
 

Artykuł na wstęp…. 

 W tym roku 
szkolnym  spośród 
członków kolegium re-
dakcyjnego wybrano 
redaktora naczelnego, 
zastępcę oraz skarbni-
ka redakcji. 

 Uczniowie klas 
IV-VI zdecydowali, że redaktorem naczelnym 
zostanie Pamela Cybulska, jej zastępcą Filip 
Dziedzic, a skarbnikiem Agnieszka Sroga. Funk-
cja redaktora naczelnego w poważnym piśmie 
jest niezwykle ważna i odpowiedzialna. To re-
daktor odpowiada za charakter pisma, jego za-

wartość, a także kontroluje teksty i organizuje 
pracę redakcji. To on kieruje szczegółowym pla-
nowaniem każdego numeru. W przypadku szkolnej 
gazetki osobą wspomagającą redaktora jest opie-
kun gazetki, czyli w tym przypadku pani Marzena 
Domańska. 

Na pewno słyszeliście o tragedii, która wyda-
rzyła się w gdańskim gimnazjum. Gdy nauczy-
cielka wyszła z klasy, w tym czasie wydarzyło 
się coś bardzo strasznego!! A mianowicie paru 
chłopców napadło na dziewczynkę, która miała na 
imię Ania. Przerażona okrucieństwem, zdruzgo-
tana dziewczyna dzień po wydarzeniu 
powiesiła się w domu i już nikt nie mógł 
jej pomóc. 
 Dobrze że w naszej szkole takie 

zdarzenie nie miało miejsca i że nigdy 
nie będzie mieć! To co stało się w Gdań-
sku jest agresją fizyczną, ale pamiętaj-
cie - nie bierzcie z tych chłopców przy-
kładu. Mamy nadzieję, głęboko wierzymy, po 
prostu wiemy, że nasza szkoła jest przyjazna 
dla uczniów. Ale też nasze bezpieczeństwo zale-
ży nie tylko od rodziców i nauczycieli, ale 

przede wszystkim od nas samych.   
 Pamela Cybulska 

 W piątek 27 października każda szkoła uczci-
ła  minutą ciszy śmierć dziewczynki. 
 W takich chwilach rodzą się pytania o bezpie-

czeństwo innych uczniów w innych szkołach. Czy wy 
czujecie się bezpiecznie w szkole? Czy 
żaden z uczniów was nie przezywa? 
Czy nikt was nie bije i czy nikt wam nie 
grozi? Jeśli na wszystkie pytania albo 
chociaż na jedno z nich odpowiesz 
twierdząco TAK, TO MI SIĘ ZDARZA 
- to lepiej powiedz o tym rodzicom, 
wychowawczyni lub którejś z nauczy-

cielek, aby uniknąć tej samej sytuacji, która wyda-
rzyła się w Gdańsku. I dbaj o to, żebyś ty sam nie był 
agresywny wobec innej osoby!!! 

Agata Biały  

NIE! – agresji w szkole 
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Dnia 11 listopada 
obchodzimy Święto 
Niepodległości. 

W listopadzie 1918 
roku Polska odzy-
skała niepodległość 
po 123 latach roz-

bioru, co dało Polakom nadzieję na lepszą przy-
szłość. Wszyscy pragnęli dla kraju szczęścia i do-
brobytu. Droga do osiągnięcia takiego celu nie była 
jednak łatwa i wielu Polaków oddało życie, walcząc 
za Ojczyznę. 

Dzisiaj możemy cieszyć się i być dumni, że Polska 
jest wolnym i demokratycznym krajem. Powinniśmy 
również oddawać szacunek polskim symbolom naro-
dowym i szanować historię naszego narodu. To pod-
niosłe słowa, ale ciągle aktualne i ważne. Patriotyzm 
to trudne słowo, które wywodzi się z łaciny i ozna-
cza miłość do kraju, przywiązanie do swego naro-
du, dumę z jego osiągnięć, gotowość do ofiar dla 
jej dobra. Dzisiejszy patriotyzm jest nieco inny – 
Polska jest wolnym krajem, nie trzeba więc walczyć 
o jej niepodległość. Uczucia patriotyczne są jednak 
nadal bardzo silne. Gdy wzruszamy się podczas 
śpiewania Mazurka Dąbrowskiego, gdy patrzymy na 
odchody świąt narodowych – to właśnie jest patrio-
tyzm. 

Emanuela Latuszek 

 Czy zastanawialiście się, po co są święta 
narodowe? 

Przypuszczam, że nie. Ja nie stawiałem sobie 
wprost tego pytania, ale dla potrzeb redakcji zo-
stałem niejako zmuszony do przemyślenia tego te-
matu. Najpierw przyszło mi do głowy, że święta na-
rodowe obchodzimy, żeby nie zapomnieć o swoim 
kraju. Podczas panowania komunizmu w Polsce nie 
obchodziliśmy rocznic niektórych wydarzeń narodo-
wych, ponieważ Rosjanie chcieli, aby Polacy zapo-
mnieli, co to jest Polska. Teraz w wolnej demokra-
tycznej Ojczyźnie mamy prawo i obowiązek pamię-
tać o rocznicach ważnych wydarzeń niepodległościo-
wych z przeszłości. Przy tej okazji muszę zauważyć, 
że niestety wielu Polaków nie umie zaśpiewać 
„Mazurka Dąbrowskiego”, ale my uczniowie, mamy 
obowiązek znać nasz hymn narodowy. 

 A więc pamiętajmy o tym, żeby uczestni-
czyć w świętach narodowych oraz poszerzać wiedzę 
historyczną na temat naszego kraju i jego przeszło-
ści. 

Dziedzic Filip 

Agresja w szkole  ciąg dalszy 

Czy i my mamy się bać? Uważam, że nie 
można poddawać się strachowi, dzięki kolegom i ko-
leżankom możesz czuć się bezpiecznie. W potrzebie 
wyciągną do ciebie pomocną dłoń. 

Czy i u nas w szkole są przejawy agresji? Może tro-
chę. Nie wszyscy są życzliwi i kulturalni, niestety. 
Nie powinniśmy naśladować ani tym bardziej po-
chwalać tych, którzy zachowują się agresywnie w 
stosunku do kolegów. Jeśli unikniemy agresji słow-
nej lub fizycznej, nie będziemy drażnić się z  kole-
gami - nie będziemy musieli się bać. Przecież nie 
każdy jest taki zły, nawet ci, którzy przeklinają 
bądź używają agresji fizycznej, potrafią płakać. Są 

normalnymi dziećmi, które nie zaznały przyjaźni. 
Pamiętajcie, że nie warto robić z nich pośmiewiska, 
tylko zaprzyjaźnijcie się z nimi, a odkryjecie kogoś 
całkiem innego. 

Agnieszka Sroga 
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 Kundelki są jednymi z najpopularniejszych 
psów w Polsce. Są bardzo rozpowszechnione, dla-
tego że ludzie je najczęściej wybierają  na swoje 
psy. Są bardzo lubiane, ponieważ to mieszańce. 
Wiadomo, każda rasa ma swój kaprys. Np. charty 
muszą mieć dużą przestrzeń do biegania, więc nie 
powinny mieszkać w bloku, ale mogą tam mieszkać 
np. ratlerki, które nie muszą tyle biegać. Trzeba 
jednak pamiętać, że kundelki także wymagają 
opieki! Spotkałam wiele bezdomnych kundelków, 
które wałęsają się po ulicach. Zauważyłam, że o 
wiele mniej jest tam rasowych psów. Jestem pew-
na, że kundelki nie zasłużyły na taki los. Proszę, 
opiekujcie się swoimi psami! Przecież kundelki są 
takie mądre i wierne. To też żywe stworzenia, no i 
nasi przyjaciele. 

Ola Wachowska kl. V  

Mili Koledzy i Koleżanki 
Mieszkam w Europie, w państwie, które na-

zywa się Polska,  a stolicą jest Warszawa. Moim ro-
dzinnym miastem jest Międzyrzecz, który leży nad 
dwoma rzekami Obrą i Paklicą. W Międzyrzeczu 
mieści się stary zamek  i muzeum z pamiątkami. 

Mam na imię Dominika. Jestem w 2 klasie. Obec-
nie mamy jesień. To kolorowa pora roku, liście mają 
piękne i różnorodne kolory, a drzewa stają się su-
che. Po jesieni nadejdzie zima. Będziemy bawić się 
na śniegu w różne zabawy. 

Pozdrawiam Was  - Dominika Kubiak  

Kochani Koledzy!!! 
Mieszkam w Polsce. Jej stolicą jest Warszawa. 

Leży w Europie środkowej, w której obecnie mamy 
jesień. Nazywamy ją polską złotą jesienią. Jesień 
rozdziela dwie pory roku lato i zimę. O tej  porze 
roku spaceruje się po parku i  zbiera kolorowe li-
ście. Wiecie, że to pora roku, kiedy w lasach rosną 

grzyby? Ja bardzo chętnie zbieram je z rodzicami i 
psem. 

Pozdrawiam – Karol 

Drodzy Koledzy 
Dostaliśmy od was wspaniały list z opisem waszej 

pory roku. U nas początek jesieni, jest bardzo ład-
nie, ponieważ liście zmieniają kolor na żółte, czer-
wone i pomarańczowe. Gdy rano świeci słońce jest 
widoczne babie lato. Tak nazywamy naszą jesień 
polską złotą jesienią. 

Agnieszka  

   Ciąg dalszy na str.4 
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Jesień 

Jesienią, jesienią listki barwami 
się rumienią i mają swe kolory: 
żółty, brązowy i czerwony. Jesień 
daje nam piękne dary: prześlicz-
ne kolorowe liście, żołędzie i 
kasztany. 

Klaudia Masiewicz 

 Drodzy Koledzy!  

Na wstępie pragnę Was 
gorąco pozdrowić z pięknej, je-
siennej Polski i serdecznie po-
dziękować za miły list. Jestem 
uczennicą klasy drugiej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Obrzycach. 
Jesień w Polsce jest bardzo cie-

pła i kolorowa. Dni są coraz krót-
sze, a noce dłuższe. Czasami pada 
deszcz, wtedy chodzimy do lasu 
na grzyby. Jesienią ludzie i zwie-
rzęta przygotowują się do mroź-
nej zimy. 

Aleksandra Hernacke 

Mili  koledzy! 

 Mam na imię Magda. 

Mieszkam w Polsce. Jesień w na-
szym kraju jest kolorowa. Drze-
wa przybierają różne barwy: żół-
te, brązowe, czerwone i pomarań-
czowe. Większość ptaków odlatu-
je do ciepłych krajów. Dni stają 
się coraz krótsze, a noce dłuższe. 

Na dworze robi się zimno i desz-
czowo. Ludzie ubierają się coraz 
cieplej. 

 Na tym kończę mój list, 
pozdrawiam Was. 

Magda  

Mili  Koledzy! 

Mieszkam w Polsce. Mam na imię 
Nina. Chodzę do drugiej klasy. 
Jesień u nas jest kolorowa. Spa-
dają liście  z drzew i kasztany. 
Liście zmieniają kolor na czerwo-
ny, żółty i pomarańczowy. 

Pozdrawiam- 

Zuchy z pierwszej klasy… 

Jak co roku w naszej szkole od-
było się uroczyste pasowanie 
pierwszoklasistów. 

Sala była pełna. Zgromadziło się 
tam bardzo dużo rodziców, a do 
niektórych przyszły całe rodziny. 
Wszystkie dzieciaki były od-
świętnie ubrane. Pani dyrektor 
rozpoczęła uroczystość przywita-

niem wszystkich zebranych osób i 
powitała pierwszoklasistów jak 
zawsze ciepłymi słowami. Następ-
nie uczniowie poszczególnych klas 
zaprezentowali się. Klasa II 
przygotowała wspaniały program 
artystyczny! Zaśpiewali, powie-
dzieli ładne wierszyki, wykazali 
się dużym talentem i poczuciem 
humoru. Wychowawczyni I klasy 
zabrała głos i oznajmiła, że przy-
stępujemy do pasowania. 
Pierwszaki były nieco stre-
mowane. Pani Aneta Bernaś 
rozdała maluchom małe upo-
minki w postaci teczek i zie-
lonych czapeczek. Gdy uro-
czystość zakończyła się, 
pierwszoklasiści wraz z ro-
dzicami  i ze swoją wycho-
wawczynią udali się do klasy 

na specjalnie dla nich przygoto-
wany poczęstunek. Przy ciastecz-
kach i wszelkich słodyczach moż-
na było porozmawiać i ochłonąć po 
oficjalnej uroczystości. Tak na-
sze dawne przedszkolaki stały się 
uczniami Szkoły Podstawowej nu-
mer 4 w Międzyrzeczu.  

Pamela 
Cybulska  

Drugoklasiści piszą…….. 
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Siódmego października w sobotę 
wybraliśmy się całą szkołą na rajd 
pieszy do Rańska w ramach do-
rocznego Święta Pieczonego 
Ziemniaka. Ta kilkuletnia szkolna 
tradycja niezmiernie nam się po-
doba, więc tylko ciężka choroba 
może nas zatrzymać tego dnia w 
domu. Nawet prawdziwe leniuchy 
zwlekają się z łóżka na czas, by 
nie ominęła ich frajda wspólnego 
wędrowania. 

Czekała nas długa droga, ale na 
myśl, że na miejscu będą różne 
smakołyki, pieczone  ziemniaczki, 
herbatka, a nawet grochówka 
szliśmy jak najszybciej się dało. 

Po drodze mieliśmy do wykonania 
kilka zadań i z pomocą opiekunów 
daliśmy sobie radę z rozpozna-
niem szczególnych miejsc przed-
stawionych na zdjęciach i nanie-
sionych na mapkę. Jednak trzeba 
zauważyć, że niektórzy nie wyka-
zali się bystrością i spostrzegaw-
czością… Poprawimy się następ-
nym razem. Obiecujemy! W Rań-
sku czekali na nas uczniowie klas 
I-III,  którzy część trasy prze-
jechali autobusem, a pieszo poko-
nali tylko pewien odcinek drogi 
(szczęściarze!). Nasi nauczyciele 
przygotowali dla nas różne kon-
kursy. Z każdej klasy były wyzna-
czone drużyny, które rywalizowa-
ły między sobą w poszczególnych 
konkursach. Jednym z zadań było 
napisanie,  jakie potrawy można 
zrobić z ziemniaków. Sami też się 
zastanówcie! Pan Sławomir Filus 
uprzyjemniał czas relaksu muzy-

ką. Później do leśniczówki przyje-
chało wojsko z pyszną grochó-
weczką. Kolejka po zupę była nie-
samowicie długa. Nawet rodzice 
ustawili się w niej. Gdy rajd za-
kończył się, niektórzy uczniowie 
pojechali do domów z rodzicami, 
inni zaś wrócili wspólnie autobu-
sem.  

Ta wycieczka na pewno zostanie 
w naszej pamięci bardzo, bardzo 
długo.  

Pamela Cybulska  

Małgorzata Koban  

 

Kącik Myśliciela 
Czyli jeden dzień z życia szkoły  

Wybiła godzina 7:45, z 
samochodu wychodzi pani Dzie-
dzic uzbrojona we wszystko, co 
potrzebne nauczycielowi - od dłu-
gopisu po zeszyty z jedynkami. 
Nareszcie mamy 8:00, początek 
lekcji. Gdy minęła 8:01 nadal bi-
blioteka nie jest otwarta, znie-
cierpliwieni uczniowie czekają na 
słowniki polsko-niemieckie, ponie-
waż nic nie rozumieją z tego, co 
pani Środa mówi. 

Nadeszła przerwa. 

Wszystkie kamery włączone… a 
to co(?), uczeń wyszedł nogą za 
teren szkoły! Już się roi od na-
uczycieli. Dopadli go! Uratowali! 
Reszta przerwy przebiegła spo-
kojnie. 

Zadzwonił dzwonek na 
lekcje, dzieci ustawiają się pod 
klasami, mija zaledwie 30 minut 
zanim nauczyciel się zjawi, ale 
potem już trwa lekcja. A te15 
minut w zupełności wystarczy na 
sprawdzenie wiedzy i podanie 

zadania domowego.  

 I oto dzwoni dzwonek, 
wreszcie do domu(!), jednak nie 
zapomnijcie dzieci, o ciężkiej 
pracy nauczycieli.  

P.S. 

Wszystkim nauczycielom z okazji 
ich święta życzymy dużo wytrwa-
łości i poczucia humoru. 

Filip Dziedzic 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
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Dużo już potrafimy, ale chcemy pisać coraz 
lepiej. Może wkrótce będziemy osiągali sukce-
sy w konkursach literackich? 
Ambroży Kleks to najbardziej oryginalna i niezwykła 
postać z książki Jana Brzechwy pod tytułem Akade-
mia pana Kleksa. 

Pan profesor był bardzo sympatycznym czarodzie-
jem. Nikomu nigdy nie zrobił nic złego. Robił wszyst-
ko, aby jego uczniowie byli zadowoleni. Jego lekcje 
odbywały się zupełnie inaczej niż w naszych szko-
łach. Lekcja geografii to kopanie globusa, kleksogra-
fia to przedmiot dla nas śmieszny i nieistniejący, a 
robienie kleksów to naprawdę świetna zabawa. Pan 
Kleks sprawiał, że dzieci nie nudziły się na lekcjach. 
Był wspaniałym czarodziejem, gdyż czarował tylko 
po to, aby sprawiać sobie i innym radość. Nigdy nie 
wykorzystał czarów do złych celów. 

 Ania Czop 

Oto pan Kleks –nauczyciel i czarodziej.  Był dziwny, 
taki niezwykły, po prostu jedyny w swoim rodzaju. 
Był bardzo cierpliwy, nigdy na nikogo nie krzyczał. 
Miał dziwny sposób prowadzenia równie dziwnych 
lekcji, na przykład kleksografii. Na drugie śniadanie 
miał zwyczaj jadać motyle, które sam wcześniej 
złapał. 

Pan Kleks był przyjacielski, dla wszystkich otwarty, 
ale jednocześnie bardzo tajemniczy. Lubił zachować  
dla siebie cząstkę prywatności. Był sprawiedliwy, 
odważny i ciekawy świata. Profesor był niezwykłym 
czarodziejem, ponieważ umiał przyrządzać potrawy 
z kolorowych szkiełek, zjeżdżać po poręczy, ale 
również wysyłać  woje  prawe oko na oględziny. Uno-
sił się w powietrzu, kiedy tylko chciał i odczytywał  
sny z  sennych lusterek. Kolekcjonował je, a później 
zamieniał w senne tabletki. Był również nauczycie-
lem niezwykłym, ponieważ mimo całej swej nieprze-
ciętności potrafił stać się bliskim przyjacielem swo-
ich uczniów. 

Martyna Słowińska 

Zapraszamy  

 Serdecznie za-
praszamy do Szkolnego 
Centrum Informacji 
Multimedialnej. Można 
tu skorzystać z różnych 
książek, które znajdują 

się w księgozbiorze podręcznym oraz z programów 
komputerowych. Zachęcam do używania  Powszech-
nej encyklopedii PWN, Słowników PWN oraz 
Atlasu PWN. Komputer może służyć nie tylko do 

zabawy, ale również do nauki.  

Jestem jednak przekonana, 
że komputer nigdy nie zastą-
pi książki, dlatego zachęcam 
Was do czytania. Odwiedzaj-
cie bibliotekę, bo każdy może 
tu znaleźć coś dla siebie. 

Emanuela Latuszek kl. IV  

Wierszyk dla naszych kochanych 
nauczycieli 
Za uśmiech Was lubimy, 

za serce podziwiamy, 

wiedzy zazdrościmy – 

bądźcie zawsze z nami! 

Pani Bożenka tańczy na przyrodzie, 

 pani Marzenka skacze na schodzie, 

 a paniusia Magdusia fikołki wywija, 

 pan od religii czasem się spóźnia, 

 a pani dyrektor - co dzień inna fryzura. 

Tańczy pan Filus — muzyk 

w rytmie żwawego mazura. 

Fajna „czwórka” –szkoła nasza, 

Każdy tu szczęśliwy wraca. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej jeszcze raz składamy 
serdeczne życzenia  wszystkim nauczycielom. 

 

Anna Czop, Martyna Słowińska 
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19 października wyruszyliśmy do Poznania. 
Wycieczka była zorganizowana przez szkołę. Mieli-
śmy się spotkać przy portierni o 7:50. Kiedy czeka-
liśmy na autobus, wszyscy narzekali, a kiedy przy-
jeżdżał, niektórzy zaczęli krzyczeć z radości. 

Szósta klasa kłóciła się z czwartą, kto miał 
siedzieć na tyle autobusu. Czwartaki są młodsze i 
weszły pierwsze do pojazdu, od razu usiedli na tyle. 
Szóstaki długo się z nimi kłócili. Pani Perdon w końcu 
rozstrzygnęła spór. Powiedziała, że klasa czwarta 
miała siedzieć na tyle w drodze do Poznania, a szó-
sta w drodze powrotnej. No i ruszyliśmy, długo je-
chaliśmy aż w końcu dotarliśmy na miejsce. Gdy po-
szliśmy do kina, film już się zaczął. Oglądaliśmy re-
kiny i różne zwierzęta żyjące w oceanie. Mieliśmy 
założone specjalne okulary, dzięki którym wydawało 
się, że film stawał się realny.  Wszyscy próbowali 
łapać małe  rybki, wyciągali ręce, aby dotknąć zwie-
rząt, ale nic z tego im nie wyszło, ponieważ film le-
ciał na ekranie. Kiedy tylko film się skończył, zaczę-
liśmy jęczeć, że był za krótki, ale mieliśmy do zwie-
dzenia jeszcze wiele innych ciekawych miejsc! Po-
szliśmy na kręgielnię. Kule były strasznie ciężkie, 
ale niektórym udało się je opanować i strącić 
wszystkie kręgle. Zabawa była świetna!!! Później 
mieliśmy obiad – pizza, którą podawali, była smacz-
na, choć nielicznej grupie nie smakowała. Szliśmy 
przez miasto, aż doszliśmy do domu towarowego, 
który nazywa się „Stary Browar”. W środku jest 

wykonana z metalu ogromna twarz. Budynek ma aż  
5 pięter! Na samej górze znajdowały się parkingi. 
Mieliśmy godzinę czasu na zwiedzenie budynku i na 
kupienie sobie upominków czy gazet. 

 Później mieliśmy lekcję archeologiczną o 
hieroglifach. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają nie-
które hieroglify i co znaczą. Później mieliśmy je-
chać do domu. W drodze powrotnej zaczęliśmy tro-
chę rozrabiać i kierowca kazał nam zapiąć pasy. 

 Wróciliśmy uśmiechnięci do swoich domów, 
gdzie każdy miał co powiedzieć o przygodach, które 
przeżyliśmy. 

Agnieszka Sroga i Pamela Cybulska 

 

Uwaga!!! 

Dnia 25 października w czasie długiej przerwy 
w bibliotece szkolnej zginął zegarek koloru 
żółto-czarnego. Właścicielem jest uczeń IV 
klasy Patryk Stypiński. Jeśli ktoś znajdzie zgu-
biony zegarek, prosimy się zgłosić do pani Ma-
rzeny Domańskiej.  

Wycieczka do Poznania 
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Szóstoklasiści - 6 miesięcy przed sprawdzianem 
 Wszystkie nauczycielki ciągle przypominają o sprawdzianie. Uczniowie bardzo obawiają się tego testu, ponieważ może być trudny. Dużo już wiemy o tym, co nas czeka. Na tym teście każdy uczeń musi mieć czarny długopis, bo inaczej test nie będzie odczytany. Trzeba przestrzegać określonych kryte-riów i przede wszystkim z uwagą czytać polecenia.  Niektórzy uczniowie bardzo się boją, ponieważ mogą popełnić sporo błędów. Ja także się obawiam tego testu. Sprawdzian będzie trwał 60 mi-nut, dla niektórych  90 minut. Test będziemy pisać w trzech róż-nych klasach i wszystkie pomoce będą pozdejmowane.  Jeszcze przed nami ileś miesięcy pracy. W tym czasie będą odbywać się testy próbne z różnych przedmiotów. Każdy test składa się z za-dań otwartych i zamkniętym. Musicie wiedzieć jak się pisze wypra-cowania, listy i  tak dalej. Będzie przedstawiciel z kuratorium, dwóch nauczycieli z danej szkoły oraz inni nauczyciele z różnych szkół. 

 Już teraz życzę sobie i swoim kolegom z klasy udanego napisania sprawdzianu oraz bardzo do-brych wyników. Jeśli chcesz dobrze przygotować do sprawdzianu, to ćwicz w domu po 60 minut, a na pewno w kwietniu sprawdzian nie będzie taki straszny! 
Powodzenia !!! 

Gosia Koban  

się na wycieczkę do Poznania. Programie była wi-
zyta w kinie i trójwymiarowy film o rekinach, lek-
cja muzealna oraz zabawa na kręgielni. 

• 26 października pani Bernaś zorganizowała 
wycieczkę na basen do Świebodzina połączoną z 
lekcją pływania dla najmłodszych. 

• W piątek 26 października o godzinie 11.00 
odbył się apel przeciwko agresji. Później w kla-
sach rozmawialiśmy z panią psycholog oraz z wy-
chowawcami klas na temat przejawów agresji i 
sposobów przeciwdziałania złym zachowaniom. 

• Redakcja szkolnej gazetki została zgłoszona 
do ogólnopolskiego konkursu gazetek szkolnych 
pod patronatem PZU. Tematem konkursowych 
numerów gazetki będzie aktywny styl życia. Za-
praszamy do współpracy wszystkich uczniów, któ-
rzy mają coś do powiedzenia na temat zdrowia, 
aktywności, sportu itp. 

Cybulska Pamela 

• 7 października odbył się coroczny rajd pieszy 
w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka. Tym ra-
zem przemierzaliśmy szlak do leśniczówki w Rań-
sku. 

• 13 października odbyło się uroczyste pasowa-
nie pierwszoklasistów. 

• W piątek 14 października obdarzyliśmy na-
szych nauczycieli symbolicznymi kwiatami i ży-
czeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

• W naszej szkole odbyły się wybory do Samo-
rządu Szkolnego. Przez kilka tygodni mogliśmy 
zapoznawać się z kandydaturami, później wszyscy 
uczniowie wzięli udział w głosowaniu. O przebiegu 
i wynikach głosowania piszemy w osobnym artyku-
le. 

• 19 października uczniowie klas IV-VI wybrali 
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