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Numer 1 11/17

Mamy nowy
Samorząd
Uczniowski
str. 5

Oto redakcja "Szalonej Piąteczki" :-)

Drodzy Czytelnicy!
Witamy w pierwszym numerze nowej gazetki szkolnej „Szalona Piąteczka”!
Tworzymy tę gazetkę z myślą o uczniach naszej szkoły. Chcemy poruszać ważne dla
Was tematy, pisać o najistotniejszych wydarzeniach z życia szkoły. Jeśli macie jakiś
pomysł, interesujący temat na artykuł, to zapraszamy Was na nasze spotkania
– w każdy poniedziałek o godz. 15:15 w sali. 15. Możecie też do nas napisać na adres
e-mail: szalonapiateczka@gmail.com lub po prostu porozmawiać z nami w szkole.

Życzymy miłej lektury!
- Redakcja Gazetki „Szalona Piąteczka”

Pasowanie na
ucznia
str. 2

Dzień Edukacji
Narodowej
str. 3

Pasowanie Dzień Edukacji

Redakcja

FB .
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Pasowanie na ucznia naszej szkoły

Tort powitalny dla pierwszoklasistów

27 października 2017 r. był wyjątkowym dniem dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Tego dnia odbyła
się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej!

Do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Zielonej Górze dołączyło 27 pierwszoklasistów. 

Witamy Was bardzo serdecznie i życzymy Wam samych sukcesów !!!!

- Redakcja

Powodzenia!

Źródło: Facebook

FB



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 1 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szalona Piąteczka

Wyjątkowy Dzień
Edukacji Narodowej
14 października był
wyjątkowym dniem dla
naszej szkoły.
Zobacz sam!

W piątek 13 października (w
przeddzień  Dnia Edukacji
Narodowej) w naszej szkole odbył
się nietypowy Dzień Nauczyciela.
Nauczyciele prowadzący lekcje nie
spodziewali się, że uczniowie
zaskoczą ich takimi prezentami.
Na drugiej lekcji wszyscy
pracownicy szkoły dostali kwiaty
zrobione z bibuły oraz
przygotowane wcześniej przez
uczniów laurki. Poza tym zostały
przeczytane interesujące wiersze.
Reakcja pracowników była bardzo
pozytywna.

Paweł Moczulski, kl. 7

Życzenia dla nauczycieli

U pań w przedszkolu Laurki, kwiaty ...

Foto: red.

Foto: red. Foto: red.
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Sukcesy naszych kolegów

Franciszek Całka
wyróżniony

Wyróżnienie dla 
Alicji Zawrotniak

Wyróżnienie dla Alicji Zawrotniak z kl. IVa w
międzyszkolnym konkursie plastycznym „Każdy
człowiek jest równy” – prawo do życia w pokoju, a
nauczanie Jana Pawła II. Organizatorem konkursu
była Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze,
natomiast szkolny etap koordynowała p. Małgorzata
Mordel.
Gratulujemy !

Franciszek Całka z kl. I zdobył wyróżnienie w
międzyszkolnym konkursie świetlic "Moja jesienna
kartka", organizowanym przez Szkołę Podstawową nr
17 w Zielonej Górze.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Alicja z Panią Małgosią

Franek z dyplomem

foto: Facebook

red.
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Z życia szkoły

Mamy nowy samorząd
uczniowski

KONKURS na SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ

12 października w naszej szkole odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Spośród chętnych
uczniów, podczas głosowania, koledzy wyłonili 8 osób,
które zasiądą w samorządzie w roku szkolnym 2017-
2018. 
klasy I - III :
- Kalina Synowiec z kl. III a
- Weronika Fila z kl. I
klasy IV - VII :
- Kacper Buda z kl. IV b
- Martyna Miśta z kl. VI
- Norbert Gładysz z kl. V
- Klaudia Hyla z kl. V
- Kinga Walczak z kl. VII
- Katarzyna Zając z kl. VI
Opiekunką Samorządu jest p. Joanna Klecha-Zygadło
(nauczycielka historii).
Najbardziej ciekawe jest to, czy samorząd w tym roku
poradzi sobie z czekającymi go zadaniami. Jeden z
uczniów, który należy do Samorządu obiecał, że w
każdym miesiącu będą organizowane dyskoteki.
Zobaczymy, czy Samorząd dotrzyma słowa i poradzi
sobie z tym wyzwaniem oraz czy – co najważniejsze –
dojdzie do porozumienia z panią Dyrektor w sprawie
terminów imprez dla uczniów. Miejmy nadzieje, że w
tym roku też będą „szczęśliwe numerki” oraz dużo
ciekawych wycieczek i apele dla szkoły. Ufamy, że
samorząd szkolny da sobie radę. Liczymy na nich!

Katarzyna Zawrotniak, kl. 5

Władze Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca - Kinga Walczak, kl. VII
Zastępca - Martyna Miśta, kl. VI
Skarbnik - Kacper Buda, kl. IV B
Sekretarz - Klaudia Hyla, kl. V

KONKURS - SZOPKA

W szkole odbędzie się konkurs na szopkę
bożonarodzeniową. Do udziału zapraszamy
przedszkolaki i uczniów klas: 1-7.  Może to być praca
zespołowa, ale najlepiej indywidualna. 
Szopka powinna być przestrzenna. Oceny prac w
każdej z grup wiekowych dokona jury powołane przez
organizatorów. 
Szopki będą oceniane według następujących
kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność  pomysłu,
- estetyka, staranności wykonania,
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka,
dodatki).
Każde zgłoszenie musi zawierać czytelnie wypełnioną
kartkę, zawierającą opis pracy i dane uczestnika (imię,
nazwisko i klasa). 
Szopkę należy wykonać do 30 listopada i złożyć u
Pana Waldemara Dybasia. 

Martyna Wawrzyniak, kl. 6

MW
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Z życia szkoły

Taki mądry
pies

Pies w szkole

We wtorek 10 października w
trakcie lekcji poszliśmy na dwór.
Tam czekała już na nas pani, która
prowadziła pokaz. Jaki? Otóż
pokaz pewnego psa. Był to bardzo
wyjątkowy piesek. Miał czerwoną
obrożę oraz ładne barwy. Pani go
tak wyszkoliła, że wydaje się to
niemożliwe. To zwierzę było
zaskakująco mądre. Ten piesek
umiał skakać i biegać za piłką oraz
przebiec przez tunel i inne sztuczki.
Ten pies był super!

Lena Urbanek, kl. 6

23 października wydarzyło się coś
zabawnego, ponieważ do szkoły
przyszedł pies. Wszyscy się z nim
bawili, a niektórzy się go bali.
Niestety, kilku uczniów droczyło się
z nim i biło go. Ten pies był bardzo
zabawny i słodki. To był już trzeci
raz, jak ten pies przyszedł do
naszej szkoły.  

Weronika Krupa, kl. 4b

Pokaz

Odpoczynek

Mądry i posłuszny

Kalendarz roku
szkolnego
2017/2018
4.09.2017 – rozpoczęcie roku
szkolnego 2017/2018
23-31.12. 2017 – zimowa przerwa
świąteczna
29.01.2018 - rozpoczęcie II
półrocza
12-25.02.1018 – ferie zimowe
29.03 – 03.04.2018 – wiosenna
przerwa świąteczna
22.06.2018 – zakończenie roku
szkolnego
23.06.2018 – rozpoczęcie wakacji

foto: Facebook

foto: Facebook

foto: Facebook
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Z życia szkoły

O bezpiecznym
Internecie

W czwartek 12 października mieliśmy zajęcia o
bezpiecznym Internecie. Przedstawiciele UKE (Urzędu
Komunikacji Elektronicznej), pan Janusz i pani Joanna
tłumaczyli nam, jak się chronić w Internecie. Pani
Joanna wyświetliła film o dziewczynce, która została
ofiarą w Internecie. Dziewczynka nie został
poinformowania o zagrożeniach płynących z sieci.
Drodzy czytelnicy zdradzę wam 4 ważne zasady
bezpiecznego Internetu (to może dotyczyć każdego z
nas):
1. Nie odpisuj obcym, których nie znasz, bo mogą to
być starsze osoby, które podszywają się pod innych
2. Nie zapisuj haseł na kartce, bo mogą wypaść i nie
ustawiaj trudnych do zapamiętania haseł
3. Nie odpisuj na esemesy, np. „Wygrałaś tablet”. Choć
piszą, że za 0 zł, tak naprawdę zapłacisz np. 20 zł. 
To są najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu.
Jeśli wam tego rodzice nie powiedzieli, to już wiecie :)
Martyna Wawrzyniak, kl. 6

O bezpiecznym internecie

Warsztaty

www.technologicznedzieciaki.pl

foto: FB

foto: FB

red.
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Powstało koło
dziennikarskie
Jest to pierwsze i jedyne kółko
dziennikarskie w naszej szkole,
które zajmuje się wydawaniem
gazetki szkolnej.

W skład naszej grupy wchodzą
uczniowie klas od 2 do 7. Aktualnie
koło liczy 10 osób. Opiekunem koła
jest p. Anna Urbańska.
Uczniowie mają spotkania kółka
dziennikarskiego w każdy
poniedziałek o godzinie 15:15 od
razu po lekcjach (nie ma przerwy).
Najważniejszym celem kółka jest
wydawanie gazetki szkolnej, którą
właśnie czytacie. Na pierwszym
naszym spotkani wymyśliliśmy
nazwę gazetki. Autorką nazwy
gazetki jest Lena Urbanek z klasy
6. Kolega z klasy 7, Paweł
Moczulski, opracował logo naszej
„Szalonej Piąteczki”.

Lena Urbanek, kl. 6

"Szalona Piąteczka" w Gazecie Lubuskiej

Recenzja

Napisz recenzję dowolnej
książki, gry, filmu czy
wydarzenia kulturalnego i
wygraj zestaw gadżetów
Junior Media i Certyfikat
Junior Krytyka.
Więcej na stronie:
www.juniormedia.pl
O tym, jak napisać
recenzję dowiesz się na
str. 12.

Foto: red.

red.
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Dziennikarze naszej gazetki
w Gazecie Lubuskiej

24 października nasze szkolne koło dziennikarskie wybrało się na wycieczkę do redakcji "Gazety Lubuskiej",
która mieści się w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 25. W siedzibie Gazety przywitał nas sekretarz redakcji
Szymon Kozica, który oprowadził nas po najważniejszych miejscach. Na początku redaktor przedstawił nam
podstawowe informacje oraz historię "Gazety Lubuskiej". Jest to dziennik, więc ukazuje się codziennie przez cały
tydzień. W sobotę wychodzi jedno wydanie weekendowe, tzw. magazyn. Dowiedzieliśmy się, że od wydania
pierwszego egzemplarza „Gazety Lubuskiej” minęło 65 lat. Gazeta ukazuje się bowiem od 1952 roku,
początkowo jako "Gazeta Zielonogórska" (do 1975 r.). W 1990 r. wydano pierwszą „Gazetę Lubuską” w kolorze.
Jednak wtedy nie wszystkie strony były kolorowe, jedynie okładka i tzw. rozkładówka. 
Redaktor Kozica zaprowadził nas do działu łączności z czytelnikami, gdzie dowiedzieliśmy się na czym polega
praca dziennikarza. Dziennikarz przychodzi do pracy około godziny 8-9. Pracę w redakcji rozpoczyna od
Kolegium Redakcyjnego. Jest to codzienne zebranie dziennikarzy, podczas którego ustalane są tematy
artykułów. Zajrzeliśmy także do newsroomu. To najważniejszy miejsce w redakcji (tu odbywają się Kolegia
Redakcyjne).
W trakcie wycieczki gościliśmy również w telewizyjnym studio nagrań "Gazety Lubuskiej". Tam spotkaliśmy się z
operatorem kamery, który opowiedział nam o swojej pracy. Podczas wizyty w redakcji mieliśmy okazję poznać
także panią Iwonę Zielińską, redaktor naczelną, czyli szefową całej "Gazety Lubuskiej". Odwiedziliśmy też dział
sportowy, którego kierownikiem jest Andrzej Flügel.

Lena Urbanek, kl. 6

W studio TV Gazety Lubuskiej Studio TV GLRed. red.
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Strefa najmłodszych czytelników

O koniach i kucykach

Zabawa w dwa ognie

Rasy psów:
Beagle

Konie śpią na stojąco. Konie i kucyki trzeba zdrowo
odżywiać, na przykład jedzą trawę lub marchewki i
jabłka. Konie i kucyki powinny mieć zadbane ciało i
czyste stajnie. Zwierzęta trzeba co tydzień kąpać i
czyścić im kopyta.

Sara Prodous, kl. 2

Kuce

Beagle

Źródła podają różne daty pojawienia się Beagle’ a.
Według niektórych psy te już w XVI wieku zabierane
były przez angielskich królów na polowania.
Podobno sama Elżbieta I posiadała psa tej rasy.
Beagle ma mocną i krępą budowę ciała.
Zaliczany jest do psów gończych i wykorzystywany do
polowań, a wszystko za sprawą niezwykłego węchu i
długich uszu.

Kalina Synowiec, kl. 3a

23 października dziewczyny z drugiej i trzeciej klasy
rozegrały mecz w dwa ognie. Moja drużyna wygrała i
wszyscy mnie chwalili, ponieważ trafiłam ostatnią
osobę i wygraliśmy :-)

Sara Prodous, kl. 2

Mecz 2 klasy z 3 klasą
W poniedziałek, 23 października w sali gimnastycznej
w Drzonkowie klasy 2 i 3 rozegrały mecz. Zwyciężyli
starsi.

Mateusz Kwiatkowski, kl. 2

DeWujek

red.
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Strefa relaksu

Pokoloruj przed snem

Kobiety

Mocne plecy
Ból pleców
najczęściej
wynika ze złej
postawy. Aby
mieć zdrowe
plecy
przestrzegaj
poniższej
zasady
podczas
czytania: Nie
przeciążaj
barków, łokcie
oprzyj na
poduszce
leżącej na
brzuchu.
M. Wawrzyniak

Prawidłowa pozycja

Martyna W.

MW źródło: kobieta.dziennik.pl
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Jak napisać recenzję?

Recenzja - to tekst (artykuł) zazwyczaj umieszczony w prasie, będący
krytycznym omówieniem jakiegoś dzieła sztuki (książka, film, gra
komputerowa) lub wydarzenia kulturowego (spektakl teatralny, koncert,
festiwal). Zawiera dwie główne części: informacyjną i oceniającą.

1. Część informacyjna stanowi: informacje dotyczące dzieła (autor,
reżyser, bohaterowie, aktorzy, miejsce wydarzeń, scenografia, muzyka,
tytuł, scenariusz, wydawca, rok wydania, rodzaj publikacji)

2. Część oceniająca zawiera: 
- książka - uwagi krytyków, wypowiedzi dotyczące szaty graficznej,
genezy utworu, problematyki, kompozycji.
- film, spektakl teatralny - uwagi krytyków i innych osób dotyczące:
problematyki, gry aktorskiej, scenografii, muzyki, reżyserii, itp.

Ocena subiektywna zawiera dużo zwrotów świadczących o tym, czy
osobie krytykującej dane wydarzenie/ dzieło się podobało i dlaczego.

Plan recenzji:
1. Wstęp: informacja (np. o wyjeździe do kina, teatru)
2. Rozwinięcie: informacje dotyczące autoira, reżysera, aktorów, itp.
3. Krótkie streszczenie fabuły, ocena krytyczna poszczególnych
elementów dzieła.
3. Zakończenie: moja subiektywna ocena.

Liliana Nazarenko, kl. 6

Konkurs na recenzję

Zagadki
Co to za ogrodnik: Konewki nie
miewa, a podlewa kwiaty, warzywa
i drzewa? 

On dziesiąty jest w kolejce, gdzie
stoi dwanaście miesięcy. 

Co to za ptak na sośnie dziobie,
stuka i puka? Czy może on
szkodnika pod korą szuka? 

Oprac.:
Martyna Wawrzyniak, kl. 6

Jesienna surówka

Składniki:
- 4 marchewki
- 1 por
- 5 jabłek
- majonez
- cytryna
- sól
Przygotowanie:
Marchewki i jabłka  umyć i obrać, a
następnie zetrzeć  na tarce. Obrać
por z brudnych liść, posiekać na
drobne kawałki.
Wszystkie  składniki wymieszać.
Dodać majonez, odrobinę cytryny i
trochę soli. Smacznego!
Martyna Wawrzyniak, kl. 6

Pycha!

Red.

MW
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SPORT

KONTAKT:

e-mail:
szalonapiateczka@gmail.com

Spotkania koła:
poniedziałek, godz. 15:15, sala 15

Awans Polski do mistrzostw świata
Nasi polscy piłkarze świetnie sobie poradzili w eliminacjach do mistrzostw świata. Robert Lewandowski z 16
golami był najlepszym strzelcem w Europie w eliminacjach. W tym awansie  grały też 22 inne reprezentacje, takie
jak: Niemcy, Brazylia, Hiszpania, Francja, Belgia, Portugalia, Argentyna, Meksyk, Nigeria, Urugwaj, Islandia,
Anglia, Egipt, Kolumbia, Serbia, Iran, Kostaryka, Japonia, Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Panama, Rosja.
Polska drużyna aktualnie czeka na  wyłonienie swojej grupy na MŚ, które odbędą  się w Rosji w 2018 roku.

Seweryn Prodous, kl. 5

Polska drużyna narodowa

R. Lewandowski

Redakcja 
"Szalonej Piąteczki":
Sara Prodous, kl. 2
Mateusz Kwiatkowski, kl. 2
Kalina Synowiec, kl. 3 a
Weronika Krupa, kl. 4 b
Katarzyna Zawrotniak, kl. 5
Seweryn Prodous, kl. 5
Lena Urbanek, kl. 6
Martyna Wawrzyniak, kl. 6
Liliana Nazarenko, kl. 6
Paweł Moczulski, kl. 7
Red. naczelna: Anna Urbańska

Foto: sport.tvp.pl

sport.tvp.pl
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