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Wywiad z Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 5,
Panią Małgorzatą Klinowską

Dyrektor M. Klinowska w rozmowie z Martyną W.

Martyna: Jak to jest być dyrektorem szkoły?
Dyrektor ZE nr 5, Pani M. Klinowska : Na pewno stoi
przede mną dużo zadań. Z tyłu głowy mam zawsze
uczniów i chcę, żeby czuli się dobrze w tej szkole. Tak
organizuję pracę swoją i pracowników szkoły, żeby te
cele, które sobie stawiam, były jak najefektywniej
osiągane.

M.: Jak wygląda praca dyrektora na co dzień?
Dyrektor: Przychodzę do szkoły i najpierw
sprawdzam, jakie mam zadania na ten dzień do
wykonania. Po kolei zajmuję się realizacją tych zadań.
W trakcie oczywiście jest dużo dodatkowych rzeczy,
kiedy ktoś przychodzi, prosi o pomoc, o wyjaśnienie,
itp. Pracę kończę około 15.00 i wracam do domu.

M.: Jak postępują prace przy budowie sali
gimnastycznej?
Dyrektor:  Budowa sali gimnastycznej, jak sama
zauważyłaś, idzie do przodu i jest daleko posunięta.
Czekamy na to, żeby 1. września sala została w
terminie oddana i żebyście mogli od przyszłego roku w
niej ćwiczyć.

M.: Jakie ma Pani plany dalszego rozwoju naszej
szkoły?
Dyrektor: Mam dwa marzenia. Przede wszystkim
marzę o tym, żeby rozbudować szkołę, abyśmy mieli
więcej miejsca i przestrzeń do nauki. Żeby wyposażyć
sale przedmiotowe w niezbędne pomoce dydaktyczne.
A moim drugim marzeniem jest to, żeby uczniowie
mieli chęci do nauki i osiągali wysokie wyniki. 

M.: Na pewno czytelnicy nasze gazetki są
zainteresowani Panią jako osobą, nie tylko dyrektorem.
Czy mogę zapytać, jakie ma Pani zainteresowania?
Dyrektor: Bardzo lubię czytać książki wszelkiego
rodzaju, tylko w ostatnim czasie czekam na urlop,
żeby usiąść i poczytać. Dużo czasu zajmuje mi też
sport. Uprawiam wspinaczkę, pływam, po prostu
uwielbiam aktywnie spędzać czas, także w gronie
najbliższych przyjaciół.
M. : Jakie książki Pani najbardziej lubi czytać?
Dyrektor: Lubię książki obyczajowo-historyczne  oraz
biografie.
                                  ciąg dalszy na następnej stronie

Red.
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ciąg dalszy

M. : Jak Pani spędza czas wolny?
Dyrektor: To się pokrywa z moimi zainteresowaniami.
Jeśli mam czas wolny, to czytam, albo spędzam go z
moimi dziećmi. No i oczywiście zajmuję się sportem,
mam zajęcia ze wspinaczki i chodzę na basen.

M. : Jakie są Pani ulubione dania?
Dyrektor: Jestem człowiekiem, który lubi jeść. Chętnie
próbuję nowych smaków. Trudno powiedzieć co
najbardziej lubię, bo wszystko mi smakuje. Choć
bardziej lubię smaki wytrawne, niż słodkie. Moje
ulubione potrawy to sushi oraz dania rybno-warzywne.

M.: Jak widać przed dyrektorem szkoły stoi dużo
wyzwań. Czego w imieniu redakcji gazetki szkolnej
możemy Pani życzyć?
Dyrektor: Tego, żeby udało się osiągnąć chociaż w 90
procentach te cele, które sobie postawiłam oraz żeby
wszyscy mogli być zadowoleni ze szkoły, jaką mamy.

M.: W taki razie tego właśnie Pani życzymy!
Dyrektor: Dziękuję!

Z Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 5 w Zielonej
Górze, Panią Małgorzatą Klinowską rozmawiała
Martyna Wawrzyniak, kl. VI.

''Książki
wyginęły?''(reportaż)

Czy dzisiaj młodzież czyta mniej niż kiedyś? Czy
książki zostały wyparte przez internet i
gry komputerowe? Czy po lekturę sięga się z
przymusem? A może jest zupełnie inaczej?
Być może właśnie teraz książka przeżywa swój
renesans?
Postanowiłyśmy sprawdzić, jak sytuacja w tej
sprawie wygląda wśród uczniów naszej
szkoły.

Zapytałyśmy kilku kolegów i koleżanki z klas V-VII o
ich stosunek do książek.
Strona przeciwna czytaniu książek uważa, że nie lubi
czytać, bo książki są nudne lub woli
zająć się ciekawszymi rzeczami.
Maja: - Nie lubię czytać, bo nie.
Martyna: - Nie czytam książek, bo są nudne.
Natalia - Nie chce mi się.
- To najczęstsze odpowiedzi, jakie usłyszałyśmy
pytając o powód nieczytania książek.
Trudno było nam zrozumieć, jak można twierdzić, że
książka jest nudna, skoro się jej jeszcze
nie przeczytało. W takiej sytuacji nasi rozmówcy
okazywali wyraźne zmieszanie. Próbując
wybrnąć wymyślali naprędce:
Martyna:- Czytam recenzję na okładce i wtedy
podejmuję decyzję czy książka jest ciekawa
lub nie.
Co ciekawe, te same osoby zapytane o to, czy choć
raz zdarzyło im się trafić na interesującą
książkę odpowiadały, że tak. Wśród tytułów pojawiły
się m.in. pozycje ''Harry Potter'' i
''Miasto kości''. Na szczęście w naszej szkole znalazło
się także kilku zdecydowanych fanów książek. Ci
jako najczęstszy powód sięgania po książkę
wskazywali autentyczną sympatię do czytania.
Martyna: - Czytam, bo lubię. Niektórzy wskazywali
także na inne argumenty.
Kasia: - Książki pozwalają mi na rozwój intelektualny
wzbogacają moje słownictwo.

ciąg dalszy na następnej stronie
. .
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Wiosenne kwiaty

ciąg dalszy

Lila: - Czytam książki bo są ciekawe i rozwijają
wyobraźnię. Niektóre książki są tak
interesujące, że czuję się, jak bym oglądała
interpretację filmową. Zdarzyło mi się że jedną
książkę przeczytałam w 8 godzin. Tak bardzo mnie
pochłonęła. Gdybym miała przeczytać
lekturę szkolną w tak krótkim czasie, to bym jej nie
przeczytała, bo byłoby to z mojej strony
wymuszone.
- Takie odpowiedzi usłyszałyśmy od zwolenników
czytania.
Postanowiłyśmy przyjrzeć się sprawie szerzej i
poprosiłyśmy o opinię panią bibliotekarkę ze
szkolnej biblioteki. Zapytałyśmy ją o to jak dużo
książek czytają uczniowie naszej szkoły?
Zdaniem pani Danuty Iwańskiej najwięcej czytają
dzieci z klas 1-3, a uczniowie starszych
klas głównie lektury.
Chciałyśmy wiedzieć także, czy uczniowie czytają
mniej niż kiedyś. Zdaniem pani
bibliotekarki ta sytuacja nie zmieniła się z biegiem
czasu. Okazało się także, że inne książki
cieszą się większym zainteresowaniem wśród
młodszych, a inne wśród starszych uczniów.
Pani D. Iwańska: - Starsi czytają przygodowe i
fantastyczne, a młodsi bajki i komiksy. Poza
tym młodsi częściej wypożyczają nie tylko lektury.
Przekonałyśmy się, że mimo rozwoju internetu,
wszelkich nowintek technologicznych, na
szczęście miłość do książek wciąż nie wygasła, a
dzieci i młodzież nadal można zobaczyć w
książką na kolanach.

Martyna Wawrzyniak, kl.6
Lilianna Nazarenko, kl.6

.

Przebiśnieg

Pierwszy wiosenny kwiat to przebiśnieg. Nazwa
pochodzi od przebijania śniegu. Przebiśnieg pojawia
się w pierwszych dniach wiosny, kiedy śnieg topnieje i
jest jego bardzo mało. Przebiśnieg ma: płatki białe,
główkę, która jest opuszczona w dół jakby był smutny,
długą łodygę i krótkie liście. NIE WOLNO GO
ZRYWAĆ!  Jest pod ochroną.

Żonkil

Zakwita na wiosnę, jest żółty, można znaleźć go w
ogrodzie. Jest piękny. Środek ma pomarańczowy, 6
żółtych płatków, długie liście i łodygi. Żonkil ma w
środku łodygi taki płyn przypominający mleko, ale tego
mleka się nie pije :-)

Julia Kaniowska - kl. III a

. .

.

. .
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Majowe
Święta
1 maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy.
2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi
Rzeczypospolitej Polski, natomiast 3 maja upamiętnia
wprowadzenie w Polsce pierwszej konstytucji - w 1791
roku, zwanej Konstytucją 3. Maja.

Alicja Gładysz - kl. III a

.

Boże Ciało

Zielone Świątki

.

Zielone Świątki - umajone okna

Święto Bożego Ciała obchodzone jest w kościele
katolickim zazwyczaj w czerwcu (w tym roku święto
obchodziliśmy 31 maja) i ma bogata tradycję. Jego
oficjalna nazwa brzmi: Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej. Tego dnia w całym kraju ulicami
miast przechodzą procesje.

Julia Kaniowska - kl. III a

Zielone Świątki – to ludowa nazwa uroczystości
zesłania Ducha Świętego. Ponieważ święto to
obchodzi się, kiedy wiosna jest już w pełni, w
tradycyjnej kulturze było ono związane z obrzędami
dotyczącymi uprawy ziemi. Ten dzień to pożegnanie
wiosny i powitanie lata. Kiedyś palono ogniska jako
symbol słońca, a potem znak Ducha Świętego, który
zstąpił na Apostołów Jezusa Chrystusa pod postacią
języków ognia. Ubierano wówczas domy gałązkami
drzew, tak samo przyozdabiano bramy, furtki, płoty, a
nawet studnie. To dekorowanie nazywa się „majeniem”
i jest jeszcze żywym zwyczajem w wielu miejscach
Polski.

Julia Kaniowska - kl. III a

.

.

.
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Dzień
Ziemi
22 kwietnia obchodzimy Dzień
Ziemi.
Jak dbać o naszą planetę? Oto
kilka przydatnych porad:

Trzeba dokładnie zakręcać kran,
zamykać szczelnie okna zimą,
wyłączać telewizory, konsole do
gry, lampy i inne urządzenia
elektryczne, których akurat nie
używamy.
Warto także przemieszczać się
pieszo i rowerem, zamiast
samochodem. Ograniczajmy także
zużycie środków chemicznych. Nie
marnujmy jedzenia i pilnujmy, by
się nie psuło.
Pamiętajmy także, że zostawianie
w lesie śmieci jest bardzo
szkodliwe dla środowiska
naturalnego.

Alicja Gładysz - kl. III a

Tak klasy IIIa i IIIb świętowały Dzień Ziemi!
Z tej okazji każdy uczeń nadał "drugie życie" plastikowej butelce, które
posłużyły nam za doniczki. Posadziliśmy w nich sadzonki kwiatów. Butelki
zdobią płot przy głównym wejściu do szkoły.

.

Dzień Ziemi w klasach pierwszych
26 kwietnia pierwszaki wspólnie obchodziły Dzień Ziemi. Była to
doskonała okazja, aby zastanowić się i porozmawiać o działaniach, które
służą ekologii. Nie obyło się bez ciekawych zabaw, zadań i konkursów.
Klasy 1a i 1b stanęły do rywalizacji w konkursie wiedzy na temat ochrony
przyrody. Rozgrywki rozpoczęły się quizem wiedzy dotyczącym planety
Ziemi i ekologii. Następnie dziewczynki z obu klas dzielnie walczyły o
punkty w konkurencji "rzut do celu". Trzecia zabawa wywołała wśród
dzieci prawdziwy zachwyt i maksimum zaangażowania. Klasy wybrały
przedstawicieli - z klasy 1a: Adama J., natomiast z klasy 1b: Wiktora G..
Chłopcy nie wiedzieli, jakie zadanie ich czeka..., a konkurencja była dla
całej klasy... Mianowicie, grupy miały stworzyć dla nich przebranie z
materiałów recyklingowych. Uczniowie spisali się na medal:) Każda z klas
zdobyła 7 punktów, został ogłoszony remis:) Zwieńczeniem całości było
stworzenie wspólnego plakatu pod hasłem: NASZE RĘCE CHRONIĄ
ZIEMIĘ.

. .. . .
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Dzień Patrona Szkoły
W czwartek, 24 maja świętowaliśmy Dzień Patrona
naszej szkoły. Na pierwszej lekcji złożono
symboliczne kwiaty pod tablicą pamiątkową
poświęconą Patronowi szkoły, Mjr. H. Sucharskiemu.
Na kolejnych dwóch lekcjach zorganizowano bieg o
puchar dyrektora szkoły. Rozstrzygnięto także
konkurs plastyczny dla klas I-III oraz konkurs
multimedialny dla klas IV-VII, których tematem była
postać Mjr. Henryka Sucharskiego - Patrona naszej
szkoły
W konkursie multimedialnym I miejsce zajął Wiktor Z.
z kl. VII, II miejsce ex-aequo zdobyli: Daria Z. z kl. V i
Mateusz M. z kl. VII, natomiast III miejsce przyznano
prezentacji uczniów z klasy V - Leonowi i Gracjanowi.
Zwycięska prezentacja poświęcona Majorowi
Henrykowi Sucharskiemu została wyświetlona w tym
dniu we wszystkich klasach.
Z kolei w konkursie plastycznym I miejsce zdobyła
praca wykonana przez uczniów z kl. II, II miejsce
powędrowało do kl. Ib, natomiast na III miejscu
znalazła się praca wykonana przez uczniów z kl. I a.
Jury zdecydowało także o przyznaniu wyróżnienia
uczniowi z kl. Ia, Grzegorzowi N. 
Prace zostały wyeksponowane na wystawie
zorganizowanej w holu szkoły.

Informacje zebrała Martyna W. - kl. VI
(źródło: www.ze5zgora.edupage.org)

.

Prezentacja Wiktora Z. z kl. 7

Praca kl. 2

..

red.

red.

.
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Sukcesy naszych kolegów
JAKUB KACPROWSKI z klasy IIIb zdobył
WYRÓŻNIENIE w XVI Miejskim Konkursie
Ortograficznym dla Trzecioklasistów o tytuł "Mistrza
ortografii" naszego miasta. Organizowany przez SP nr
14 w Zielonej Górze GRATULUJEMY!!!!

.

Międzyszkolny Konkurs „Jan
Paweł II- Prorok naszych
czasów”

23 kwietnia w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej
Górze odbyło się uroczyste wręczenie nagród w
Międzyszkolnym Konkursie „Jan Paweł II - Prorok
naszych czasów”. W kategorii klas 1-3 praca
plastyczna, Julia Kaniowska z klasy III a zajęła III
miejsce , w kategorii klas 4-6 kartka z kalendarza, I
miejsce zajęła Weronika Szczuka z klasy IV a oraz
Lena Mamet z klasy IV b. Serdecznie gratulujemy
koleżankom!

.

.

.

.

.

.

.
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Konkurs Recytatorski -
etap miejski

.

.

W miejskim etapie Dziecięcego i Młodzieżowego
Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas I-III nasza
szkołę reprezentowali: Karolina Fryziak, Julia
Kaniowska i Daniel Mroczkowski.

Natomist w kategorii uczniów klas IV-VIII z naszej
szkoły wzięły udział: Julia Grabowska, Dagmara
Zawrotniak oraz Katarzyna Zawrotniak. 
Konkurs miejski odbył się 10 marca w Hydrozagadce.

.

Nasza szkoła zajęła II miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie Świetlic dla
klas I-III, pt. "Po koleżeńsku i bezpiecznie
bawimy się w krainie Kolorowych
Dzieci"!!!! 
Konkurs odbył się 19 kwietnia w SP 11.
Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:
Weronika Fila, Wiktor Ganciarz, Daniel Mroczkowski i
Maciej Pawłowski.

.

.

.

.

.

.
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Mały Omnibus SPORT
Uczennice klasy II: Karolina Nowak i Sara Prodous
reprezentowały naszą szkołę w konkursie "Mały
Omnibus", który odbył się 22 maja w SP nr 21 w
Zielonej Górze.

W pojedynku drugoklasistów wzięło udział 10
zielonogórskich szkół. Uczniowie musieli zmierzyć się
ortografią i matematyką, rozwiązać test z wiedzy
ogólnej, wziąć udział w ringu matematyczno-
przyrodniczym oraz w konkurencji "Prawda czy fałsz".
Na koniec uczestnicy musieli pokonać przygotowany
przez organizatorów tor przeszkód.
Nasz zespół zajął 5. miejsce 

.

26 maja w ośrodku WOSIR Drzonków odbył się ostatni
turniej Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego
2017/2018. Naszą szkołę reprezentowali: Dagmara
Zawrotniak, Kacper Buda i Maksymilian Buda. W
końcowej klasyfikacji w kategorii żaków zwyciężył
Kacper Buda, w żaczkach Dagmara Zawrotniak była 6.
W kategorii młodzików Maksymilian Buda zajął drugie
miejsce�. GRATULACJE !!! ���

.

Liliana Nazarenko, kl. 6
Martyna Wawrzyniak, kl. 6

Red. nacz. – Anna Urbańska

REDAKCJA 
„Szalonej Piąteczki”

Sara Prodous, kl. II
Julia Szpera – kl. III a
Julia Kaniowska – kl. III a
Oliwia Paszek – kl. III a
Magda Marczenia – kl. III a
Alicja Gładysz – kl III a

KONTAKT

szalonapiateczka@gmail.com

Spotkania Koła Dziennikarskiego:

Wtorek, godz. 8.00, s. 15
Środa, godz. 12.35, biblioteka

Red. Red.
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