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W drugim numerze
m. in.:

Mikołaj

O mikołajkowych marzeniach

Odwiedziny podopiecznych w
klinice "Przylądek Nadziei"

"Zielony sklepik przyjaźni i
pomocy"

Głos z Zielonej Jadalni

Zielona Szkoła życzy wszystkim
dzieciom na świecie wesołych
świąt! Ho, ho! I marzy żebyście
byli grzeczni! Olivier Marchwiarz

Pierwszy numer
gazetki
Dnia 26 listopada
2018 r. Zielona
Szkoła wydała 1
gazetkę szkolną
„Głos Zielonej”.
Czasopismo
kosztowało
złotówkę, a dochód

był przeznaczony
na cele
charytatywne.
Tworzyła ją 4 klasa.
Sprzedało się
ponad 40 sztuk.
Dodatkowo gazetki
bezpłatnie otrzymali
Rodzice
Zerówkowiczów

z Zielonego
Przedszkola.
Gazetka będzie
ukazywała się co
miesiąc.
Marta Motyl

6 grudnia o 8.00 rano przyszłam do szkoły, a tam: choinka, wielkie pudło prezentów i świąteczna muzyka. To
Mikołajki! U nas w szkole wyglądało to tak. Każdy przygotowywał dla wylosowanej wcześniej osoby paczkę
świąteczną, którą następnie anonimowo włożył do magicznego pudełka. Uczniowie przebrali się zgodnie z
tematem konkursu na najciekawszy strój, pt.: ,,Mikołaj i jego współpracownicy”. Oczywiście był też
najważniejszy gość, Mikołaj, którego grał pan Bartosz, nasz nauczyciel. W czasie spotkania odbyły się różne
zabawy. Konkurs na przebranie wygrał Filip z klasy I za strój rockowego Mikołaja. Rozdawał prezenty
wszystkim dzieciom. Ten dzień to dla mnie frajda. To były moje pierwsze szkolne mikołajki.
Pola Kruszyńska

E.D.
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Ciekawostki o Bożym Narodzeniu

Boże Narodzenie uwielbiane jest przez duże i małe
dzieci, a także przez dorosłych. To święto jest
najpiękniejszym, a dla mnie również najważniejszym
dniem w roku kalendarzowym. Oczywiście obecnie
jakby ktoś nie wiedział, Mikołaj mieszka w Laponii. Na
pewno teraz wyobrażacie sobie staruszka z grubszym
brzuchem, ale pierwszy Mikołaj, który był biskupem
nie wyglądał tak, jak myślicie, to wszystko wymysły
ludzi.

Pierwsza sztuczna choinka powstała w Niemczech.
Drzewko było wykonane z barwnych gęsich piór. 

W Stanach Zjednoczonych co rok wysyłano 3 miliardy
kartek świątecznych.
Karolina Data

Wyróżnienie dla reportera
Wyróżnienie dla Karoliny Daty za zaangażowanie
oraz prężną twórczość dziennikarską.

Nasze mikołajkowe marzenia 
Każde dziecko wie, że święty Mikołaj istnieje. Przynosi prezenty
grzecznym dzieciom, a niegrzecznym rozdaje rózgi. U nas w Zielonej
Szkole wszyscy byliśmy bardzo grzeczni, no może prawie wszyscy.
Zapytałam, o czym uczniowie napisali w liście do świętego Mikołaja. Maja
marzyła o klockach lego, Mateusz i Alek chcieli pistolet Nerf-a, Natalia
zeszyt, Pola ubrania, Oliwia grę Dobble. Wiktoria pragnęła dostać kubek,
Ania zestaw do eksperymentów, Wiktoria zabawkę strusia, Kuba i Nathan
Iphone'a, Mateusz pociągi, a Karolina książkę. WESOŁYCH ŚWIĄT!
Marta Motyl
Nie wiem jak u was, ale u mnie 6 grudnia dostaję dużo słodyczy, worek
mandarynek i zabawkę. W tym roku dostałam nową wymarzoną grę
Dobble. Oliwia Wróblewska 

„Dziewczynka z zapałkami”
14 grudnia uczniowie klasy I zaprezentowali przed
swoimi Rodzicami świąteczne przedstawienie baśni
Andersena

Kartka świąteczna dla Rodziców
Rodzice uczniów Zielonej Szkoły również otrzymali
prezent od swoich pociech. Każde dziecko wysłało do
domu kartkę świąteczną w postaci swojego zdjęcia
zrobionego w czasie szkolnej sesji fotograficznej.
Mamy nadzieję, że niespodzianka się udała!

Mikołaj

Mikołaj

Mikołaj MikołajChoinka

K. D.

J. S.

J. S. A. W.Nieznany
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OGŁOSZENIASklepik
charytatywny
czynny jest
codziennie po
zajęciach
dodatkowych,
od godz. 15.15.
Serdecznie
zapraszamy!

Konkurs talentów
teatralnych

Dochód ze sprzedaży pierwszego numeru gazetki
wyniósł 53 złote i 81 groszy. Przekazano go Fundacji
SOL na cele charytatywne.

WYCIECZKA DO DREZNA, JARMARK (cdn. I/2019)

Pola

Sklepik

14.01.2019 r. o
godz. 17.00
odbędzie się
prelekcja dla
rodziców
„Bezpieczeństwo
dziecka

w internecie”.
Zapraszamy!

Uczniowie
Zielonej Szkoły
jako
wolontariusze

wezmą udział w
27 finale WOŚP.

W naszym „Zielonym sklepiku przyjaźni i pomocy”
pracują: Sofia, Natalia, Karolina i Pola Kruszyńska.
Codziennie po lekcjach sprzedajemy tam różne
rzeczy, np. pluszaki i coś, co pewnie spodoba się
wszystkim mamom, czyli biżuterię. To własnoręczne
dzieła i przy okazji piękne! Poza tym znajdują się tam
też stroiki i różne kreatywne ozdoby świąteczne.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na
działalność Fundacji SOL.
Sofia Radko

W przeglądzie
teatralnym
jednego aktora
"Witajcie na
mojej scenie" w
MDK-u brała
udział uczennica
klasy 4, Pola
Kruszyńska.
Przedstawiała
ona formę teatru
tańca z
elementami
baletu,
akrobatyki oraz
tańca
współczesnego.
Sztuka nosiła
tytuł „Sen”.
Bardzo

podobało mi się
jej wczucie się
w rytm i
muzykę. Na
występ
przyjechało
kilkoro osób z
klasy, aby jej
kibicować. Pola
została
laureatką,
dostała
statuetkę, która
przypominała
trochę
człowieka ze
skrzydłami
anioła w jakiejś
pozie baletowej.
Bardzo

się cieszyłam z
wygranej i ze
szczęścia Poli.
Wszyscy
zrobiliśmy sobie
wspólne zdjęcie.
Gratulujemy Ci
Pola!
Karolina Data

E. D.

E. D.
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Na Andrzejkach bawiły się wszystkie klasy razem. Ja
tańczyłem ze wszystkimi paniami i z moją wymarzoną
dziewczyną, podarowałem jej misia. „Walczyliśmy” z
klasą o to, kto ładniej tańczy: czy chłopcy, czy
dziewczyny. Oczywiście wygrywały dziewczyny, bo
one mają do tego talent. Zabawa ta była imprezą
przebieraną. Mój kolega przebrał się za psa, a ja
myślałem, że to kot. W sali obok odbywały się wróżby.
Na holu czekał na nas poczęstunek: ciasta, desery,
koreczki, mini pizze, itd. Aleksander Davis

Andrzejki

NASZE PASJE
Moja koleżanka,
Marta Motyl ma
wiele
zainteresowań.
Jej ulubione to:
taniec,
malowanie,
pieczenie, gry
planszowe,
piłka nożna,
skakanka,
matematyka.
Zamiłowanie 
Marty do piłki
nożnej zaczęło
się w 1 klasie,
gdy ciągle
strzelała gole. (:
Mateusz Davis

Głos z Zielonej Jadalni
Jadalnia w naszej szkole jest
cudowna. Obiady są moim
zdaniem przepyszne.
Najbardziej smakuje mi risotto.
Kiedy serwowany jest ten posiłek,
prawie wszystko zjadamy, stojąc w
kolejkach po dokładki.
Dania są bardzo zdrowe, składają
się z: sałatek, ziemniaków, ryżu,
kasz, mięs.
Na desery często otrzymujemy
owoce, a z rana produkty mleczne.
Dzieci przepadają za: spaghetti,
łazankami, kotletem schabowym,
kurczakiem, rosołem, zupami:
pomidorową, ogórkową,
barszczem.
Uczniowie jedzą posiłki niezbyt
chętnie, gdy czegoś nie lubią.
Nie wiem czy zmieniłabym coś na
stołówce. Chętnie tu przychodzę.
Czas upływa miło w towarzystwie
moich koleżanek i kolegów.
Anna Mieńko i Wiktoria
Demianiuk

Jadalnia

Redakcja:

Maja Chrząszcz, Karolina Data, Wiktoria Demianiuk,
Aleksander i Mateusz Davis, Natalia Gierczuk, Pola
Kruszyńska, Olivier Marchwiarz, Anna Mieńko, Marta
Motyl, Sofia Radko, Jakub Sibik, Aleksander
Wodziński, Oliwia Wróblewska, Nathan Wołowski-
Witkowicz

Korekta: Katarzyna Kuter

ZAJĘCIA DODATKOWE
Moje ulubione zajęcia dodatkowe to warsztaty
dziennikarskie. To właśnie na nich tworzymy dla Was
gazetkę szkolną „Głos Zielonej”. Cieszę się, gdy
spędzam tu czas, ponieważ odbywają się w sali
komputerowej. Przy tym bawię się świetnie z moimi
przyjaciółmi z klasy. Natalia Gierczuk

BARBÓRKA
4 grudnia w Zielonej Szkole świętowaliśmy razem z
górnikami Barbórkę.

Barbórka

A. P. D.

K. K.

A. P. D.
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WIZYTA WE WROCŁAWSKIM CENTRUM
ONKOLOGII DZIECIĘCEJ "PRZYLĄDEK NADZIEI"

18 grudnia reprezentacja uczniów Zielonej Szkoły w
składzie: Natalia, Karolina, Marta i Pola odwiedziła
Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Niestety
Sofia, która też miała jechać, bardzo się rozchorowała.
Towarzyszyła nam pani Małgosia.
W drodze ćwiczyłyśmy śpiewanie kolęd i recytację
wierszyków dla chorych dzieci. Celem było wręczenie
im prezentów ze szkolnej zbiórki: przyborów do
malowania, kolorowanek, gier edukacyjnych, książek,
puzzli, itp.
Gdy dojechałyśmy, przywitała nas Pani Profesor Alicja
Chybicka, Dyrektor ośrodka. Potem, czekając na
wspólną Wigilię, dziewczyny zaczęły się strasznie
martwić, że na występie będą płakać ze wzruszenia
lub zapomną roli. Nagle podeszła do nas pani, która
organizowała część artystyczną i zaprosiła nas do
wzięcia udziału w wystąpieniu razem z dziećmi z
hospicjum. Radośnie przystałyśmy na propozycję,
choć się stresowałyśmy. Ustawiłyśmy się w rzędzie
obok młodych pacjentów. Pola zgłosiła się do czytania
wierszyka, zastępując nieobecnego chłopca.
Na początku były życzenia. Pacjenci grali na
keyboardzie kolędy i czytali świąteczne wiersze.
Następnie dzieliliśmy się opłatkiem, dzieci dostały
prezenty, a służbie medycznej i rodzicom chorych
wręczyłyśmy pierniki.
Każda z nas wypiła czerwony barszcz i zjadła ciasto.
Miałyśmy jeszcze pójść na oddziały odwiedzić
chorych, ale musiałyśmy zrezygnować, bo dzieci były
już zmęczone. My otrzymałyśmy różne ozdoby, kartki,
krasnale wrocławskie i śmieszne świąteczne ozdobne
okulary.
W czasie powrotu wstąpiłyśmy do Macdonalda.
Dalsza podróż minęła nam na rozmowach i
opowiadaniu sobie o naszych wrażeniach.
Karolina Data

ZAPOWIEDŹ
W przyszłym numerze gazetki ukaże się wywiad z
Panią Prof. Alicją Chybicką, Dyrektor "Przylądka
Nadziei".

Wizyta

Wrocław

Wigilia

M. R.

K. K.

M. R.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 12/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Zielonej

Komiks

Pionowo
2. Cienki pręcik z uszkiem służący do szycia lub na
drzewie zamiast liścia.
7. Uczniowie Pana Jezusa.
3. Inaczej Boże Narodzenie lub świeci nocą na niebie.
Poziomo
5. Świecąca nocna lub na choince.
4. Dom Eskimosów z bloków lodu.
6. Ogólnie muzyczny przyrząd wytwarzający dźwięk.
1. Naczynie, najczęściej blaszane z ruchomym
uchwytem.

HASŁO: _  _  _  _  _  _  _  
Autor: Natalia Gierczuk
Rozwiązanie hasła z poprzedniego numeru brzmi:
NIEPODLEGŁOŚĆ.

Krzyżówka świąteczna

Logo

JĘZYK ZŁAM,
POWIEDZ...

Six sick hicks nick six slick bricks with picks and
sticks.

Schneiders Schere schneidet scharf. Sharf schneidet
Schneiders Schere.

Gdy pomoże nie pomoże,
to pomoże może morze,
a gdy morze nie pomoże,
to pomoże może Gdańsk.

Natalia Gierczuk

N. W. W.

N. G.

N. G.
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