
się poprawimy i osiągniemy 

lepsze wyniki  w nauce. 

Wiemy, że nauka jest waż-

na, ale  przede wszystkim 

cieszymy się, że jesteśmy 

zwartą, zgraną grupą,  któ-

ra zawsze  może na siebie 

liczyć. 

Dodatkowym stresem dla 

szóstej klasy jest zawsze 

sprawdzian absolwenta. 

Próbny test wydawał nam 

się bardzo prosty, lecz wy-

niki nie były zadowalające, 

więc nie ma się czym chwa-

lić. Tyle tylko powiemy, że 

obiecujemy poprawę. 

Magda Perdon,  

Emilia Kaczmarek 

Każdy uczeń 

jest kowalem 

swego uczniow-

skiego losu. 

Rozumiemy, że 

nasze oceny są 

rezultatem lep-

szej lub gorszej pracy 

przez cały semestr. Jednak 

naiwna natura ucznia spra-

wia, że niektórzy z nas liczą 

na jakiś cud, który przynie-

sie tylko dobre oceny na 

koniec semestru. Z tego 

powodu wielu z nas odczuwa 

niewielki lęk, odrobinę stre-

su, a nawet strach przed  

wywiadówką . Z moich ob-

serwacji wynika, że  niektó-

rzy uczniowie klasy szóstej 

bardzo chcą mieć na koniec 

roku świadectwo z czerwo-

nym paskiem, ale  równo-

cześnie wielu  nie ma chęci, 

by przyłożyć się  do nauki. 

Wynikami testu absolwenta 

może nie będziemy się  

chwalić. Bo podobno nie ma 

czym - jak mówi nasza wy-

chowawczyn i .  Z atem 

uwierzcie jej na słowo. 

Skruszony szóstoklasista  
 (imię i nazwisko do wiadomości redakcji 

Nieuchronnie zbliża się 

koniec semestru. Niektórzy 

z nas przed wywiadówką 

mogą czuć się dumni ze 

swoich ocen , no cóż, ale 

jest też grupa osób, która 

nie jest zadowolona ze swo-

ich wyników. 

Średnia klasy jest prze-

ciętna, ale na szczęście 

jest kilku uczniów, którzy 

tę średnią podnoszą . Za-

chowanie szóstej klasy po-

zostawia dużo do życzenia, 

jest ciągle dużo uwag i za-

strzeżeń do naszego zacho-

wania. Czy słusznie? Obiek-

tywnie musimy stwierdzić, 

że zasady kultury i dobrego 

zachowania dla wielu na-

szych  kolegów pozostają 

o b s z a -

rem to-

t a l n e j 

n i ew i e -

dzy. Ma-

my na-

d z i e j ę , 

że w II 

s e m e -

s t r z e 

znacznie 

Satysfakcja czy porażka? 
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Jednym z działań w pro-
jekcie bożonarodzeniowym 
było wykonanie aniołów. W 
pracy plastycznej  polegają-
cej na wykonaniu formy 
przestrzennej udział  wzięli 
uczniowie klas I-VI. Z każ-
dej klasy powołano trzyoso-
bowy zespół. Zadania były 
zróżnicowane, bo mieliśmy 
do wyboru różne materiały. 
Klasa VI miała za zadanie 
zrobić anioły z szyszek. Pani 
dyrektor bacznie obserwo-
wała naszą pracę, udzielała 
rad, wskazówek, podrzucała 

pomysły. Nasza praca trwała 
45 minut i było przy niej 
bardzo dużo zabawy i rado-
ści. Okazało się, że ze zwy-
kłej butelki, szyszki czy 
skrawka materiału można 
wyczarować cudownego 
skrzydlatego aniołka. 

Anioły  można było obej-
rzeć 19 grudnia (piątek) 
podczas podsumowania pro-
jektu bożonarodzeniowego. 

Martyna Słowińska , 
Ania Czop i Ilona Garczyń-

ska  

Anioły są wśród nas 

Rządy   samorządu 

Drugą częścią projektu 
było samodzielne przygoto-
wanie  kartki bożonarodze-
niowej. Wykonane przez 
uczniów kartki z życzeniami  
będzie można zobaczyć w 
piątek na sali gimnastycz-
nej. W ramach projektu z 
każdej klasy powołano grupę 
osób, która zajęła się robie-
niem aniołów. Ponadto każdy 
zespół klasowy miał przygo-
tować świąteczny wystrój 
swojej klasy. Najczęściej  
wieszano  bombki, łańcuchy 
wykonane ręcznie lub przy-
niesione z domu. Kto posta-
rał się najlepiej? Wszyscy 
są tego ciekawi. 

Podobało nam się  przygo-

towane przez klasę V 
przedstawienie o świętym 
Mikołaju. Zaproszono na nie 
dzieci z przedszkola i ze 
szkoły. W klasach II-VI 
urządzono mikołajki. 

19 grudnia (piątek) odbę-
dzie się rozstrzygnięcie 
konkursu  bożonarodzenio-
wego, na który klasy I-VI 
przygotowywały się długi 
czas. Na ocenę ogólną mię-
dzy innymi  wpływają: kartki 
świąteczne, plakaty o trady-
cjach w krajach europej-
skich, anioły, wystrój klas. 
Magdalena Perdon, Martyna 

Słowińska, Ilona Garczyń-

ska  

W projekcie szkolnym pod 
hasłem „Boże Narodzenie” 
przewidziano działania i za-
dania dla wszystkich 
uczniów, w tym również dla 
samorządu szkolnego. Je-
steśmy odpowiedzialni za 
akcję charytatywną „I ty 
możesz zostać świętym Mi-
kołajem”, której celem jest 
zebranie i przekazanie pre-
zentów dla dzieci ze szpita-
la w Międzyrzeczu. Niektó-
rzy uczniowie chętnie przy-
nieśli różne maskotki, gry, 
zabawki i bardzo Wam za 
ten dar serca dziękujemy w 
imieniu małych pacjentów 
szpitala. 
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Nasze anioły 

Projekt bożonarodzeniowy  

W naszej szkole zorganizowany był „Konkurs Bożonarodzeniowy”. Każda klasa musiała przygotować świąteczny 

wystrój klasy. Grupka uczniów podjęła się przygotowania najsłynniejszych potraw wigilijnych., które zachwyciły całą 

społeczność szkolną. Nasi szkolni artyści wraz z panią dyrektor przygotowali piękne anioły, które na rozwiązaniu 

konkursu stanowiły oryginalną scenografię. Długo oczekiwane rozwiązanie konkursu zbliżało się dużymi krokami – 

wreszcie przyszło. Dnia 19 grudnia rodzice, uczniowie, przedszkolaki i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej. 

Odbyło się przyznanie nagród. Komisja przydzieliła miejsca za wystrój klas – w młodszej grupie  wygraną klasą okaza-

ła się kl. III, a w starszej wygrała kl. IV. Podczas tego konkursu wszyscy świetnie się bawili.  

Katarzyna Strusińska i Kinga Czerniak   



W poniedziałek 2 lutego 
odbył się w naszej szkole 
pierwszy etap konkursu 
recytatorskiego, który 
miał wyłonić reprezentan-
tów szkoły na eliminacje 
gminne.  Zgłosiło się 20 
uczestników. Wybrali 
teksty, nauczyli się ich 
na pamięć, wystąpili i …
doprawdy pięknie się za-
prezentowali! Usłyszeli-
śmy różnorodne wiersze 
– wzruszające i zabawne, 
usłyszeliśmy wybornych 

recytatorów, którzy wy-
raziście i  przekonująco 
wygłaszali swoje teksty, 
ale też byliśmy świadkami 
tremy i trudności w zma-
ganiach z  poezją. 
Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i 
dziękujemy – byliście 
wspaniali i dostarczyli-
ście słuchaczom wielu 
wzruszeń. Oto lista zwy-
cięzców: 

W kategorii klas I-III: 
Maja Trochanowska, 

Klaudia Sima, Mikołaj 

Zuniga (wszyscy są 
uczniami klasy pierw-
szej). W grupie starszej: 
Klaudia Masiewicz klasa 
IV, Ola Harnacke klasa 
IV, Maja Matla klasa V. 

Reprezentanci naszej 
szkoły wezmą udział w 
kolejnym etapie Lubu-
skiego Konkursu Recyta-
torskiego 12 lutego b.r. w 
Bibliotece Miejskiej w 
Międzyrzeczu. 

LUBUSKI  KONKURS  RECYTATORSKI 

My ,harcerze  
se`a, uczymy się rozpo-
znawać znaki harcerskie. 

Na zbiórkach możemy 
zdobywać różnorakie 
sprawności harcerskie. 
Niedługo zamówimy sobie 
mundury harcerskie wraz 
z potrzebnymi przybora-
mi – oczekiwanie na nie 
budzi w nas spore emo-
cje…  Za dwa tygodnie 
będą  kolejne podchody w  
Międzyrzeczu, ale naj-
lepsze w tym jest to, że 
będziemy spali w Szkole 
Podstawowej nr 2. Noc 
poza domem to prawdzi-
wa frajda!  Mamy już 
sporo pomysłów, jak spę-
dzić ten czas. Oj, będzie 
się działo! 

Gdy będziemy mieli 
swoją  siedzibę, to bę-
dziemy mogli tam zrobić 
harcerski nastrój. Mamy 
pomysł, aby  powywieszać 
stare zdjęcia naszych 

rodziców z czasów, kiedy 
sami byli harcerzami. 

Ten pomysł z harcer-
stwem jest naprawdę  
bardzo, bardzo  ciekawy, 
wręcz wspaniały!  

Jan Dąbrowski  

My, harcerze SP 4, spo-
tykamy się już od paź-
dziernika 2008 r. w każ-
dy czwartek   

Na początku było wielu 
chętnych. Ale  słomiany 
zapał zgasł i wielu osobom 
już się nie chce chodzić i 
poświęcić półtorej godzi-
ny na wspaniałe zajęcia. 
Zostali tylko najwytrwal-
si – prawdziwi zapaleńcy! 

Naszym drużynowym  
jest instruktor przewod-
nik Andrzej Dziedzic, 
sanitariuszem jest Par-
tyk Stypiński, a przy-
bocznym jestem ja, czyli 
prawa ręką druha. Na 
razie spotykamy się w 
naszej klasie, lecz jest 
pomysł, żeby nasze spo-
tkania odbywały się  na 
strychu w szkole.  Na 
spotkaniach robimy różne 
rzeczy, między innymi 
poznajemy alfabet Mor-
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harcerskich 



Każdy na pewno już wie, 
że 21 stycznia obchodzo-
ne jest święto Dnia Bab-
ci. Wszystkie wnuczęta 
przygotowują różne nie-
spodzianki dla ukochanej 
babuni. Największą war-
tość dla naszych babć 
mają rzeczy wykonane 
własnoręczne np. laurka. 
Chyba najbardziej lubimy 
baśnie, które opowiadają 
nam babcie. 

Babcia zawsze umie po-
cieszyć, doradzić i zna-
leźć najlepsze wyjście z 
każdej sytuacji.  

Barbara Terejko 

Święto obchodzone w 

Polsce 21 stycznia, w tym 
samym dniu w Bułgarii, w 
Brazylii 26 lipca. W ten 
dzień wnuki składają ży-
czenia swoim babciom. 
Święto to pojawiło się w 
polskich kalendarzach 
ponad trzydzieści lat te-
mu, trudno jednak okre-
ślić dokładną datę i przy-
czynę jego powstania. W 
tym samym czasie po-
wstała również tradycja 
obchodzenia Dnia Dziad-
ka. W Polsce święta te 
obchodzone są głównie w 
przedszkolach i szkołach 
podstawowych. 

Magda Perdon 

Nieoficjalne święto ma-
jące na celu uhonorowa-
nie wszystkich dziadków. 
W ten dzień, tradycyjnie, 
wnuczki i wnukowie skła-
dają życzenia swoim 
dziadkom, obdarowują 
ich kwiatami, laurkami i 
prezentami. Dzień przed 

Dniem Dziadka (21 stycz-
nia), obchodzimy Dzień 
B a b c i . 
Dzień Dziadka i Dzień 
Babci to stosunkowo mło-
de święta - obchodzimy 
je dopiero od około 30 
lat. 

Dlaczego Dziadek jest 
ważny? 

Jego mądrość i do-
świadczenie pomagają 
nam w wielu momentach 
naszego życia. Jest pod-
porą całej rodziny, zna 
najbardziej niezwykłe 
opowieści, bardzo go ko-
chamy, tak jak on nas, 
dlatego w jego dniu – 
Dniu Dziadka sprawmy 
mu wielką radość i nie-
spodziankę, na jaką w 
pełni zasługuje. Podaruj-
my mu niezwykłe chwile, 
aby Dzień Dziadka na 
zawsze pozostał w jego 
pamięci. 

Linda Napieralska 

dziestkę. Po zakończeniu 
części konkursowej wszyscy 
uczestnicy nagrodzeni zo-
stali gorącymi oklaskami i 
słodkościami. Wszystkim 
serdecznie gratuluję pasji, 
czyli miłości do książek oraz 
umiejętności pięknego czy-
tania dla innych. 

Wyróżnienia przyznano 

następującym uczniom: 

Klasa I- Kacper Fiałka 
Mikołaj Zuniga 
Klasa II- Dominika Ba-

ranowicz 

Po raz piąty rozbudzali-
śmy w sobie pasję czytania. 
Tym razem uczestnicy kon-
kursu mieli przygotować 
teksty związane tematycz-
nie z Bożym Narodzeniem. 
Były wiersze, fragmenty 
powieści, opowiadań, legend, 
a jedna z koleżanek napisała 
nawet własne opowiadanie.  
W konkursie wzięli udział 

uczniowie z klas I-V. Komisji 
przewodniczyła pani Marze-
na Domańska. W tym roku 
liczba uczestników była re-
kordowa i przekroczyła dwu-

Róża Masiewicz 
Klasa III- Natalia Ste-

fańska 
Maciej Duda 

Klasa IV- Klaudia Masie-
wicz 

Klasa V- Maja Matla  

Maja Matla 

Dzień Babci i Dziadka 

Bożonarodzeniowy  Konkurs   Głośnego  Czytania 
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W klasie V na lekcji języka 
polskiego miało miejsce nie-
zwyczajne spotkanie. Otóż 
zaprosiliśmy do nas wybitną 
osobę, wspaniałą pisarkę, 
autorkę  światowego best-
sellera o Ani z Zielonego 
Wzgórza. Nasza koleżanka 
przygotowała pytania, a nasz 
gość zechciał na nie odpo-
wiedzieć. Oto ten wywiad. 

- Witam wszystkich w 

kolejnym odcinku programu 

„Pisarze bez tajemnic”. 

Naszym dzisiejszym go-

ściem jest pisarka, autor-

ka wielu książek dla dzieci 

m.in. „Ani z Zielonego 

Wzgórza”. Powitajmy Lucy 

Maud Montgomery. Dzień 

dobry, jak się pani mie-

wa ? 

- Dzień dobry wszystkim, 
witam Was, miewam się zna-
komicie, chciałam serdecz-
nie podziękować za zapro-
szenie do Twojego progra-
mu! Jestem zaszczycona, że 
mogłam się tu znaleźć. 

- Przejdźmy do pytań. Co 

lubi Pani robić w wolnym 

czasie? 

- Uwielbiam spacery, szcze-
gólnie w nieznane zakątki, 
bardzo lubię pływać i biegać. 
Mam dość dobrą kondycję i 
gdy z moim psem wychodzę 
na dwór, zaczynam biec, a 
Pat ze mną. Przyjemność 
również sprawiają mi podró-
że. Niedawno wróciłam z 
Londynu. Byłam tam z mę-
żem przez dwa miesiące. 
Dużo zwiedzaliśmy, szcze-
gólnie zabytki miasta. 

- Jakie miasto na świecie 

chciałaby pani ponownie 

odwiedzić? 

- Byłam w wielu miejscach 
m.in. w Wilnie, Berlinie i 
Krakowie, ale z chęcią od-
wiedziłabym Paryż, miasto 
sztuki i literatury. W Pary-
żu przed wieloma laty był 
mój ojciec i to on w szcze-
gólności namawia nas do 
tego wyjazdu. 

- Jest Pani tradycyjną 

gospodynią? 

- Tak. święta spędzamy tra-
dycyjnie w domu rodzinnym. 
Dzielimy się opłatkiem i 
śpiewamy kolędy. Natomiast 
w domu lubię zapach świe-

żych kwiatów. Mamy krowy, 
od których dostajemy świe-
że mleko. Uwielbiam bawić 
się z dziećmi, które w waka-
cje przychodzą po jabłka. 

- Jakie ma Pani plany na 

przyszłość? 

- Chcę napisać kolejny cykl 
książek pt. „Dzieci z Kana-
dy”. Opowiadałyby one o 
przeżyciach dzieci z siero-
cińca, który odwiedziłam 
podczas mojej podróży po 
Kanadzie. Książka będzie 
dość smutna, lecz w młodych 
czytelnikach obudzi szacu-
nek dla innych. Chciałabym 
również kupić w dom w Los 
Angeles. 

- Bardzo dziękuję, że 

znalazła Pani dla nas czas 

i udzieliła wywiadu. Do 

zobaczeni! 

- Również dziękuję, mam 
nadzieję, że jeszcze kiedyś 
się spotkamy. Do zobacze-
nia. 

Katarzyna Strusińska,  

Wiktoria Janeczek 

Wywiad z Lucy Maud Montgomery 
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