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BYLE DO DZWONKA  

 

 

           Ostatnie dwa miesiące odchodzącego roku obfitowały 

w wiele ważnych wydarzeń, które niejako wyznaczały rytm 

życia pozalekcyjnego w szkole. Uroczyście świętowaliśmy 

100 rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległo-

ści. Przyłączyliśmy się do akcji „Kartka dla Niepodległej” i 

„Bijemy rekord dla Niepodległej”- w której 9 listopada o go-

dzinie 11.11 śpiewaliśmy hymn państwowy razem z innymi 

szkołami w całej Polsce. Przygotowane zostały uroczyste 

akademie zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. 

           Listopad to także tradycje  wróżenia na Andrzejki ob-

chodzone corocznie. A jeśli Andrzejki– to czujemy już nie-

malże zapach choinki i wszystkie dzieciaki i duże i małe cze-

kają na …. szkolne Mikołajki! Sposoby świętowania 6 grud-

nia było tyle, ile klas w szkole. Były tradycyjne podarunki, 

wycieczki szkolne, ale też Mikołajki na sportowo, czy Omni-

bus Mikołajkowy. 

            Mikołajki to…. krok  do szkolnych jasełek i wigilii kla-

sowych. To oznacza także czas życzeń, wspólnego kolędo-

wania i podsumowań… 

Dlatego w wielkim oczekiwaniu, wierni naszemu tytułowi, 

czekamy na ostatni dzwonek i…. ferie świąteczne! 

            

Wszystkiego najlepszego  na święta i w Nowym Roku!  

 

Kolegom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom 

 

Życzy zespół redakcyjny ! 

  

             LISTOPAD– GRUDZIEŃ  

 



 

 

 

.    
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Śpiewamy dla 

 Niepodległej 

   09 listopada 2018 r. wszyscy ucz-

niowie w Polsce o godzinie 11.11 

odśpiewali cztery zwrotki hymnu 

państwowego. Było pięknie, pod-

niośle, wzruszająco. To był dopiero 

początek obchdów setnej rocznicy 

odzyskania przez Polske niepod-

ległości. W tym roku w ramach ob-

chodów przygotowane zostało 

piękne przedstawienie przez ucz-

niów naszej szkoły pod kierunkiem 

p. Beaty Mauduk, p. Angeliki 

Drożdż oraz p. Dariusza 

Dudziaka. Wspaniale przedstawio-

na historia zmagań naszego kraju o 

niepodległość wciągnęła wszystkich 

widzów. 



 

 

Andrzejkowa I C 

Uczniowie klasy Ic postanowili sobie 

powróżyć z okazji Andrzejek. Dobrą 

zabawę gwarantowała wszystkim p. 

Małgosia Olszewska... 

Dobra zabawa nie ominęła także innych 

uczniów z klas 0-3 . Oprócz tańców, były 

także wróżby, w zabawie uczestniczyły 

również panie wychowawczynie …. 
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W 
 dniach od 5 do 8 
listopada br. odby-
wał się w Witten-
berdze projekt pol-

sko-niemiecki ,,Życie w świetle 
historii’’, współfinansowany ze 
środków Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 
W ramach projektu poznawaliśmy 
historię najważniejszych artystów 
reformatorów oraz uczonych śre-
dniowiecza i renesansu. 
Pierwszego dnia wzięliśmy udział w 
grze miejskiej w grupach polsko-
niemieckich.  
            Każdego dnia pracowaliśmy 
metodą projektową, wieczorem 
wspólnie podsumowaliśmy zebrane 
informacje, dzięki czemu mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem. Wszystkie zadania realizowane były w 
polsko-niemieckich grupach. Uczniowie z Niemiec przejęli rolę opiekunów grup polskich. W panoramie 

Asisi mogliśmy poczuć atmosferę śre-
dniowiecznego miasta Wittenberg i zo-
baczyć w technologii 3D najważniejsze 
wydarzenia z życia sławnych uczonych, 
artystów oraz reformatora Marcina Lu-
tra. Po obejrzeniu panoramy zwiedzili-
śmy także jego dom, który został prze-
kształcony na muzeum. Tam zapoznali-
śmy się z życiem Lutra i ideą reformy 
kościoła w XVI wieku. 
             Po kolacji mieliśmy czas na 
wspólną zabawę i integrację. 
 Na bieżąco tworzyliśmy  dokumentację 
fotograficzną, którą później wykorzysta-
liśmy do stworzenia prac metodą colla-
ge, co było jednym z najciekawszych za-
dań projektowych. Zdjęcia przedstawiały 
najładniejsze budynki odzwierciedlające 
piękno tego miasta. 
            Przedostatniego dnia poszliśmy 

zwiedzać kościół zamkowy (Schlosskirche) ze słynną bramą, na której Marcin Luter wywiesił 95 tez, byli-
śmy również w kościele miejskim (Stadtkirche) oraz w domu nauczyciela, profesora i współpracownika 
M. Lutra - Filipa Melanchtona. 
W ewangelickim kościele odnaleźliśmy prace L. Cranacha, który uwiecznił w swoich dziełach, znane i 
ważne postaci swojej epoki. Dom i warsztat artysty, a raczej artystów Lucasa Cranacha starszego i Lucasa 
Cranacha młodszego był szczególnie interesujący. 
Po udanym zwiedzaniu mieliśmy ogólne podsumowanie projektu, ewaluację . Projekt był dla nas cieka-
wym doświadczeniem, dobrze się bawiliśmy oraz wiele się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy od siebie na-
wzajem.  
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Spotkanie polsko- niemieckie  

w Krzyżowej… 

 

 

 

W 
 ramach wymiany młodzieży od-
było się w dniach 26-30 listopada 
br. polsko- niemieckie spotkanie 
młodzieży w Krzyżowej. W ra-

mach projektu spotkali się uczniowie z naszej 
szkoły (z różnych klas) z uczniami w podobnym 
wieku ze szkoły w Peitz. Odbyli cały szereg cieka-
wych warsztatów językowych, treningu inter-
personalnego oraz wycieczki po obiekcie- pała-
cu w Krzyżowej oraz okolicy, dzięki czemu 
poznali historię rodziny von Moltke i jej wkła-
du w ideę budowania Europy bez podziałów, 
co stało się przyczyną wyboru na spotkanie 
premiera Polski T. Mazowieckiego i kanclerza 
Niemiec H. Kohla właśnie w Krzyżowej w 1989 
r., gdzie nastąpiło historyczne pojednanie na-
szych narodów. Gwoździem programu była 
wycieczka do Wrocławia, gdzie oprócz trady-
cyjnego poszukiwania krasnali (szlakiem z 
Ostrowa Tumskiego do rynku) było zwidzenie 
Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz podziwia-
nie Wrocławia nocą z wieżowca Sky Tower. 
Opiekunami wyjazdu ze strony polskiej były 
panie: Agnieszka Nowicka i Ewa Brzezińska. 
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Hej kolęda, kolęda... 

N 
adszedł czas kolędowania i dlatego w ten magiczny i cudowny na-
strój w dniu 5 grudnia wprowadził nas Międzyszkolny Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek dla klas I – III, który odbył się po raz pierwszy w 
naszej szkole. Zawitali do nas goście ze Szkół Podstawowych w Zie-

lonej Górze: Nr 8, Nr 11, Nr 22 i Nr 24. Była to świetna okazja, by wspólnie po-
kolędować i pobawić się. Występy umilili również nasi uczniowie z klas młod-
szych oraz najmłodsi artyści ze szkolnej zerówki, którzy mieli zaszczyt otwo-
rzyć przegląd. Wyróżnienie otrzymała Antosia z SP Nr 24 i Paulina z SP Nr 8. 
Wszyscy uczestnicy spisali się wspaniale, najważniejsze jest to, że mogliśmy 
razem się spotkać i świetnie się bawić. Organizatorkami przeglądu były panie : 
Aleksandra Czajkowska, Renata Kisła i Lidia Harendarz. Gratulujemy! 6 



 

 

Mikołajkowe Skakanie 

Uczniowie z klasy 5d 
wybrali się 03.12.br ze swoją wychowawczynią p. Joanną Waśkiewicz do Skokoloco z okazji 
zbliżających się Mikołajek. Pomysł na aktywność z okazji Mikołajek bardzo spodobał się za-

równo uczniom, jak i wychowawczyni. Dobra zabawa była gwarantowana!!! 
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W 
 poszukiwaniu Św. Mikołaja... 

06.12.2018 r. dzieci z przedszkola rozpoczęły 

poszukiwania Mikołaja. Śledztwo zaprowa-

dziło ich do sali zielonej gdzie rozpoczęło się 

przedstawienie "Ratunku, ukradli Mikołaja!", w roli głównej wy-

stąpił sam święty, który zaraz po spektaklu odwiedził każdą gru-

pę, obejrzał występy artystyczne przygotowane przez dzieci oraz 

obdarował pięknymi podarunkami. Do zobaczenia za rok!  
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W 
rocław i … Mikołajki! 
07.12.br uczniowie 
klasy 4 D, E i F wraz 
z wychowawczynia-

mi p. Moniką Augustyniak, p. Ewą 
Brzezińską i p. Patrycją Bąk wybra-
li się na wycieczkę do Wrocławia, 
gdzie głównym celem, oprócz zwie-
dzania starego miasta był Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Oprócz tego 
uczniowie obejrzeli niezwykle cieka-
wą i ... zabawną wystawę 
"Kolejkowo", gdzie można było zoba-
czyć Wrocław i okolice pomniejszone 
o 22,5 raza. Wrażenie robił pietyzm 
twórców tego niezwykłego dzieła 
oraz ... poczucie humoru. Ciekawe, 
czy odróżnicie makietę od prawdzi-
wego miasta? Wycieczka była nie-
zwykle udana!  
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K 
lasy ósme  4 grudnia 2018 r. uczestniczyły w kolej-
nej edycji projektu „Świat nau-
ki”. W Centrum Przyrodniczym 
uczestnicy poznali zjawiska op-

tyczne: polaryzację, ugięcie światła, dy-
frakcję. Zobaczyli jak zanieczyszczenie 
światłem wpływa na nasze życie i wygląd 
planety. Oglądali hologramy, znikające 
obrazy w „niewidocznym” monitorze, 
świecące w ultrafiolecie przedmioty. Moż-
na było testować alarm na podczerwień i 
przekonać się, że Terminator kłamał 
jak ukryć się przed Predatorem. Wszystko 
to zakończył film edukacyjny. 
W Planetarium Wenus wszyscy obejrzeli 
dwie projekcje dydaktyczne. Pierwsza z 
nich pozwoliła poznać cykl życiowy gwiaz-
dy podobnej naszemu Słońcu. Można też 
było dowiedzieć się o supernowych , bia-
łych karłach, czerwonych olbrzymach – i 
uwierzyć, że nie są to tylko postaci z bajek i legend, ale etapy 
życia niektórych gwiazd. Mogliśmy też poczuć się jak mate-
ria w pobliżu czarnej dziury. 
Druga projekcja „Explore” ukazała nam rozwój na przestrze-
ni wieków astronomii z nauki pomocniczej astrologii do sa-
modzielnej dyscypliny wiedzy. Pozna-
liśmy poglądy Babilończyków, Ptole-
meusza, Kopernika, Keplera. Z trzech 
praw tego ostatniego korzystamy uży-
wając satelitów pogodowych i gps oraz 
latając w podróże kosmiczne. Następ-
ny etap: Mars! 
Projekcje w kopule Planetarium nie-
zmiennie wywołują podziw zaintere-
sowanych zgłębianiem wiedzy.  

Projekt Świat Nauki 
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D 
nia 7 grudnia 

odbyły się zor-

ganizowane 

przez 

"Mikołaja" p. Joannę Bajon 

rodzinne warsztaty mikołaj-

kowe dla klasy 3a na które 

przybyli w komplecie 

uczniowie wraz z rodzi-

cami. Wykonywano 

ozdoby świąteczne meto-

da decoupage. Warsztaty 

poprowadziła p. Kasia 

Czeron.  

Rodzinne warsztaty… 

świąteczne 

Święta coraz bliżej... 

Atmosferę świąt czuje się już dookoła, także w na-

szym przedszkolu, gdzie odbyły się przedświąteczne 

warsztaty podczas których dzieci stroiły choinki 

wraz z rodzicami... 
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Warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy... 

Już od najmłodszych lat 

warto uczyć się jak udzie-

lać pomocy innym. Takie 

warsztaty odbyły się z 

udziałem ratownika me-

dycznego dla przedszkola-

ków. 
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W 
 przedszkolu okres poprzedzający magiczny czas Świąt 

Bożego Narodzenia jest wyjątkowy i starszacy każdego 

roku przygotowują Jasełka. Tegoroczne odbyły się 17 

grudnia w pobliskim kościele. Było pięknie! Dzieci po 

przedstawieniu składały rodzicom życzenia, dzieliły się opłatkiem i ofia-

rowały prezenty!  



 

 

D 
nia 13.12.2018 Wojewoda Lubuski wręczył laureatowi konkursu 

oraz zdobywcy I miejsca Wiktorowi Szaracie z MP 45 w Zie-

lonej Górze nagrodę. Kartka Wiktora, którą wykonał we 

współpracy z wychowawczynią panią Margaretą Zatorską 

została oficjalną kartką świąteczną Wojewody Lubuskiego i będzie wysyłana 

do wszystkich instytucji współpracujących z UW. Laureatowi gratulujemy!  

Kartka Świąteczna Wojewody Lubuskiego  

W 
 arsztaty świą-
teczne  rodzi-
ców z uczniami 
klasy 2 A odby-

ły się 14.12.2018 r. Wychowawca 
p. Urszula Sobczak zaprosiła 
rodziców, by po raz kolejny 
uczestniczyli w warsztatach pla-
stycznych, które poprowadziła 
pani Monika Pieniarska. Dzie-
ci powitały rodziców pastorałką 
oraz życzeniami świątecznymi. 
Integracja, wspólna praca i czas 
spędzony w gronie najbliższych 
dał wszystkim mnóstwo radości 
i zabawy. Dzięki twórczym po-
mysłom pani Moniki powstały 
piękne stroiki świąteczne. 
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Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 

T 
radycyjnie 

już odbył 

się w na-

szej szkole 

06.12.br Mikołajkowy 

Turniej Piłki Nożnej. 

Rywalizacja sportowa 

była zacięta a imprezę 

poprowadził p. Stani-

sław Gąsior 
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W 
 naszej 

szkole od-

była się 

11.12.2018 r. 

pierwsza edycja Omnibusa- 

szkolnego konkursu odkry-

wającego talenty uczniów w 

wielu dziedzinach. Liczyła się 

wiedza teoretyczna z mate-

matyki, języka polskiego ale 

były także działania logiczne, 

sprawnościowe i plastyczne. 

Trzeba było zapakować pre-

zent na czas i wykonać 

bombkę choinkową, należało 

się wykazać wiedzą dotyczą-

cą tradycji Świąt Bożego Na-

rodzenia. Towarzyszyły im-

prezie kolędy, śpiewane przez wszystkich- dzięki gorącemu do-

pingowi dj-ów Daniela Pietrzaka i Patryka Stręka. W konkur-

sie wzięły drużyny z klas4-8 i gimnazjum. Nasz konkurs nie 

przewidział przegranych dlatego wszyscy wyszli z upominkami i 

słodkościami. Całość poprowadziły p. Ada Jędraszak- Kondras, 

p. Joanna Waśkiewicz i p. Ewa Brzezińska. Do zobaczenia za 

rok! 

Omnibus 2018 
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W 
 ramach PNWM wraz ze szkołą z Altobern zrealizowaliśmy projekt 

"Gwiazdkowe spotkania ze sztuką na polsko - niemieckim pograni-

czu". Odbyła się też lekcja o polskich i europejskich tradycjach bożo-

narodzeniowych w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Wspólnie z 

naszymi partnerami mieliśmy też warsztaty artystyczne w zakresie ozdób choinkowych. 

Dowidzieliśmy sie co to są gwiazdkowe pająki i światy. Nie zabrakło też wrażeń kulinar-

nych. Odbyła się tradycyjna polska wigilia z opłatkiem, polskimi i niemieckimi kolęda-

mi a także prezentami wręcza-

nymi przez Mikołaja i Elfy. 

Wszystko przy wsparciu 

PNWM, Dyrekcji ZE6 oraz ro-

dziców uczniów klasy VB. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż wśród 

gości z Niemiec była dziewczyn-

ka z Somalii i chłopiec z Afaga-

nistanu. Projekt był przygotowa-

ny przez panią Olę Krakowiak i 

pana Dariusza Dudziaka  
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Dnia 12.12.2018 w ramach projektu 

PNWM "Gwiazdkowe spotkania ze 

sztuką na polsko - niemieckim 

pograniczu" odbył się koncert bożo-

narodzeniowy, w wykonaniu studen-

tów Edukacji Artystycznej Instytutu 

Muzyki na UZ  
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