyszłość wiąże ze sportem; 

                                                                                                    Redakcja 

 

 



 

Wybory Samorządu Uczniowskiego 

No i stało się! Coroczna rywalizacja uczniów naszej szkoły o wstąpienie w szeregi Samorządu 

Uczniowskiego wystartowała! Przedstawiciele klas IV – VIII zaprezentowali swoje pomysły dotyczące 

szkolnych zmian na plakatach wiszących na korytarzu przy sali gimnastycznej. Odbyła się zacięta 

walka między tegorocznymi kandydatami. Oto oni: 

Zuzanna Rydwelska z klasy 8a, 

Wiktoria Krycka z klasy 8b, 

Mateusz Czerniak z klasy 8c, 

Mariia Nekrashevich z klasy 8d, 

Samuel Torquato z klasy 7a, 

Blanka Fijałkowska z klasy 7b, 

Blanka Kozioł z klasy 7c, 

Bartłomiej Mikutowicz z klasy 6a,  

Urszula Noskowska z klasy 5a,  

Julia Adamczak z klasy 5b, 

Luiza Buganik z klasy 4a, 

Wojciech Skierski z klasy 4b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po długich godzinach liczenia głosów przez 

opiekunów SU, Panią Alę Lisowską i Pana 

Mateusza Bielecha, ostateczne wyniki prezentują 

się    

następująco: 

 

  

 
1. Blanka Kozioł z klasy 7c                  

14,09% 

2. Julia Adamczak z klasy 5b              

12,75% 

3. Mariia Nekrashevich z klasy 8d     

12,75% 

4. Zuzanna Rydwelska z klasy 8a      

12,08% 

5. Wiktoria Krycka z klasy 8b            

10,07% 

 

GRATULUJEMY! 



NOWY GABINET 
-przeprowadzka pani pedagog i pani psycholog 

 
 Rok szkolny zaczął się bardzo interesująco dla wszystkich, a najbardziej dla pani psycholog       

i pani pedagog. Przeprowadziły się do nowego gabinetu! Obecnie znajduje się obok świetlicy oraz sali 

gimnastycznej. Nasza redakcja miała ogromną przyjemność odwiedzić Panie w ich nowym miejscu 

pracy. Była to również okazja do tego, by przeprowadzić rozmowę z p. Magdą - psycholog i p. Kasią - 

pedagog. 

 

Redakcja: Kto był pomysłodawcą tej decyzji? 

P. Kasia: Pomysł zrodził się podczas rozmów z nauczycielami. Uznałam, że jest to dobry pomysł i warto 

wcielić go w życie.  

Redakcja: Co było powodem tej zmiany? 

P. Kasia: Przede wszystkim w poprzednim gabinecie brakowało nam miejsca, a skoro była możliwość 

zmiany, to uznałyśmy, że warto wziąć byka za rogi i po prostu się przeprowadzić. 

Redakcja: Czy zmiana lokalizacji gabinetu powoduje obecnie większą ilość przychodzących uczniów? 

P. Magda: Przeważnie nie. Były sytuacje, kiedy dzieci przychodziły na przerwie, żeby tylko pograć w 

planszówki. W codziennych zajęciach liczba uczniów się nie zmieniła. Chyba trzeba czasu, by uczniowie 

oswoili nowe miejsce i zaczęli chętniej je odwiedzać.  Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

Redakcja: Czy możecie, Drogie Panie, wymienić plusy i minusy nowego miejsca pracy? 

P. Magda: Plusem na pewno jest wielkość i położenie nowego gabinetu- tuż obok świetlicy, a minusy..? 

Jeszcze żadnych nie zaobserwowałyśmy, jedynie co chciałybyśmy obecnie zmienić, to dodać kilka 

dekoracji. Tak, aby było jeszcze bardziej miło, kolorowo i przytulnie.  

Redakcja: Mamy też inne pytanie do Pani Magdy. Dotyczy ono ogólnej pracy w naszej szkole. Wiemy, 

że Pani pracuje od niedawna w naszej szkole. Czy podoba się Pani praca w „piętnastce”? 

P. Magda: Jest bardzo przyjemnie. Zauważyłam jedynie dziwną rzecz, a mianowicie to, że uczniowie 

boją się do nas przychodzić. Widzą w nas wrogów, a nie przyjaciół, na których mogą liczyć i do których 

w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc. Pora to zmienić.   

P. Kasia: Chciałybyśmy, żeby więcej uczniów przychodziło do nas ze swoimi problemami, abyśmy mogły 

im pomóc. Naprawdę warto odwiedzać nasz gabinet. Zapraszamy.  

 

Redakcja: Dziękujemy Paniom za wywiad. Było nam bardzo miło.      L.R.   A.M.    A.K. 



 

 

 

 

 



Nowa odsłona szkolnych korytarzy ! 

 

W tym roku nasza szkoła bardziej 

zadbała o bezpieczeństwo uczniów ze 

względu na pandemię koronawirusa. 

Możemy w każdej chwili 

zdezynfekować ręce lub skorzystać 

z bezdotykowego miernika 

temperatury. WARTO!  

 

Nauczyciele upiększyli szkolne korytarze 

kolorowymi tablicami z informacjami 

przydatnymi do nauki. SĄ SUPER! 

Na drugim piętrze 

znajduje się tablica, na 

której umieszczone 

zostały informacje  

o zajęciach 

dodatkowych. 

 

 

 

 

Na korytarzach można 

również dostrzec nowe 

dekoracje, wykonane przez 

uczniów naszej szkoły 

 

 

Terminarz kartkówek i sprawdzianów na następne tygodnie z języka niemieckiego został 

wywieszony na ścianie obok drzwi do sali numer 10. 

M.N.    L.S.   A.O. 

 

ZAPRASZAMY WAS NA UWAŻNY SPACER PO KORYTARZACH NASZEJ SZKOŁY 



 

SMARTWACH/SMARTBAND – MODNY 

SZKOLNY GADŻET 

 

Czym są? 

Ostatnio bardzo popularne wśród młodzieży,  

ale nie tylko- smartwatche   i smartbandy, czyli inteligentne zegarki kompatybilne                     

z telefonem. 

  Czym się różnią? 

         Smartwatch to zegarek z wieloma funkcjami m. in. pomiar aktywności, pozwala na 

wysyłanie wiadomości, wykonywanie połączeń podobnie jak w telefonie, zaś smartband (inaczej 

opaska) przeznaczony jest przede wszystkim do mierzenia aktywności fizycznej. 

              

  

Dla kogo są przeznaczone? 

Smartwatche, a także opaski przeznaczone są dla każdej osoby niezależnie od wieku. Ich 

zastosowanie można znaleźć w każdej dziedzinie życia: w pracy, w domu, ale 

co Nas przede wszystkim interesuje to to, że w szkole też co nieco mogą 

pomóc. 

        Jak taki zegarek może pomóc w życiu szkolnym? 

W szkole nie można korzystać z telefonu, ale taki inteligentny zegarek nie jest zabroniony. 

Wiadomo, że podczas zajęć nie można używać go w sposób nieodpowiedni, np.: rozmowy ze 

znajomymi, granie itp., ale może przysłużyć się podczas lekcji matematyki, gdy potrzebujemy 

kalkulatora albo podczas lekcji wychowania fizycznego, gdy chcemy 

wiedzieć, ile przebiegliśmy metrów. Na zegarek możemy także dostać pilną 

wiadomość od rodziców, ale także ocenę z dziennika czy wiadomość o nowym 

sprawdzianie. 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udostępnienie zegarków do sesji zdjęciowej. Z.D. I.S. 



Gry i zabawy na szkolnym podwórku 

Pewnie zauważyliście, że pojawiły się nowe „plansze” na szkolnym deptaku. Powstały, aby umilić 

uczniom przerwy. Nad tą atrakcją pracował zespół ds. profilaktyki i zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym w okresie pandemii i postpandemii w naszej szkole. Uff. Brzmi bardzo poważnie.  

Osobami prowadzącymi są: Pani Magda - psycholog, Pani Kasia - pedagog, Pani Anna  

 

Jankowska oraz Pani Beata Melińska.  Pomysł wziął się stąd, że nauczyciele chcieli urozmaicić 

uczniom przerwy. W skład gier wchodzą,  np. klasy, alfabet czy angielski tor przeszkód.  

 

Naszym zdaniem-  to superinicjatywa. Dzięki temu przed szkołą zrobiło się weselej, 

przytulniej i kolorowo.  Same często z tych gier korzystamy i serdecznie polecamy. 

 

 

 

 

A.K.         A.M.         L.R. 

 

 



Zagadki i rebusy 

  dla klas 1-4 

Czy uda Ci się rozwiązać tę 

zagadkę? 

 

 

 

 

 

                                          Ten rebus jest łatwy 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadki i rebusy 5-8 

 

Jeżeli Ci się udało, brawo. 

Jeżeli nie, to powodzenia. 

Poniżej zadanie dla odważnych: należy przejść labirynt bez przechodzenia przez ściany. 

Powodzenia!  B.M. K. 


