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O kim mowa? Zgadnij, o
kim jest zagadka. Następnie napisz wszystkie odpowiedzi, czyli imiona i nazwiska nauczycielek z naszej szkoły. Podpisz kartkę swoim imieniem i nazwiskiem i przynieś ją do
szkolnej biblioteki w terminie do 15 listopada.
Wszystkie poprawne odpowiedzi wezmą udział w
losowaniu słodkich nagród.
Powodzenia!

1.Jest miła, uczy języ-

ka polskiego {i nie tylko} i uwielbia piesze
rajdy. Uzupełnieniem
jej stroju jest nadzwyczaj wielka torba.
2.Stara się zrobić z nas
Europejczyków znających obce języki.
3.Jest to miła i sympatyczna pani, która żyje wśród książek.
4.Sympatyczna i głośna

pani, która uczy matematyki i przyrody.
5.Jest nową nauczycielką w tej szkole, z p.
Benią prowadzi świetlicę.
6.W tym roku przyjęła
pierwszoklasistów pod
swoją opiekę i będzie
ich „szkolną mamą”
przez najbliższe trzy
lata.

Dzień Nauczyciela
Dnia 15.10.2008r. odbyła się
szkolna uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
przygotowana przez uczniów
z Samorządu Szkolnego, dedykowana wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły
oraz uczniom.
Uroczyste spotkanie
odbyło się
w sali gimnastycznej. Wykonawcy podjęli
próbę przedstawienia w formie scenek codziennego życia naszej szkoły. Uczniowie
odgrywali poszczególne role: nauczycielki, uczniów i konferansjerów. To przedstawienie było wesołe, pełne humoru, a odgrywane
role sprawiły wykonawcom (jak
wynika z naszych informacji)

przyjemność i frajdę.

Najbar-

dziej zaszokowały wszystkich
gwiazdy muzyki rozrywkowej,
czyli Daniel Byk, Bartłomiej Duda
oraz Jakub Handszuh, którzy zaś p i e w a l i
p i o s e n k ę
p.t.„Piękniejsza”. Ich śpiew był
profesjonalny, stroje i fryzury

perfekcyjne, a cały występ zabawny.
Następnie zaśpiewały Barbara
Terejko i Karolina Elman piosenkę p.t.„Bombonierka”. Dziewczyny czarowały natomiast swoim
urokiem, ruchem scenicznym
oraz ciepłymi głosami. Wszyscy
zgromadzeni wpadli w stan euforii, a na twarzy przedszkolaków pojawił się anielski uśmiech.
Na koniec piosenki cała sala
brzmiała
gromkimi oklaskami.
Następnie dziewczyny z klasy V
wręczyły bukiet kwiatów pani
dyrektor. Po rozejściu się z sali
trafiliśmy do klas i szkolnej rzeczywistości.
E. Kaczmarek, I. Garczyńska,
J. Dąbrowski M. Perdon
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Niepełnosprawni
Pomyśl sobie, że miałeś
niebezpieczny wypadek.
Jeździsz na wózku lub
chodzisz o kulach, na pewno nie byłoby ci miło, gdyby się z ciebie wyśmiewali
i przedrzeźniali. Więc nie
rób tego, pomyśl, że to
mógłbyś być ty... Pomagaj
niepełnosprawnym, oni patrzą na świat przyjaźniej,
cenią każdą chwilę życia,
potrafią być pogodni, mimo że życie ich nie

Nazywam się Bartosz Ogonowski i chodzę do piątej klasy.
Moje hobby to: komputery, matematyka, jazda na rowerze, a z
zajęć sportowych koszykówka.
Matematyka to ciekawy przedmiot, na którym lubię dodawać,
odejmować, dzielić i mnożyć .
Najciekawsze jest to, kiedy poznajemy nowe rzeczy.
Lubię chodzić na zajęcia komputerowe, gdzie można dowie-

W tym miesiącu w V klasie
rozpoczęła się akcja p.t.
„Jem Kolorowo’’.
Początkowo akcja ta wydawała nam się nieciekawa, a niektórzy wprost mówili, że nie
będą chodzić na te zajęcia.
W końcu po namowach kolegów zdecydowali się przyjść
na pierwszą lekcję. Bardzo im
się spodobała, zresztą podobnie jak wszystkim uczestnikom spotkania.
Pani Aneta Bernaś,
która prowadzi te zajęcia,

oszczędza. Mają takie
same prawa jak i my, a
często nawet cechuje ich
większa ambicja i wytrwałość niż u osób zdrowych.
Jest wiele sposobów, żeby
pomóc takim osobom. Na
przykład w telewizji pojawiają się reklamy z numerem, na który najczęściej
wysyła się SMS o określonej treści (np. POMAGAM). W różnych sklepach często zauważamy

pojemniki, do których
można wrzucać pieniądze
na różne fundacje lub cele
charytatywne. Są organizowane koncerty, na których są zbierane pieniądze na leczenie chorych i
niepełnosprawnych.
Dlatego
apeluję
do
wszystkich – pomyśl o innych i pomóż niepełnosprawnym !
Kuba Handszuh

Moje hobby

Na komputerach można też
się bawić, co najbardziej lubię, ale rodzice i nauczyciele
nie zawsze to rozumieją.

szkoły do domu, po odrabianiu
lekcji czasem ćwiczę grę w kosza. Jazda na rowerze po Bobowicku sprawia mi przyjemność
w wolnym czasie. Jazda to jak
rozgrzewka na w-f, bardzo męcząca, ale ciekawa.

Na zajęciach sportowych
lubię najbardziej koszykówkę, bo ta gra najlepiej mi
wychodzi. Gdy wracam ze

Zachęcam innych do napisania, czym zajmujecie się w wolnym czasie, co was interesuje i
zadziwia.

dzieć się przeróżnych ciekawych rzeczy.

Jem Kolorowo
rozdała nam książki z przepisami i atlasy warzyw. Na następne zajęcia mieliśmy wybrać sobie przepis do zrealizowania. My osobiście wybraliśmy przepis na hamburgery i
napój wampira. Hamburgery
wyszły nam świetnie, a jeszcze lepiej wyszedł nam napój,
którym wszystkich częstowaliśmy. Jednak największe zainteresowanie wzbudził placek
z jabłkami. Wszystkiego staraliśmy się skosztować. Naj-

gorsza była zupa z dyni, która
była mdląca i z zapachu niezbyt kusząca.
Mamy nadzieję, że
jeszcze kiedyś weźmiemy
udział w podobnej akcji.
Wspólne gotowanie okazało się
niezłą frajdą. Miło spędziliśmy
czas, nauczyliśmy się wykonywać smaczne i zdrowe potrawy
i przekonaliśmy się, że zdrowe
i pożywne posiłki mogą być
również smaczne.
Bartłomiej Duda i
Daniel Byk
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MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek
Szkolnych. W tym roku już po raz dziesiąty biblioteki
szkolne będą obchodzić swoje święto. W tym roku
hasłem głównym jest następujące przesłanie:
„Biblioteka szkolna to miejsce nabywania umiejętności rozumienia tekstu i wykorzystywania
informacji”. Te słowa zwracają uwagę na ogromną
rolę bibliotek szkolnych w procesie kształtowania umiejętności rozumienia tekstu i wykorzystywania informacji
przydatnych w życiu.
Z okazji tego święta uczniowie SP-4 wzięli udział w
Międzyszkolnym Konkursie Bibliotecznym organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. Wysłaliśmy 13 prac plastycznych przedstawiających projekt okładki ulubionej książki. W tym miejscu dziękujemy wszystkim uczniom z
klasy czwartej i piątej, którzy wykonali prace plastyczne. Były naprawdę staranne, ciekawe i piękne, ale niestety jury konkursu nie wyróżniło żadnej z nich. Życzę
naszym małym artystom, aby nie zniechęcali się i dalej
realizowali się w swoich artystycznych zainteresowaniach. Natomiast tylko jedna uczennica podjęła trud
napisania pracy literackiej na temat: Moja ulubiona
książka, mój ulubiony bohater – emocje, które we
mnie wywołują. Czasu było niewiele, a zadanie wymagało dodatkowej pracy w czasie pozaszkolnym. Autorką
jedynej pracy na ten konkurs, pracy o książce Astrid
Lindgren „Pippi Pończoszanka” jest Klaudia Masiewicz. Jej praca została wyróżniona w konkursie, co jest
dużym sukcesem dla naszej czwartoklasistki.
Klaudii gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy,
by brali z niej przykład i rzetelnie mobilizowali się do
dodatkowej pracy, która – jak widzimy – daje wiele
satysfakcji.
Zapraszamy do przeczytania pracy Klaudii.

Moja ulubiona książka, mój ulubiony bohater
– emocje, które we mnie wywołują.
Drodzy Czytelnicy!
Moją ulubioną książką jest „Pippi Pończoszanka”. Tę niezwykłą książkę napisała szwedzka pisarka
Astrid Lindgren, a wydano ją w 1945 roku.
Pippi to dziewięcioletnia dziewczynka, która
bardzo dobrze radzi sobie w życiu, choć jej mama
umarła, a tata – jak twierdzą ludzie – zatonął. Pippi
poznaje dzieci, które mieszkają w sąsiednim domu.
Wspólnie przeżywają niezwykłe przygody. Dzieci lubią Pippi za jej poczucie humoru, temperament i pomysłowość. Dziewczynka stale opowiada im zmyślone
przez siebie opowieści, które tak naprawdę są dla
nich życiową nauką, morałem.
Nasza bohaterka była taka odważna, że bawiła się w
berka z policjantami; tak silna, że podniosła swojego
konia; sprytna, bo pokonała złodziei swoim ulubionym
tańcem – polką. To towarzyska dziewczynka, więc
zaprosiła przyjaciół na swoje zwariowane przyjęcie
urodzinowe.
Bardzo lubię tę książkę, ponieważ jest w niej dużo
żartów i wspaniała radosna atmosfera. Wiedziałam
mniej więcej, o czym opowiada ta książka, ale chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o głównej bohaterce i jej przygodach. Poszłam więc do szkolnej biblioteki i rozejrzałam się po półkach. Wreszcie znalazłam
książkę pod tytułem „Pippi Pończoszanka”. Ta opowieść jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ dotychczas
nie przeczytałam książki, która ma w sobie tyle humoru. W głównej bohaterce najbardziej podoba mi się
to, że umie poradzić sobie w różnych sytuacjach, mimo że nie ma rodziców. Zadziwia mnie, jak dużo Pippi ma złotych monet i jaką ma ogromną siłę. Imponuje
mi swoim temperamentem, odwagą, bystrością i wielkim poczuciem humoru. Dzięki niej nauczyłam się, że
w każdej sytuacji jest jakieś wyjście.
Polecam do przeczytania tę fantastyczną książkę
wszystkim, którzy mają poczucie humoru.
Klaudia Masiewicz
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Jesień nad Obrą
18 października o godzinie
855 spod szkoły wyruszył rajd

śmy na drugą stronę rzeki,

snym rytmem, a więc wy-

ruszyliśmy przed siebie.

cieczka rozciągnęła się na

pieszy „Jesień nad Obrą”. Na

Maszerowaliśmy polną dro-

długość 3km. Dotarliśmy na

początku p. Małgorzata Dzie-

gą, podziwiając przyrodę -

miejsce po ok. 3godz. mar-

dzic zaprowadziła nas na ba-

nawet pole porośnięte chwa-

szu. Na miejscu przeprowa-

seny w Obrzycach, a tam

stami. Na drodze były prze-

dzono marsz na orientację.

niespodzianka

przeprawa

szkody – rowy, nierówna dro-

Po konkursie nadszedł czas

przez Obrę pontonem. Fa-

ga, kałuże. W końcu dotarli-

na

scynujące

śmy na drogę prowadzącą

szynobusem. To był dzień

wszystkich uczestników raj-

bezpośrednio

pełen wrażeń.

du. Gdy już wszyscy dotarli-

Głębokie. Każdy szedł wła-

-

przeżycie

dla

do

Jeziora

grochówkę.

Wracaliśmy

Katarzyna Strusińska

To lubimy!
Niedawno (08.10.08 w
środę) odbyła się dyskoteka klasy szóstej z
okazji Dnia Chłopaka.
Większość kolegów i
koleżanek z klasy przybyła do restauracji
„Duet”, gdzie zaplanowano zabawę. Niestety
dyskoteka
nie
była
zbytnio długa, ale trzy
godziny zabawy musiały
nam wystarczyć.
Jak zawsze chłopcy nie
chcieli na początku tańczyć,
ale po jakimś
czasie przyszedł ten
moment, kiedy trzeba
było wziąć się za siebie,
poprosić jakąś dziewczynę, no i w TANY!

Na początku było smętnie, lecz później zabawa
się rozkręciła, wszyscy
tańczyli. Chwilami tylko
naszej wychowawczyni
wydawało się, że niektórzy chłopcy przyszli
głównie po to, żeby się
powygłupiać.
W tym
miejscu chciałbym polecić wszystkim takie
wspólne spotkania i zabawy. Bardzo dobrze ze
sobą spędzamy czas na
imprezach lub rajdach.
Dobrze też jest na dyskotekach trochę się wybawić, a na rajdach powdychać świeżego powietrza i dać upust
swojej
niespożytej
energii. Niekiedy warto

dołączyć do jakiś większych grup, na przykład
do
harcerstwa. Niedawno dołączyłem do
szkolnej grupy harcerzy, jestem w zastępie ,,Groszków '', a naszym zastępowym jest
Jaś Dąbrowski. Natomiast nasz zastęp tworzą : Dominik Kałek, Karol Szablewski, Patryk
Pabin, Szymon Jagodziński oraz ja, Patryk
Stypiński.
Spotkania prowadzi pan
Andrzej Dziedzic, a odbywają się one we wtorki o 16:00.
Patryk Stypiński

Przeprawa przez
Obrę

Zachowanie koni
Od kilku lat spędzam wolny czas z końmi i uważnie im się przyglądałam. Nauczyłam się
rozpoznawać ich humor i nastawienie do współ pracy z człowiekiem. Konie muszę wiedzieć,
z kim współ pracują. Gdyby koń wyczuł, że osoba, która go ujeżdża ma złe zamiary, zrzuciłby ją z siodła. Sprawia mi wielką przyjemność obserwowanie tych pięknych i mądrych
stworzeń. Na podstawie własnych obserwacji oraz książek o koniach (które uwielbiam czytać!) chciałabym napisać kilka zdań o zachowaniu tych zwierząt i ich osobliwościach.
Kiedy koń jest czujny? Poznajemy to po tym, że ma naprężone wszystkie mięśnie szyjne.
Uszy ma postawione wysoko do góry, pysk zamknięty, a wzrokiem patrzy wprost przed
siebie.
Koń rozłoszczony - stoi zgarbiony, ma otwarty szeroko pysk i udaje, że nic się nie stało,
a uszy ma mocno pochylone w tył.
Koń przestraszony – stoi lekko nachylony, uszy ma leciutko pochylone w tył, oddycha bardzo głęboko i wargi ma mocno zaciśnięte.
Koń zadowolony – wyluzowany, spokojny i dumny z siebie.
Karolina Elman

Kronika szkolna
•Informowaliśmy już o tym, że 26
września obchodziliśmy w naszej
szkole Europejski Dzień Języków
Obcych. Z tej okazji zorganizowany
został konkurs dotyczący krajów
niemieckojęzycznych. W ocenie
naszej nauczycielki, pani Malwiny
środy poradziliśmy sobie doskonale.
W końcu uczymy się języka niemieckiego. Najlepsi byli: Anna Czop,
Piotr Helwig, Linda Napieralska,
Jonatan Dekert, Dominik Kałek.

•Dnia 7 października 2008 r. w
naszej szkole odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Do roli
przewodniczącej SU kandydowały
cztery uczennice: Nina Trochanowska i Klaudia Masiewicz z klasy IV
oraz Anna Czop i Martyna Słowińska z klasy VI. Prawo głosowania
mieli uczniowie od klasy II do VI.
Oddano 98 głosów (wszystkie ważne). Komisja wyborcza zliczyła głosy, a wyniki głosowania zostały
przedstawione społeczności szkolnej na apelu w dniu 9 października.
Przewodniczącą SU została Martyna Słowińska, zastępcą Nina Trochanowska, skarbnikiem Anna Czop
oraz sekretarzem Klaudia Masiewicz. Serdecznie gratulujemy nowemu samorządowi, życzymy owocnej
pracy w roku szkolnym 2008/2009.
•Zakończył się pierwszy etap konkursu „W Europie jeździmy bez-

piecznie”. W tym roku szkolna drużynę stworzą najlepsi w szkole:
Marika Szlachtycz, Anna Czop,
Bartłomiej Duda. Gratulacje i
życzenia tak wspaniałych sukcesów
jak w ubiegłym roku!

•W

naszej szkole uczniowie
wprost kochają piesze wyprawy i
dlatego 25 września (sobota) –
zamiast wylegiwać się w łóżkach i
zbijać bąki – pojechaliśmy do Nietoperka, by stamtąd pomaszerować
pięknym szlakiem do Międzyrzecza.
Po drodze była lekcja w stacji chiropterologicznej, rozmowy o nietoperzach, film o ich życiu, a w czasie
odpoczynku na leśnej polanie –
wspaniały krupnik i ciepła herbata.
Pogoda była cudowna! Prawdziwa
polska jesień pokazała nam chyba
wszystkie swoje kolory i uroki.

•Tradycyjnie,

jak co roku na początku października ochoczo biegniemy na rajd z okazji Święta
Pieczonego Ziemniaka. W tym roku
uatrakcyjnieniem wędrówki były
różne konkurencje, które czekały
na nas na szlaku. Klasy zbierały
punkty za zbieranie ziemniaków,
udzielanie pierwszej pomocy, wiedzę przyrodniczą, pomysłowość,
konkurencje sportowe i inne. Celem
rajdu była leśniczówka w Marianowie. Gdy tam dotarliśmy, było ognisko, pieczone ziemniaki i tradycyjna

grochówka. Towarzyszyli nam w tej
zabawie nie tylko nauczyciele, ale
też rodzice, którzy pomagali i dbali
o nasze bezpieczeństwo, za co im
wszystkim bardzo dziękujemy.

•Ślubowanie pierwszaków miało
miejsce 13 października i odbyło się
bardzo uroczyście w obrzyckiej sali
kinowej. Przybyli rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele klas, by
zobaczyć jak nasze maluchy popisują się swoimi umiejętnościami i talentami. Było na co patrzeć, było
czego słuchać! Ostatecznie wszyscy
pierwszoklasiści zasłużyli na symboliczny gest pani dyrektor, która
przyjęła ich w poczet uczniów naszej szkoły, dotykając każdego ramienia wielkim ołówkiem. Witamy
Was, drodzy koledzy!
•Z

okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej uczniowie z samorządu przygotowali pod okiem pani Bożeny Perdon ciekawy i wesoły program artystyczny, który umilił nam świętowanie. Były kwiaty dla nauczycieli, słodycze i wzajemne życzenia, bo to
święto całej szkolnej społeczności.
Tylko mamy wrażenie - i przyznajemy to samokrytycznie - że nie
wszyscy na to świętowanie w równym stopniu zasługujemy. Ale to już
całkiem inna kwestia…

