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Opiekę

nad

nietuzinkowym

spotkaniem

sprawowała p. Beata Mauduk. Z głowami

pełnymi wakacyjnych wspomnień zarówno
uczniowie, jak i kadra nauczycielska dziarsko
ruszyli do klas na pierwsze spotkanie.

PIECZEMY CHELB

Z ŻYCIA
SZKOŁY
Z WIZYTĄ U ŚW. ANTONIEGO

03.11.br. uczniowie klasy 3 a gimnazjum z
wychowawcą p. Ewą Brzezińską wybrali się
na zajęcia warsztatowe z pieczenia chleba, do
skansenu w Ochli. Wycieczka była wygraną
nagrodą

przez

klasę

ufundowaną

przez

dyrektora szkoły p. Przemysława Grabca, w
ramach ostatnich zmagań z okazji dnia patrona
szkoły. Wycieczka zakończyła się nie tylko
konsumpcją wyrobów piekarniczych, które
uczniowie upiekli samodzielnie, ale też pyszną
kiełbaską z grilla. Wszystkim dopisywały
wyśmienite humory i ... pogoda!

02 listopada br. uczniowie klas młodszych
spędzili czas u ulubionego w Przylepie
Świętego

na

spotkaniu

pod

tytułem:

ZADUSZKI u ŚW. ANTONIEGO, który starał
się zachęcić wszystkich do... ŚWIĘTOŚCI!

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Mieli także okazję zapoznać ze sprzętem
bojowym,

zestawem

rakietowym,

wozem

dowodzenia, bronią strzelecką i indywidualnym

wyposażeniem żołnierza wojska polskiego. Na
zakończenie

wszyscy

zjedli

przepyszną

grochówkę wojskową, przygotowaną przez
żołnierzy.

Zarówno

uczniowie

jak

i

wychowawczynie szczególnie miło zostali
przyjęci przez
08 listopada 2017 r. Uczniowie klas 7

panią porucznik Jagodę

Kruger i st. Szer. Damiana Kotwickiego .

szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum
wybrali się do Zielonogórskiego Ośrodka
Kultury na warsztaty naukowe. Mieli okazję
odkrywać świat fizyki i chemii wśród oparów
dymu,

wybuchów

i

żartów.

Opiekunami

wyjazdu były: p. A. Sztul, p. H.Tchorowska,
p. A. Radziemska i p. A. Nowak.
Z WIZYTĄ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ...

WARSZTATY W ZAWADZIE

W dniu 10 listopada br. klasy Ia i IIIc z
paniami Urszulą Sobczak i Aleksandrą
Czajkowską, udały się na wycieczkę do 4
Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w
Czerwieńsku.

Uczniowie obejrzeli krótką

prezentację o działalności tej jednostki. Potem
w Sali Tradycji zapoznali się z historią 4 pułku.

Biblioteka w Zawadzie zaprosiła uczniów
naszej

szkoły

na

warsztaty

plastyczno-

historyczne, których tematem przewodnim było
zbliżające

się

Narodowe

Święto

Niepodległości. Dzieci z kl. 5 a wykonywały

mapę Polski z najważniejszymi miejscami dla

Romankiewicz-Bajon w postaci mapy Polski

historii Polski oraz kotyliony. Wszystkiemu

przedstawiającej bogactwa 16 województw.

towarzyszyła

Uczennice klasy 6 a: Martyna Perwińska i

miła

atmosfera

oraz

słodki

poczęstunek. Dziećmi opiekował się p. Marek

Natalia

Szyrszeń

Mizera.

uczniowskiego koordynowanego przez p. Ewę

w

ramach

projektu

Brzezińską wykonały plakat związany z
tematyką 11 listopada - jako święta wszystkich
Polaków.

PAMIĘTAMY O 11 LISTOPADA
O Narodowym Święcie Niepodległości pamięć
i wiedzę wśród uczniów mozna utrwalać na

11 LISTOPADA NA GALOWO

rózne sposoby. Jednym z nich są gazetki
okolicznościowe

stworzone

z

okazji

11

listopada przez uczniów. Klasa 3 e szkoły pod

Uczniowie z Samorządu Szkolnego pod
kierunkiem

p.

przygotowali

Quiz

Pawła

Suszyńskiego

wiedzowy

na

temat

wydarzeń 11 listopada 1918 r. dla uczniów
naszej szkoły. Wiedzę ich oceniał p. Witold
stawowej wykonała projekt pt. "Polska - nasza

Topwik. Ostatnim akcentem był szkolny apel,

ojczyzna" pod kierunkiem p. Joanny

gdzie Emilia Fularz zaśpiewała dla wszystkich

utwór w aranżacji p. Dariusza Dudziaka dla
podniesienia

patriotycznego

Weronika

Świderska

nastoroju

a

przypomniała

najważniejsze fakty i wydarzenia związane z
walką Polaków o przywrócenie Polski na mapę
świata.
Z WIZYTĄ W WITTENBERDZE...

Uczniowie podczas tych kilku dni brali udział
w

ciekawych

warsztatach

związanych

z

postacią Marcina Lutra, owocem których była
prezentacja multimedialna przygotowana przez
naszych uczniów oraz zwiedzanie ciekawego
miasta oraz centrum naukowego poświęconego
M.
W dniach 13-16.11.2017 r. uczniowie z
różnych klas naszej szkoły wzięli udział w
wymianie

polsko

-

niemieckiej

w

Wittenberdze. Tematem spotkania młodzieży z
Polski

i

Niemiec

REFORMACJI

brzmiał:

MARTINA

„500

LAT

LUTRA”.

Lutrowi.

Udział

w

warsztatowych

zajęciach, to nie tylko przyspożenie wiedzy
historycznej, to także okazja do "szlifowania"
języka

niemieckiego,

ale

ćwiczenie

umiejętności pracy w zespole, umiejętności
integrowania się i... dobra zabawa! Opiekunem
wyjzdu była p. Monika Augustyniak a
tłumaczeniem zajęła się p. Joanna
Łuczak

WOLONTARIUSZE W AKCJI

przed zniszczeniem. Uczestnicy pozdrawiają
jeszcze raz Pana listonosza z naszego rejonu!

Szkolne Koło Wolontariatu wspomagało
Stowarzyszenie

„Curtez”

w

organizacji

wyścigu MTB – Łężyckie Wertepy 2017".
Opiekunem wolontariuszy była p. Monika
Augustyniak.

WARSZTATY SIÓDMOKLASISTÓW
23 listopada 2017 r. uczniowie klasy 7c
pod opieką p. M. Mizery wzięli udział w
warsztatach dziennikarskich. Do naszej szkoły
przyjechali dziennikarze TVP Kultura, aby
Z WIZYTĄ NA POCZCIE....

zaproponować udział w swoim projekcie.
Jeżdżą oni już trzeci rok po całej Polsce i

W październiku 2017 r. klasy 1 A i 3 C z

realizują materiały dotyczące kulturowego

wychowawcami p. U. Sobczak i p. A.

dziedzictwa danego regionu czy miejscowości.

Czajkowską

Uczniowie

wybrały

się

do

Urzędu

wybrali

historię

procesów

Pocztowego. Kierownik poczty oraz inni

czarownic w naszym mieście, które w XVII w.

pracownicy przybliżyli dzieciom zakres usług

elektryzowały całą

pocztowych. Uczniowie poznali etapy drogi

przygotowanej inscenizacji zadbała p. Beata

listu, paczki i innych przesyłek od adresata do
odbiorcy, obejrzeli skrzynkę pocztową oraz
różnorodne przekazy pocztowe. Każdy przybił
na pamiątkowej kopercie pieczątkę z datą. A
potem nastąpiło ważenie, oczywiście nie
paczek, tylko uczniów. Każda grupa marzyła o
wygranej.

Waga

wskazała

wygraną

-

trzecioklasistów. Praca listonosza jest bardzo
odpowiedzialna:

sortowanie,

stemplowanie,

dyżury nocne, zabezpieczenie przesyłek

Europę.

O stroje do

udostępniony szerszej widowni za pomocą
platformy online. 5 grudnia 2017 r. odbyła się
druga

część

dziedzictwem

warsztatów
kulturowym.

związanych
Tym

z

razem

uczniowie szukali przejawów materialnego i
niematerialnego dziedzictwa naszej okolicy i
kraju.

ANDRZEJKI W 3 C
W dniu 28 listopada odbyły się w klasie

historię procesów czarownic

Mauduk a

której

wychowawcą

jest

przybliżyć p. W. Towpik. Podczas zajęć

3C,

uczniowie uczyli się obsługi sprzętu: kamer,

Czajkowska, Andrzejki. Uczniowie zaprosili

gimbali,

Potem

na wróżby swoich małych przyjaciół z grupy

uczniowie zapoznali się z kadrowaniem i

„0”. Każdy mógł dowiedzieć się, jaki będzie

nagrywaniem

filmu.

wykonywał zawód, gdzie będzie mieszkał, czy

Przez kilka godzin uczniowie zarejestrowali

będzie miał szczęście w finansach, a może w

pod

miłości. Jednak najwięcej radości i uśmiechu

statywów

okiem

i

mikrofonów.

materiału

profesjonalnych

materiał, m.in.:

do

dziennikarzy

sondy ulicznej z udziałem

mieszkańców oraz scenek przedstawiających
historię

ostatniej

czarownicy z

wzbudzało

poznanie

imienia

p.

A.

swojego

przyszłego wybranka lub wybranki serca!

udziałem

uczniów kl. 7c z główną rolą Oliwia Samul.
Materiał zostanie profesjonalnie zmontowany
w stud io TVP na ul. Woronicza w Warszawie i

W CENTRUM KEPLERA
29.11. 2017 r. uczniowie klasy III a i III b
gimnazjum razem z wychowawczyniami p.
Joanną Jadczak i p. Ewą Brzezińską, wybrali
się na warsztaty do Centrum Naukowego
Keplera, gdzie wzięli udział w dwugodzinnym

ŚWIĘTO GÓRNIKÓW

seansie, przenoszącym nas nieco w przyszłość,
bo do roku 2057 w celu odbycia podróży
międzygalaktycznej. Wspaniała podróż po
kosmosie pozwalała zobaczyć na unikalnych
zdjęciach kosmos i pomogła uczniom

Z

okazji

zbliżającego

się

święta

górniczego "BARBÓRKI" dnia 27 listopada
2017 r. wychowawczynie klas pierwszych i
klasy drugiej skorzystały z inicjatywy jednego
z rodziców ucznia kl. I c w szkole by
zorganizować spotkanie odwiedził górnikiem
pan Mariusz Janowski. Uczniowie wszystkich
klas pierwszych oraz klasy drugiej mieli
niecodzienną
przedstawicielem

okazję

spotkania

zawodu

z

górnika.

Spotkanie to miało na celu zapoznanie z
tradycjami górniczymi, zdobycie wiedzy i
informacji na temat organizacji pracy i

wyobrazić sobie jego bezkres... W drugiej
części zajęć przenieśli się wszyscy do Centrum
Przyrodniczego, gdzie wszyscy mogli wziąć
udział

w

ciekawym

pokazie

na

temat

komunikowania się w świecie przyrody...
Bardzo ciekawym punktem programu była
możliwość samodzielnego eksperymentowania
uczniów....
funkcjonowania kopalń. Pan Mariusz Janowski
zaprezentował swój galowy mundur i czapkę z
lśniącym białym pióropuszem tzw. "czako".
Dzieci wykazały się znajomością kolorów
pióropuszy, a górnik wyjaśnił znaczenie tychże
kolorów. Zainteresowanie uczniów spotkaniem
wyrażało się w bardzo dużej ilości pytań
kierowanych do górnika, który na zakończenie
przekazał wszystkim na pamiątkę

"czako"

prezent

wykonanych

w

postaci

własnoręcznie

plakatów

przez

dzieci.

Dwa dni później 29 listopada br. na
zaproszenie p. Joanny Romankiewicz-Bajon
klasy trzecie szkoły podstawowej odwiedził
górnik pan Rafał Bisset. Przedstawił dzieciom
ciekawostki związane z wydobyciem gazu
ziemnego i ropy naftowej w naszych okolicach.
Jego

wystąpienie

zrobiło

na

wszystkich

ogromne wrażenie...
Z WIZYTĄ W "GAZECIE LUBUSKIEJ"

GIMNASTYKA TO JEST TO !!!
Uczniowie klas siódmych w ramach lekcji
wychowania fizycznego wykonywali piramidy
gimnastyczne. Gibkość, zwinność, siła mięśni
ramion w połączeniu z wyobraźnią pozwoliły
wejść w świat fantazji. Warto obejrzeć, a nawet
spróbować... zachęca wszystkich p. Marcina
Płokita a my szczerze podziwiamy!

Uczniowie

z

różnych

klas

szkoły

podstawowej i gimnazjum 29.11.br. pojechali
pod opieką p. Beaty Mauduk i p. Alicji Sztul
na warsztaty dziennikarskie zorganizowane w
siedzibie Gazety Lubuskiej. Warto dodać, że
niektórzy z nich stawiają już pierwsze kroki
jako dziennikarze, redagując gazetę szkolną
"Byle do dzwonka" pod kierunkiem p. Ewy
Brzezińskiej.
działaniom

Być

może

dzięki

takim

część z nich poważnie zacznie

myśleć o tym, by w przyszłości wybrać zawód
dziennikarza....

krawieckie dla swoich uczniów. Łącząc zabawę
z nauką szycia ręcznego i na maszynie.
Dzieciom udało się stworzyć własnoręcznie
piękne świąteczne poduszki. Uczniowie byli
zachwyceni efektami swojej pracy.
Natomiast z tej samej okazji klasy 1c i 3c
wybrały
MIKOŁAJKI WEDŁUG.... UCZNIÓW
Trzecioklasiści z gimnazjum razem z
wychowawczyniami p. Joanną Jadczak i Ewą
Brzezińską, wybrali się w ramach zbliżających
się Mikołajek do kina na film pt. "Listy do M
3". Film wprowadził wszystkich w ciepły,
rodzinny klimat zbliżających się świąt Bożego

się

do

SKOKOLOCO. Dzieciaki

Parku
mogły

Trampolin
ćwiczyć

skoki, podskoki, salta i przewroty. Dobra
zabawa, uśmiech na twarzy i pozytywna
energia nie opuszczały nas nawet na chwilę.
Mikołaj i wychowawczynie: p. Agnieszka
Bartczak- Woźniak oraz p. Aleksandra
Czajkowska

WYSKOKOLOCOWAŁY

niezły prezent dla swoich podopiecznych!!!

Narodzenia...

Podobnie, na dobrą zabawę i ruch, postawili
uczniowie klasy ,,0” i klasy 1 a wraz z p.
Klasa 4a spędziła tegoroczne Mikołajki
bardzo kreatywnie. Wychowawca klasy p.
Magdalena Tracewska, wraz z pracownią
„Mini Bambini”, zorganizowała warsztaty

Lidią Harendarz, p. Angeliką Drożdż oraz p.
Urszulą Sobczak, którzy z okazji Mikołajek

wybrali się do Sali Zabaw ,,ARTEK” w
Zielonej

Górze.

Wśród

TENIS STOŁOWY

atrakcji

przygotowanych dla dzieci był poczęstunek,

Uczennice naszej szkoły Julia i Patrycja

ale najważniejsze było

Kozakiewicz oraz Aleksandra Żurańska,

malowanie twarzy,

spotkanie z... Mikołajem.

prowadzone przez p. M. Mizerę, zajęły 3
miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży w

WARTO CZYTAĆ...

tenisie stołowym. Dziewczęta zdobyły cenne
Dnia 15.12 br. na apelu klas 1-3
zorganizowanym

przez

Mały

Samorząd

punkty w rywalizacji międzyszkolnej w tenisie
stołowym. Gratulujemy!

Uczniowski zaprezentowane zostały nowe
książki zakupione w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

SZACHY-KRÓLEWSKA GRA!

NASZE

16 listopada w ramach Miejskich Igrzysk
Młodzieży

SUKCESY

Szkolnej

odbyły

się

zawody

uczniów szkół podstawowych w szachach. Nasi
uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w
turnieju szachowym. Uczą się ich dopiero 2

miesiące

Tomasza

kunsztownym wykonaniem, wrażliwością na

Chmielarczyka i przystąpili do rozgrywek z

słowo poetyckie i umiejętnością uchwycenia

obawami ale i nadziejami. Nasza reprezentacja

chwili w obiektywie aparatu.

w składzie: Kuba Chmielarczyk (3a), Michał

Laureaci za wiersz: Julia Fularz 4d, Maja

Pieńkosz (3a), Daria Dudek (5a) oraz

Majerska 5a, Oliwia Zaręba 6a, Emilia

Sebastian Kurtyka (6c) zajęła 9 miejsce i już

Fularz 7c. W kategorii fotografii laureatami

nie

mogą

pod

się

okiem

doczekać

p.

kolejnej

edycji

zawodów. My zaś trzymamy kciuki!
JESIENNE IMPRESJE
Listopadowe dni zainspirowały uczniów
klas IV-VII do wzięcia udziału w szkolnym
zostali: Gabriela Rudnicka 5c, Martyna
Perwińska

6a,

Martyna

Górniak

6c,

Andżelika Kałużna 7c. Laureatkami za prace
plastyczne zostały: Julia Dyjach 4a, Hanna
Helwing 5b, Weronika Lapina 5b, Aleksandra
Wysoczańska 6b, Martyna Górniak 6c i Weronika
Szulewska 6c. Wszystkie prace zaprezentowano na
wystawie, która miała miejsce 16 listopada podczas
spotkania z rodzicami.

O PUCHAR DYREKTORA
30 listopada 2017 r. odbył się Turniej
Piłki

Nożnej

uczniów

klas

trzecich

Szkoły Podstawowej nr 26 o Puchar Dyrektora
Zespołu
konkursie pt. ,,Jesienne Impresje”. Wpłynęło
75 prac: utwory poetyckie, prace plastyczne,
fotografie. Jurorzy: p. Marek Mizera, p.
Dariusz Dudziak, p. Agnieszka Poźniak i p.
Krystyna Morkowska. Mieli nie lada problem
z wyróżnieniem najlepszych. Prace zachwycały

Zielonej

Edukacyjnego
Górze

Stanisława

nr

zorganizowany

Gąsiora

przy

6

w

przez

p.

współpracy

z

uczniami z klasy sportowej 3 b gimnazjum.
Po bardzo emocjonujących zawodach najlepszą
drużyną ze wszystkich okazała się drużyna

który będzie współorganizować p. Renata
Wierczyńska.
RĘCZNĄ WYWALCZYŁY...
27 listopada br. odbyły się zawody w piłkę
ręczną w grupach. Nasze reprezentantki:
Aleksandra Żurańska, Natalia Różańska,
chłopców z klasy 3a, która w wielkim finale

Julita Pluta, Oliwia Samul, Hanna Polak,

pokonała klasę 3c 2:0 ! Na najniższym stopniu

Klaudia Sarnowska, Martyna Perwińska

podium stanęła klasa 3b, która w meczu o

wywalczyły II miejsce i dostały się do finałów.

III miejsce zwyciężyła klasa 3e 1:0. Natomiast

GRATULUJEMY!

V

miejsce

zajęła

klasa

3d.

Wszystkim

serdecznie gratulujemy !!!
07. 12 br. odbył się turniej piłki nożnej o
Puchar Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 6
w Zielonej Górze dla uczniów kl. 4-tych
Szkoły

Podstawowej

nr

26.

Po

bardzo

pasjonujących pojedynkach pierwsze miejsce
zajęli chłopcy z klasy 4c, którzy w meczu
finałowym wygrali z uczniami z kl. 4b dopiero
po serii rzutów karnych (w regulaminowym
czasie był remis: 2:2, w karnych 2:1). W meczu
o

miejsce

III

klasa

4a

wygrała z klasą 4d w stosunku 4:3. Natomiast
niebawem

rozegrane zostaną mecze klas

starszych szkoły podstawowej i gimnazjum,

FESTIWAL ARTYSTYCZNYCH
PREZENTACJI
28 listopada br. Zespół Edukacyjny nr 6 w
Zielonej Górze oraz Lubuskie Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w
Zielonej Górze, zaprosili do udziału w już II
edycji

FESTIWALU

ARTYSTYCZNYCH

PREZENTACJI, dzieci szkół podstawowych, z
terenu Zielonej Góry. Impreza nie miała
charakteru konkursowej rywalizacji. Jej celem

była wspaniała zabawa połączona z elementami

że

edukacji

międzynarodowej.

muzycznej

oraz

wymianą

nasza

doświadczeń scenicznych i repertuarowych
uczniów.

impreza

zyskała

rangę

KONKURS SZOPEK

Należało wytypować po jednym

uczestniku z każdej szkoły w dziedzinie:

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli

śpiewu, gry na instrumencie lub tańca, który

udział w organizowanym dla mieszkańców

swoje umiejętności zaprezentował podczas

dzielnicy Nowe Miasto konkursie szopek

festiwalu. Była wspaniała zabawa. Uczestnicy

bożonarodzeniowych. Szopek wykonano ponad

otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody

20 sztuk. 12.12.2017 r. w Krępie odbyło się

ufundowane przez dyrekcję szkoły i

podsumowanie
otrzymali

konkursu.

wszyscy

Zaproszenie

uczestnicy

wraz

z

rodzicami. Wielu naszych uczniów zdobyło
wyróżnienia i nagrody za I, II lub III miejsce.
Uczestnicy wysłuchali koncertu kolęd oraz
otrzymali upominki i słodycze. Gospodarze
podjęli

gości

słodkim

poczęstunkiem.

Wyróżniona została też szopka przygotowana
przez

dzieci

w

świetlicy

szkolnej

pod

kierunkiem p. Ady Jendraszak - Kondras i
koordynator konkursu p. Marek Mizera.
Gratulujemy
konkursu!

wszystkim
Ze

względu

uczestnikom
na

ilość

prac

konkursowych zamieszczamy tylko zdjęcie
wybrane subiektywnie przez redakcję...

Radę Rodziców ZE Nr 6. Regułą festiwalu są
warsztaty z czynnym zawodowo artystą. Tym
razem poprowadził je znany aktor Leszek
Jenek (legendarny kabaret Potem, obecnie
Ciach).

W

tym

roku

przyjęła

również

zaproszenie nasza szkoła partnerska z Niemiec
-

Lilien-Grundschule-Altdöbern,

której

uczniowie w ramach projektu PNWM, wzięli
udział w festiwalu. Możemy zatem powiedzieć,

AKROBATKA POLA !

Miło nam donieść, iż uczennica naszej
szkoły - Pola Gieburowska, z kl. 4a zajęła III
miejsce

w

IX

Grand

Prix

Polski

w

Akrobatyce Sportowej - w kategorii Trójki
Kobiet

grupy

wiekowej

11-16

lat.

Serdecznie gratulujemy !!!

uczennice

Szkoły

ze

Podstawowej

nr 26 w Zielonej Górze: Kasia Nowakowska
oraz

Ania

Kujawa

-

obie

z

kl.

3d. Sukces jest tym cenniejszy, iż prac
konkursowych

było

w

sumie

ponad

3000. Serdecznie gratulujemy !!! Gratulacje
również
KONKURS NA KARTKI ŚWIĄTECZNE

dla

konkursu
uczniów

odbyło

się

plastycznego
klas

1-3

szkół

rozstrzygnięcie
m.

in.

dla

podstawowych.

Konkurs został zorganizowany przez Lubuski
Urząd Wojewódzki oraz Lubuskie Kuratorium
Oświaty.

Miło

nam

donieść,

iż

wyróżnienie w tym konkursie otrzymały dwie

Ady

Jendraszak - Kondras, która przygotowywała
dzieci do konkursu.

15.12.br.

pani

GWIAZADKOWY TURNIEJ TENISA
16.12.2107 w Zielonej Górze na hali MOSiR
odbył

się

Gwiazdkowy

Turniej

Relacja ze spotkania młodzieży naszej szkoły
z p. Stanisławem Srokowskim, pisarzem,
który wiele miejsca w swej twórczości
poświęcił tematyce Kresowej.

Tenisa

Stołowego. Na zawody zjechali zawodnicy z
miasta

ale

byli

też

przedstawiciele

ze

Wschowy, Otynia, Kargowej. Ponad 100
zawodników. Naszą szkołę reprezentowali:
Patrycja

Kozakiewicz,

FIlip

i

Igor

Rakowscy, Krzysztof Siwiński, Dominik
Reimann i Szymon Cyrok. Najlepszy wynik 5
miejsce zajęła Patrycja Kozakiewicz, w
połowie stawki uplasowali się również Szymon
Cyrok i Filip Rakowski. Pozostali uczestnicy
zdobyli swoje pierwsze punkty w tak dużej
imprezie

sportowej.

sportowych

spotkała

Oprócz
wszystkich

zmagań
miła

niespodzianka - każdy dostał paczkę słodyczy i
pamiątkową koszulkę oraz oczywiście dyplom.
Gratulujemy...

Jak dowiedzieliśmy się od p. Agnieszki Poźniak,
nauczyciela – bibliotekarza, otrzymaliśmy jako szkoła
dotację w wysokości 15tys. złotych na zakup książek do
biblioteki szkolnej. Biblioteka zakupiła 602 tytuły, czyli
900 sztuk książek.
Lwią część książek były lektury szkolne dla klas
I-VIII szkoły podstawowej. Książki otrzymaliśmy z
wydawnictwa Tuliszków. Zostały one wprowadzone w
listopadzie 2017r. do ksiąg inwentarzowych. Od połowy
listopada zwiększyła się liczba wypożyczanych książek,
w klasach młodszych. Przekracza to ilość 63 książek na
klasę. Gorzej jest z klasami gimnazjalnymi, mimo
projektu, czytelnictwo nie wzrosło zauważalnie w
stosunku do września. Gimnazjaliści rzadko odwiedzają
bibliotekę, chyba że chodzi o stałych czytelników. Mam
nadzieję, że poloniści zaczną zachęcać uczniów do
czytania. Nasza szkolna zerówka także nas odwiedza i
wypożycza dużo książek.

„Każdy lubi czytać co innego…”
Wywiad z p. Alicją Rogowicz, nauczycielką j.
polskiego w ZE nr 6 w Zielonej Górze
przeprowadzony przez Natalię Brut i Klaudię
Kaczmarek.

PO
SZKOLE...

Natalia Brut i Klaudia Kaczmarek: W jakim
celu powstał Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa?
Alicja Rogowicz: Program
ma na celu
wspieranie szkół i bibliotek, rozwijanie

zainteresowania wśród uczniów czytelnictwem,
oraz promowanie różnego rodzaju akcji z nim
związanych. Na przykład organizowana była
wspólna akcja biblioteki, samorządu szkolnego
i środowiska lokalnego w celu stworzenia
ulotek na temat wpływu czytania na rozwój
dzieci i młodzieży. Uczniowie brali udział w
spotkaniach z autorami książek, a także w
konkursach literackich i plastycznych, odbyła

się także
akcja czytania podczas przerw szkolnych, no i
oczywiście Noc Bibliotek.
N.B. i K.K.: Jak Pani myśli, czy ten program
rzeczywiście może wpłynąć na to, by dzieci
chętniej czytały?
A.R: Oczywiście, że tak, ponieważ jednym z
warunków udziału w programie jest zakup
książek. Po konsultacji z uczniami i rodzicami
nastąpił wyraźny wzrost wypożyczeń książek
oraz udział dzieci w konkursach, zwłaszcza u
dzieci młodszych.
N.B i K.K.: Pani Alu, patrząc na moich
rówieśników mogę stwierdzić, że większość
nie lubi czytać, wiem że jest to problem
ogólnopolski, co robić?
A.R.: Zauważyłam, że jest to duży problem
wśród młodzieży, ponieważ młodzi ludzie nie
byli uczeni czytania przez rodziców.
Uczniowie
zniechęcają
się
lekturami
szkolnymi, które niekoniecznie ich interesują.
Żeby zapobiec malejącej liczbie czytelników
wydawnictwa wydają książki w formie
audiobooków i e-booków. Jest to bardzo
ciekawe rozwiązanie, ponieważ większość
dzieci używa teraz sprzętów elektronicznych.
Wspomóc tą akcję mogą ciekawe reklamy na
stronach internetowych, oraz sławne osoby

promujące wybraną książkę. Wiele także
zależy od nauczyciela, który zaciekawi i
zainteresuje uczniów lekturą np. poprzez po
przez przeczytanie ciekawego fragmentu
książki, bądź wspólne obejrzenie filmu.
N.B. i K.K.: Co konkretnego przyniósł nam
udział w programie rozwoju czytania?
A.R.: 900 nowych sztuk książek, liczne
nagrody za udział w konkursach, zwiększenie
zainteresowania czytelnictwa.
N.B. i K.K.: Jakie książki poleca Pani jako
prezent pod choinkę?
A.R.: Jeżeli chodzi o młodszych czytelników,
to mogłabym polecić „Kwiat Kalafiora”
Małgorzaty Musierowicz. Dla starszych którzy
lubią thrillery i horrory polecam książki
Stephena Kinga.
N.B. i K.K.: Czy jest książka, która
szczególnie ujęła Pani serce?
A.R.: Jak byłam dziewczynką, uwielbiałam
czytać „Dzieci z Bullerbyn”, a teraz czytam
różne książki typu kryminały, thrillery.
N.B. i K.K.: Zaskoczyła nas Pani swoją
wypowiedzią. Nie spodziewałyśmy się, że
lubi pani takie książki. Przyznam, że
spodziewałam się raczej książek typu
lektury szkolne.
A.R.: Oczywiście, że lubię czytać inne książki
niż lektury szkolne. W wolnej chwili lubię
czytać takie książki jak thrillery, horrory czy
kryminały, dzięki którym mogę oderwać się od
rzeczywistości, a poza tym lubię poczuć
adrenalinę.
N.B.: i K.K.: Czy nie boi się pani zarzutu, że
literatura typu horror, thriller jest
uznawana jako literatura śmieciowa?
A.K.: Skąd taki pomysł? Skąd takie
stwierdzenie? Pierwsze słyszę, ale nie boję się
tego, ponieważ każdy lubi czytać co innego.
Właściwie myślę, że tego typu książki są teraz
na czasie! Nie obawiam się na pewno, że taki
zarzut zostanie przedstawiony, a nawet gdyby
to nie przejmuję się tym. Lubię takie gatunki i
myślę, że są atrakcyjne dla czytelnika.
Redakcja: K. Ślebioda, K. Kaczmarek, D.
Naraziński, N. Brut, E. Brzezińska

