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Wywiad miesiąca

Z Kingą Walczak (kl. 7), przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego, rozmawiała
Martyna Wawrzyniak.

Martyna Wawrzyniak: Kto należy do samorządu i
jakie pełni funkcje?
Kinga Walczak – Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego: W skład samorządu wchodzi
ośmioro uczniów. We władzach znaleźli się: Kinga
Walczak – przewodnicząca, Martyna Miśta - zastępca,
Kacper Buda - skarbnik, Klaudia Hyla - sekretarz.

M.W. Jakie macie plany na ten rok?
K.W. Nasze plany są bardzo bogate. Zamierzamy brać
udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych np.:
''Góra grosza'', Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
jak również w akcjach ekologicznych, np. "Sprzątanie
Świata", "Dzień Ziemi". 
Ponadto planujemy wiele autorskich inicjatyw
tematycznych, takich jak na przykład:
"Wzorowy uczeń", czyli wyznaczanie przez
wychowawców najlepszych uczniów klasy; Dzień
kobiet (gazetki tematyczne, wręczenie upominków
przygotowanych przez chłopaków w każdej kasie,
złożenie życzeń wszystkim dziewczynom i paniom
naszej szkoły), czy "Wiosenne porządki" (wręczenie 

''słoneczka'' dla najładniejszej klasy w szkole).
Zamierzamy także zaakcentować w szkole tradycyjne
święta, jak na przykład Wielkanoc, czy "święta majo-
we". W planach mamy także Tydzień Europejski oraz
huczne świętowanie Dnia Wiosny. Tego dnia klasa,
której uczniowie ubiorą się w określony kolor, nie
będzie pisała w Dniu Wiosny kartkówek oraz nie
będzie odpytywana.
M.W. Czy planujecie organizować imprezy? Jakie? 
K.W. Tak, planujemy  ale jeszcze nie wiemy dokładnie
jakie będą na pewno. Teraz będzie impreza
karnawałowa, a o innych będziemy informować na
bieżąco.

M.W. Czy planujecie jakieś inne inicjatywy, na przykład
,,Szczęśliwy numerek", ,,Niepytajki", itp.?
K.W. Tak, planujemy.

M.W. Dlaczego chciałaś zostać przewodniczącą? 
K.W. Zgłosiłam się do samorządu, ponieważ chciałam
brać aktywnie udział w życiu szkoły i mieć pływ na jej
rozwój.

M.W. Jak się czułaś w chwili, gdy zostałaś wybrana? 
K.W. Byłam zaskoczona, że wygrałam. Rola
przewodniczącej to nie lada wyzwanie! Dzięki temu
stanowisku będę mogła lepiej nauczyć się, jak
współpracować z innymi. Chciałabym podziękować
wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, że
uwierzyli we mnie i zachęcili mnie tym do cięższej i
wydajniejszej pracy.

M.W. Trudno jest zajmować to stanowisko? 
K.W. Wydaje mi się, że nie. Objęcie tego stanowiska to
odpowiedzialna i ważna dla mnie rola.

M.W. Podoba Ci się powierzona funkcja? 
K.W. Tak podoba mi się, ponieważ uczy mnie
odpowiedzialności i współpracy z innymi.

M.W. Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów
w pracy w Samorządzie.
K.W. Dziękuję.

Kinga Walczak w rozmowie z Martyną W. red.
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Dzień Babci i Dziadka
Dlaczego kochasz swoją Babcię
i Dziadka ? (SONDA)

Liliana: Bo dają pieniądze są dla mnie mili, babcia
gotuje pyszne obiady i piecze ciasta, dziadek w
wakacje zawozi mnie nad jezioro.
Maja: Bo są mili i zawsze pomagają.
Ola: Za wszystko.
Natalia: Kocham ich, bo są mili.
Maja: Bo zawsze są przy mnie i mnie wspierają.
Kasia: Bo mnie szanują i kochają.
Kinga: Kocham swoich dziadków za: cierpliwość,
miłość, pomoc, szacunek, odbieranie i przywożenie do
szkoły muzycznej.
Martyna: Bo to moja rodzinka :-)

Sondę przeprowadziła Martyna Wawrzyniak, kl. 6

Dzień Babci i Dziadka w
Przedszkolu
Przedszkolaki z ZE nr 5 - "Sówki" i "Wróbelki"
obchodziły hucznie święto Babci i Dziadka. Z tej okazji
dzieci spotkały się ze swoimi babciami i dziadkami w
sali wiejskiej, gdzie przedszkolaki zaprezentowały swój
program artystyczny. Wszyscy byli bardzo zadowoleni
i uśmiechnięci oraz świetnie się przy słodkim
poczęstunku i kawie.

Red.

Przedszkolami - słodziaki

Kochane Babcie

Babciu, doga Babciu...

Red.

Red.

Red.
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Bal Karnawałowy
klas I – III

Taniec z balonikiem, lepienie bałwana z papieru
toaletowego i bitwa na papierowe śnieżki - to tylko
część atrakcji, które spotkały dzieci na tegorocznym
balu karnawałowym klas: I-III. 
Nie zabrakło także doskonałej zabawy i wymyślnych
kostiumów. Na balu można było spotkać czarownice,
księżniczki, piratów i kowbojów, a nawet Spider-Mana
czy bohatera z Minecrafta. 
Całość zakończył specjalnie przygotowany pokaz
baniek mydlanych.
Zabawa obyła się w świetlicy wiejskiej w Ochli 23
stycznia.

Red.

Piratki-kamratki

Zdjęcie pamiątkowe

Bałwanki

Piernikowe warsztaty w
przedszkolu

18 stycznia, w naszym przedszkolu odbyły się
warsztaty cukiernicze. Dzieci z grupy "Wróbelków" z
ogromnym zapałem i zaangażowaniem dekorowały
serca z piernika dla babć i dziadków. Prace wyszły
przepiękne.

Mniam, mniam

red.

red.

red.

red.
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Kulturka

"Cudowny Chłopak"
Film pt. "Cudowny chłopak" prezentuje nam świetną
historię, jednak jego największa siła tkwi właśnie w 
postaciach, z którymi się utożsamiamy. Każdy z
bohaterów swoimi decyzjami i zachowaniem sprawia,
że nie sposób im nie kibicować. Twórcy ukazali nam
bardzo dobrą siatkę relacji pomiędzy poszczególnymi
postaciami, których ilość nie powoduje chaosu w
opowieści, a buduje naprawdę spójną narrację.
Reżyser obrazu w bardzo przystępny dla odbiorców
sposób podejmuje ważne społeczne tematy, takie jak
odrzucenie przez środowisko i przemoc psychiczna,
samotność czy wartość prawdziwej przyjaźni. Dzięki
temu widz wczuwa się w prezentowaną historię już od
pierwszej minuty. Jednak przede wszystkim Stephen
Chobsky w swojej produkcji ogromnie wzrusza, dając
równocześnie pozytywną energię do życia. Nie tylko
przez tematykę, ale także dzięki bohaterom, którzy
mimo ciężkiego bagażu trosk nadal potrafią czerpać
radość z każdej chwili.
"Cudowny chłopak" to film, który wywołał w nas wiele
pozytywnych emocji. Jest to opowieść, którą z
pewnością warto zobaczyć. Po obejrzeniu tego filmu
zmieniłyśmy nastawienie do ludzi wyglądających
inaczej, niż wszyscy.  Zachęcamy was do obejrzenia
tej produkcji. 

Julia Zawrotniak, Kornelia Przybyła - kl. 7

"Cudowny chłopak"

"It"
Film pt. "It" został oparty na książce Stephena Kinga.
Reżyserem był  Andy Muschiettii. Film powstał w
oparciu o scenariusz  Chase’a Palmera,  Cary’ego
Fukunagi i Gary’ego Daubermana. Premiera odbyła się
8 września 2017 r. Powieść opowiada o 7 przyjaciołach
z miasta Derry, w stanie Maine. Kiedy w mieście
powoli zaczęły znikać dzieci, a poczwary nawiedzać
przyjaciół, uznali oni, że sprawę trzeba wziąć we
własne ręce. Najpierw Stanleya nawiedziła poczwara z
obrazu, następnie reszta była nawiedzana. Pennywise
Tańczący Clown (TO) zamieniał się w każdą z tych
postaci i straszył nastolatków. Przyjaciele odkryli, że
Pennywise karmi się strachem dzieci i wraca co 27 lat.
Zabili go, ale on jeszcze wróci... 
Każda z postaci ma własną historię. Radzę pamiętać,
że "It" to horror/dreszczowiec. Moim zdaniem film jest
jednocześnie zabawny i przerażający. Nie oglądajcie
go przed ukończeniem 12 roku życia. Starszym
nastolatkom polecam tę produkcję. Film ma bardzo
drastyczny i dramatyczny nastrój, a w tego typu
produkcjach jest to bardziej interesujące i przyciąga
więcej oglądających. Z tego co wiem, za rok będzie
kolejna część filmu, na co czekam z niecierpliwością. 

Liliana Nazarenko - kl. 6

"It"

Filmweb

Filmweb
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KONKURS
RECYTATORSKI
Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w Szkolnym
Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 13 marca
2018 r.
Zgłoszenia do 9 marca przyjmują Panie: Anna
Urbańska (klasy I-III) i Małgorzata Olichwer (kl. IV -
VII).
Szczegóły znajdziesz na plakacie oraz stronie
internetowej szkoły: https://ze5zgora.edupage.org/

.

Konkurs ZUCH 
dla klas I-III
Na konkurs ZUCH w zasadzie składają się dwa
konkursy, które zostaną przeprowadzone w naszej
szkole w następujących dniach:
01-03-2018 r. konkurs Zuch (test zintegrowany)
02-03-2018 r. konkurs  Zuch z języka angielskiego
Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązywaniu
przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu
zróżnicowanego w zależności od klasy. Testy
konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności
i w związku z tym każdy uczeń ma szansę
sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe
mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych
odpowiedzi.
OPŁATY
Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie
wpłaca 8,50 zł
UWAGA! Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w
jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch
konkursach ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie.
Każdy konkurs, tj. Zuch oraz Zuch z języka
angielskiego, rozliczany jest oddzielnie.
Termin zgłoszenia dziecka do konkursu i wpłaty do 02
lutego 2018 r. u wychowawcy klasy.

Montaż mBota na informatycemBot prawie gotowy

red.

red.red.
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SUKCESY NASZYCH
UCZNIÓW
Uczennice klasy III a: Alicja Gładysz, Magda
Marczenia, Oliwia Paszek i Julia Szpera otrzymały
wyróżnienie w konkursie plastycznym "Śmieci nie giną
w piecu - one wracają do nas przez komin ...".
GRATULUJEMY !!!
Konkurs zorganizował Urząd Miasta Zielona Góra,
natomiast koordynatorem etapu szkolnego była p.
Anna Urbańska.

Julia, Oliwia, Magda i Ala

Wręczenie nagród

Chór Piccolo w koncercie kolęd w Peitz

Piccolo w Peitz

Chórzyści na warsztatach w Słubicach

red.

red.

red.

red.

red.
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KARNAWAŁOWE KULKI
CZEKOLADOWE

Składniki
•   1/2 kostki margaryny  
•   2 łyżki kakao
•   2 paczki herbatników
•   2/3 szklanki cukru pudru
•   olejek migdałowy, rumowy itp...
•   rodzynki
•   wiórki kokosowe
Etapy przygotowania
1. Herbatniki skrusz na miazgę
2. Utrzyj margarynę z cukrem pudrem i dodaj
herbatniki, kakao, rodzynki i olejek.
3. Dokładnie utrzyj i wymieszaj.
4. Wstaw na 25 min do lodówki
5. Kiedy masa stwardnieje, formuj kulki wielkości
orzecha włoskiego (lub mniejsze) i obtocz w wiórkach.
6. Wstaw do lodówki a potem podaj na stół. Najlepsze
prosto z lodówki. 
Smacznego!
Poleca Martyna Wawrzyniak - kl. 6

M. Wawrzyniak

REDAKCJA
„Szalonej Piąteczki”

Sara Prodous, kl. 2
Mateusz Kwiatkowski, kl. 2
Liliana Nazarenko, kl. 6
Martyna Wawrzyniak, kl. 6
Paweł Moczulski, kl. 7
Julia Zawrotniak, kl. 7
Red. nacz. – Anna Urbańska

ZOSTAŃ
DZIENNIKARZEM
"SZALONEJ PIĄTECZKI"!

Jeśli chcesz dołączyć do naszej
redakcji, przyjdź na spotkanie lub
skontaktuj się z nami!

KONTAKT

szalonapiateczka@gmail.com

Uwaga! Zmiana terminu spotkań 
Koła Dziennikarskiego:

Wtorek, godz. 7.55 (lekcja "0),
s. 15

Ferie zimowe 2018

.

Ferie za pasem
Nareszcie!!! Już od poniedziałku, 12 lutego rozpoczną
się długo oczekiwane Ferie Zimowe.
Jesteśmy ciekawi, jak je spędzicie? Być może część
z Was skorzysta z propozycji zajęć, które będą
zorganizowane w szkole, niektórzy wyjadą w góry lub
w inne ciekawe miejsca.
Piszcie do nas o tym, co porabiacie i przysyłajcie
zdjęcia na adres naszej redakcji:
szlonapiateczka@gmail.com.
Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w następnym
numerze "Szalonej Piąteczki", a ich autorów
nagrodzimy sodką niespodzianką :-)

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy
bezpiecznych ferii i wspanialej zabawy !!!

Redakcja

red.

red.

red.
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