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Szukaliśmy nazwy dla naszej gazetki. Myśleliśmy o nazwach typu 

„Kleks’’, „Prymusek’’, „Czy wieź że…’’ i nazwa którą wybraliśmy czyli 

„Czytadełko’’.  

 

PPAATTRRIIOOTTYYZZMM  WW  SSZZKKOOLLEE  

 

 

Konkurs – „Do Hymnu’’ odbył się 26 września. 

Było to przesłuchanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Szkół 

Podstawowych DO HYMNU. Cały projekt zorganizowany był 

przez NARODOWE CENTRUM KULTURY w 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. W konkursie brało udział 

aż 300 szkół z całej Polski. 

W przesłuchaniu brało udział 338 osób które z pamięci zaśpiewało 

trzy pieśni patriotyczne:   Hymn Państwowy, Rotę 
i Marsz Polonia.  

 

Oprócz tego w 

szkole odbył się 
apel patriotyczny z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. Przygotowany został przez 

uczniów klasy 6a oraz zespół wokalny 

„Kropla” z udziałem nauczycieli oraz 

uczniów Szkoły Muzycznej w Żarach. 

Dołączyliśmy także do ogólnopolskiej akcji 

„RadaDlaNiepodległej”. Oraz o godzinie 

11:11 wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Polski. 

UUWWAAGGAA  
Już od października pracujemy nad gazetką na kółku Informatycznym. Każdy z nas 

ma specjalne zadanie i pracuje nad inną stroną. Redagujemy, wklejamy zdjęcia 

z wydarzeń klasowych i szkolnych. Przy okazji każdy się uczy i bawi. 

 

 

8 listopada odbył się bieg z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości 

 

Każdy z chętnych osób biegł 1 kółko 

wokół szkoły, tak aby razem zrobić 
100 kilometrów na 100 rocznice 

niepodległości. 

 

Nasza klasa wystąpiła w 12 

osobowym składzie. Było ciekawie☺ 

opr. Szymon Stepa kl. 6c 
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Nasz zespół redakcyjny  e-gazetki „Czytadełko” 
Gościnnie: Adrianna Naskrent i Borys Fijałkowski 
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30 września - DZIEŃ CHŁOPAKA 
  

Każda dziewczyna (chłopaki także) znają ten dzień.  
Dla chłopców jest okazją do świętowania, dla dziewcząt pretekstem  

do ukazania sympatii płci przeciwnej.  
 

Parę słów o chłopcach z naszej klasy „na wesoło”. 
 

PIOTR – cichy, spokojny. Czyli  „cicha woda brzegi rwie”.  

MATEUSZ – sympatyczny, szczupły blondynek. Kiedy tylko może, rozmyśla o sporcie. 

BORYS – dużo czasu spędza na rozmyślaniu. Lubi sobie pogadać – czy trzeba czy też nie. 

IGOR - lubi mieć wszystko pod ręką.  Igor jak coś robi, to skrupulatnie, dokładnie.  

KONRAD – najbardziej lubiany chłopak z klasy, bo Konrad… to po prostu Konrad 

SZYMON –  L i S – tańcowały dwa Szymony. Jeden spokojny drugi gospodarzem klasy został 

KRZYSZTOF – uwielbia swoją „komórkę” i wszystkie gry.  Kto za nim nadąży? 

KAMIL – przyjaciel wszystkich. Na nim zawsze można polegać. 

ADRIAN - zawsze powie prawdę. Uwielbia koszykówkę. 

WOJTEK – przesiaduje w gabinecie informatycznym. Co on tam robi… 

KRYSTIAN – mały uparciuch. Jak coś postanowi to zrobi.  

BARTEK - żywiołowy, energiczny. Ma wiele pomysłów.  

ANTONI – Cichy , spokojny … ale z błyskiem w oku.. 

 
 

 
 

Wykreślanka                                                                               
Znajdź wszystkie „klasowe” imiona chłopców:)  
 

Pozostałe litery czytane poziomo ułożą hasło:……………………………………………… 
 

A J P I O T R B W E S M 

N T E G Ś C I O O E K A 

T S U O P E R R J K O T 

O B A R T E K Y T A N E 

N A D R I A N S E M R U 

I S Z Y M O N M K I A S 

E K R Y S T I A N L D Z 

N I K R Z Y S Z T O F ☺ 
 

                                                                                      
opr. Adrianna Naskrent kl. 6c i X 

opr. Wielbicielki 



 5  

e-gazetka        Czytadełko  Rok 2018 
 

 

Z księgi imion   (zob. Internet) 

 

Adrian to chłopiec opanowany i cierpliwy. Potrafi osiągnąć zamierzony cel. 
Zanim jednak podejmie decyzję, dziesięć razy się zastanowi. Wykona bardzo 
dokładny bilans możliwych zysków i strat. To typowy flegmatyk, stroniący od 
energicznych zajęć. Działa bardzo powoli, ale pewnie i rozważnie. Nie ulega przy 
tym wpływom i jest obiektywny. 

Antoni jest łacińskiego pochodzenia i wywodzi się od rzymskiego rodu Antoniuszy. Imię 
to oznacza: wspaniały, doskonały, wybitny. Antoni nie potrafi walnąć twardą pięścią w stół, ale 
posiada na tyle dużo cierpliwości i determinacji, iż często osiąga planowany cel. Nie jest 
przebojowy ani agresywny, mimo to można polegać na jego zaangażowaniu. 

Bartłomiej to człowiek czynu, który pomimo przeszkód, zawsze zmierza do celu. Jest 
wytrwały, uparty i szalenie konsekwentny. Choleryk i ekstrawertyk w jednym. Nie ma czasu na 
rozważania, dla niego liczy się działanie. Bywa przy tym wyjątkowo zamknięty na sugestie 
z zewnątrz.  

Borys to wspaniały organizator pracy. Nie uznaje sprzeciwów. Szybko przejmuje 
dowodzenie, zwłaszcza w kryzysie, i radzi sobie z problemem. Jest bystry i potrafi analitycznie 
myśleć. 

Igor obiera cele, które ciężko osiągnąć, ale właśnie to go motywuje. Jest ambitny, uparty 
i bezwzględnie kroczy przed siebie. Cechuje go elastyczność w działaniu oraz pomysłowość. 
Praca jest dla niego pasją, pasja życiem, a życie walką. 

Kamil posiada złożoną osobowość. Jest osobą zagadkową, interesującą i pociągającą. 
Potrafi zauroczyć towarzystwo. Ma dar zjednywania do siebie innych, ponieważ jest 
sympatyczny i wiele się uśmiecha. Kamil cieszy się życiem i docenia je. 

Konrad posiada delikatną konstrukcję psychiczną i zmienny charakter. Cechuje go 
wrodzona wrażliwość na piękno i sztukę. Posiada twórczą wyobraźnię i lubi opowiadać o sobie 
najróżniejsze historyjki. Nie lubi zobowiązań i ucieka przed problemami. 

Krzysztofa pasjonuje głównie życie. Jest bardzo aktywny, pomysłowy, pewny siebie 
a jednocześnie zdolny do refleksji. Chętnie dzieli się z otoczeniem swoimi przemyśleniami oraz 
odczuciami. To bardzo miły, towarzyski i otwarty na świat człowiek. 

Krystian jest mężczyzną przedsiębiorczym o niebanalnej inteligencji syntetycznej. 
Zawsze wie, czego chce i nie przejmuje się opinią innych, nawet gdy błądzi. Dobrze czuje się we 
własnej skórze i nie ma czego żałować. 

Mateusz jest niezwykle odpowiedzialny, prawdomówny oraz dobroduszny. Ma ogromne 
poczucie sprawiedliwości i chętnie niesie pomoc innym. Raz podjęte ustalenia i raz dane słowo 
realizuje z żelazną konsekwencją. 

Piotr jest ambitny, zdolny i osiąga świetne wyniki we wszystkim, czego się podejmie. 
Musi jednak mieć narzucony rygor obowiązków, inaczej staje się leniwy i zatraca się 
w marzeniach. Niestety sam nie potrafi zorganizować czasu pracy 

Szymon jest tajemniczy i posiada niebywałą moc przekonywania innych. Pilnie strzeże 
swojej prywatności i nigdy nie zapomina wyrządzonych mu krzywd. Bywa do tego tak 
poważny,że nieraz staje się nudny, ale się tym nie przejmuje. 

Wojciech potrafi opanować swoje namiętności i skłonność do wybuchów. Doskonale 
organizuje sobie życie oraz interesy i wytrwale dąży do celu. Podąża prostą drogą. To człowiek 
praktyczny i pewny siebie. Jest przy tym energiczny, pracowity i zaradny. 
 

Źródła: http://www.ksiegaimion.com 



6   

e-gazetka        Czytadełko  Rok 2018 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   14 października – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 
 

Andrzejki w klasie 6c     

Klasa VI C Andrzejki obchodziła dnia 3.12.2018r. Za ich organizacje odpowiedzialna byłam 

ja wraz z moimi koleżankami, Misią i Julą. 

 Misia razem ze swoją ciocią upiekła ciasteczka  z wróżbami, ja natomiast ze swoją mamą 

upiekłyśmy sernik. Jula upiekła babeczki. Wszystkie razem robiłyśmy przeróżne wróżby. 

Wróżyliśmy z serc oraz z losowych karteczek mówiących o tym kim będziemy w przyszłości 

z zawodu. Misia wymyśliła również taką wróżbę, która przepowiadała z kim z klasy 

w przyszłości się ożenimy. Było to bardzo śmieszne i w pewnym sensie stresujące, 

ponieważ nikt nie wiedział na kogo natrafi. Bawiliśmy się świetnie, lecz nie na wszystko 

starczyło nam czasu. 

Klasowe Andrzejki były bardzo udane i na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci. 

                                                                                                

                                                                                                         opr. Natalia Morawska kl. 6c 

      Rok kalendarzowy liczy sobie 365 dni. Rok 

szkolny jest z całą pewnością o wiele, wiele 

krótszy, ale uczniowie twierdzą, że i tak jest 

za długi. Nauczyciele natomiast uważają, że 

czasami trudno „zmieścić się w czasie” z tak 

obszernym materiałem nauczania. Mimo 

niezgodności poglądów w sprawie liczby dni, 

które powinny się mieścić w roku szkolnym, 

zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są 

zgodni, co do jednego, że najmilszym 

wydarzeniem w roku szkolnym jest Dzień 

Edukacji Narodowej. 

      W tym roku szkolnym z okazji 

obchodów Dnia Edukacji narodowej 

w szkole odbył się uroczysty apel. 

Uczniowie klasy VII a i zespół "Kropla" 

przygotowali program artystyczny. 

Życzyliśmy wszystkim pracownikom 

Szkoły dużo zdrowia i pomyślności. 

W tym dniu uczniowie mają okazję 

podziękować nauczycielom za ich trud 

i pracę oraz wyrazić swoje uznanie.  

 

opr. Wojtek Siembida 
kl. 6c i X 
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                              Wycieczka rowerowa 
    

 

O zepsutym rowerze……. 

Bardzo się ucieszyłam na myśl o wycieczce rowerowej, gdyż doszłam niedawno do tej 

klasy i chciałam ich poznać.  

W niedzielę wieczorem dowiedziałam się z klasowej grupy, że jutro wycieczka nie 

odbędzie się z powodu złej pogody. Zasmuciłam się z tego powodu, jednak pocieszała mnie 

myśl, że wycieczka się odbędzie w innym terminie. Po pewnym czasie dowiedziałam się, że 

wycieczka odbędzie się w poniedziałek, 8 października. Radość mnie rozpierała. W dzień 

wycieczki wstałam, uszykowałam się, wsiadłam na rower i ruszyłam w miejsce spotkania, czyli 

pod Starą Owczarnię. W drodze do miejsca do celowego rower zaczął się psuć. Byłam już 

naprawdę blisko i wtedy pedał mi odpadł. Odpychając się dotarłam pod Starą Owczarnię. 

Przez zepsuty rower nie mogłam pojechać na wycieczkę. Było mi przykro z tego powodu. 

Rodzice Laury odwieźli mnie do domu. Podziękowałam za to , że mnie odwieźli. Tak zakończyła 

się wycieczka rowerowa dla mnie…..                                                        opr.   Agnieszka Osak z kl. 6c 

 

Wrażenia z wycieczki 

        Wycieczka była długo przekładana, gdyż pogoda nie pozwalała nam na zorganizowanie jej.  

W końcu doszły mnie słuchy, że wycieczka odbędzie się 8 października.  Szczerze, na początku 

nie byłam zadowolona, bo jeżdżenie rowerem nie jest moją specjalnością, jednak dobre 

nastawienie koleżanek pozytywnie wpłynęło na moje poglądy. 

W dzień wycieczki wstałam, przygotowałam się i wraz z mamą pojechałyśmy 

samochodem na miejsce zbiórki - pod Starą Owczarnię. Wyruszyliśmy na wycieczkę w stronę 

Bieniowa. Po dotarciu na miejsce zostawiliśmy swoje rowery  i ruszyliśmy na spacer po lesie 

Doliną Szeszyny. Następnie dotarliśmy do celu wycieczki, czyli do domku własnoręcznie 

wykonanego przez pana Henryka. Pan Henryk jest bardzo ciepłym i serdecznym człowiekiem. 

Oprowadził nas po swoim królestwie i drugiej części lasu. Potem udaliśmy się do muzeum, gdzie 

pan Henryk pokazał nam dużo świetnych, ciekawych i starych przedmiotów. Po zwiedzaniu 

poczęstowano nas przepysznymi racuszkami.  

W drodze powrotnej niektóre osoby były bardzo zmęczone, A jeszcze inne miały 

problemy z rowerem. Jednak udało nam wrócić do Żar szczęśliwie, bezpiecznie i z nowymi 

wiadomościami. Naszymi opiekunkami były p. Danuta Adamska i p. Izabela Czajka, które 

sprawdziły się znakomicie.                                                                    

                                                                                                  opr. Iga Krystkowska z kl. 6c 

      8 października wybraliśmy się na 
wycieczkę edukacyjną. Na rowerach 

dotarliśmy ze Starej Owczarni do 

Biedrzychowic. Potem przeszliśmy 

ścieżką przyrodniczą "Dolina Szyszyny" 

do uroczego miejsca w Bieniowie. 

Gosp. przewodnik Pan H. Domaradzki 

zapoznał nas z  historią i przedmiotami 

zgromadzonymi w Izbie Dziedzictwa 

Kulturowego. Po pysznym poczęstunku 
(kiełbaski z rożna i racuchy) wróciliśmy  

- niekoniecznie na swoich rowerach – 

do domu. 
opr. Wojtek Siembida kl. 6c i X 
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    Wywiad z Dyrektorem Szkoły Panem Tomaszem Muńko            
 
Dzień dobry. Jestem z Redakcji gazetki szkolnej „Czytadełko”. Dziękuję, że mimo wielu 
obowiązków znalazł Pan czas dla naszej redakcji. 
 

- Czy satysfakcjonuje Pana praca w szkole na stanowisku dyrektora? 
-Tak, satysfakcjonuje mnie ta praca, ponieważ spotykam się ze wszystkimi uczniami szkoły 
i poznaje ich problemy, osiągnięcia, sukcesy. Spotykam się z pracownikami szkoły, 
pracownikami administracji i obsługi. 
 

- Czy łatwo jest być dyrektorem? Dowodzić całą szkołą.  
 -Dla mnie osobiście tak. Na bieżąco rozwiązywane są różnego rodzaju problemy życia 
szkolnego. Śledzę wszelkiego rodzaju przepisy prawa.  Współpracuję z radą pedagogiczną, 
radą rodziców, samorządem uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym szkoły.   
 

- Czy lubi Pan nauczycieli i uczniów naszej szkoły? 
-Tak bardzo lubię uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 
 

- Czy jest Pan dumny z osiągnięć szkoły? 
- Jestem bardzo dumny z osiągnięć szkoły w zakresie wszelkich konkursów przedmiotowych, 
artystycznych oraz sportowych. 
 

- Co chciałby Pan  zmienić w szkole? Jakie są Pana plany związane z SP8? 
-Plany związane ze szkołą to dokończenie parkingu dla samochodów osobowych, utworzenie 
siłowni na powietrzu, stworzenie gabinetów przedmiotowych np. chemiczno-fizyczne, 
biologiczne, geograficzne. Wyposażenie budynku szkolnego w każdych klasach w tablice 
interaktywne oraz radiowęzeł szkolny. 
 

- Jaki był Pana ulubiony przedmiot w czasach szkolnych?  
-W czasach szkolnych ulubione moje przedmioty to matematyka, fizyka, zajęcia techniczne, 
w-f, muzyka. Ale najbardziej lubiłem w-f. 
 

- Ile razy pana rodzice byli wzywani do szkoły? 
-Moi rodzice nie byli wzywani ani razu do szkoły. Zawsze uczestniczyli w zebraniach 
klasowych, wywiadówkach. 
 

- Kiedy był Pan dzieckiem o jakim zawodzie Pan marzył? 
-Kiedy byłem dzieckiem po ukończeniu szkoły podstawowej chciałem zostać pilotem 
samolotów, ale ze względów zdrowotnych nie mogłem nim zostać. A dzisiaj jestem 
nauczycielem. 
 
- Czy pomysł naszej grupy na e-gazetkę spodobał się Panu? 
-Tak. Wspaniały pomysł, na pewno wszelkie informacje z życia szkoły trafią do wielu osób. 
Cieszę się, że klasa 6c wraz z opiekunem panią Danutą Adamską podjęła się tego trudu 
i realizuje wspaniale to zadanie. 
 
Dziękuję za rozmowę. Życzymy Panu, aby wszystkie marzenia się spełniły, a plany 
zrealizowały. 
 

opr. Laura Adamczyk kl. 6c 
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    Realizujemy projekt „Media jako źródło informacji i dezinformacji” 
 

          Tuż przed wakacjami w naszej szkole odbyły się Warsztaty Radiowe. Przyjechali do nas 

dziennikarze z zielonogórskiego Radia Index 96fm. Radio Index należy do Grupy Lubuskich 

Mediów.  

Historia rozgłośni: 

          Codziennie na antenie 96 fm możemy usłyszeć o najnowszych i najważniejszych 

informacjach z, kraju, a także z regionu. Pracują nad nimi młodzi dziennikarze, którzy rozwijają 
swoje pasje jako: reporterzy, autorzy audycji, czy prezenterzy radiowi. W muzycznej playliscie 

każdy znajdzie coś dla siebie. W Radiu Index zaczynali znani dziennikarza krajowi: 

Michałowski, Czyszanowski czy Tokarczyk. 

          W tym roku rozgłośnia obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Tak naprawdę historia 

radia sięga roku 1965. Wtedy powstał uniwersytecki radiowęzeł „Śrubka”. W 1996 roku 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła Politechnice Zielonogórskiej (dzisiaj jest to 

uczelnia Uniwersytet Zielonogórski) koncesji czyli takiego zezwolenia - na nadawanie na falach 

96fm. W 1998 roku 1 kwietnia rozpoczęto na stałe nadawanie programu na tym paśmie 

antenowym. Programy „na żywo” nadawane są codziennie od godziny 6:00 do godziny 20:00.  

Od godz. 20:00 do 6:00  specjalnie zaprogramowany komputer emituje muzykę i powtórki 

audycji. Co godzinę możemy usłyszeć najnowsze wydanie wiadomości, a trzy razy dziennie 

lokalny serwis sportowy. Oprócz tego (głównie popołudniami) możemy znaleźć dużo autorskich 

audycji których prowadzącymi, są dziennikarze Radia Index. 

Warsztaty: 

          Na zajęciach zapoznawaliśmy się z pracą dziennikarską od podstaw. Jak wygląda 

programowanie list muzycznych, jakie są „dobre obyczaje” w przeprowadzaniu wywiadów 

w terenie jak i w studiu. Na czym polega praca fotoreportera lub dziennikarza który pisze 

artykuły na internetowy portal informacyjny. Dziennikarze z Radia Index opowiedzieli nam 

kilka zabawnych sytuacji jakie spotykają na co dzień w pracy np. problemy z akredytacjami na 

spotkania. Akredytacje to są specjalne zaproszenia dzięki którym reporterzy mogą wchodzić na 

różne wydarzenia np. koncerty. Po prezentacji podzieliliśmy się na grupy i wykonywaliśmy 

zadanie które polegało na przeprowadzeniu ze sobą krótkiego wywiadu. Dziennikarze z Radia 

Index zadali nam na wakacje zadanie. Mieliśmy przygotować wywiady lub napisać artykuły na 

temat który nas będzie interesował. Nagrodą za wykonanie zadania jest zwiedzanie redakcji 

Radia Index 96fm, zielonogórskiej telewizji TVZG, a także zielonogórskiej redakcji lokalnej 

gazety. 

Wycieczka: 

          W dniu 6 grudnia jedziemy do Zielonej Góry. Od godziny 10 będzie można nas usłyszeć 
na antenie Radia Index 96 fm! Zaprezentujemy fragmenty naszych wywiadów, które 

przygotowaliśmy podczas wakacji i poznamy pracę dziennikarza „od kuchni”. Słuchać nas na 

żywo będzie można też za pomocą Internetu na stronie www.wzielonej.pl  

 

opr. Borys Fijałkowski kl. 6c 
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Sklep zoologiczny od zaplecza   (praca na konkurs) 
 

Wiele z nas zna ten schemat. Dzieci które namawiają swoich rodziców na zwierzaka, 

następnie kupuja i wracają do domu z nowym członkiem rodziny. Co się za tym kryje? 

 

          Każdy, kto zamierza kupić w sklepie zoologicznym zwierzę powinien wiedzieć do jakiej 

procedury się przyłącza. Okazy takie jak słodkie króliczki oraz kolorowe papużki zaciągają 

tutaj klientów, ale co później dzieje się z tymi zwierzętami? Ich przyszłość nie jest już taka 

kolorowa.  

          Zwierzęta w sklepach zoologicznych hodowane są wbrew ich naturze, najczęściej 

w niedostatecznych warunkach. Wszystko zaczyna się już od najmniejszych lat, a pod oko 

warto wziąć np. króliki. Króliki rodzą się masowo w małych, ciasnych klatkach. Często 

poprzez złe warunki przychodzą na świat z wadami genetycznymi. Jak można się domyśleć 

los tych zwierząt nie jest ciekawy. Te w miarę zdrowe i atrakcyjne trafiają do sklepów 

zoologicznych. Warto też dodać, że nie każde zwierzę przeżywa podróż w małym kartonie 

z kilkoma dziurkami, zwłaszcza w okresie letnim. Jednak, kiedy im się uda, nie czeka 

ich ciekawa rzeczywistość – sklepy często oszczędzają na karmie dla nich, 

przez co króliki są źle odżywiane, co jest częstą przyczyną chorób. Typowa 

jest też grzybica, które zdarza się szczególnie często u świnek morskich. 

Zwierzęta zarażają się nią nawzajem poprzez przebywanie w dużych 

skupiskach. Bądź co bądź sklep zoologiczny nie jest higienicznym miejscem, 

codziennie przebywa tutaj wiele ludzi. Tak więc zwierzęta w sklepach 

zoologicznych bardzo często chorują. 

          Dobrzy opiekunowie wybierają się w takich przypadkach do weterynarza, ale co robią 

sklepy zoologiczne? Oczywiście nielogicznym i bezsensownym jest wydawanie stu złotych na 

leczenie jakiejś świnki morskiej, przecież codziennie przyjeżdża nowa dostawa 50 nowych 

takich. W takim wypadku najłatwiej jest pozbyć się zwierzęcia, co też robi dużo sklepów. Nie 

wszystkie, ale zdarzają się perełki, które nawet przyspieszają śmierć tych zwierząt, nie zawsze 

w przyjemny sposób. 

 

Co możemy robić by zapobiegać temu procesowi? 

          Jak wiadomo sklepy zoologiczne napędza sprzedaż. Można po 

prostu przestać korzystać z usług takich sklepów. Nie będzie popytu, 

nie będzie podaży. Możemy także zadzwonić do TOZ-u, czyli 

Towarzystwa opieki nad zwierzętami, miejską lub Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii 

jeśli zwierzęta w danym sklepie są traktowane naprawdę źle. W takim wypadku ktoś zajmie 

się sprawą tego sklepu zoologicznego. Pamiętaj, że możesz w ten sposób uratować nie jedno 

istnienie, ale całą masę. 

         Z pewnością w każdym mieście istnieje sklep który oferuje jedynie karmę i akcesoria 

dla zwierząt wykluczając sprzedaż samych zwierząt. Tam możemy zaopatrzyć się w jedzenie, 

klatki i zabawki dla naszych pupilów. Ale gdzie w takim razie powinniśmy kupywać same 

zwierzęta? Możemy je zaadoptować. Adopcja sama w sobie nie jest taka trudna. Istnieje także 

opcja kupienia zwierzęcia od zaufanego hodowcy. 

 

Pamiętajmy o tym, że zwierzę to nie rzecz i nie jest towarem sklepowym. 

 

                                                                                                                       opr. Julia Pawłowska kl. 6c 
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Konkurs plastyczny pod hasłem 

„Komputery, telefony - korzystaj z nich właściwie!” 

rozstrzygnięty! 

Wszyscy wiemy jak ważna we współczesnym świecie jest umiejętność korzystania 

z urządzeń elektronicznych: komputerów, telefonów, tabletów itp. W szczególności młodzi 

ludzie lubią gry komputerowe, kontakty z rówieśnikami przez komunikatory, fotografowanie, 

publikowanie itp. praktyki. Umiejętnie dobrane gry komputerowe mogą wspierać rozwój 

poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, 

reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. 

Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania 

w grupie. 

Wobec tego ważne jest również umiejętne korzystanie z dobrodziejstw doby 

INTERNETU. Ucząc się świadomego korzystania z komputerów , telefonów itd.  Uczniowie 

naszej szkoły wykonali ciekawe i bardzo pożyteczne „poradniki” właściwego korzystania z tych 

urządzeń a przede wszystkim z INTERNETU. Dotyczą one: kwestii prywatności, 

cyberprzemocy, niebezpiecznych treści, hejtu, zakupów online czy nadużywania Internetu. 

             Zachęcamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej i przypomnienia sobie 

podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.  

Organizatorki konkursu: Danuta Adamska, Ewa Cypel, Józefa Sierachan 

opr. Ewa. Cypel 
 

Artykuł Karoliny 
 

Cała moja klasa wzięła udział w konkursie "Komórki, 

telefony – korzystaj z nich właściwie!" 

Zostałam w nim laureatką, ale nie tylko ja, ponieważ 

było jeszcze kilku innych laureatów: 

Lena Woś kl.2c 

Justyna Szyszka kl.2c 

Wojtek Siembida kl.6c 

Krzysztof Łoński kl.6c 

Natalia Morawska kl.6c 

Dzięki niemu (konkursowi) mogliśmy wykorzystać nasze pomysły do stworzenia różnych prac, 

które dawały przykłady jak właściwie korzystać z telefonów lub czego nie powinniśmy robić 

mając je przy sobie. Według mnie jest to bardzo pomocne dla osób, które są uzależnione od 

tego typu urządzeń, ale nie tylko, bo mogą także przestrzegać innych od tego co robić aby się od 

nich nie uzależnić lub jak zwalczać to uzależnienie. Bardzo przyjemnie tworzyło mi się tą pracę, 

mając świadomość tego, że mogę kogoś ostrzec przez rysunek przed konsekwencjami tego co 

może się stać jeśli niewłaściwie z nich korzystamy. 

                               

                                                                                                       opr. Karolina Lewon kl. 6c 
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Co wiemy o „Halloween”   
 

„Halloween” to amerykańskie  święto obchodzone 31 października. Najhuczniej 

obchodzi się Halloween w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Mimo 
że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się wielką popularnością. Święto 

Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. Niektórzy bardzo te święto polubi, ale 
inni sądzą że to jest święto „diabła”, i niechętnie częstują słodyczami.  

 
A to parę słówek  po Angielsku na Halloween i nie tylko. 

 

 
Rymowanki 

 

.   
 
                                                                                           Opr. Bartek Trojnicz i Piotr Baran kl. 6c 
Źródła: https://www.eska.pl/news/halloween-2018-cukierek-albo-psikus 

W noc Halloween strzeż się, 
Amulet swój miej. 
Gdy ducha zobaczysz 
to czym prędzej wiej 
I dynię pocałuj,  
bo dynia to znak, 
Że Ty z duchami  
jesteś za pan brat 

Duch to podstępna postać  
Oj, przydałoby się go 
wychłostać. 
Lecz nie można tego zrobić 
Więc duch i tak będzie cię 
gonić. 
Ha…. Ha… 
 

Duchy, strzygi i upiory, 
Dziś harcują, toczą spory. 
Kogo to dziś upolują,  
Komu figla zaserwują. 
Duchów tych się trzeba 
bać, 
Nie wiesz, co się może 
stać… 
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    W szkole dzieje się…….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: www.sp8.zary. pl 

 

Znalazłem w „Małym słowniku ważnych pojęć” znaczenie słowa, które związane są ze 

spektaklem i które ostatnio często słyszymy:  

 

Cyberprzemoc  (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, 

zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi 

typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne 

w Internecie, portale społecznościowe i inne. 

                                                                                                               opr. Wojtek Siembida 

 

15 listopada 2018r gościliśmy w szkole 

kabaret profilaktyczny Grupa T z Torunia. 

W spektaklu, w którym wzięli  udział 

uczniowie klas I-VI poruszony został 

problem cyberprzemocy i bezpieczeństwa  

w Internecie. W sposób humorystyczny 

pokazano jak bezpiecznie korzystać ze 

smartfonów i tabletów, żeby nie wpaść 

w pułapkę uzależnienia. Poruszono temat -  

spędzania wolnego czasu-  niekoniecznie 

przed ekranem telewizora i monitora 

komputerowego. Przedstawienie było  też 

okazją do zabawy z aktorami. 

Ruszył szkolny projekt profilaktyczny 

"Stop nikotynie". 7 listopada był dniem 

pod hasłem "Jabłko zamiast papierosa". 

W tym dniu uczniowie klas I-III zgłębiali 

wiedzę na temat zdrowego odżywiania 

i szkodliwości palenia papierosów.  

Zamiast tradycyjnych kanapek na drugie 

śniadanie - samodzielnie przygotowali 

smaczne i zdrowe przekąski z owoców. 

W akcję chętnie włączyli się rodzice 

uczniów. Wszystkie przekąski były 

wykonywane zgodnie ze sztuką kulinarną 

i z zachowaniem zasad higieny.  
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Nasze pasje…….. 

 

           Jestem uczennicą klasy VI c. Od 4 lat ćwiczę akrobatykę sportową. 
W akrobatyce jest kilka klas podzielonych na poziomy trudności. Ja wraz z moją starszą siostrą 
Oliwią i młodszą partnerką Zuzanną należymy do grupy wiekowej 11-16lat. 

          Jest to grupa, w której nie ma miejsca na zabawy. Treningi dla starszych dzieci odbywają się 
trzy razy w tygodniu. Poniedziałki, środy i piątki, po dwie godziny każdy. Zdarza się, że musimy 

trenować również w soboty, na sali akrobatycznej w Zielonej Górze, na której spędzamy od trzech 

do czterech godzin. Takie treningi odbywają się dwa razy w miesiącu. Bardzo ciężko trenujemy po 

to, aby osiągnąć większe sukcesy na ważniejszych zawodach. Takimi zawodami w tym roku był 

m.in. turniej w Niemczech (Riesa). Był to turniej Międzynarodowy dla najbardziej 

zaawansowanych sportowców. Z naszego klubu ,,UKS Piramida Żary” tylko ja wraz z moją trójką 
na nie pojechałyśmy. Na zawodach trzeba było zaćwiczyć dwa układy. Jeden statyczny                            

(z piramidami), drugi  dynamiczny (z elementami dynamicznymi i saltami). Na turnieju tym 

zajęłyśmy 11 miejsce.   

          Kolejnymi ważniejszymi zawodami był Międzynarodowy turniej w Pradze, na którym 

zaprezentowałyśmy dwa układy. Na tych zawodach udało nam się zdobyć dobre  8 miejsce. 

Konkurowało z nami 20 zespołów. Ostatnimi ważnymi zawodami w tym roku, był turniej 

Międzynarodowy w Łańcucie. Jest on 

bardzo ważny dla startujących tam 

akrobatów, ponieważ wybiera się na nich 

kadrę Polski. 

          Niestety się tam nie dostałyśmy. 

Z tego turnieju wyjechałyśmy z 10 

miejscem. Teraz mamy przerwę od 

zawodów, a w następnym roku w lutym 

mamy planowany wylot na turniej do 

Anglii. Dlatego teraz ciężko się do nich 

przygotowujemy. Mamy nadzieję, że 

zajmiemy na nich jakieś dobre  miejsce. 

 
 

opr. Natalia Morawska kl. 6c 



Ogłoszenie!!! 
Ogłaszamy zbiórkę na pomoc dla           

zwierząt ze schroniska 

 
Potrzebujemy: 

                      - koce 

                      - karmy(dla psów i kotów) 

                      - smakołyki 

                      - zabawki dla psów, smycze 

 

Niech los zwierząt nie będzie ci obojętny 

 
                                      Wszelkie dary prosimy zanosić  

                                   do klasy Pani D. Adamskiej SP nr 8 

                                     czas od 3 grudnia do 7 grudnia 2018 r. 

 

 
 

                                                                                                         Organizatorzy: Ola i Agnieszka 6 c 
 



 

Już nie mogę doczekać się świąt...gdy pierwsza gwiazdka zaświeci na niebie 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ przyjdzie do Ciebie. 

Redaktorzy:  

Adamczyk  Laura, Baran Piotr, Pawłowska Julia, Siembida Wojciech, Stepa Szymon, 

Świerlińska Aleksandra, Trojnicz Bartłomiej 

 gościnnie – Naskrent Adrianna i Fijałkowski Borys 

opiekun: Danuta Adamska 

 

LIST GOŃCZY 
 
Poszukiwany: żywy 

Pseudonim: Mikołaj 

Wzrost: przeciętny lilipucik 

Oczka: baseta 

Budowa ciała: pączuszek 

Charakterystyka: wiekowy 

małolacik w czerwonym  kubraczku 

z białym futerkiem 

      

Poszukiwanego należy dostarczyć: 

klasie 6c 

 

UWAGA: przed schwytaniem list 

wysłać zainteresowanemu, może 

zgłosi się dobrowolnie. 

 

NAGRODA: wdzięczność  

(ani złotówki : )) 
 

  Rys. Julia Pawłowska kl. 6c 


