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W ŚWIĄTECZNYM WYDANIU
BYCZKA PRZECZYTASZ:

WIZYTA W FILHARMONII
ZIELONOGÓRSKIEJ

Jest taki dzień,bardzo ciepły,choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie
spory
Jest taki dzień,w którym radość wita
wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Życzymy wszystkim
naszym czytelnikom Świąt
Bożego Narodzenia, które
będą wypełnione czasem
wybaczania, zgody i pokoju.
Niech niepowtarzalny nastrój
tych chwil wzmacnia
zimowa pora roku, delikatnie
prószący śnieg i mróz na
szybach. A w
rozśpiewanych domach
niech płynie kolęda i unosi
się zapach świątecznej
choinki oraz woń pysznych
makowców i pierników. Gdy
zaświeci pierwsza gwiazdka
i nadejdzie magiczna chwila
kiedy siadamy do wigilijnej
wieczerzy, podzielmy się
opłatkiem, a składając sobie
świąteczne życzenia
wspomnijmy tych którzy
odeszli. Życzmy wszystkim
naszym czytelnikom
radosnych i pogodnych
Świąt, abyście doznali w
sposób szczególny miłości
waszych rodzin. Niech ta
miłość, rozszerzy się na
cały świat i dotrze do
wszystkich, którzy jej
szczególni potrzebują:
zwłaszcza cierpiących i
zapomnianych. Bo czyż
może być większa radość
niż ta, którą wnosi miłość?
Czyż może być większa
radość niż ta, którą Ty,
Panie Jezu wnosisz w dzień
Bożego Narodzenia w
ludzkie serca?

         Dzień 6 grudnia
bieżącego roku dla wielu
dzieci z klas I - V z naszej
szkoły był nieco inny. Przed
południem uczniowie udali
się do Filharmonii
Zielonogórskiej na imprezę
integracyjną pod nazwą
„Mikołaj Dzieciom”.
Po przyjeździe na miejsce
wszyscy uczestniczyli w
koncercie przygotowanym
przez ich rówieśników z
tutejszej Państwowej Szkoły
Muzycznej. Były to głównie
utwory Fryderyka Chopina
na instrumenty smyczkowe
i fortepian. Młoda widownia
ze skupieniem wysłuchała
młodych wirtuozów.
Następnie na scenie pojawił
się Mikołaj, który
przeprowadził krótki wykład

o historii instrumentów oraz
o wybitnych
kompozytorach.
Na zakończenie wszystkie
dzieci otrzymały paczki ze
słodyczami. Była tez okazja
do zrobienia sobie
wspólnego zdjęcia z
Mikołajem.
Jesteśmy wdzięczni
organizatorom, to znaczy
Lubuskiemu Oddziałowi
Regionalnego  Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Zielonej
Górze, że nasi uczniowie
mogli spędzić mile czas w
dniu św. Mikołaja.

Mikołaj

Pierniczki
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MISIE W KLASIE II a

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA

Klasa I

25 listopada swoje
święto obchodzi
najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel
dzieci i niezastąpiona
przytulanka przy
zasypianiu - Pluszowy
Miś.W tym dniu, w
poniedziałek, w naszej
szkole
zorganizowaliśmy

"Święto Misia". 
Uczniowie klas
młodszych przyszli do
szkoły w towarzystwie
swojego pluszowego
ulubieńca.
Towarzyszył im on
podczas zajęć
lekcyjnych
tematycznie
związanych

ze świętem. Odbyły
się również prawdziwe
sesje zdjęciowe.
W bibliotece można
było podziwiać
wystawkę książek -
propozycje z literatury
dziecięcej m.in. o
Kubusiu Puchatku,
Misiu Uszatku, Misiu
Remisiu,

Misiu Paddingtonie.
Świetlica szkolna
zamieniła się w Krainę
Misiów. Wszystkie
świetlicowe pluszaki
pięknie prezentowały
się na wystawce
razem z misiami,
które już od kilku dni
przynosili
wychowankowie.

Został ogłoszony
konkurs plastyczny
"Namaluj misia" i w ten
sposób powstała
oryginalna wystawka
prac. Dzieci wykonały
również piękne
kolorowanki z Misiami. 
Inne działania:
- przygotowanie
gazetki o Światowym
Dniu Pluszowego
Misia;
- zorganizowanie
wystawki książek o
misiach, gier, puzzli,
opakowań i innych

przedmiotów
związanych z postacią
misia;
- wyszukiwanie
informacji o
niedźwiedziach w
książkach i Internecie;
- czytanie fragmentów
książki  "Miś Uszatek";
- układanie puzzli
"Kubuś Puchatek";
- gry planszowe;
- wspólne zabawy z
misiami.

WYNIKI KONKURSU
PLASTYCZNEGO
pod hasłem "Namaluj
Misia".

Komisja konkursowa w
składzie: p. W.
Ludwiniak, p. B.
Sawicka i p. M. Burda
wytypowała
zwycięzców konkursu:

I miejsce Agata
Szajkiewicz kl. IIIa

II miejsce Wiktoria
Gąsiorek kl. IV
II miejsce Aleksandra
Lewandowska kl. VI

III miejsce Kamila
Gryglewicz kl. I
III miejsce Michalina
Klimkowicz kl. I

Gratulacje!

Wychowawczyni
świetlicy Mieczysława
Burda

ŚWIETLICA

Jak co roku 25
listopada obchodzimy
Dzień Pluszowego
Misia. Uczniowie
proszeni są o
przyniesienie i
zademonstrowanie
swoich pluszaczków.
Każdy miś ma jakąś
historyjkę, którą
uczniowie klasy IIa
opowiedzieli.
Dowiedzieliśmy się, jak
nazywają się misie,
skąd się wzięły w

domach oraz jaką role
pełnią w życiu dzieci.
Oprócz pokazu
własnych przytulanek
uczniowie wykonali
misie metodą płaskiego
origami. Wycięte koła
w różnych
wielkościach,
odpowiednio
przyklejone stworzyły
misie. 

:)
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I ETAP SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Uczniowie prezentowali się w ulubionym
wierszu. Komisja przy ocenie brała pod
uwagę:
- znajomość tekstu,
- interpretację utworu oraz sposób
prezentacji.

Wśród klas I-III do II
etapu zakwalifikowali
się uczniowie:
1. Kamila Gryglewicz 
2. Wiktoria Przybylska 
3. Igor Korszun kl. IIb,
4. Igor Gronostaj kl. IIb,
5. Robert Szydłowski
kl. IIIb,
6. Wojciech Majerski
kl. IIIb.
Wśród klas IV-VI do
następnego etapu
zakwalifikowali się
następujący uczniowie:
1. Wiktoria Gąsiorek kl.
IV,
2. Joanna Mackiewicz
kl. IV,
3. Alicja Łukaszewska

kl. IV,
4. Dominik Dłuski kl.
IV,
5. Dominik
Gołemberski kl. V,
6. Natalia Delicat kl. V,
7. Marcelina Jania kl.
V,
8. Aleksandra
Lewandowska kl. VI.

II etap konkursu
odbędzie się pod
koniec stycznia, a
dokładny termin
zostanie podany
uczniom w
późniejszym czasie.

Oto nazwiska
uczniów, którzy
będą nas
reprezentować w
rejonowym

etapie konkursów
przedmiotowych:

JĘZYK POLSKI
1. Dominik
Gołemberski 
2. Julia Moskała  

MATEMATYKA
1. Filip Jędrasiak
2. Mikołaj Zieniewicz 
3. Julia Moskała 
4. Jakub Jędrasiak 
5. Mikołaj Chyliński 
6. Adam Jagos 
7. Aleksandra
Lewandowska 
  
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO

1. Filip Jędrasiak
2. Julia Moskała 

PRZYRODA
1. Filip Jędrasiak 
2. Dominik
Gołemberski 
3. Aleksandra
Lewandowska 
4. Maciej Niedźwiecki 
5. Damian Kaliński 
6. Karolina Modrak 
7. Błażej Sapieszko 

LAUREACI ETAPU
SZKOLNEGO 

KONKURS Z JĘZYKA
POLSKIEGO

25.01.2014 - sobota -
godz. 11..00 (w SP nr 2
we Wschowie)

KONKURS
MATEMATYCZNY

18.01.2014 - sobota -
godz. 11..00 (w PSP nr
8 w Nowej Soli)

KONKURS
HISTORYCZNY
24.01.2014 - piątek

- godz. 13..00 (w PSP
nr 1 w Nowej Soli)

KONKURS
PRZYRODNICZY

11.01.2014 - sobota -
godz. 11..00 (w PSP nr
8 w Nowej Soli)

W tych dniach
wszyscy mocno
trzymajmy kciuki za
naszych laureatów,
którym życzymy
powodzenia i
połamania długopisów.

TERMINY KONKURSÓW
REJONOWYCH

Konkurs

Konkurs

Wypożycz sobie 

PREZENT!
Nie tylko w święta :)

Biblioteka zaprasza

i życzy cudownych
świąt.

Kim był naprawdę
Święty Mikołaj?
Biskupem, który żył
bardzo dawno temu.
Pewnego razu, po
kryjomu wrzucił przez
okno do domu
biednego człowieka
woreczek ze złotem.
Stąd wziął się zwyczaj
mikołajkowych darów :)

Przed świętami miś
puka do sąsiadki,
lisicy, i pyta:
-Możesz mi pożyczyć
trochę soli?
-Nie
- A czy w ogóle
mogłabyś mi coś
pożyczyć?
- Tak, Wesołych
Świąt!  :)KG

KG



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 16 12/2013 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByczek

KLASA II b W BIBLUSIU

W związku z rokiem
poświęconym
patronowi naszej
szkoły Julianowi
Tuwimowi klasa IIb
wybrała się na
wycieczkę do Miejskiej
Biblioteki dla Dzieci
"Bibluś".Panie
bibliotekarki
opowiedziały dzieciom
o swojej pracy oraz
funkcjonowaniu
biblioteki. Dzieci mogły
także nauczyć

się zasad
wypożyczania i
zamawiania książek
poprzez założenie
swojego konta na
stronie internetowej
biblioteki. Spotkanie
zakończyło się zabawą
w rozpoznawanie
postaci z bajek i
książek dla dzieci.
Uczniowie obiecali, że
zostaną aktywnymi
czytelnikami w
"Biblusiu".

VIII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI
RELIGIJNEJ "PIEŚNIĄ MOJĄ JEST PAN".

18 listopada 2013 r. w
PSP nr 8 odbył się VIII
POWIATOWY
PRZEGLĄD
PIOSENKI
RELIGIJNEJ
"PIEŚNIĄ MOJĄ
JEST PAN". Celem
zorganizowanego
konkursu było
propagowanie

wartości
chrześcijańskich,
ewangelizacja przez
muzykę. Do udziału w
przeglądzie
przystąpiło ponad 100
uczestników
pochodzących ze
szkół naszego
powiatu, w tym soliści,
zespoły i schole.

 Wśród wykonawców
oczywiście nie
zabrakło
reprezentantów naszej
szkoły.  W kategorii kl.
I-III (soliści) - I miejsce
wyśpiewała sobie
Hania Jurek z III b
piosenką "Niebo jest w
sercu mym".
Natomiast w kategorii

kl. IV-VI najlepsze
okazały się siostry
Wiktoria i Weronika
Buczak z klasy V. 
I miejsce piosenką
"Jesteś, który Jesteś"
zajęła Wiktoria, a II
miejsce - "Przyjdź jak
deszcz" Weronika.

PRZEGLĄD
TEATRZYKÓW
PROFILAKTYCZNYCH

  Koło Teatralne
„Melpomena” po raz
kolejny wzięło udział w
Przeglądzie
Teatrzyków
Profilaktycznych w
NDK. Ideą prezentacji
jest przesłanie
profilaktyczno –
edukacyjne mające na
celu przeciwdziałanie
przemocy oraz 
promocja zdrowego
stylu życia. Za najlepiej
wyartykułowane
problemy alkoholizmu,

narkomanii czy agresji
wśród młodzieży
uczestnicy byli
oceniani przez
profesjonalne jury. W
tym roku wystawiliśmy
przedstawienie pod
tytułem „Zachowaj
trzeźwy umysł – bądź
sobą !”, za które
otrzymaliśmy II
miejsce.
Nasi młodzi artyści
doskonale grali swoje
role, a piękna
scenografia i oprawa
muzyczna podkreślała
walory widowiska. 

bibluś

Bibluś

Bibluś

WARTO
PRZECZYTAĆ
CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ: 

ZEZIA, GILER i
OCZAK -
AGNIESZKA
CHYLIŃSKA

Zupełnie nowe
przygody Zezi, nowi
przyjaciele i nowy
dom. 

W rodzinie Zezików
duża zmiana. Pojawia
się trzecie dziecko!
Zezia Zezik, już
trochę starsza,
obserwuje swoimi
dziecięcymi oczami
dobrze nam znany
świat i oczarowuje
spostrzeżeniami. 
Opowieść o ciepłej i
dobrej rodzinie – niby
zwyczajna, a jednak
niezwykle głęboka.
Mądra, wzruszająca i
zabawna. 

AS

AS

AS
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