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III a

Realizacja działań
wynikających z programu
"Rodzino Trzymaj
Formę". 09.04.2015r.
odbyła się w szkole
czterogodzinna impreza
poświęcona promowaniu
zdrowego odżywiania i
aktywnego spędzania
wolnego czasu. Impreza ta
miała na celu wyrobienie
właściwych nawyków
zdrowego stylu życia.

Przed przystąpieniem do
działań został opracowany
program dnia, który
obejmował klasy I-
VI.Zadania jakie stawiał
program to: wykonanie
przez wszystkie klasy
plakatów do wystroju
szkolnych korytarzy oraz
przygotowanie strojów na
wspólny happening trasą
dookoła szkoły.
Każda klasa,

miała przygotować własne
stoisko ze zdrową
żywnością do degustacji
dla całej społeczności
szkolnej. Na stoiskach
znalazły się kolorowe
kanapki, sałatki, szaszłyki
owocowe, warzywne,
galaretki, wypieki z różnych
zbóż, najzdrowsze soki o
nietypowych połączeniach
smakowych np. jabłkowo-
selerowy. :)

9 kwietnia 2015 roku odbył
się VII Międzyszkolny
Turniej Papieski w Zielonej
Górze. Naszą szkołę
reprezentowali Wojciech
Jasiocha i Wiktoria
Gąsiorek. Musieli zmierzyć
się z pytaniami dotyczącymi
ostatnich dni życia Papieża
Polaka - Jana Pawła II.

REJONOWY KONKURS
RECYTATORSKI

Reprezentanci naszej
szkoły odnieśli wielki sukces
w Rejonowym Konkursie
Recytatorskim. Laureatami
zostali: Robert Szydłowski i
Marcelina Jania i to oni będą
nas reprezentowali na
szczeblu wojewódzkim.
Wyróżnienie zdobyli: Kamila
Gryglewicz i D.Gołemberski.

9.4.15r.

Robert,

- O SUKCESACH
NASZYCH UCZNIÓW W
KONKURSIE
RECYTATORSKIM

- RECENZJĘ KSIĄŻKI
"WŁADCA PIERŚCIENIA"

- O WYJEŹDZIE
AKTORÓW
"MELPOMENY" DO
LUBUSKIEGO TEATRU

- O SUKCESIE MIKOŁAJA
ZIENIEWICZA, KTÓRY
ZOSTAŁ LAUREATEM
KONKURSU
MATEMATYCZNEGO NA
SZCZEBLU
WOJEWÓDZKIM

- WIELE CIEKAWOSTEK

Trzymaj Formę

Turniej Papieski

Dominik, Marcelina
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RODZINO TRZYMAJ FORMĘ 2015

NASZE HOBBY SĄ TAKIE ŚWIĘTA            

31  marca odbyła się uroczystość z okazji Świąt
Wielkanocnych. Aula na ten moment była
odświętnie udekorowana przez uczniów. W
centralnym miejscu stał przystrojony stół
wielkanocny. Wokół umieszczono symbolizujące
święta: pisanki, palmy, koguciki oraz baranki.
Przedstawienie przegotowały dzieci z klasy IVa
wraz z wychowawczynią. Wcielając się w
postacie kurki, zajączka, babci i dziadka aktorzy
przybliżyli  publiczności tradycje i zwyczaje
związane z Wielkanocą. Apel wzbogacony  został
muzycznym występem solowym jednej z
uczennic- Anety Grzegorskiej, a na zakończenie
jak stary obyczaj każe, dyngusiarze przybyli z
kurkiem i pokropili wszystkich wodą. 

9.04.2015

IV a

Zdrowy poczęstunek

Apel wielkanocny

Hobby jest to regularna aktywność, która jest
wykonywana dla przyjemności, zwykle w czasie
swojego wolnego czasu. Każdy z nas ma inne
pasje. Jedni wolą uprawiać sporty a inni
popisywać malarstwem, tańcem zaś jeszcze inni
wolą czytać książki, zbierać karty sportowców,
znaczki albo niestety cały czas siedzieć przed
komputerem. Można by tak wymieniać bez
końca. Pamiętaj, aby nigdy nie wyśmiewać się z
zainteresowań innych, ponieważ możesz zrobić
komuś przykrość. Jest takie powiedzenie:
"Inteligentni ludzie się nie nudzą" i coś w tym jest.
Bo czy można się czegoś nauczyć biernie
patrząc w telewizor lub ciągle grając w te same
gry? 

Trzymaj Formę

Trzymaj Formę

Trzymaj Formę

Kl.IVa
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WŁADCA
PIERŚCIENI

OGÓLNOPOLSKIE
WYBORY KSIĄŻEK

Władca Pierścieni

Władca Pierścieni to
książka fantastyczno-
przygodowa. Książka
J.Tolkiena Opowiada
głównie o przygodach
hobbita Frodo Bagginsa
i jego przyjaciół. Frodo
dostał pierścień od
swojego bratanka Bilba
i musiał ten pierścień
zniszczyć aby uratowa
ć Śródziemie od
zagłady. Książka
zaczyna się bardzo
ciekawym prologiem.

Moim ulubionym
bohaterem jest
krasnolud Gimli, który
wykazał się odwagą i
walecznością w
bitwach narażając
swoje życie aby
ratować Śródziemie.
Książka ta napewno
zadowoli najbardziej
wymagających
czytelników.

            Wojtek

Tolkien

Władca pierścieni

05 marca 2015 roku
odbył się wojewódzki
konkurs
przedmiotowy z
matematyki.
Organizatorem
konkursu był Lubuski
Kurator
Oświaty. Naszą
szkołę w tym
konkursie

reprezentowali
Izabella
Prymakowska z klasy
VIa i Mikołaj
Zieniewicz uczeń
klasy Va. Mikołaj
został laureatem tego
konkursu!!! 26 marca
2015 r. o godzinie
11.00 w ZSP w
Sulechowie,

odbyło się uroczyste
podsumowanie
konkursów
przedmiotowych 
Podczas uroczystości
wszystkim laureatom
wręczone zostały
stosowne
zaświadczenia oraz
nagrody.
Podziękowania

otrzymali również
nauczyciele
przygotowujący
uczniów, którzy
uzyskali tytuł
laureata.W
tegorocznej edycji
konkursów na etapie
szkolnym udział wzięł
o 16 280 uczniów,
do W tegorocznej

edycji konkursów na
etapie szkolnym
udział wzięło 16 280
uczniów. 

laureat

Wojewódzki konkurs z matematyki.

W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony
złotych na zakup książek. Ponieważ statystyki
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są
dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie
przepadają za obowiązkowymi lekturami. Dlatego
w szkołach zostały przeprowadzone wybory, w
których to uczniowie mieli wskazać jakie książki
chcą czytać. W naszej szkole wygrał "Harry
Potter" J.K.Rowling natomiast na drugim miejscu
znalazł się "Baśniobór" Brandona Mulla.  

ETAP SZKOLNY KONKURSU
CZYTELNICZEGO 

"MISTRZ KŁOPOTÓW"

W środę 15 kwietnia odbyły się kwalifikacje do
międzyszkolnego konkursu czytelniczego.
Tematem konkursu jest książka "Demoniczny
Damianek - mistrz kłopotów"  Mariusza
Niemyckiego - nowosolskiego pisarza.Tytuł nie
wskazuje nam nic dobrego, lecz książka jest
warta przeczytania i  gorąco ją polecam. W tym
roku w kwalifikacjach wzięło udział wyjątkowo
mało osób, ponieważ tylko cztery: Tomek
Dżugała,Marcelina Jania, Dominik Dłuski i Wojtek
Jasiocha. Niestety odpadł Dominik, zabrakło mu
kilka punktów. Dominik jednak zapowiedział, że
się nie podda i za rok spróbuje znowu.
Pozostałym gratulujemy. W.J.

P.J.

J.R.R

Gra

Mikołaj Zieniewicz
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Salonik Poetycki w Teatrze Lubuskim.

          MINECRAFT 

Minecraft to bardzo
popularna gra, którą
zna prawie każdy
chłopak. Grę tą
stworzył Notch. Można
grać w niej w trybie
wieloosobowym jak i w
pojedynkę. Gra w
trybie jednoosobowym
polega na przetrwaniu
w kwadratowym
świecie. Zaś w trybie
wieloosobowym można
np: grać w chowanego
lub kalambury. Gra ta
bardzo pobudza
kreatywność, rozwija,
uczy. Wiele osób nie

lubi jej twierdząc, że
ma słabą grafikę. Moim
zdaniem cały urok
polega na tym, że
wszystko jest
kwadratowe. Zostajemy
wrzuceni do świata
zbudowanego w
całości z
trójwymiarowych
bloków. Uzyskujemy
materiały, z których
potem produkujemy
wszystko, co tylko
sobie wymarzymy –
broń, narzędzia czy
budynki. Polecam
zagrać w tą grę. 
                      Wojtek

Uczniowie z Koła Teatralnego
"Melpomena" uczestniczyli w Saloniku
Poetyckim, który został zorganizowany
w gabinecie dyrektora Teatru
Lubuskiego. Gospodarzem był poeta
Wojciech Śmigielski oraz dwie aktorki.

Aktorki czytały wiersze
Juliana Tuwima. Były
to najpopularniejsze
utwory tego poety,
m.in.: Lokomotywa,
Rzepka, Dwa Michały,
O Panu Tralalińskim,
Okulary, Abecadło,
Zosia Samosia, Pstryk,
Bambo, Słoń Trąbalski,
O Grzesiu kłamczuchu
i jego cioci, W
aeroplanie. 
Każdy wiersz
rozpoczynał się od
uderzenia w gong.
Dzieci czynnie
uczestniczyły w
recytacji wierszy,
często powtarzając

wspólnie z aktorkami
wersy czytanych
utworów. Na koniec
spotkania został
przeprowadzony
konkurs ze znajomości
poznanych wierszy,
były nagrody w postaci
balonów dla każdego
dziecka oraz brawa dla
prowadzących.
Udział uczniów kółka
teatralnego w pracach
saloniku miał na celu
uczczenie pamięci
patrona naszej szkoły
oraz głębsze poznanie
jego bogatej
twórczości. 

Lubuski Teatr

GDZIE JEST 
WIOSNA?

W piątek 20 marca
2015 roku przyszliśmy
do szkoły ubrani w
różnokolorowe stroje.

Klasa Ia i Ib 
witają wiosnę

To w związku z
nadchodząca wiosną,
którą w ten sposób
postanowiliśmy
przywitać. 
Ustawieni w kole
bawiliśmy się ze
śpiewem,
wymyślaliśmy zagadki,
recytowaliśmy
wierszyki, rymowanki,
układaliśmy zdania o
wiośnie. Potem
wybraliśmy się razem
z koleżankami i
kolegami z klasy Ib do
lasu, żeby
zaobserwować

zmiany, jakie
zachodzą w
przyrodzie. Mijaliśmy
ogródki, w których
widzieliśmy mieniące
się barwami kwiaty
wiosenne. W lesie
obserwowaliśmy
skaczące po gałęziach
drzew dwie wiewiórki.
One też przez chwilę
nam się przyglądały. 
Wsłuchiwaliśmy się w
odgłosy lasu, a w
szczególności w
śpiewy ptaków.
Korzystając z lup
obserwowaliśmy

pąki na krzewach, korę
drzew, mech,

- Kto w marcu zasieje,
ten się na wiosnę
śmieje.

- Choć już w kwietniu
słonko grzeje, nieraz
pole śnieg zawieje.

-Kwiecień plecień, bo
przeplata trochę zimy,
trochę lata.

- W kwietniu gdy
pszczoła jeszcze
nieruchliwa, mokra
wiosna zwykle bywa.

- Grzmot w maju nie
szkodzi, sad dobrze
obrodzi.

- Jedna jaskółka
wiosny nie czyni.

- Kiedy żurawie
wysoko latają, prędkiej
się wiosny ludzie
spodziewają.

- Wczesne kaczki z
żurawiami znaki
wiosny i z ciepłami.

-Skowronka pieśń, to o
wiośnie wieść.w Zielonej Górze




