
 

Samorząd Szkolny od kuchni, czyli skąd te wycieczki? 
Pewnie zastanawialiście się, skąd biorą się 

wycieczki, dyskoteki itp. Pewnie niejeden z Was uwa-
ża, że jest ich zbyt mało, nie są tak atrakcyjne jak 
byście chcieli i w ogóle może nie bardzo Wam się te 
propozycje podobają. 

Wszystko zaczęło się od wyborów  przedsta-
wicieli samorządu szkolnego. Jedno z wejść było oble-
pione plakatami wyborczymi. Kilka dni później wybie-
raliście trzy najlepsze plakaty, a właściwie – trzy naj-
odpowiedniejsze Waszym zdaniem osoby, czyli swoich 
reprezentantów. Kilka dni później odbyło się spotkanie 

samorządu uczniowskiego. I tu się wszystko zaczęło… 
Zaczęto debatować, dyskutować, proponować, ustalać 
terminy zabaw, wyjazdów itp. Teraz staramy się to 
zrealizować, co wcale nie jest łatwe i proste. 

Dlatego chciałbym na koniec przypomnieć 
wszystkim Koleżankom i Kolegom, że samorząd szkolny 
to nie tylko Pamela, Filip i Kuba, to także Wy! Jak by-
ście mieli jakieś pomysły, zaczepcie nas na przerwach. 

Filip Dziedzic 

 

 Dnia 6 lutego obchodziliśmy Dzień Bez-
piecznego Internetu. Na informatyce w IV klasie 
pani Dziedzic pokazała nam film o Sieciakach, które 
są pomocnikami w sieci. Zobaczyliśmy, że nie tylko 
Sieciaki mieszkają w sieci, ale są też Sieciuchy. 
Sieciuchy są złe i chcą zrobić nam krzywdę. Są czte-
ry Sieciuchy: Bełkot, Kradziej, Śmieciuch, Kłamacz. 

Pierwszym Sieciakiem była Ajpi. Reszta to: Netka, 
Kompel, Spociak. 

Na tej lekcji poznaliśmy cztery zasady: 

1. Zabezpiecz swój komputer! 

2. Mów, jeśli coś jest nie tak! 

3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 

4. Nie podawaj swoich danych! 

Wejdźcie na stronę internetową www.sieciaki.pl lub 
www.dbi.pl. Tam dowiecie się więcej o tym jak bez-
pieczne serfować po Internecie. 

Emanuela Latuszek klasa IV 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
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W Polsce wszystkie ważniejsze święta związane są z tra-
dycją chrześcijańską. W naszym świętowaniu zachowały 
się też wcześniejsze niż chrześcijaństwo zwyczaje i ob-
rzędy. Praktyki i elementy dawnych pogańskich świąt 
splotły się z elementami chrześcijańskimi, które nadały im 
nowy sens i wymiar. 

„Cudze wiedzieć - pożytecznie, 

Swoje - obowiązek.” 

15 LUTEGO – ostatni czwartek przed Środą Popielcową – 
to właśnie Tłusty Czwartek. Wtedy odjadamy się pączka-
mi i chrustami. Kolejny czwartek  należy już do okresu 
Wielkiego Postu, podczas którego katolicy powinni zacho-
wywać wstrzemięźliwość. 

Ponieważ data Tłustego Czwartku zależy od daty Wielka-
nocy, dzień ten jest "świętem" ruchomym. 

Patryk Witczak 

Jak codziennie, wstałem o 7:00. Miałem ochotę zjeść na 
śniadanie bułkę  z salami. Kiedy już byłem w kuchni, zoba-
czyłem … górę pączków. Krzyknąłem: „A gdzie są bułki?” 
Po chwili sobie przypomniałem, że to Tłusty Czwartek i 
raczej nie mogę tego dnia oczekiwać urozmaiconego je-
dzenia. 
W drodze do szkoły marzyłem o jakimś normalnym śnia-

daniu, ale przed przejazdem kolejowym, przez który 
przejeżdżam w drodze do szkoły, mama musiała się za-
trzymać. Z tego co wiem, to o tej porze żaden pociąg nie 
jeździ. Okazało się, że dziś jedzie – czyżby specjalna 
dostawa pączków? 
Gdy już byłem w szkole i zadzwonił dzwonek na przerwę, 

od razu zbiegłem do stołówki po „normalne” śniadanie. A 
tu się okazuje -  pączki! Prawdziwa niespodzianka… Jed-
nak wziąłem, raz nie zawsze. 
Gdy dotarłem do babci na obiad, miałem ochotę po obie-

dzie na ciastka, ale… zgadliście, były pączki, no i zjadłem… 
Pod wieczór, gdy marzyłem o kiełbasie na kolację, mama 

powiedziała: „Dzisiaj mamy Tłusty Czwartek, więc na kola-
cję zjedzmy pączki”. A że byłem bardzo głodny, zjadłem. 
Tak zakończył się ten dzień, w miejscu, gdzie zwykłe 

rzeczy nie dzieją się zbyt często. 
Filip Dziedzic 

Konkurs poetycki 

Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w 
konkursie poetyckim, który organizowany jest już po raz 
jedenasty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jego 
celem jest zachęcenie dzieci  do pisania własnych wier-
szy. 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od 8 do 18 
lat. W końcu każdy poeta musiał jakoś zacząć, więc ten 
konkurs sprzyja rozwijaniu talentów. Temat tegorocznego 
konkursu brzmi: JA I MÓJ ŚWIAT. Do każdej pracy 
konkursowej należy dołączyć metryczkę 

z: 

1.Tytułem wiersza. 

2.Imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora. 

3.Imieniem i nazwiskiem opiekuna. 

4.Nazwą placówki (szkoły) z adresem i telefonem. 

5. Krótką informacją o sobie. 

Utwory należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2007 roku 
na adres organizatora, ale wcześniej należy przynieść 

tekst do pani Marzeny Domańskiej, która zajmuje się tym 
konkursem. Więcej szczegółów znajdziecie na 

www.tpdzg.org.pl 

Miłego układania wierszy! 

Ola Wachowska kl. V  

Skąd pochodzi Tłusty Czwartek? 
 

Pączek 

opowiadanie zdesperowanego łakomczucha 
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 W sobotę 3.02.07 drużyna z naszej szkoły, czyli 
Łukasz Leja, Dominik Szadkowski oraz ja, Ania Czop, ra-
zem z panią Magdaleną Dudą wybraliśmy się na konkurs 
do Żagania. Był to wojewódzki etap konkursu pod nazwą 
„W Europie jeździmy bezpiecznie”. Polegał on na napisaniu 
testu oraz przejechania przez tor przeszkód na rowerze. 
Niestety tym razem nie poszło nam najlepiej, ponieważ 
zajęliśmy ósme miejsce, ale jednak udało nam się dla 
szkoły przywieźć rower. Według mnie była to świetna za-
bawa. 

Ania Czop  

We wtorek 13 lutego b.r. w naszej szkole odbył się pierw-
szy etap Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Brało w 
nim udział dwudziestu pięciu uczniów z klas I-VI. Emocje 
były duże, bo talenty i oczekiwania recytatorów sprawiły, 
że nie było łatwo wytypować faworytów, każdy chciał za-
prezentować się jak najlepiej. Do dalszego konkursu wy-
brano sześciu reprezentantów szkoły, którzy wezmą 
udział w etapie gminnym i 28 lutego zaprezentują się w 
Bibliotece w Międzyrzeczu. Będą to:  Klaudia Masiewicz, 
Nina Trochanowska, Maja Matla, Barbara Terejko, 
Cybulska Pamela, Małgorzata Koban. 

Trzymamy za Was kciuki, dziewczyny! Powodzenia! 

Cybulska Pamela 

 

Na rowery ! 
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Recytatorzy na start! 

Klaudia Masiewicz 

 

Drużyna — Ania Czop, Łukasz Leja, Dominik 
Szadkowski z panią Magdaleną Dudą 

UWAGA! 
Po raz kolejny Gazeta Lubuska ogłosiła konkurs na 
szkolną gazetkę. Dziennikarskie  jury oceni  ich 
poziom i przyzna nagrody. 

Nasza szkoła też bierze udział w tym konkursie. Z 
gazetek wydanych w tym roku wybierzemy te  
najciekawsze i wyślemy do organizatorów. Jury oceni  
tematykę artykułów, ujęcie i przedstawienie tematów  
oraz formę graficzną pisma. Jeżeli chcesz się włączyć 
do pracy, pamiętaj, że zawsze możesz przyjść na  
zajęcia dziennikarskie! 

Martyna Słowińska  

Przysłowia o zdrowiu 

1. Gdzie zdrowia brak, tam wesołości 
nie pytaj. 

2. Grunt to zdrowie. 

3. Kto zdrowia nie szanuje, ten na 
starość żałuje. 

4. Lepsze jest zdrowie niż pieniądze. 

5. Nie zawsze zdrowe, co smaczne. 

6. W zdrowym ciele zdrowy duch. 

7. Zdrów jak ryba.  

Komentarz na str. 4 



Coś o szkole i o nas 
Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących naszej szkoły. Zamieszczone  poniżej opinie są subiek-tywne, wynikają z mojego doświadczenia i obserwacji. Jeśli Ty masz inne zdanie, napisz. Chętnie z Tobą podysku-tuję.  

Czy nasza szkoła jest dobrą szkołą? 
Według mnie nasza szkoła jest bardzo dobrą szkołą choćby dlatego, że nie jest duża. Prawie wszyscy się znamy i nikt nie jest anonimowy. Oprócz tego pani dyrektor i nauczyciele starają się, żeby nam w szkole było jak najlepiej,  żebyśmy mieli sprawne pomoce szkolne i uczyli się w dobrych warunkach. 
Czy faktycznie nasza szkoła jest wesoła? 
Owszem, jest, chociaż nie zawsze. To, czy jesteśmy weseli i dobrze czujemy się w szkole, zależy tylko i wyłącznie od nas. Czy nasza szkoła jest bezpieczna? 
Raczej tak, choć często się zdarza zjawisko kozła ofiarnego (doświadczyłam tego na własnej skórze). Czy lubimy naszą szkołę? 
Ja lubię, ale większość uczniów raczej nie lubi szkoły, a na pewno źle o szkole mówi. 
Czy lubimy naszych nauczycieli? 
Prawie wszyscy ich lubią, ja też. Mamy do nich zaufanie. 
Czy nasi nauczyciele są surowi? 
Czasami tak, ale to przez nas, jestem tego pewna. 

Żaczek 

damy czapkę (przynajmniej do tornistra), jemy owoce 
(zawsze przed chipsami) i zabieramy strój na wycho-
wanie fizyczne. Ponieważ w „zdrowym ciele zdrowy 
duch”, więc nasz nastrój ulega widocznej (nawet dla 
rodziny) poprawie: żwawo wstajemy rano z łóżka, zja-
damy śniadanie i nawet uśmiechamy się do rodzeństwa. 

Pamiętając o tym, że „nie zawsze zdrowe, co 
smaczne” rezygnujemy z  kolejnego batonika, którym 
częstuje nas kolega i nie krzywimy się przy obiedzie, 
kiedy mama podaje po raz trzeci w tym tygodniu roz-
gotowane brokuły i zachęca nas do jedzenia  wyjaśnie-
niami, ileż to wspaniałych odżywczych składników za-
wierają warzywa. W końcu ,,Kto zdrowia nie szanuje, 
ten na starość żałuje”! 

Ola Wachowska  

Przysłowia są skarbnicą ludowej mądrości. Nic 
więc dziwnego, że wśród nich można znaleźć również 
takie, które mówią o zdrowiu. Dobrze jest czasami 
zastanowić się na sensem tych prostych i oczywistych 
powiedzeń, bo ukryta jest w nich mądrość wielu poko-
leń. 

Kiedy ktoś narzeka na kłopoty w domu czy w 
szkole, co mu mówimy? Grunt to zdrowie! Rzeczywi-
ście, zdrowie jest najważniejsze, bo „gdzie zdrowia 
brak, tam wesołości nie pytaj.” Poczucie szczęścia i 
radość są możliwe tylko wtedy, gdy zdrowie dopisuje. 
Wystarczy choćby grypka lub mocniejsze przeziębie-
nie, a czujemy, że świat stracił cały swój blask. Bie-
gniemy więc do apteki, kupujemy różne witaminy, cu-
downe preparaty i inne zioła, które mają nas natych-
miast (jak zapewnia reklama) postawić na nogi. Płacąc 
sporą sumkę za lekarstwa, pocieszamy się, że „lepsze 
zdrowie niż pieniądze”. Kiedy czujemy, że już jeste-
śmy zdrowi jak ryba, zaczynamy słuchać dobrych rad 
rodziców i postanawiamy odtąd dbać o zdrowie. Wkła-
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