
Dnia 22 czerwca uroczy-
ście pożegnamy uczniów kla-
sy szóstej, którzy zakończą 
etap nauki w szkole podsta-
wowej. Życzymy Wam, dro-
gie Koleżanki i Koledzy, wielu 
sukcesów w nowej szkole. 
Mamy nadzieję, że spotkacie 
sympatycznych rówieśników, 
wyrozumiałych wychowaw-
ców i dobrych nauczycieli. 
Nie zapominajcie o Szkole 
Podstawowej nr 4, gdzie 
spędziliście sześć długich lat 
i gdzie macie przyjaciół na 
całe życie. 

 Uczniowie klasy V 

 

Dziękujemy, drodzy Nauczycie-
le, że wytrzymaliście z nami tyle 
lat. Przepraszamy, że byliśmy 
czasami źli, niegrzeczni, leniwi. 
Przypominamy jednak skromnie, 
że były chwile dobre i miłe, a w 
klasie panował wzorowy ład i po-
rządek. Prosimy, zapamiętajcie 
tylko te dobre chwile, a złe 
uczynki wybaczcie nam. 

Tomasz Szablewski  

Czy dobrze się Pani pracowało 
z klasą VI? 
Gdy we wrześniu ubiegłego roku 
nagle zostałam wychowawczynią 
klasy szóstej, nie była to dla 
mnie łatwa sytuacja. Nie znałam 
zbyt dobrze klasy, bo wcześniej 
Was nie uczyłam. Od września 
mieliśmy do dyspozycji jedną 
godzinę wychowawczą tygodnio-
wo, a to trochę mało, aby się 
dobrze poznać. W ciągu roku 
starałam się w miarę możliwości 
być dla Was wsparciem, moty-
wować do nauki i dobrego za-
chowania, służyć radą i pomocą. 
W mojej ocenie była to poży-
teczna dla obu stron współpra-
ca. 
Który okres nauki w minionym 
roku szkolnym był najtrudniej-
szy? 
Rozumiem, że najtrudniejszy 
dla uczniów. Mam wrażenie, że 
od początku drugiego semestru 

większość uczniów klasy VI zapo-
mniała, że podstawowym obowiązkiem 
ucznia jest NAUKA. Wielu uczniów 
„obniżyło loty”, posypały się słabe 
oceny, było wiele krytycznych uwag 
do zachowania uczniów na lekcjach.  
Jednak na sprawdzianie 4 kwietnia 
prawie wszyscy zmobilizowali się i 
klasa uzyskała zadowalający wynik. Z 
drugiej strony spodziewałam się, że 
większa liczba uczniów na koniec ro-
ku będzie miała wyższe wyniki i świa-
dectwo z paskiem. 
Czy cieszy się Pani ze zbliżających 
się wakacji? 
Naturalnie, cieszę się na myśl o wa-
kacjach. Ja także potrzebuję odpo-
czynku po trudach roku szkolnego. 
Ale my, nauczyciele, zaczniemy swoje 
wakacje trochę później, skończymy 
je też znacznie szybciej niż wy. 
Czy będzie Pani trochę smutno, 
gdy klasa VI odejdzie ze szkoły? 
Tak, trochę…Każde pożegnanie wy-
wołuje różne emocje. Jednak nie za 

wszystkimi będę tęskniła, oj, nie. 
Z którymi uczniami klasy VI najlepiej 
się Pani pracowało? 
W klasie VI jest liczna grupa uczniów 
ambitnych, twórczych, grzecznych, z 
którymi świetnie się pracuje, bo wyka-
zują się aktywnością i samodzielnością. 
Szkoda tylko, że inni swoją negatywną 
postawą niechęci i arogancji psuli do-
brą atmosferę w klasie. 
Czy uczniowie naszej klasy sprawiali 
Pani duże trudności? 
Do trudności  jestem przyzwyczajona, 
bo to chleb powszedni dla nauczyciela. 
Moja praca polega na przezwyciężaniu 
trudności. Cieszy mnie i satysfakcjonu-
je to, że pewne problemy udało się po-
konać i rozwiązać. Niektórzy jednak 
nie chcieli skorzystać z ofiarowanej im 
życzliwości – myślę, że ich problemy 
nasilą się w gimnazjum. Jednak całą 
klasę będę mieć w pamięci i wszystkim 
życzę powodzenia w nowej szkole. 
Dziękujemy za rozmowę. 
 W.Nowak, A.Gielniewska, K.Byczyńska 

Wywiad z wychowawczynią  
klasy VI—p. M. Domańską 

Pożegnania nadszedł 
czas… 

Data wydania:  
czerwiec 2006 r. 

Pożegnania nadszedł czas, 

już ta szkoła żegna nas. 

Trochę żalu, trochę smutku, 

może nawet trochę łez… 

Jeśli ciężko było z nami, 

To za wszystko PRZEPRASZAMY. 

 Weronika Nowak 



1. Dnia 22 kwietnia b.r. 15-osobowa 
reprezentacja naszej szkoły oraz 
uczniowie klas IV-VI wzięli udział w 
organizowanej po raz pierwszy w na-
szej gminie imprezie pod nazwą NIE-
TOPERZADA. Oj, działo się, działo… 
Przeczytajcie sprawozdanie Filipa  
Dziedzica. 

2. 3 maja szkolny poczet flagowy w 
składzie: A.Gielniewska, K.Skotnicka, 
K.Cyranik uczestniczył w gminnych ob-
chodach Święta Konstytucji 3 Maja. 
Przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego złożono okolicznościowe wiązan-
ki kwiatów i wysłuchano przemówienia 
burmistrza T.Dubickiego. Uroczystość 
uświetniła obecność kompanii honoro-
wej Wojska Polskiego. 

3. W maju zakończył się konkurs 
Szkolnej Kasy Oszczędności pod pa-
tronatem PKO.W oszczędzanie zaanga-
żowało się 117 uczniów, a najbardziej 
systematycznym oszczędzaniem pie-

niędzy na swoich książeczkach wykaza-
li się: O.Czernielewska, E.Kaczmarek, 
E.Kałek. łącznie w ciągu roku szkolnego 
uczniowie zgromadzili na swoich kon-
tach ponad 7.000 zł. Zwieńczeniem 
konkursu było opracowanie kroniki, nad 
którą czuwała organizatorka przedsię-
wzięcia pani A.Bernaś. 

4. 9 maja obchodziliśmy w szkole 
Dzień Europy. Było świątecznie i …
wesoło. Więcej informacji w relacji Oli 
Wachowskiej. 

5. Po raz pierwszy odbył się zorgani-
zowany przez SKKT „Bezdroża” mię-
dzyszkolny konkurs o tematyce tury-
styczno-krajoznawczej. Było wspania-
le!  (Patrz: relacja naszego sprawoz-
dawcy) 

6. W tym roku szkolnym zielona 
szkoła wyjechała do Krakowa.W dniach 
5-10 czerwca uczniowie klas III-VI   
poznawali uroki zabytkowego Krakowa i  
mieli lekcje na Wawelu. 

7. Uczniowie klasy VI otrzymali wy-

niki sprawdzianu i …mogą być z siebie 
zadowoleni. Wprawdzie nikomu nie 
udało się zdobyć maksymalnej liczby 
pukntów, ale 3 osoby uzyskały 37 pkt 
na 40 możliwych do zdobycia. Gratulu-
jemy wszystkim szóstoklasistom. 

8. 24 maja przedszkolna grupa 
„zerówki” odwiedziła naszą szkołę. 
Przyszli pierwszoklasiści zostali zapro-
szeni na lekcję do klasy I, spotkali się 
ze swoją przyszłą wychowawczynią p. 
A.Bernaś, odwiedzili szkolną bibliote-
kę, świetlicę szkolną i sekretariat. 
Wszystkie dzieciaki wyglądały na zado-
wolone i ochoczo wołały, że chętnie 
przyjdą we wrześniu do szkoły. Zapra-
szamy! 

9. W sobotę 27 maja liczna grupa 
miłośników pieszych wędrówek pod 
sztandarem Szkolnego Koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego „Bezdroża” udała 
się do ośrodka wypoczynkowego Głębo-
kie, by wziąć udział w X edycji rajdu na 
orientację „Kambodża 2006”.  

DZIEŃ   MATKI – to świę-
to obchodzone corocznie 26 maja 
jako wyraz szacunku wobec matek. 
W tym dniu są one zwykle obdarowy-
wane przez własne dzieci laurkami, 
kwiatami i prezentami. Zwyczaj na-
rodził się w XVIII w. w Anglii pod 
nazwą „Niedziela u Matki” i był  
dniem wolnym od pracy.do tradycji 
należało składanie matkom podarun-
ków, głównie kwiatów i słodyczy, w 
zamian za otrzymane błogosławień-
stwo. 

DZIEŃ  DZIECKA – to naj-
bardziej radosne i lubiane przez nas 
wszystkich święto. Wiadomo – tego 
dnia żaden nauczyciel nie postawi 
uczniowi jedynki. Nasza koleżanka 
napisała dla Czytelników życzenia: 

W tym dzisiejszym dniu radości 

Życzę 100 lat pomyślności. 

Niech Wam życie w szczęściu płynie, 

Czy zauważyliście, że maj i czerwiec 
to miesiące wyjątkowo „świąteczne”? 
Abyście nie zapomnieli o ważnych 
świętach państwowych i rodzinnych 
przygotowaliśmy dla Was specjalny 
kalendarz: 

1 maja – Święto Pracy, ale także 
rocznica wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej (1.05.2004) 

2 maja – Święto Orła Białego (w ro-
ku 2004 sejm uchwalił, że ten dzień 
będzie obchodzony jako święto sym-
boli narodowych) 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja 
(wydarzenie z 1791 r.) 

9 maja – Dzień Europy (oficjalne 
święto Unii Europejskiej obchodzone 
od 1950 r.) 

26 maja – Dzień Matki 

1 czerwca – Dzień Dziecka 

23 czerwca – Dzień Ojca 

Niech Was radość nie ominie. 

Dziś chcę złożyć Wam życzenia 

Szczęścia, zdrowia, powodzenia. 

Niech Wam słońce jasno świeci 

I w radości dzień przeleci. 

By nastąpił dzień radości. 

DZIEŃ  OJCA – 23 czerw-
ca – Nie zapomnijcie o tym święcie, 
zwłaszcza że w tym roku łączy się 
ono z innym radosnym dniem – zakoń-
czeniem roku szkolnego. Pewnie każ-
dy Tata życzyłby sobie w prezencie 
dobrego świadectwa swojego dziec-
ka. Jeśli nie możecie tego zapewnić 
swojemu Tacie, lepiej wymyślcie coś 
innego, co odwróci uwagę Kochanego 
Tatusia od tego szkolnego dokumen-
tu. Życzymy Wam fantastycznych 
pomysłów… lub świadectwa z czerwo-
nym paskiem. 

A.Biały, A.Sroga 

 

KARTKI  Z  KALENDARZA 

Kronika szkolna 
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13 maja odbył się Wojewódz-
ki Konkurs Piosenki Dziecięcej. Było 
tam bardzo dużo uczestników, bo aż 
52. Bardzo dobrze się bawiłam i cie-
szę się, że doszłam do finału. Walka 
była zacięta i wszystko robiło duże 
wrażenie. Na koniec była  spora daw-
ka emocji, ponieważ były wyczytywa-
ne wyniki. Wyróżnienia  przyznano 

jedynie kilku osobom. Ja nie zdoby-
łam nagrody finałowej, ale cieszę się, 
że mogłam uczestniczyć w tak przy-
jemnej przygodzie i na pewno będę 
brała udział w tym festiwalu za rok. 
Bardzo chciałam podziękować panu 
Sławkowi Filusowi za przygotowanie 
mnie, bo gdyby nie On, nie doszłabym 
tak daleko. 

Weronika Nowak    
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Finał  festiwalu 

Wakacyjny pociąg 

(poprzez rozmowę) lub poprzez 

skrzynkę kontaktową Listy do 

rzecznika praw ucznia stawały się 

przedmiotem mojej troski i róż-

nych zabiegów. Poprzez rozmo-

wy z uczniami i nauczycielami 

oraz spotkania w zespołach klaso-

wych starałam się w sposób 

zrównoważony i obiektywny roz-

wiewać wątpliwości, łagodzić 

konflikty, objaśniać prawa i 

uświadamiać obowiązki ucznia. 

Być może nie zawsze moje stara-

nia były dla Was satysfakcjonują-

ce, ale też zbyt często stanowisko 

uczniów bywało jednostronne, a 

emocje i żale brały górę nad Wa-

szym obiektywizmem. Myślę jed-

nak, że nauczyliście się, że do-

brze jest znać swoje prawa, nale-

ży z nich oczywiście korzystać, 

ale w pierwszym rzędzie należy 

wypełniać swoje obowiązki. 

Na koniec chciałabym 

zwrócić Wam uwagę na właściwą 

formę listów, które do mnie kie-

rowaliście. Otóż najczęściej Wa-

sze pisemne wypowiedzi nie za-

sługiwały niestety na miano 

„listu” czy „pisma”, gdyż były to 

wystrzępione skrawki papieru, 

niestarannie (i z błędami!) napi-

sane. Tylko raz otrzymałam list, 

który zawierał jasno sprecyzowa-

ny postulat w imieniu całej klasy 

i przez wszystkich uczniów pod-

pisany. Zabrakło w tym liście tyl-

ko jednego – oprócz konkretnego 

żądania, należy zawsze podać 

równie konkretne argumenty. 

Tylko wówczas możliwa jest dys-

kusja. 

Cieszy mnie, że umiecie 

brać swoje sprawy we własne rę-

ce – to podstawa demokracji. 

Mam nadzieję, że w przyszłym 

roku szkolnym będziemy konty-

nuować naszą  małą lekcję demo-

kracji i tolerancji. 
 

 

 

RZECZNIK PRAW  UCZNIA 

Marzena Domańska 

Mijający rok szkolny był 

dla całej szkolnej społeczności 

kolejnym cennym doświadcze-

niem. Wkrótce otrzymacie świa-

dectwa, na których znajdą się 

oceny za pracę na lekcjach oraz 

oceny z zachowania. Ale w Wa-

szych sercach i umysłach pozo-

stawią swój ślad także inne spra-

wy, wydarzenia i przeżycia, któ-

rych codziennie dostarczało Wam 

szkolne życie. Podsumowując 

mijający rok szkolny, mogę 

stwierdzić, że nasi uczniowie nie 

sprawili poważnych problemów 

wychowawczych, a te, które 

przyniosło szkolne życie, były na 

bieżąco i z dobrym skutkiem roz-

wiązywane. Współpraca Pani dy-

rektor, wychowawców klas i Sa-

morządu Uczniowskiego z 

wszystkimi uczniami i ich rodzi-

cami służyła dobrej i skutecznej 

komunikacji, miała na celu 

przede wszystkim dobro dzieci 

uczących się w SP-4. 

Oczywiście bywały kon-

flikty, nieporozumienia, preten-

sje, które w sposób bezpośredni 

Słowo rzecznika 



W kwietniu i maju uczniowie klasy V 
pracowali nad projektem na temat 
ochrony środowiska w naszej gminie. 
Zespoły zbierały informacje o poło-
żeniu geograficznym, walorach przy-
rodniczych, prawnych formach 
ochrony przyrody w naszym regionie. 
Powstały ciekawe plakaty, mapy, ry-
sunki, wykonano interesujące foldery 
i zaprezentowano na forum klasy 
efekty kilkutygodniowej pracy. Oto 

kilka refleksji uczniów: 

„Moja opinia na temat pracy nad pro-
jektem jest pozytywna. Taka forma 
powinna pojawiać się częściej, ponie-
waż uczymy się pracować w grupach, 
zdobywamy informacje, korzystając 
z różnych źródeł wiedzy.” 

„Praca ciekawa, najtrudniej było w 
naszej grupie utrzymać porządek i 
dyscyplinę.” 

„Prezentacje kolegów dostarczyły mi 
wielu cennych informacji. Zrozumia-
łem, że o przyrodę trzeba dbać, za-
czynając od swojego podwórka.” 

Oto fragmenty uczniowskich prac. 
Przeczytajcie, a dowiecie się wielu 
ciekawych rzeczy o własnym regio-
nie, o swojej małej ojczyźnie. 

gminy wchodzi: Bobowicko, Brzozowy 
Ług, Bukowiec, Czarny Bocian, Głębo-
kie, Gorzyca, Gumnisko, Jagielnik, 
Jeleniegłowy, Kalsko, Kaława, Karole-
wo, Kęszyca Leśna, Kolonia Kęszycka, 
Rojewo, Nietoperek, Pniewo, Kolonia 
Żołwińska, Skoki, Szumiaca, Święty 
Wojciech, Wojciechówek, Wysoka, 
Wyszanowo, Ziemsko, Porąbka, Kuli-
gowo, Kursko, Kuźnik, Kwiecie, Lubo-
sinek, Pieski, Żółwin, Międzyrzecz. 

Gmina Mędzyrzecz położona jest w 
jednym z najbardziej zalesionych 

zakątków kraju. Lasy porastają 
zwłaszcza okolice wsi Bukowiec, Wy-
szanowo, Szumiąca, Głębokie i Pieski. 
Są to przeważnie monokulturowe 
lasy sosnowe. Lasy mieszane wystę-
pują w dolinie Obry i w pobliżu je-
zior, porastając zbocza rynien je-
ziornych oraz liczne bezodpływowe 
zagłębienia. 

W gminie można zwiedzić i zobaczyć: 
podziemia MRU, ratusz i zamek w 
Międzyrzeczu oraz rezerwat nieto-
perzy w Nietoperku  

Gmina Międzyrzecz to gmina miej-
sko-wiejska w ojewództwie lubuskim 
w powiecie międzyrzeckim. Burmi-
strzem Międzyrzecza jest Tadeusz 
Dubicki. Liczba ludności 25 700, a 
jej powierzchnia obejmuje 343 km². 
Na terenie gminy znajduje się około 
50 naturalnych zbiorników wodnych, 
w tym 28 jezior o wielkości od 7 ha 
do 130 ha. Gmina usytuowana jest w 
północno-zachodniej części Niziny 
Wielkopolskiej i zachodnich krań-
cach Bruzdy Zbąszyńskiej.W skład 

ochronie nietoperzy w Europie. 
Rezerwat przyrody „Nietoperek II” 

został utworzony 23.12.1998 r. i 
obejmuje 44,03 hektara powierzchni 
działek fortecznych i obiektów pod-
ziemnych prawie całego MRU. 
Cele utworzenia rezerwatów przyro-

dy w Nietoperku 
Głównym celem istnienia rezerwatów 

„Nietoperek” i „Nietoperek II” jest 
ochrona zimowego siedliska nietoperzy, 
w którym zimuje ok.20-30 tysięcy 
osobników należących do 12 gatunków 
oraz ochrona jedynej w Polsce pod-
ziemnej kolonii lęgowej nocka dużego. 
Od czasu powołania rezerwatu 
„Nietoperek II” ochronie podlegają 

Położone są w obrębie Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnionego, na który 
składa się system fortyfikacji pod-
ziemnych i naziemnych, tworzących 
sieć korytarzy o żelbetowej konstruk-
cji, znajdujących się na głębokości 35-
50 metrów, a ich długość wynosi około 
30 kilometrów. 
Rezerwat przyrody „Nietoperek” 

został utworzony zarządzeniem Mini-
stra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 11.08.1980r. i zajmuje obszar 
2,5 hektara leżący pomiędzy wioskami: 
Nietoperek, Wysoka, Kęszyca, Bory-
szyn. 
Rezerwat posiada rangę europejską i 

objęty jest tzw. porozumieniem o 

również zadrzewienia i zakrzewienia 
działek fortecznych, pasy zarośli w 
zaporach przeciwczołgowych i inne 
tereny umożliwiające nietoperzom 
bezpieczny dolot do otworów wloto-
wych w podziemiach MRU. W okresie 
letnim nietoperze wykorzystują pod-
ziemia MRU głównie jako kryjówkę 
dzienną i miejsce odpoczynku.  

 

Rezerwaty przyrody „Nietoperek” i „Nietoperek II” 

SuperLEKCJA! 

Położenie miasta i gminy Międzyrzecz 
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Organizacja 

Podstawowy adres służbowy 
2. wiersz adresu 
3. wiersz adresu 
4. wiersz adresu 

Pożegnania nadszedł czas, 
już ta szkoła żegna nas. 
Trochę żalu, trochę smutku, 
może nawet trochę łez… 
Jeśli ciężko było z nami, 
To za wszystko PRZEPRASZAMY. 
 Weronika Nowak 

Jeśli wystarczy miej-
sca, umieść tu obiekt 
ClipArt lub inną grafi-
kę. 

Ten artykuł może składać się ze 175-
225 wyrazów. 

Jeśli złożony biuletyn zosta-
nie wysłany pocztą, ten artykuł znaj-
dzie się na ostatniej stronie, dlatego 
powinien być bardzo czytelny. 

Uwagę czytelników najłatwiej przy-
kuć zestawem pytań i odpowiedzi. 
Odpowiedz na najczęściej zadawane 
pytania. Przedstaw imiona, nazwiska 
i tytuły personelu Twojej organizacji 
bądź cennik oferowanych usług lub 
produktów. Zachęć czytelników do 
określonej formy kontaktu z Twoją 
firmą. 

Przypomnij o zanotowaniu wydarzeń 
cyklicznych (np. obiad z klientami 
w każdy wtorek lub kwartalna aukcja 
charytatywna). 

Tel.: 555 55 55 
Faks: 555 55 55 
E-mail: osoba@example.com 

Nagłówek artykułu na ostatniej stronie 

Jesteśmy w s
ieci Web! 

example.micro
soft.com/pola

nd 

Dewiza firmy 

Podpis do obrazu/grafiki 

W tym miejscu warto wstawić krótki artykuł 
o Twojej organizacji. Możesz umieścić w nim cel or-
ganizacji, jej misję przewodnią, datę założenia 
i krótką historię. Możesz także dołączyć informacje 
o oferowanych produktach, usługach lub programach, 
terenie działalności (takim jak środkowe wybrzeże 
Polski lub rynki europejskie) i obsługiwanych grupach 
klientów. 

Warto tu również zamieścić adres lub telefon kon-
taktowy, pod którym czytelnicy mogą uzyskać więcej 
danych o organizacji. 


