
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Edukacyjny nr 5 w
Zielonej Górze
Szkolna 1
66-006, Ochla

Numer 4 03/18

WESOŁYCH ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH !!!

Wesołych Świąt !

                                       Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
                                Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek... 
                                 Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
                                    Bogatego zająca i kurczaczków puszystych. 
                                     Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,
                         Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!                           
          
                                                     Wszystkim Czytelnikom                                         
                                                      Wesołych Świąt  życzy
                                                Redakcja "Szalonej Piąteczki"                                          

.
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SUKCESY NASZYCH
UCZNIÓW

.

Diecezjalny Konkurs
Wiedzy Biblijnej dla klas
IV-VI
Co to jest Dekapol? Co oznacza imię Emmanuel?,
przypowieści, cytaty i inne ważne szczegóły musieli
znać uczniowie w rejonowym Konkursie Biblijnym,
który odbył się 15 marca w Szkole Katolickiej w
Zielonej Górze. Naszą szkołę dzielnie i do końca
reprezentowali Mikołaj Synowiec z kl. IV a i Norbert
Gładysz z klasy V. Serdecznie gratulujemy!!!
Zapraszamy za rok do wzięcia udziału w kolejnej
edycji.

.

. .

red.red.

red. red.
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GRATULUJEMY!

SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI
Konkurs Recytatorski w naszej szkole odbył się 13
marca.
Uczniowie zaprezentowali ciekawe i zabawne
wierszyki. Wybór mistrza recytacji okazał się być
niezwykle trudny. Wszystkie wystąpienia wypadły
bardzo interesująco.
Ostatecznie w konkursie klas I-III zwyciężyli:
1. miejsce - Karolina Fryziak (kl. IIIb)
2. miejsce - Julia Kaniowska (kl. IIIa)
3. miejsce - Daniel Mroczkowski (kl. Ia). 
Natomiast wyróżnienia przyznano: Szymonowi
Walczakowi (kl. Ib), Oliwii Paczesnej (kl. II) i Maciejowi
Pawłowskiemu (kl. IIIb).

Miejski Konkurs Recytatorski  odbędzie się 10 i 11
kwietnia 2018 r.

W kategorii klas IV-VIII naszą szkołę w Miejskim
Konkursie Recytatorskim reprezentować będą: 
Julia Grabowska, Dagmara Zawrotniak oraz
Katarzyna Zawrotniak.

Ponadto jury szkolnego konkursu recytatorskiego kl.
IV-VII postanowiło wyróżnić recytację Martyny Miśty,
Maliny Sikory i Wiktorii Małczak.

Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za
rok.

Konkurs klas 4-7

Konkurs klas 1-3

Karolina Fryziak

Julia Kaniowska

red.

red.

.

.
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 WITAMY WIOSNĘ !!!

Wiosna !!!
W naszej szkole Pierwszy Dzień Wiosny
odbył się 22 marca.

Najlepszą atrakcją dla uczniów była przemiana 
w nauczycieli. Uczniowie klasy 7 poprowadzili lekcje z
młodszymi uczniami.
Wcześniej wszystkie klasy wylosowały kolor, w który
musiały się przebrać. W tych strojach uczniowie
uczestniczyli w paradzie z marzannami.
Na boisku szkolnym zorganizowano pokaz kukieł, a
następnie klasy zaprezentowały przygotowane
wcześniej wiersze i piosenki, zwiastujące definitywne
zakończenie zimy. 
 
 
Paweł Moczulski - kl. 7

Pierwszy Dzień Wiosny

"Nowa Pani III A"

red.

red.
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WIOSNA

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny 2018 wypada
20.03, za to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny
wypada 21.03 2018. Jednak nie zawsze tak będzie. Z
biegiem lat pierwszy dzień wiosny wypada trochę
wcześniej, ale nie ma czym się przejmować. Mocne
przesunięcie daty 1. dnia wiosny nastąpi dopiero w
2048 roku. Wtedy pierwszy dzień wiosny wypadnie
18.03. Z kolei w 2102 roku pierwszy wiosny nastąpi już
13.03.
Miejmy nadzieję, że wiosna 2018 uderzy z całej siły i
szybko zrobi się ciepło!

Alicja Gładysz - kl. 3 A

KONKURS !!!

Ogłaszamy konkurs na wiersz lub piosenkę o wiośnie.
Autorów najlepszych utworów nagrodzimy zestawami
gadżetów oraz dyplomem, a wiersze i piosenki
opublikujemy w gazetce szkolnej "Szalona Piąteczka".

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia !!!

Piszcie na adres e-mail: szalonapiateczka@gmail.com

- Redakcja

Piosenka
"WIOSNA JUŻ
NADCHODZI"

Julia Kaniowska i Alicja Gładysz
- kl. 3 A

1. W marcu jak w garncu, nadchodzi wiosna.
Przylatują bociany, nasza mina jest radosna.

Ref. Wiosna, wiosna, wiosna już nadchodzi.
Ptaki śpiewają, jaskółki tańczą,
słońce wcześnie wschodzi.

2. Zima już się kończy, a wiosna zaczyna.
Robi się ciepło, na twarzy wychodzi wesoła mina.

Ref. Wiosna, wiosna, wiosna już nadchodzi.
Ptaki śpiewają, jaskółki tańczą,
słońce wcześnie wschodzi.

Złota klasa 2

Nasze "piękne" marzanny

.

red.
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 WYCIECZKA DO RADIA ZACHÓD

Z kółkiem dziennikarskim pojechaliśmy do redakcji
Radia Zachód 16 marca 2018 r.  Radio Zachód istnieje
od 65 lat. Redaktor Leszek Michalski nagrał nas, gdy 
przeprowadzaliśmy wywiad z gośćmi w studiu. Jedna
osoba zadawała pytania, a pozostałe odpowiadały.
Później realizator w reżyserce zmontował nagranie. W
trakcje wycieczki dowiedzieliśmy się, czym jest 
audycja radiowa. Jest to samodzielny program lub
odcinek programu (program muzyczny, reportaż,
słuchowisko, koncert radiowy, program
publicystyczny, serwis informacyjny i inne.)   Byliśmy
także w archiwum Radia, gdzie zobaczyliśmy, jak
kiedyś słuchano muzyki z taśm, odtwarzanych z
magnetofonów. Tam dowiedzieliśmy się również, że
Radio zakupuje tzw. efekty dźwiękowe, np. szum
drzew, morza itp. Najciekawszym punktem wycieczki
była wizyta w studio Radia Zielona Góra, gdzie
redaktor Damian Muńko prowadził z nami rozmowę
''na żywo''. Odwiedziliśmy także newsroom. Tam w
tajniki dziennikarstwa radiowego wprowadziła nas red.
Marta Czechowska. Wycieczka była ciekawa,
mogliśmy się dużo dowiedzieć.

Martyna Wawrzyniak - kl. 6

Wejście "na żywo"

W studio Radia Zielona Góra

Montaż dźwięku

red.

red.

red.
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Dzień Kobiet
Dzień kobiet - coroczne święto, obchodzone 8 marca od 1910 roku.
Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku,
ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i
strajkach w Nowym Jorku. 

Alicja Gładysz, kl. 3 A

Super Kobietki klasy III B

Wybory Super Kobietki w klasie II

Super Kobietki w klasach Ired.

Red.

red.
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Przepisy na domowe
maseczki i płukanki do
włosów
Jak wzmocnić włosy?
Włosy z różnych powodów tracą blask, stają się
matowe i łamliwe. Czasami zależy to od problemów
zdrowotnych, a czasami jest to wynikiem złej
pielęgnacji włosów. Jeśli fryzura zaczyna przypominać
stracha na wróble, włosy elektryzują się, a kolor
blaknie, zastosuj jedną z maseczek regenerujących.
Wystarczy raz w tygodniu nałożyć na włosy odżywczą
maseczkę lub wypłukać je porządnie płukanką.
Szybko zauważysz, że domowe maseczki nie
odbiegają działaniem od popularnych odżywek.

Przepis na maseczkę regenerującą włosy

Składniki:
2 żółtka,
2 łyżki oliwy z oliwek lub 1 buteleczka olejku
rycynowego,
sok z połówki cytryny,
przezroczysta folia spożywcza,
ręcznik.

Bądź piękna na wiosnę!

Sposób przygotowania: Jeśli masz długie włosy,
użyj podwójnej ilości składników, poza cytryną.
Wymieszaj wszystkie składniki i nałóż je na suche
rozczesane włosy, a następnie przykryj folią
spożywczą i ręcznikiem lub po prostu załóż wełnianą
czapkę. Maskę pozostaw na włosach na około pół
godziny, ale jeśli masz możliwość, pozwól składnikom
zadziałać przez kilka godzin, a następnie spłucz włosy
ciepłą wodą i umyj zwykłym szamponem.

Przepis na maseczkę nawilżająco -
odżywczą

Składniki:
jedno dojrzałe obrane awokado,
przezroczysta folia spożywcza,
ręcznik.

Sposób przygotowania: Oddziel owoc od pestki i
rozgnieć widelcem lub rozdrobnij malakserem. Nałóż
papkę na głowę i wmasuj ją w skórę oraz włosy.
Przykryj głowę folią i ręcznikiem. Po 40 minutach
spłucz włosy bardzo dokładnie i umyj je szamponem.

Martyna Wawrzyniak - kl. 6

Źródło: Tumblr



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 4 03/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szalona Piąteczka

KULTURKA

Nela mała reporterka

"Nela na 3 kontynentach.
Podróże w nieznane".
Ta książka opowiada o rożnych przygodach i
zwierzętach. Nela zwiedza wiele krajów i w czasie
swoich podróży robi zdjęcia. W tej książce Nela
oprowadza nas po trzech kontynentach: Afryce, Azji i
Ameryce Południowej. Chciałabym polecić Wam tę
książkę, ponieważ jej autorka opisuje ciekawe
przygody, opowiada o nieznanych krajach i
fascynujących zwierzętach.
Tę pozycję można wypożyczyć w naszej Bibliotece
Szkolnej.

Sara Prodous - kl. 2

Okładka książki

WKRÓTCE W KINACH

"Piotruś Królik"
Złośliwy, niepokorny i ciekawski Piotruś Królik to
postać wyjątkowa. W komedii „Piotruś Królik” wojna
tytułowego bohatera z panem McGregorem (Domhnall
Gleeson) przechodzi na zupełnie nowy poziom – być
może najwyższy z możliwych. Walka toczy się,
oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana McGregora
oraz o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki
(Rose Byrne).

Premiera: 13 kwietnia 2018 r.

"Piotruś Królik"

Red.

źródło: Filmweb
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SPORT

Wokół pingpongowych
stołów !
W sobotę 10 marca odbył się kolejny turniej w ramach
Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. Wystartowało w
nim troje uczniów ZE nr 5. W kategorii żaków
zwyciężył Kacper Buda, a w żaczkach 8 miejsce
zajęła Dagmara Zawrotniak. W kategorii młodzików 2
miejsce zajął Maksymilian Buda.

W środę 21.03 na hali sportowej WOSiR Drzonków
odbył się finał wojewódzki XII Memoriału Andrzeja
Grubby w tenisie stołowym. W gronie 10 drużyn nasz
zespół zajął 7 miejsce. Skład naszej szkoły:
Maksymilian i Kacper Buda oraz Jakub Styra.

.

.

.

.red.

red.

red.

red.
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"Zielona szkoła" klasy 6

Od 5 do 9 marca tego roku klasa 6 uczestniczyła w
"Zielonej Szkole" w Bardzie Śląskim. 5 marca
dojechaliśmy na miejsce, zjedliśmy obiad, po czym
pojechaliśmy do Kopalni Złota. Wróciliśmy na kolację,
po której rozlokowaliśmy się w pokojach. Następnego
dnia zwiedzaliśmy Bazylikę Mniejszą Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny, a następnie udaliśmy się do
ruchomej szopki. Do ośrodka wróciliśmy na obiad, po
którym mieliśmy czas na odpoczynek. O godzinie 16
wyszliśmy na spacer i dowiedzieliśmy się ciekawych
rzeczy o Zaporze Wodnej. W środę wspinaliśmy się na
Górę Bardzką, na której znajduje się Biały Krzyż.
Zanim wybraliśmy się na wędrówkę po Górze
Bardzkiej, pisaliśmy pocztówki do rodziców. Po kolacji
odbyła się dyskoteka, podczas której z najaktywniej
bawiły się dziewczyny, a chłopcy tylko grali na
telefonach. Nazajutrz, 8 marca, pojechaliśmy na
całodniową wycieczkę po okolicach Barda i Ziemi
Kłodzkiej. Wróciliśmy dopiero na kolację. Po zjedzeniu
posiłku malowaliśmy odlewy gipsowe, które w piątek
mieliśmy zabrać do domu. Gdy wróciliśmy na piętro,
chłopcy z naszej klasy złożyli dziewczynom życzenia
z okazji Dnia Kobiet. Mieliśmy mieć wieczór filmowy,
ale chłopcy zgodzili się na kolejną  dyskotekę.
Podczas tej imprezy chłopacy tańczyli i bawili się, a nie
tak, jak poprzednio. Ostatniego dnia, czyli 9 marca,
zjedliśmy śniadanie, po którym odebraliśmy nasze
odlewy gipsowe. Zanim opuściliśmy ośrodek, każdy
dostał po batoniku za współpracę z przewodnikiem.
Osobą, która pilnowała kluczy do szatni i piętra, czuli
klucznikiem, byłam ja :-) Pożegnaliśmy się z
przewodnikami i odjechaliśmy pociągiem.

Liliana Nazarenko - klasa 6

.

.

.

red.

.

.
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Szkolny Chór "PICCOLO" we
Frankfurcie nad Odrą.

KANGUR
MATEMATYCZNY

.

.

..

.

.

.

.
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ROZMAITOŚCI

REDAKCJA
„Szalonej Piąteczki”

Sara Prodous, kl. 2
Mateusz Kwiatkowski, kl. 2
Julia Szpera, kl. 3a
Magda Marczenia, kl. 3a
Oliwia Paszek, kl. 3a
Julia Kaniowska, kl. 3a

Alicja Gładysz, kl. 3a
Liliana Nazarenko, kl. 6
Martyna Wawrzyniak, kl. 6
Paweł Moczulski, kl. 7

Red. nacz. – Anna Urbańska

KONTAKT
szalonapiateczka@gmail.com

Spotkania Koła Dziennikarskiego
- wtorek, godz. 8:00, s. 15 (kl. 4-7)
- piątek, godz. 12:35, biblioteka
(kl. 2-3)

.

.

Dzień Nowych Technologii
w naszej szkole
21 marca 2018 r.

Puzzle, guizy, zadania interaktywne, programowanie w
Scratchu, programowanie robotów (mBlock) czy
Scottie Go! – każdy znalazł coś dla siebie.

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Klasa 7 na warsztatach z p. Mirosławą Kanar ze
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
"Dalej Razem". 
Czym jest autyzm, co jest charakterystyczne w
funkcjonowaniu osób z tym zaburzeniem i dlaczego
one są tak wyjątkowe? - Podczas warsztatów
uczniowie "na własnej skórze" mogli poczuć namiastkę
trudności, z którymi spotykają się na co dzień osoby z
autyzmem.

.

.

.

. .

.
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