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Witamy po wakacyjnej przerwie!
Zespół gazetki szkolnej zaczął już pracować.
Odbyło się pierwsze kolegium redakcyjne, przyjęliśmy wstępne ustalenia i… do pracy. Ponieważ do
zespołu zapisało się sporo nowych osób, dopiero
po miesiącu pracy wybierzemy redaktora naczelnego, czyli tę osobę, która będzie szefem i motorem napędowym gazetki. To duży prestiż, ale i
odpowiedzialność. Natomiast naszym opiekunem
pozostała pani Marzena Domańska.
Chcemy, aby nasza gazetka była ciekawa i chętnie czytana przez uczniów. Zależy nam na Waszej
opinii. Będziemy pisać o wszystkim, co dzieje się w
szkole, co interesuje uczniów SP-4, będzie rozrywka i sport, dużo ciekawostek o zwierzętach, wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz wiele, wiele innych rzeczy. Zapewne miło spędziliście
wakacje, ale na pewno nowy rok szkolny też bę-

dzie ciekawy, bo przecież w czasie wakacji sporo
się zmieniło: był remont i wzbogaciliśmy się o pracownię multimedialną, została wyremontowana
szatnia oraz pracownia komputerowa.
Niedługo odbędą się wybory do samorządu szkolnego. To dobra okazja, by wybrać uczniów, którzy
mają ciekawe pomysły, umieją je realizować. Z
uwagą będziemy śledzić szkolną kampanię wyborczą i na pewno będziemy na bieżąco pisać o poczynaniach naszych przedstawicieli.
Zachęcamy Was do nauki, życzymy wielu sukcesów w nowym
roku szkolnym oraz zapraszamy
do naszej redakcji.
Filip Dziedzic

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR
Zapraszamy Was do przeczytania wywiadu z Panią Dyrektor Alicją Błochowicz – najważniejszą
osobą w naszej szkole, która opowiedziała nam o swoich wakacjach, szkole i planach na przyszłość.

Jak Pani spędziła wakacje?
- Tegoroczne wakacje były bardzo „pracowite”. Jak
wiecie, w szkole trwały prace remontowe. Czekaliśmy
na pracownię multimedialną i w związku z tym większą część wakacji spędziłam w szkole. Wolny czas
spędzałam na spływach kajakowych naszą piękną, malowniczą Obrą.

Czy minione wakacje były udane?
- 0czywiście! Udane i radosne. Bardzo cieszy mnie
fakt, że tak dużo udało się zrobić. Wyremontowana
szatnia, odnowione sale lekcyjne, nowe ławeczki na
boisku szkolnym i nowoczesne centrum informacji
multimedialnej połączone z biblioteką szkolną. To
miała być niespodzianka dla Was i myślę, że się udała?!

Czy jest Pani zadowolona z remontu szkoły?
- Bardzo! Myślę, że nie tylko ja podzielam tę opinię,
ale również uczniowie, nauczyciele i Wasi Rodzice.

Czy wybiera się Pani po pracowitych wakacjach

na urlop?
-To dość trudne. Jak wiecie urlop nauczycieli przypada na
okres wakacyjny. W trakcie roku szkolnego jest mnóstwo
obowiązków. Ale może na kilka dni…

Czy ma Pani plany na bieżący rok szkolny?
- Całe mnóstwo. Czynimy starania o pozyskanie pieniędzy
na zakup nowej pracowni komputerowej, sprzętu sportowego, mebli do klas. Planowany jest kolejny etap remontu
szkoły. Malowanie korytarzy, wymiana podłóg, okien. Jeśli
tylko otrzymamy odpowiednie zabezpieczenie finansowe, to
w czasie kolejnych wakacji prace te zostaną wykonane.
Szkoda, że nie mogę zaplanować wspaniałych ocen w dziennikach, rewelacyjnego wyniku na sprawdzianie absolwenta i
wzorowego zachowania uczniów naszej szkoły, czego życzę
Wam, nauczycielom, rodzicom i sobie.

Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy udanego roku
szkolnego
Katarzyna Mikowska i Malwina Gorzko

Kącik Myśliciela: Po

co jest szkoła?

Szkoła jest po to, żeby się uczyć.

każdy myśli na ten temat co innego. Jedni mówią, że szkoła

Niektórzy mówią, że szkoła jest

jest po to, aby uprzykrzać życie, a inni lubią szkołę. Niestety

bez sensu. A Jan Dąbrowski mówi,

więcej jest tych pierwszych (ja do nich nie należę).

że szkoła jest fajna i lubi się uczyć.

Osobiście uważam, że szkoła jest po to, abyśmy nie wyrośli

Pani się cieszy, że Jaś lubi się

na osłów. Moja mama uważa podobnie. Faktem jest, że nie-

uczyć. Ma zapał do czytania ksią-

którzy nie przyswajają wielu wiadomości, chociaż mają dużo

żek. Powiedział, że przeczytał wszystkie książki o Harym

czasu. Dużo bym dała, aby tak nie było.

Ola Wachowska

Potterze. Kandyduję do samorządu szkolnego, mam nadzieję,
że mnie wybiorą.

Szkoła jest po to, aby się uczyć i aby poznawać różne cie-

Karol Szablewski

kawostki. W naszej szkole jest dużo ciekawych pomieszczeń

Szkoła jest po to, abyśmy umieli czytać i pisać. Dlaczego

jak Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, biblio-

niektórzy myślą, że szkoła jest głupia? Przecież tak nie jest,

teka, czytelnia i świetlica. Uczniowie bardzo chwalą świetli-

bo szkoła jest miła i można się bardzo dużo nauczyć o róż-

cę, mówią, że tam jest dużo ciekawych zabawek i pomysło-

nych rzeczach.

wych gier. Podoba mi się, że nasza szkoła jest położona w

Po co jest w-f? Gdyby nie wychowanie fizyczne, to byśmy
chodzili przez całe swoje życie garbaci.
Dlaczego dzieci nie lubią historii? Gdyby nie historia, nie

otoczeniu zieleni. Na podwórku rośnie kilka krzaczków i wie-

wiedzielibyśmy, jak żyli nasi przodkowie. Jednak niektórzy
bardzo nie lubimy sprawdzianów z historii.
Uczniowie czasami mówią , że matematyka jest głupia. Ale
gdyby nie matematyka, to byśmy nie znali mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. A niektórzy bardzo lubią nawet

sprawdziany z matematyki! I nie przeszkadza im, że

pani jest czasami bardzo sroga.

le drzew. Mamy dwa boiska; na dużym boisku chłopcy zawsze
grają w piłkę nożną, a znów na małym dziewczyny bawią się w
murarza. Bardzo lubię lekcje przyrody, dlatego że wychodzimy na dwór. Moja najlepsza koleżanka chodzi do V klasy i
mówi, że te lekcje są super.

Ilona Garczyńska
Szkoła jest po to, aby się uczyć. Mówią, że szkoła jest bez
sensu. Ale to nieprawda!
Nasi nauczyciele są fajni. Uczą nas pożytecznych rzeczy.

Magda Perdon

Na niektórych lekcjach nauczyciele pozwalają na lekcjach ga-

To pytanie zadaje sobie wielu zmęczonych klasówkami

dać. Mój kolega Karol Szablewski lubi grać w nogę, tak samo jak

uczniów. Ja czasami też zadaję sobie to pytanie. Sądzę, że

ja w siatkę.
Jan Dąbrowski

Kącik dobrych manier
Postanowiłem napisać dla naszych czytelników kilka słów na temat grzeczności. Widzę, że moi koledzy, a także ja sam, często niewłaściwie się zachowujemy. W szkole uczymy się nie tylko matematyki
czy historii, ale także zasad kulturalnego zachowania. Często jednak nie wiemy, jak należy postąpić w
danej sytuacji, co wypada, a czego nie wypada robić.
Będę dla siebie i dla Was zbierał różne informacje,
by napisać artykuł (a może będzie to kilka artykułów?) na temat grzeczności.
Uważam, że dla każdego powinniśmy być uprzejStr. 2

mym, łagodnym, miłym. Do wszystkich powinniśmy
odzywać się trzema magicznymi słowami proszę,
dziękuję, przepraszam. Uśmiechem możemy się porozumiewać. Na przykład kiedy się uśmiechamy, to
jesteśmy szczęśliwi, kiedy mamy krzywą minę, to
albo jesteśmy smutni, albo coś nam nie smakuje.
Zamierzam uczyć się w szkole nie tylko historii czy polskiego, ale też grzeczności.
Szymon Jagodziński

Chłopcy o sobie

dwa ognie i ćwiczyć pompki. Niektórzy nie lubią się uczyć.
Na przerwach bawią się w berka, rzucają kasztanami w

Poprosiliśmy kilku chłopców z klasy czwartej, żeby zechcieli wypowiedzieć się na swój temat. Tak, z okazji
Dnia Chłopca dajemy Wam pole do popisu. Interesuje
nas, co myślicie sami o sobie.

dach sali gimnastycznej. Zdarza się, że do tego celu służą
im szyszki. A jak nadchodzi koniec lekcji, bardzo się cieszą.

Jan Dąbrowski

Co myślę o chłopcach z naszej szkoły? Jestem jednym z
nich, ale muszę powiedzieć, że chłopcy z naszej szkoły są
niegrzeczni, lubią się bić i grać w piłkę nożną. Najbardziej
interesują się samochodami, lubią grać w karty duel master. Jak zwykle pierw-

szaki

wchodzą na drzewa. Nie

lubimy

jak

kiedy

dziewczyny

patrzą,

gramy w piłkę nożną. A

poza

tym ciągle gadamy o grach

kompu-

terowych.

Pierwsze filozoficzne pytanie, które przyszło do głowy
szkolnemu myślicielowi brzmi:

PO CO JEST SZKOŁA?
Według Eryka Berskiego szkoła jest, żeby się nudzić. Zdaniem Karola Kasika, żeby się kształcić, a
tak poza tym jest do niczego.
A pan Ryszard Hombek powiedział mi, że szkoła
jest po to, żeby się uczyć.
Moim zdaniem szkoła jest koszmarna, bo są zada-

Karol Szablewski

Chłopaki z naszej szkoły lubią sporty.

nia domowe i nauczyciele krzyczą bez powodów, ale

Chętnie zgłaszają się do konkursów sportowych i

dobrą stroną są spotkania z przyjaciółmi na prze-

matematycznych. Wszyscy lubią nasze nauczycielki

rwach i przerwy na komputerach.

i bardzo uwielbiają swoje klasy. My gramy w piłkę

Pomyślałem sobie, że skoro pewne rzeczy mi się

nożną, a jak zwykle starsi nas wyganiają z boiska

nie podobają, to muszę spróbować je zmienić. Prze-

(najczęściej piąta i szósta klasa). Czwarta klasa i

cież w szkole jest kilkunastu nauczycieli, a nas

piąta wskakują na siebie i biją się nogami i rękami,

uczniów stu dwudziestu, to od nas głównie zależy

czasami ktoś za mocno kopnie, no i wtedy biją się

jaka będzie nasza szkoła i jak będziemy się w niej

naprawdę. Ale wówczas przychodzi pani i już nikt

czuli. Postanowiłem więc kandydować do samorządu

się nie bije.

szkolnego. Jeżeli chcecie coś zmienić, piszcie do

Szymon Jagodziński
Chłopcy z naszej klasy są ruchliwi. Czasami się biją. Lu-

mnie na epulsie kubrycht 23 albo mówcie mi na
przerwach.
Jakub Kubrycht

bią grać w nogę, a na lekcjach wychowania fizycznego w

Dzisiaj będzie wielka draka,

Mikołaj pali papierosy,

bo mamy Święto Chłopaka.

A Wojtek ciągnie dziewczyny za włosy.

Ale jak tu stawiać na piedestały

Ale mimo ich licznych braków

Kogoś, kto jest tak niedoskonały.

Trudno byłoby żyć bez chłopaków.

Marek dziś jak co rano naburmuszony.

Składamy Wam serdeczne życzenia,

Bartek, gdy o coś prosisz, zawsze zdziwiony.

aby spełniły się Wasze marzenia,

Łukasz niegrzeczny, mówi brzydkie słowa.

abyście długo żyli w radości

Dominik krzyczy, że aż boli głowa.

i w poczucia własnej doskonałości.

Piotrek puszcza bąki w ławce,

Martyna Słowińska, Ania Czop

A Darek podczas lekcji rzuca latawce.
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WAKACJE
Spędzając wakacje we Francji, kraju w któ-

nie w linie horyzontu, gdy wtem zaskoczył

rym sztuka kulinarna jest równie ważna jak

nas niecodzienny widok. Grupkami zbierali

religia, trudno nie spodziewać się nowinek w tej

się ludzie w różnym wieku. Wydawało się

dziedzinie. Z przewodnika dowiesz się, że Nor-

jakby szukali skarbu albo zgubionego wcze-

mandia słynie z uprawy czerwonej cebuli i kala-

śniej pierścionka. W rękach trzymali wia-

fiorów oraz z produkcji pysznego sera camem-

derka i plastikowe woreczki.

bert. W Bretanii zjesz pyszne naleśniki. Dla tych, którzy

Zwyciężyła ciekawość. Zbliżyłyśmy się do jednego ze zbie-

lubią słodycze - słynne crepes, dla amatorów dań na słono -

gowisk i chociaż przeszkodą była nieznajomość języka jednak

galettes. Możesz pożywić się również owocami morza. Kiedy

dowiedziałyśmy się, że w woreczkach jest sól, a w wiader-

dorośniesz, ugasisz pragnienie cydrem lub wieczorem wy-

kach w dziwny sposób poruszają się brązowe patyki. Skąd

poczniesz przy znanym na całym świecie calvadosie.

one się biorą? Wystarczy znaleźć

na mokrym piasku małą

Najwięcej dowiesz się jednak obserwując samych

dziurkę, posypać solą i nagle wychyla się małe drewienko, a

Francuzów, a obserwować ich powinieneś wszędzie, nawet na

z niego jak peryskop biały robaczek. Ma on swoją francuską

plaży.

nazwę: „Cocteau” i polską prawdopodobnie

„chruścik”. Na-

Dzień był średnio atrakcyjny. Niebo było zachmurzone, a

zbierałyśmy pełne wiaderko, a że kraj poznaje się poprzez

duży odpływ sprawiał, że od oceanu powiewało lekkim smrod-

kuchnię, nasi tatusiowie usmażyli je zgodnie z instrukcjami

kiem.

na sklarowanym maśle i zjedli ze smakiem popijając calvadoLeżałam z kuzynkami na piasku gapiąc się bezmyśl-

sem.

Martyna Słowińska

Wycieczki szkolne
Niedługo jedziemy na wycieczkę do Poznania. Zwiedzimy
muzeum archeologiczne, w trójwymiarowym kinie IMAX,
obejrzymy film, a na koniec jest zaplanowana zabawa w kręgielni. W muzeum archeologicznym poznamy, jak żyli pierwotni ludzie i co jedli, będziemy mieli możliwość pisania na
papirusie. Cała wycieczka jest planowana na 19.10.2006r.
Zbiórka przed portiernią Szpitala o godzinie 7:50. Wyjazd z
Poznania ok.17:00, przyjazd ok. godz. 19:00.
Bardzo lubię jeździć na wycieczki organizowane przez

szkołę i polecam je wszystkim, dlatego że można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, które mogą się nam przydać
na lekcje, a także miło spędzić czas.
Bardzo proszę te osoby, które chcą jechać na wycieczkę, a
które należą do PTTK, niech wezmą książeczki, bo podczas
wycieczki będziemy podbijać specjalnymi pieczątkami. A za
to można zdobywać punkty.
W następnym numerze gazetki umieścimy sprawozdanie z
wycieczki.

Ania Szpiganowicz klasa V

Czy wiesz, że…
- Struś emu to rekordzista w dwóch kategoriach. Jest nie tylko największym
ptakiem na świecie, ale także największą
dwunożną istotą. Biega z prędkością 70
kilometrów na godzinę.
-Łabędź niemy jest najcięższym latającym ptakiem. Jego waga dochodzi do 23
kg. Łabędź niemy osiąga 155cm długości
ciała i 235cm rozpiętości skrzydeł.
- Myszka etruska jest najmniejszym ssa-
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kiem na Ziemi. Waży zaledwie 1,5 kg.
-Krokodyle są jedynymi gadami, które mają
uszy.
-Żaby w ogóle nie piją wody. Pobierają ją
przez skórę.

Przygotowały:
Gosia Koban, Agnieszka Sroga

WITAMY W NOWEJ BIBLIOTECE!!
Wszystkich zapraszamy do szkolnej biblioteki, w której

układają puzzle dostępne w en-

mieści się od 1 września 2006 r. Internetowe Centrum In-

cyklopedii.

formacji Multimedialnej. Nasza szkoła jako pierwsza pod-

Oczywiście mimo tych zmian

stawówka w Międzyrzeczu otrzymała w ramach projektu

biblioteka/mediateka

europejskiego pracownię do biblioteki. Pewnie już każdy

nie przede wszystkim biblioteką,

uczeń odwiedził to miejsce: są to cztery stanowiska kompu-

czyli miejscem wypożyczania książek. Zapraszamy do ich

terowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka,

czytania, lektury czekają!

pozosta-

skaner). Dla uczniów dostępne są programy multimedialne:

Jest tu osiem regałów z książkami oraz księgozbiór pod-

cztery słowniki (ortograficzny, języka polskiego, wyrazów

ręczny (encyklopedie, słowniki, albumy). Miejsce jest wyposa-

obcych, poprawnej polszczyzny), atlas świata oraz encyklope-

żone w nowe meble, w czytelni stoi duży stół, jest tu ładnie i

dia powszechna. Oczywiście można też korzystać z Interne-

miło. Wszyscy lubią przebywać w nowej bibliotece, niektórzy

tu - wyłącznie w celach edukacyjnych, czyli do nauki. Ale

wręcz dobijają się do drzwi. Pani Marzena Domańska mówi,

każda nauka może być powiązana z zabawą, więc nic dziwne-

że to nie jest żadna sala rozrywki . Tylko szkolna biblioteka.
Magdalena Perdon

go, że na przerwach uczniowie najchętniej (bo czasu mało)

Garfield, ulubiony kot milionów ludzi, powraca!!!! Przepływa
Atlantyk ze swoim psim przyjacielem Odie’em ku zaskoczeni
swojego pana Jona(Breckin Meyer), który przebywa w Londynie, żeby oświadczyć się pięknej pani weterynarz Liz Wilson
(Jennifer Love Hewitt).
Zobaczył pałac Buckingham.W dalszej części Garfierld
został księciem i odziedziczył zamek oraz czworonożną służbę.
Naprawdę warto obejrzeć ten film!

Jakub Kubrycht

Psia poczta

wrzucić go do tej skrzynki. Ten dział mam zamiar prowadzić
samodzielnie (myślę, że w przypadku problemów też dam

Mój projekt nowego działu w gazetce szkolnej
wygląda następująco: Tytuł działu - Psy i pieski.
Słowo o moim hobby. Interesuję się zwierzęta-

sobie radę, bowiem mam psa i czasami problemy z
nim). Listy będę wyjmować w czwartki na zajęciach dziennikarskich.

mi, a najbardziej lubię właśnie psy i pieski. Znam

Zachęcam wszystkich miłośników psów, żeby kon-

dużo stron internetowych i sporo książek na

taktowali się ze mną poprzez „Psią pocztę”, a ja

temat psów. Zaplanowałam skrzynkę w bibliotece

na łamach gazetki postaram się pisać o interesują-

szkolnej. Będzie to poczta. Jeżeli ktoś będzie

cych Was sprawach dotyczących naszych czworo-

chciał podzielić się ze mną i z gazetką szkolną

nogów.

spostrzeżeniami, uwagami, radością z posiadania

Ola Wachowska

psa, problemami itp., to będzie mógł napisać list i
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Sprzątanie świata
Dnia 15.09.2006 uczniowie wzięli
udział w corocznej akcji Sprzątanie
Świata. Każda klasa
miała wyznaczony teren, wszystko
było zaplanowane przez panią B.ToczekKaczmarek, która
rozdała nam kolorowe worki na śmiec
i oraz poinformowała o szczegółach
akcji.
Ochoczo wyruszyliśmy na „łowy”! Bo
też niezwykłe rzeczy udało nam się
znaleźć w okolicy.
Czwarta klasa natknęła się na plastikowe
części lodówki i dużo szklanych butel
ek. Dziewczyny znalazły szampon i sok. Chłopcy
wyszperali butelkę wina. Zapełniliśm
y kilka worków i ustawiliśmy je w wyznaczonym miejscu. Cieka
we czy długo będą czekać na wywiezien
ie?

Emanuela Latuszek kl.IV

Czego tam nie było!

Pamela z klasy 5 znalazła plastikowy
samochód w krzakach. Jessica kawa
łek deskorolki. Cuda i dziwy przynosili
niektórzy. To w końcu akcja Sprzątanie Świat
a 2006. Niektórzy mieli talent do znaj
dowania prawdziwych „cudów”. Inni zaś
co chwila odpoczywali. Trzeba było ich
zganiać z ławek. Każdy chciał zebrać
jak najwięcej. Chłopcy nawet zabierali
śmieci dziewczynom. W sumie szybko
skończyliśmy. Godzinę przed czasem.
Sprzątanie się udało, ale byłoby jeszc
ze
lepiej gdyby ludzie nie wyrzucali tyle
śmieci dlatego, że co roku jest ich więc
ej. Za kilkanaście lat nie będziemy mieli
czym oddychać. Mam nadzieję, że za
rok znajdziemy jeszcze więcej cudó
w. Chociaż tak naprawdę życzyłabym
sobie, by
takie akcje w ogóle nie były potrzebne
.
Ola Wachowska z klasy 5

Wrzesień 2006
∗

∗

4 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 z
udziałem Pana Burmistrza Tadeusza Dubickiego i otwarcie nowej sali multimedialnej w bibliotece szkolnej.
13 września nasz poczet flagowy wraz z
panią Dyrektor wybrał się na ostatnie pożegnanie księdza Infułata Henryka Guzowskiego.

∗

W piątek 15 września odbyła się coroczna
akcja Sprzątanie Świata. Wszystkie klasy
poszły sprzątać wyznaczony teren. Czekamy na podsumowanie akcji, które odbędzie
się w czasie Święta Obry 5 października.

∗

We wrześniu uczniowie klas I-III uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach muzycznych, które odbywają się w sali kino-

wej. Wysłuchali koncertu.
∗

Kalendarzowa jesień przyszła do nas 23
września.

∗

26 września odchodziliśmy Dzień Języków.

∗

30 września był Dzień Chłopaka.

∗

W pierwszym tygodniu października kandydaci do samorządu szkolnego wywiesili swoje plakaty i wkrótce odbędą się wybory.
Cybulska Pamela
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