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WYWIAD Z P. MAŁGORZATĄ RADKO

TELEWIZJA W ZIELONEJ SZKOLE -
KIERMASZ CIAST

DZIEŃ WAGAROWICZA

JAK ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ

WIZYTA W OHP

Nowa PRYWATNA PODSTAWÓWKA w Lubinie
Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie, ul. Odrodzenia 15 ogłasza zapisy

na rok szkolny 2019/2020.
Celem i głównym zadaniem szkoły jest wielostronny rozwój każdego ucznia przy ścisłej, partnerskiej współpracy
z rodzicami. Szczegóły oferty na str. 3. W sprawie rekrutacji zapraszamy do kontaktu:

e-mail: szkola@zielonaedukacja.com
tel. 797 406 777

Wnioski do pobrania na stronie:zielonaedukacja.com/spl/
Dyrektor Ewa Dziedzic

Wiktoria: Czym się Pani interesuje?
Pani Małgosia: Interesuję się sportem, historią, sztuką, modą,
filmem, malarstwem. Lubię podróżować, czytać książki, słuchać
muzyki, jeździć na koncerty.
Ania: Pan Radko wspomniał podczas wywiadu, że zajmuje się
Pani dekorowaniem wnętrz. Czy ma Pani duszę artystki?
Pani Małgosia: Myślę, że duszę artystki odziedziczyłam po
swoich rodzicach, którzy tak jak ja kochają przyrodę, sztukę i
sami też dużo rzeczy tworzą. Będąc w Waszym wieku sama
robiłam biżuterię, np. zbierałam łupinki od pistacji, później
wypalałam w nich dziurkę, wykonywałam naszyjniki. Monety
kładłam na torach, szynach gdzie przejeżdża pociąg, one się
rozpłaszczały. Pewnie to nie było zgodne z prawem. Później mój
tato przewiercał te monety i robiłam z nich wisiorki, ozdoby na
buty. Sprzedawałam to moim koleżankom, tak zarabiałam swoje
kieszonkowe. Raz udało mi się sprzedać trzy wisiorki do galerii
artystycznej, której już niestety nie ma.
Wiktoria: Czym się Pani kierowała, gdy dekorowała Pani szkołę?
Skąd pomysły?
Pani Małgosia: Ja myślę, że po prostu mam to w sobie. Moja
mama często przemeblowywała cały dom. Śmieliśmy się jak tata
przyjeżdżał z pracy i mówił, że jedynym miejscem, w którym nie
spał jest kuchnia i łazienka, bo za każdym razem wracał do innej
sypialni. Miała dużo fajnych pomysłów. Ja chyba obserwując ją
nabyłam wprawy łączenia różnych rzeczy. Lubię kolory, lubię
mieszać różne style. Podoba mi się styl nowoczesny, podobają mi
się antyki. Marzyłam, aby szkoła była inna, kolorowa, aby miała w
sobie też coś ciepłego. Na bieżąco wykonywałam prace i nie
musiałam mieć wcześniejszych projektów. Wszystkie pomysły
powstawały na bieżąco w mojej głowie. Cd. str. 2

M. R.

mailto:szkola@zielonaedukacja.com


www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 4 03/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Zielonej

Informujemy, że
"Mistrzem
Sudoku Zielonej
Szkoły",
konkursu
organizowanego
przez Panią
Renatę, została
Natalia
Gierczuk. Tytuł
wicemistrza
otrzymała
Oliwia
Wróblewska.
Gratulujemy
serdecznie!
Red. Nacz.

Zima się
kończy i
przychodzi
wiosna. Łatwo
ją rozpoznać,
kwiaty kwitną,
drzewa
odzyskują
swoje listki,
słońce znów
grzeje.
Wszystko budzi
się do życia i
jest piękniejsze.
Olivier
Marchwiarz

WYRÓŻNIENIE
DLA
REPORTERA
W tym miesiącu
wyróżnienie
otrzymuje
Jakub Sibik za
największą ilość
zredagowanych
tekstów
prasowych oraz
umiejętność
współpracy z
pozostałymi
dziennikarzami
gazetki.

Ania: Na zajęciach „Zrób to sam” robiła Pani z nami koszulki. Jaka jest Pani wymarzona
koszulka?
Pani Małgosia: Ostatnio widziałam bardzo fajną koszulkę, białą z napisem, tak jakby
namalowanym pędzlem. Poprzyszywane były do tej koszulki odstające, czarne, tiulowe
kwiatuszki. Napis brzmiał: „Carpe diem”. Wiecie co to znaczy? „Ciesz się życiem, chwilą”. To
jest słynne powiedzenie we Włoszech. Taka koszulka mi się podoba. A wymarzona, może
kiedyś będę ją miała, może będzie mnie na nią stać to koszulka od Coco Chanel.
Wiktoria:  Czym się zajmuje, komu pomaga Fundacja SOL prowadzona przez Panią?
Pani Małgosia: W zasadzie nawet jak nie prowadziliśmy jeszcze przedszkola, szkoły, żłobka
zawsze pomagaliśmy ludziom. Pomysł powstania Fundacji SOL zrodził się w wyniku różnych
akcji charytatywnych. Pamiętam jak zebraliśmy sporą kwotę, bo to było ponad dwa tysiące
złotych na chorego chłopca, który jest z Lubina. Jego mama powiedziała nam, że to jest
wspaniałe, co robimy. Opowiadała, że jej syn jest w fundacji, ale to pierwsza taka akcja, którą
ktoś dla nich zorganizował. I wtedy natchnęło mnie, że dlaczego by nie założyć fundacji? I tak
to się zaczęło, chociaż to nie jest łatwe, bo w związku z tym, że mam duszę artysty, to
sprawy księgowe są dla mnie ciężkie. Ale warto, bo najważniejszy jest uśmiech rodziców,
fajnie jak dzieci zdrowieją. Bardzo się cieszę, że udało mi się to zaszczepić w uczniach
naszej szkoły. Widać, że chcecie pomagać, to niesamowite! Wielu osobom pomagamy,
dzieciom z całej Polski, dorosłym. Trzeba doceniać każdy dzień, cieszyć się każdą chwilą i
zdrowiem, bo jak się nie ma zdrowia, to wtedy choruje cała rodzina. Nikt nie funkcjonuje
normalnie.
Ania: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Pani Małgosia: Chodziłam do klasy sportowej, miałam osiągnięcia w sporcie. Bardzo lubiłam
lekcje w-f, trenowałam lekkoatletykę, piłkę ręczną, ale niestety poprzez kontuzję, która
zakończyła się poważną operacją, nie mogłam dalej uprawiać sportu. Jeśli chodzi o ulubione
przedmioty to na pewno: w-f, polski, historia, plastyka.
Wiktoria: Co Pani najbardziej docenia w ludziach?
Pani Małgosia: Lubię szczerość. Oczekujemy od dzieci, że powiedzą nam prawdę, że będą
się dobrze zachowywać, uśmiechać, a sami tego nie robimy. Ważne jest żeby być sobą,
żeby nie krzywdzić innych, żeby mieć zasady, żeby być dobrym człowiekiem. To nie jest
łatwe, bo czasem ludzie postępują różnie. Ktoś ma słabszy dzień, ktoś ma lepszy dzień.
Zawsze mojej córce powtarzam: „Zanim cokolwiek zrobisz w życiu zastanów się, jakbyś się
poczuła, gdyby ktoś tobie zrobił to samo.
Ania: Czy lubi Pani życie? Jaką radę da Pani tym, którzy go nie lubią?
Pani Małgosia: Kiedyś z własnej woli chodziłam do lubińskiego hospicjum. Moja chrzestna,
kochana ciocia Ela, zachorowała na raka. Trzeba jej było podać kanapkę, trzeba z nią było po
prostu być, rozmawiać. Ludzie narzekają z byle powodu. Mnie to zawsze irytuje, bo nie zdają
sobie tak naprawdę sprawy z tego, jakie mają fajne życie, że wstają rano, że świeci słońce, że
śpiewają ptaki, że jest wiosna, która jest moją ulubioną porą roku. Nawet jak to mówię, to się
wzruszam. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest mu źle to powtarzam, żeby poszedł do hospicjum i
zobaczył o czym tam ludzie marzą, bo ci ludzie wiedzą, że już niedługo odejdą z tego świata.
Walczą o każdy dzień. Ich marzeniem jest poczuć zapach wiosny i wiatr we włosach.
Narzekamy z zupełnie beznadziejnych powodów. Teraz adoptowaliśmy czwórkę dzieci z
Afryki. Z jednym chłopcem będziecie korespondować. Niestety dwóch pozostałych uczniów
ze względu na to, że tam trwa wojna ma bardzo utrudniony kontakt. Z dziewczyną, która jest
studentką, być może uda nam się skontaktować, ale tam internet działa raz na dwa, trzy
miesiące. Wy macie internet codziennie. Naprawdę doceniajcie to, co macie. Zawsze Sofii
powtarzam, bo ona czasem przychodzi i mówi, że się pokłóciła z koleżanką. „Jeszcze się
milion razy pokłócicie i pogodzicie, ale ważne jest żeby się szanować”, bo co jest w życiu
najważniejsze, żeby się nie krzywdzić. Zawsze pamiętajcie, że rodzice są Waszymi
przyjaciółmi i cokolwiek by się nie działo trzeba rozmawiać. Dziewczyny dzięki, było bardzo
fajnie!
Rozmawiały: Anna Mieńko, Wiktoria Demianiuk
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Nowa PRYWATNA PODSTAWÓWKA w Lubinie - cd. ze str. 1
Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie, ul. Odrodzenia 15 ogłasza

zapisy
na rok szkolny 2019/2020.

Oferujemy:
- wysoką jakość kształcenia i rozwoju kompetencji Uczniów,
- dwa języki obce już od pierwszej klasy,
- innowacyjne metody nauczania, oparte na wykorzystywaniu wiedzy i
umiejętności w praktyce,
- bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania, w tym koła
przedmiotowe,
- zindywidualizowaną pracę nauczyciela z Uczniem,
- małe zespoły klasowe,
- bogatą ofertę wycieczek, kolonii letnich, zimowisk,
- stypendium naukowe dla wyróżniających się Uczniów,
- przyjazną atmosferę.

W sprawie rekrutacji zapraszamy do kontaktu str. 1.

Dyrektor Ewa Dziedzic

KIERMASZ
CIAST Z TV

Uczniowie
Zielonej Szkoły
zorganizowali
kiermasz
własnoręcznie
przygotowanych
wypieków, który

odwiedziła TV.
Dochód ze
sprzedaży
przekazany
został na
leczenie
podopiecznej
Fundacji SOL, 
Julii Nieckarz.
Red. Nacz.

Niesłychanie się
zmartwiłam,
gdy na lekcję
przypędziłam.
Niemal w locie,
w pocie czoła,
wchodzę, a tam
pusta szkoła!
„Nie do wiary” –
myślę - „Żart!
Lekcji nie ma,
ale fart!”
Jednak zaraz
się ocknęłam,
w drzwiach jak
wryta
przystanęłam.
„Nie dam się tak
łatwo zbyć!
Gdzieś tu
przecież muszą
być!” Więc
szukałam Was
zaparcie.
Toż to chyba
wymysł czarci.
I pognałam do
tablicy

ogłoszenia
wszystkie
zliczyć.
O Czwartakach
ani słowa.
Rozbolała mnie
aż głowa!
„Kto mi powie,
co się dzieje?
Jeszcze w
Paniach mam
nadzieję. Lecz i
tutaj także
cicho. Czy ich
wzięło jakieś
licho? „Eureka!”
- krzyknę -
„Wiem! W
szatni zaraz
dowiem się!
Jeśli pusty
poziom dolny
są na
odpoczynku
szkolnym!”
Jak myślicie
moi Mili,
co ja czułam w
tejże chwili?

Zanim doszłam
na sam dół,
słyszę jakiś
szmer i szum...
Wchodzę w
sekretarskie
progi, Pani Lusi
– uśmiech błogi.
Już wiedziałam
– coś się
święci.
Lusi: „Szuka
Pani dzieci?”
- „Zgadła Pani –
strzał w
dziesiątkę!
Za odpowiedź
stawiam piątkę!”
- „Pani droga,
który dzisiaj?”
mówię:
„Marzec, Dzień
Wagarowicza!”
Śmiechem
głośnym się
skończyło,
ale żeby było
miło, powiem,
że polskiego

lekcja się
odbyła wtedy,
kiedy list
kreśliłam.
Więc
zostawiam
Wam zadanie:
recytację listu
na pamięć.
Żartowałam
oczywiście -
mam nadzieję,
że weseli
wróciliście!
Życzę Wam
pięknego
Wiosny Dnia,
pełnego słońca i
zapachu
kwiatów Serca!
Red. Nacz.

„Dzień Wagarowicza” obchodzony
jest w Polsce i na Litwie 21 marca.
Wyraz wagary pochodzi od łac.
słowa „vagari”, czyli „włóczyć,
błąkać się”.
Tego dnia klasy I-III udały się na
ognisko do Doliny Zimnicy. Klasa 4
„uciekła” z lekcji do... siłowni
„Sahara”. Po powrocie czekał na
nas list [patrz: obok].
Jan Góra i Jakub Sibik

Kiermasz ciast

SAHARA

E. D.

E. D.
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Z WIZYTĄ W OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY
W ramach realizacji systemu doradztwa zawodowego uczniowie IV klasy
udali się na specjalne zajęcia w OHP, pt. "Jak zaplanować drogę do
sukcesu zawodowego?". Podczas spotkania z pracownikiem zakładu,
panią Ewą Górniak, dowiedzieli się czym zajmuje się Punkt Pośrednictwa
Pracy, czy dzieci mogą pracować, czym jest sukces zawodowy i jak go
osiągnąć, jak rozpoznać swoje upodobania zawodowe, jakie branże będą
tworzyły zawody przyszłości.
Red. nacz.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA
Jeśli się źle odżywiasz, jesteś otyły albo zatrzymuje ci się woda w organizmie, przez co jesteś opuchnięty, to
oznacza tylko jedno... źle się odżywiasz! W szkole, w Internecie bądź z książki o piramidzie zdrowego żywienia
można się dowiedzieć jak zdrowo jeść. To, co się znajduje na samej górze w piramidzie żywienia powinniśmy
ograniczać i zjadać tego jak najmniej , a to, co znajduje się na samym dole jest dla nas dobre. Na górze znajdują
się słodycze, które powodują otyłość oraz choroby zębów. Pod słodyczami jest mięso i ryby. Niektóre ryby
pochodzące z zanieczyszczonych wód mogą być chore i nie należy ich jeść. Pod mięsem i rybami znajdujemy
produkty mleczne. Od mleka można dostać uczulenia na laktozę, w wyniku czego trzeba zamienić je na produkty
z koziego mleka. Następnie jest pieczywo najlepiej ziarniste. Przedostatnie są warzywa i owoce, które powinny
przeważać w naszych wszystkich posiłkach. Na samym dole jest uprawianie sportu. W dzisiejszych czasach
rzadko się uprawia sport, bo 90% ludzi korzysta z telefonów komórkowych. Zachęcam was wszystkich do
ograniczania składników spożywczych znajdujących się na samej górze. Dbajmy o zdrowie swoje i naszych
bliskich!
Natalia Gierczuk

„Nela” -
recenzja
książki

„Nela” to moja
ulubiona
książka. Bardzo
lubię ją czytać.
Ta książka
opowiada

o córce znanej
reporterki i
dziennikarki.
Dziewczynka
podróżuje po
całym świecie,
ma 13 lat. Ja
posiadam 10
części, ale
wiem, że jest
ich więcej.

Moim
ulubionym
tomem jest
„Nela i sekrety
dalekich lądów”.
Młoda
podróżniczka
ma swój kanał
na YOUTUBE.
W książce
znajdują

się kody QR.
Gdy się je
skanuje
aplikacją „See
More” pojawiają
się filmiki o
tematyce
danego
rozdziału.
Polecam!
Anna Mieńko

28.02.2019 r. obchodziliśmy w naszej ulubionej Zielonej Szkole ''Tłusty
Czwartek''. Pani Ola wybrała do pomocy Karolinę i Mateusza z klasy 4.
Otrzymali oni zadanie, by po obiedzie sprzedawać przed szkołą pączki.
Lekcje trwały, a wszyscy myśleli tylko słodkich wypiekach. Nareszcie
nastał upragniony moment. Wszyscy szybko poszliśmy na stołówkę,
zajęliśmy miejsca. Jak się domyślacie, co robiliśmy? Nie piekliśmy
pączków, ale je dekorowaliśmy! Mieliśmy na stołach przygotowane
najróżniejsze, przepiękne posypki, np. czekoladowe, tęczowe, gwiazdki i
kuleczki. Oczywiście nie obyło się bez lukru. Po skończonej pracy Pani
Ola miała dla nas niespodziankę. To były pączki dla nas! Wszyscy
rzuciliśmy się na nie. Dochód ze sprzedaży 130 wypieków przeznaczony
został na cele Fundacji SOL, uzbierana suma wyniosła 75 zł. MIELIŚMY
ŚWIETNIE ZORGANIZOWANY DZIEŃ, Marta MotylKiermasz

PPP-OHP

Internet

A. P. D.

Internet
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Komiksowa część ludowa

Komiks
Eksperyment przyrodniczy
Potrzebne są: szklanka, talerz,
kubeczek, zapalniczka, świeczka,
woda. Do kubeczka nalejcie trochę
wody, następnie wylejcie nieco na
talerz. Później zapalcie świeczkę,
podstawcie ją pod kubek. Wierzch
przykryjcie talerzem. Jak myślicie,
co się stanie? Finału nie
zdradzamy. Damy Wam zadanie,
które brzmi tak: zgadnijcie co stało
się z wodą i dlaczego:)?
Nathan Wołowski-Witkowicz
Jakub Sibik

Kącik

WIERSZ WIOSENNY

Kwitną kwiaty, słońce świeci, nad
głowami ptaszek leci.

Jest cieplutko, jemy lody, jemy lody
dla ochłody.

Koniec kurtek, koniec szalów,
wreszcie myślimy o locie do

krajów.
Wreszcie natura się pokazała, i

całą zimę w piach posłała.
Kiedy idziemy na spacerek,

bierzemy kwiaty i jest weselej.
Lubimy się bawić, grać w piłkę i
skakać, czujemy się dobrze i

chcemy latać.
Skończyła się zima, a wiosna

zaczęła, by nie przedłużać lecimy
odkurzać.

Pola Kruszyńska, 
Oliwia Wróblewska, 

Aleksander Wodziński

Sudoku

Krzyżówka

Kolorowanka

Labirynt

ŻART UCZNIOWSKI :)
-Dlaczego chłopiec wyrzucił zegar
przez okno? Bo chciał zobaczyć
jak czas szybko leci.
-Jak się nazywa facet, który zabił
swoją żonę? Żonkil!
Sofia, Olek, Oliwia, Pola, Mati

N. G.

Sofia R., Natalia G.

N. G.

N. G.

P. K., M. M.

K. D.

N. G.
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REPORTERZY PIĄTEGO NUMERU 
"GŁOSU ZIELONEJ":

Koszulki na „Zrób to sam”
Na zajęcia „Zrób to sam” każdy mógł zrobić swoją własną bluzkę. Marta
wykonała koszulkę z „Myszką Miki”, Natalia z „Team Lamą”. Każdy miał
mnóstwo pomysłów. Zajęcia prowadzi pani Gosia, założycielka szkoły,
która przyniosła pompony, naszywki, mazaki i wiele materiałów.
Większość chłopców ozdobiło koszulki markerami. Można powiedzieć, że
poszli na łatwiznę. Dziewczyny tak się starały! Jednak wszystkie bluzki
były bardzo ładne. Polecam zdjęcia na facebooku! 
Karolina Data

Reporterzy

Na zajęciach
„Zrób to sam”
na 100% nikt się
nie nudzi! Serio!
Prowadzi je
Pani Małgorzata
Radko. Dwa
tygodnie temu
ozdabialiśmy
bramę naszej
szkoły

kolorowymi
włóczkami..
Teraz
projektowaliśmy
wzory naszych
koszulek.
Projekty były
różne.
Niektórzy
szkicowali auta,
inni same

guziki. Jednym
z pomysłów
była lama z
kaktusami. To
czysta zabawa! 

Wiktoria
Demianiuk i
Sofia Radko

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”
Zachęcamy do obejrzenia wspaniałej operetki, a
zapowiada się bardzo fajnie. Główni bohaterowie to
Dorotka i jej pies Toto. Dziewczynka została porwana
przez tornado i trafiła do magicznej krainy. Poznała
tam przyjaciół: lwa, stracha na wróble i metalowego
drwala. Razem udali się do czarnoksiężnika, by spełnił
ich prośby. Czy im się udało? Uwaga! W przyszłym
numerze relacja ze spektaklu w Teatrze Muzycznym
Capitol. Jakub Sibik

REPORTERZY "GŁOSU ZIELONEJ":
1. Marta Motyl, 2. Anna Mieńko, 3. Pola
Kruszyńska, 4. Olivier Marchwiarz, 5. Wiktoria
Demianiuk, 6. Oliwia Wróblewska

7. Jakub Sibik, 8. Natalia Gierczuk, 9. Sofia Radko,
10. Nathan Wołowski-Witkowicz, 11. Karolina Data,
12. Jan Góra

13. Aleksander Wodziński, 14. Mateusz Davis
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