
 

Sprawdzian szóstoklasisty 

Dnia 08.04.08r. odbył się sprawdzian szóstoklasi-

sty. W tym czasie klasy I-V nie miały lekcji. Krótkie 

zebranie przed sprawdzianem miało odbyć się o 

8.30, lecz niektóre osoby z klasy VI czekały w napięciu obok świetli-

cy już około 8.00. Na zebraniu dokładnie wyjaśniono nam, jak ma-

my się zachowywać na sprawdzianie i przed godziną dziewiątą byli-

śmy już rozdzieleni na trzy grupy. Dostaliśmy zaklejone kartki, czyli 

sprawdziany. O 9.00 rozpoczęliśmy pisanie. Mieliśmy czas do 10-

.00. Niektórzy oddali kartki wcześniej. Po sprawdzianie niektórzy 

byli zadowoleni, a inni nie. Później nie mieliśmy już lekcji, tylko szli-

śmy do domu. Moim zdaniem sprawdzian ten był dość łatwy, ale 

wszystko się wyjaśni, gdy otrzymamy wyniki, czyli pod koniec maja. 

Ola Wachowska kl. VI 

W  2008 roku mija sto lat od 

wydania „Ani z Zielonego Wzgó-

rza” Lucy Maud Montgomery. 

Po raz pierwszy książka uka-

zała się w połowie 1908 roku, a w 

Polsce miała pierwsze wydanie w 

1912 roku. Od tamtej pory wiele 

pokoleń zaprzyjaźniło się ze świa-

tem Avonlea i jej bohaterami. Au-

tentyczne postacie, piękna przyro-

da, ciekawe losy głównej bohaterki 

– nic dziwnego, że książka podbiła 

serca czytelników w wielu krajach. 

Jeśli jesteś miłośnikiem cyklu 

o rudowłosej Ani – wiecznej opty-

mistce, wrażliwej i spontanicznej 

dziewczynce – podziel się z nami 

swoimi wrażeniami, przeżyciami i 

opiniami na temat książki i jej bo-

haterki. Zapraszamy do konkursu 

literackiego na najciekawszy tekst 

poświęcony powieści i jej bohater-

ce. 

Czym Ania Shirley ujęła czy-

telników? Dlaczego ta powieść cią-

gle fascynuje i zachwyca kolejne 

pokolenia? Jak to się dzieje, że po 

dziś dzień  trafia do serc dzieci i 

młodzieży? 

Zachęcamy Was do ciekawych 

wypowiedzi, które będziemy publi-

kować w szkolnej gazetce, a czerw-

cu ogłosimy zwycięzców konkursu. 
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Święto Konstytucji 3 maja 

3 maja 1791r. uchwalono Konstytu-

cję w celu zlikwidowania obecnych 

od dawna wad systemu politycznego 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów i 

jej złotej wolności. 

Konstytucja wprowadziła politycz-

ne zrównanie mieszczan i szlachty 

oraz stawiała chłopów pod ochroną 

państwa, w ten sposób łagodząc naj-

gorsze nadużycia pańszczyzny. Przy-

jęcie Konstytucji 3 maja sprowokowa-

ło wrogość sąsiadów Rzeczypospoli-

tej Obojga Narodów. Podczas wojny 

w obronie konstytucji Polska, zdra-

dzona przez swojego pruskiego 

sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma 

II, została pokonana przez Imperium 

Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzy-

mierzonej z konfederacją targowicką 

- spiskiem polskich magnatów prze-

ciwnych reformom osłabiającym ich 

wpływy. Pomimo tej klęski i później-

szego II rozbioru Polski, Konstytucja 

3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy 

demokratyczne w świecie. Po utracie 

niepodległości w 1795, przez 123 lata 

rozbiorów, przypominała o walce o 

niepodległość. Zdaniem dwóch 

współautorów, Ignacego Potockiego i 

Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą 

i testamentem gasnącej Ojczyzny". 

 Jak co roku pamiętaliśmy o 

ważnych świętach majowych: 

1 maja – Święto Pracy 

2 maja -  Święto Orła Białego 

3 maja – Święto Konstytucji 

Opracowała:  Katarzyna Stru-
sińska 
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Nasi pupile! 

Dnia pierwszego kwietnia, 
jak co roku obchodziliśmy 
Prima Aprilis-dzień żartów. 
Jest to obyczaj związany z 
pierwszym dniem kwietnia, 
zapoczątkowany mniej więcej 
w połowie XIII wieku, obcho-
dzony w wielu krajach świata. 
Polega on na robieniu żartów, 
celowym wprowadzaniu w 
błąd, konkurowaniu w próbach 
sprawienia, by inni uwierzyli w 
coś nieprawdziwego. Tego 

dnia w wielu mediach pojawia-
ją się różne żartobliwe infor-
macje. W Wielkiej Brytanii 
nazywany jest Dniem Głupca, 
a we Francji Dniem Ryby. 
Chrześcijaństwo wiąże Prima 
Aprilis z Judaszem Iskariotą. 
Miał się on urodzić właśnie 
pierwszego kwietnia i dlatego 
dzień ów kojarzył się z kłam-
stwem, obłudą, fałszem i nie-
prawdą. 

Ola Wachowska 

Mój pies w klasie czwar-
tej zrobił prawdziwą furo-
rę. Wszyscy chcą do mnie 
przychodzić, umawiają 
się ze mną, żeby pobawić 
się z moim ulubieńcem. 
Jemu też się podoba to 
zainteresowanie, szkoda 
że to nie jest pies wysta-
wowy. 

Bardzo lubię moje zwie-
rzaki, są one prawdziwy-
mi przyjaciółmi. 

Katarzyna Strusińska  

Pewnie każdy z was ma 
jakiegoś pupila. Może to 
pies, kot, a może jakieś 
inne egzotyczne zwierząt-
ko ? 

Ja też mam zwierzęta! 
To mały piesek i żółw. 
Piesek wabi się Badi, a 
żółwia nazwałam Fran-
klin. Badiego mam od 
niedawna, bo od nieca-
łych dwóch miesięcy. 
Franklin towarzyszy mi 
już długo, bo prawie 
cztery lata. 

Suczka Badi to moja 
bardzo dobra przyjaciół-
ka. Jest trójkolorowa:  
trochę ruda, miejscami 
brązowa i czarna. Ma 
ciemnobrązowe oczy, 
mały pyszczek. Lecz ręce 
mam pogryzione i cała 
się lepię, gdy mnie za-
cznie lizać.  

Franklin to leniwy lądo-
wy żółw, który kiedy tyl-
ko zje swój posiłek, zapa-
da w sen. Mimo wrodzo-
nego lenistwa i ospałości, 
to kolega pierwszej klasy. 
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Listy do Ojca Świętego Jana Pawła II 

Drogi Ojcze Święty,  

2 kwietnia była rocznica 
Twojej śmierci, więc wszy-
scy czcili ten dzień modląc 
się  i wspominając Ciebie. 
Bardzo nam Ciebie brakuje, 
ponieważ byłeś dla nas jak 
ojciec, który umiał przeba-
czać. Cała młodzież modliła 
się za Ciebie. Wielu wspo-
minało, jak chodziłeś z nimi 
na pielgrzymki do różnych 
miejsc. Mamy nadzieję, że 
patrzysz na nas z góry i 
widziałeś, jak oddawaliśmy 
Ci cześć i jak  Ciebie ko-
chamy . 

Basia Terejko  

Drogi Ojcze Święty! 

Niedawno obchodziliśmy 
trzecią rocznicę Twojej 
śmierci. Chciałabym napi-
sać, jak obchodziliśmy ten 
dzień w naszej szkole, choć 
zapewne wiesz już jak to 
było, ale to będzie mój opis. 

 Byliśmy w kościele, za-
paliliśmy znicze pod krzy-
żem, oglądaliśmy film pt. 
„Droga do domu Ojca”. Do-
kument ten był bardzo 
piękny i wzruszający, przy-
pomniał nam niektóre chwile 
z Twojego życia. Modliliśmy 
się o Twoją rychłą beatyfi-
kację i kanonizację. Mam 

nadzieję, że niedługo to na-
stąpi i staniesz się świętym. 
Zasługujesz na to! Śpiewali-
śmy także Twoją ulubioną 
pieśń „Barkę”. Dwa dni póź-
niej przynosiliśmy na religię 
pamiątki związane z Tobą 
oraz nasze wypracowania i 
omawialiśmy je. Ja przynio-
słam obrazek z Tobą i Je-
zusem.  

Na koniec mojego listu 
napiszę, że bardzo brak 
nam Ciebie, ale wiemy, że 
patrzysz na nas z Domu Oj-
ca w niebie i że nam poma-
gasz. 

Ola Wachowska  
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 Moje marzenia zawodowe zmie-
niają się co jakiś czas. Aktualnie 
nie wiem, kim będę. Najpierw 
chciałam być nauczycielką, to 
był mój plan przez dłuższy czas, 
ale w końcu mi to przeszło 
(moja najbliższa rodzina składa 
się z samych nauczycieli). Na-
stępny plan to bycie weteryna-
rzem, ale też zrezygnowałam. 
Później chciałam być policjant-
ką, ale uznałam, że brak mi od-
wagi. Potem chciałam być bi-
bliotekarką.  Obecnie zastana-
wiam się nad wyborem zawodu 
architekta wnętrz lub ogrodów. 
Moja mama poleca mi bycie 
dentystką, ale uważam, że to 
nie dla mnie. 

Ola Wachowska 

 

Moje marzenia zawodowe 



 

ORTOGRA ma już 10 lat! 

z 
za-

pałkami”; mimo że więk-
szość klasy zna tę baśń, 
to zainteresował wszyst-
kich. Wyróżnił się rów-
nież Bartłomiej Duda, 
który opowiedział baśń 
Hansa Christiana Ander-
sena „Krzesiwo”. Mówił  
płynnie i interesująco. 

Chcielibyśmy, by takich 
lekcji było więcej. Miło 
jest patrzeć, jak wszy-
scy się starają, by wy-
paść jak najlepiej. 

Katarzyna Strusińska 

W naszej klasie niektóre 
lekcje języka polskiego 
wyglądają inaczej, niety-
powo. Niedawno mieliśmy 
właśnie takie lekcje. 
Uczniowie mieli wyszu-
kać baśnie i opowiedzieć 
je. Niektórzy przedsta-
wili swoje prezentacje 
bardzo ciekawie, na 
przykład Maja Matla, 
która opowiedziała baśń 
Hansa Christiana Ander-
sena „Stara latarnia”. 
Zaciekawiła swoich słu-
chaczy, wcieliła się w 
rolę starej latarni i opo-

wiedziała nam swoją 
wzruszającą historię. 
Słuchaczy również zacie-
kawiła Katarzyna Stru-
sińska, która opowiedzia-
ła baśń Marii Krüger 
„Dar rzeki Fly”. Wcieliła 
się w rolę babci opowia-
dającej piękną baśń swo-
im wnukom. Ale nie za-
brakło chłopców, którzy 
również zaprezentowali 
interesujące opowieści. 
Na przykład Dominik Pi-
gan ciekawie opowiedział 
baśń  Hansa Christiana 
Andersena „Dziewczynka 

Ostateczn ie zwyc ięży ła 
Szkoła Podstawowa w 

Kaławie, miejsce drugie 

wywalczyła Szkoła Podsta-
wowa nr 4, trzecie – Szkoła 

Podstawowa nr 3. Natomiast  

nagrodę za największą liczbę 

poprawnych odpowiedzi przyzna-

no Szkole Podstawowej nr 2,  a 

nagrodę dla najlepszej drużyny 

kibicującej Szkole Podstawowej 

w Bukowcu. 

Na koniec wszystkim uczestni-
kom wręczono nagrody, dyplomy i 
upominki. Przez cały czas atmos-
fera była wesoła i życzliwa, więc 
na koniec powiedzieliśmy wszyst-
kim: Do zobaczenia! 

Redakcja 

W tym roku po raz dziesiąty 
zaprosiliśmy do siebie uczest-
ników Międzyszkolnego Kon-
kursu Ortograficznego ORTO-
GRA dla uczniów klas młod-
szych. Nagrodą – oprócz  
świetnej zabawy – jest puchar 
przechodni ufundowany przez 
Burmistrza Międzyrzecza. Z 
okazji jubileuszu zaproszono 
wyjątkowych gości: pan Le-
szek Lisiecki reprezentował 
Burmistrza Międzyrzecza, 
pani dyrektor Alicja Błocho-
wicz reprezentowała naszą 
szkolną społeczność, a gośćmi 
specjalnymi były panie Danuta 
Lutostańska i Katarzyna Ba-
czyk – pomysłodawczynie OR-
TOGRY. Wszyscy z wielką 
przyjemnością oglądali pre-
zentację zdjęć z poprzednich 
konkursów. 

Tegoroczne spotkanie było 
trochę nietypowe pod kilkoma 
względami. Zmaganiom ortogra-
ficznym jak zwykle towarzyszyła 
rywalizacja między drużynami 
kibicującymi. W tym roku kibice 
przeszli sami siebie: śpiewali, 
skandowali zabawne hasła, tań-
czyli, a do tego zachwycali stro-
jami i rekwizytami. Zawodnicy 
byli doskonale przygotowani i nie 
dawali za wygraną. Ale szczęście 
było kapryśne i jednym sprzyjało 
bardziej, a innym mniej. Zasady 
ortograficzne, wyjątki od tych 
zasad, zagadki i przysłowia – to 
nie było nic trudnego dla zawod-
ników z klas drugich i trzecich. 
Odpowiedzialne zadanie mieli 
też pierwszoklasiści: przecież 
rzut kostką miał decydujące 
znaczenie i dawał szansę zakoń-
czenia gry. 
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Małe, włochate, czarne lub białe 

małe łobuzy, co nam robią guzy. 

Beztrosko biegają za kijem lub piłką, 

lubią wypić wodę pod choinką. 

Poniszczą, pogryzą, poliżą Cię z rana, 

a później zabawa od nowa ta sama. 

Obowiązków nie mają, więc spać do 

południa mogą, poprosić o wyjście 

nie zawsze poproszą. 
Katarzyna Strusińska 

Pieskie życie 


