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HALA
MARZEŃ

.

Sala z zewnątrz

Nareszcie nadszedł ten upragniony dzień, gdy nasza
szkoła otrzymała nową halę sportową! Oficjalnego
otwarcia hali dokonano 6 lutego 2019 r. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i
kuratorium oświaty, zaproszeni goście oraz
oczywiście Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły.
Budowa hali trwała prawie 5 lat i kosztowała blisko 5
mln zł.

Nareszcie będziemy mogli ćwiczyć w nowoczesnej i
wygodnej sali gimnastycznej!

A Wam jak się podoba nasza nowa sala?

- Redakcja

Popisy tenisistów .

T. S.

TVZG

T. S. .
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System zasad i konsekwencji

SONDA

Od grudnia ubiegłego roku wprowadzono w naszej szkole system zasad i
konsekwencji. Postanowiłyśmy przeprowadzić na ten temat krótką sondę
wśród uczniów naszej szkoły :)
Julia Szpera i Magda Marczenia: Co sądzisz o systemie zasad i
konsekwencji wprowadzonym w naszej szkole?
M.D.:-Są przydatne.
N.K.:- Nie podoba mi się to, że trzeba podnosić rękę. 
A.M.:- Nie podoba mi się to, że są inne zasady dla klas 1-3 i 4-8.
Nauczyciele na zastępstwach wprowadzają zasady dla klas 4-8 u
młodszych dzieci.
J.Sz.:-Nie podobają mi się kary za arkusze.
M.M.:-Zasady są dobre, ale przeszkadza mi to, że nie ma tak w innych
szkołach.
F.Ś.:- Nie podoba mi się to, że są wprowadzone arkusze
przemyśleń.
O.M.:- Są dobre, ponieważ jest mniejsza przemoc w szkole.
A.G, R.T, O.P.:- Konsekwencje nam przeszkadzają.
M.A.:- Nie można w trakcie lekcji podejść do koleżanki i pożyczyć
długopisu, ponieważ Pani może upomnieć 3 razy i to może wywołać
arkusz przemyśleń.
K.S.:- Zasady są fajne, ponieważ jest większa dyscyplina w szkole.
O.P.:-Zasady są fajne, ale niektórzy uczniowie ich nie przestrzegają.

Poznaliście już opinie naszych uczniów na temat sytemu zasad i
konsekwencji. Czy się z nimi zgadzacie? Wyślijcie do nas swoje opinie, a
my opublikujemy w następnej gazetce.
adres: szalonapiateczka@gmail.com

Sonda Konkurs

KONKURS
RECYTATORSKI
W naszej szkole odbędzie się
konkurs recytatorski  dla klas 1-3 i
4-8. 18 Lutego dla klas 4-8, a 19
lutego - dla klas 1-3.
Zgłoszenia do konkursu przyjmują:
Pani Małgorzata Olichwer i Pani
Anna Urbańska. Z tego co udało
nam się dowiedzieć do konkursu
klas 1-3 zgłosiło się 14 osób.
Pewnie gdy to czytacie jest już po
konkursie i znane są już jego wyniki
:-)  

Ania Mierkiewicz - kl. III

Julia Szpera, Magda Marczenia Anna Mierkiewicz
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Miejski Konkurs
Recytatorski

W Miejskim Dziecięcym i Młodzieżowym Konkursie
Recytatorskim dla klas. I-III naszą szkołę
reprezentowało troje uczniów: Róża Kowalska (kl. I),
Leon Depta (kl. I) i Adam Jarzyna (kl. IIa).
W Konkursie, który odbył się 6 marca br. w
zielonogórskiej Hydrozagadce wzięło udział blisko 60
recytatorów. Jest nam niezmiernie miło poinformować
Czytelników "Szalonej Piąteczki", iż Adama Jarzyna z
kl. II a otrzymał wyróżnienie w tym konkursie !!!

W kategorii klas IV-VI naszą szkołę reprezentowali:
Julia Kaniowska, Szymon Medyński i Dagmara
Zawrotniak, natomiast w konkursie dla klas VII-VIII:
Maksymilian Buda, Martyna Miśta i Jakub Fryziak.

Nasi najmłodsi recytatorzy

Wyróżnienie dla Adama JarzynyRecytatorzy w kategorii kl. I-III

A.U.

A.U.A.U.
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KARNAWAŁOWY CZAS

                                              
BAL

KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy klas 1-3 okazał
się bardzo śmieszny. Każdy miał
strój, który przedstawiał bohatera
lub bohaterkę bajki albo baśni. Na
balu obok Spider-Mana tańczyła
zaplątana Roszpunka. Można było
tam spotkać dużo kotów, był też
bohater o imieniu Iron Man. 

Sara Prodous i Jula Motowidło
- kl. III

NOWOROCZNE
POSTANOWIENIA
(sonda)

Julia Kaniowska: Jakie masz postanowienia
noworoczne?
M.M.: Chciałabym pamiętać o wszystkim, pić dużo
wody oraz chodzić na umówione spotkania ze swoimi
najlepszymi przyjaciółkami.
J.Sz.: Chciałabym być grzeczniejszą dziewczyną w
tym nowym roku, być punktualniejszą  i więcej się
uczyć, aby mieć lepsze oceny.
S.P.: Chciałabym chodzić na zajęcia akrobatyczne w
nowej hali sportowej oraz na karate.
J.M.: Chciałabym tylko być najlepszą przyjaciółką
Sary.
A.M.: Ja chciałabym dostać nową płytę na x-boxa
dotycząca Minecrafta.

Julia Kaniowska - kl. IVa

.

.

.

.
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A psik!
Moje sprawdzone sposoby na
zapobieganie chorobie to: ubieram
się ciepło jak wychodzę na
podwórze i piję herbatę z miodem,
albo herbatę z cytryną. Polecam
także sposób mojej babci, czyli
miksturę z miodu i sok z cytryny.
Oliwia Paczesna - kl. III

Zapraszam na treningi piłki
nożnej Zorza Ochla!

Treningi odbywają się na boisku
szkolnym lub dużym boisku obok
cmentarza we wtorki i czwartki o
godz. 17.00. Zabierz obuwie
sportowe wodę najlepiej!!!

Mateusz Kwiatkowski - kl. III

.

.

PTASIE DOMOSTWA
Takie piękne budki dla ptaków zawisły na szkolnych drzewach!
Uczniowie z klas II samodzielnie pomalowali budki, które przy pomocy
pana Zbyszka zawisły na drzewach. Czekamy niecierpliwie, aż budki
zostaną zasiedlone przez ptaki.

Klasy II i ich budki dla ptaków

.

.

.

.

.

.
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WYRÓŻNIENIE W
KONKURSIE BIBLIJNYM

Uczennice naszej szkoły: Kalina Synowiec i Alicja
Gładysz z klasy IV a zdobyły wyróżnienie
Diecezjalnym Konkursie Biblijnym - etapu rejonowego,
który odbył się  7 marca w Drzonkowie. W tym roku
zakres wiedzy obejmował znajomość  Ewangelii wg
św. Marka. Warto dodać, że  konkurs składał się z 2
części: testu  pisemnego a potem etapu ustnego.
Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom !!!

- Redakcja

.

Dzień Kobiet w naszej
szkole
Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca każdego roku.
Chłopcy z klasy III z tej okazji przygotowali dla swoich
koleżanek specjalne życzenia, kwiatki i słodkości
Zorganizowali także plebiscyt SUPER KOBIETKI.
Dziewczynki otrzymały do wykonania kilka zadań.
Musiały wykazać się talentem plastycznym, wokalnym
i sprawnościowym. Ostatecznie korony SUPER
KOBIETKI otrzymały Hania i Oliwia.
A jak Wy świętowaliście Dzień Kobiet?

Dzień Kobiet w kl. III

Wybory SUPER KOBIETKI

.

.

.

.
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KOMIKS NIKODEMA

"Zakup życia"
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Nikodem Towpik
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KONKURS
Zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji
Lubuskiego konkursu grafiki komputerowej dla
uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Logo
Lubuskiego Konkursu BRD".
Zgłoszenia do 12 kwietnia.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu
znajdziecie na stronie: www.brd.zgora.pl

DZIEŃ PIŻAMY W
NASZEJ SZKOLE
W piątek, 1 marca Samorząd Szkolny zorganizował 
DZIEŃ PIŻAMY w naszej szkole. Uczniowie
zaprezentowali się w różnokolorowych, zabawnych
kombinezonach piżamowych oraz szlafrokach.
Pojawiły się również ulubione przytulanki uczniów.
Ten niezwykły pomysł wniósł wiele radości
i uprzyjemnił ostatni dzień nauki przed weekendem.
Okazało się, że w piżamie też można się wiele
nauczyć :-)

.

Julia Kaniowska – kl. IV a
Magda Marczenia – kl. IV a
Alicja Gładysz – kl. IV a
Martyna Wawrzyniak - kl. VII

Red. nacz. – Anna Urbańska

REDAKCJA
„Szalonej Piąteczki”:

Sara Prodous, kl. III
Anna Mierkiewicz - kl. III
Oliwia Paczesna - kl. III
Julia Motowidło - kl. III
Mateusz Kwiatkowski - kl. III
Julia Szpera – kl. IVa

KONTAKT:

szalonapiateczka@gmail.com

Spotkania Koła Dziennikarskiego
poniedziałek, godz. 8.00, s. 15

.

.

.

.
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