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  Dziennikarze naszej gazetki pragnęli podzielić się z czytelnikami wrażeniami           

z tegorocznych ferii Oto ich wspomnienia: 

  Moje ferie upłynęły bardzo przyjemnie. Pierwszy tydzień spędziłam w Kołobrzegu, 

w sanatorium „Perła Bałtyku”. Było tam, czego się spodziewałam, dużo osób                   

w podeszłym wieku. Niektórzy byli bardzo mili, rozmawialiśmy, np. o naszych miastach.    

Niektórzy z nich to niezłe zrzędy, bo np.: obiad niedobry,  zła pogoda lub po prostu nie 

zmieści się do windy .  Codziennie szłam na spacery do miasta albo nad morze. 

Odwiedziłam wiele ciekawych miejsc, jak molo, muzeum 6D i stare miasto. Kilka 

kolejnych dni spędziłam u babci. Musiałam prawie codziennie (niestety ) chodzić do 

miasta, aby kupić chusteczki, mleko, kisiele albo leki, ponieważ cała rodzina (oprócz 

mnie, bo wykurowałam się w Kołobrzegu) była chora. Bawiłam się z kuzynami, a pod 

wieczór wychodziłam na spacer z jamnikiem mojej babci  

Marysia Kowalczyk z kl.VIb  

       Część ferii spędziłam u cioci w Lisewie. Opiekowałam się 2 psami, swoim              

i kuzynki, która wyjechała . Mogłam w pełni oddać się spacerom, gdyż pogoda nas 

wręcz rozpieszczała (nie, nie lubię zimy). Oprócz spacerów znalazłam równie ciekawe 

zajęcie, a mianowicie gotowanie. Rozpoczynając misję „pomocnika szefa kuchni” nie 

sądziłam, że tak mnie to wciągnie. Stałam się mistrzynią kopytek  i placków na zsiadłym 

mleku. Po powrocie od cioci, czas spędzałam na spacerach z kijkami,   w towarzystwie 

Kaliny, a w piątek  urządziłyśmy sobie w domu Kaliny „babską nockę”. By ją opisać, 

potrzebowałabym całego numeru „Przylepiaka” , ale było SUPER!!!  

Rozalia Szkudlarek z kl. VIb 

Kilka dni ferii ( niedzielę, poniedziałek, środę, czwartek i piątek) spędziłam            

u koleżanki. Było miło i  przyjemnie. Skorzystałam też z propozycji Gimnazjum nr 3. 

Robiliśmy tam różne ciekawe rzeczy,  wychodziliśmy do kina, na basen, bilard i kręgle. 

W drugim tygodniu ferii byłam w domu i miło spędziłam czas z rodziną,  a w niedzielę 

poszliśmy wszyscy razem na spacer do Łężycy i spowrotem .  

 

Julia Wolnik z kl. VIc 



 Czas ferii spędziłam z rodzicami. Pomagałam mamie przygotowywać 

najrozmaitsze obiady. Świetnie się przy tym bawiłyśmy. Chodziłam z rodzicami po 

sklepach i szukałam wiosennych ciuchów. Byłam w Mc'Donaldzie. Opiekowałam się 

chorym tatą. Kupiłam nasiona truskawek, które następnie posiałam w doniczce, a teraz 

czekam, aż wyrosną piękne, soczyste owoce, które potem spałaszuję. 

 Weronika Majewska z kl. VIc 

 

Tegoroczne ferie zimowe nie minęły tak, jak planowałem. Pierwszy tydzień spędziłem 

w łóżku   z powodu choroby. Miałem więc czas na oglądanie filmów, gry komputerowe        

i planszowe. W drugim tygodniu, gdy poczułem się już lepiej, pojechałem do mojej siostry 

do Warszawy. Razem z nią byłem na paru wykładach na Uniwersytecie Medycznym          

i mogłem się poczuć jak prawdziwy student. Również udało nam się zwiedzić Muzeum 

Narodowe oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednak najbardziej podobała mi się 

przejażdżka metrem. Uważam, że mimo choroby, moje ferie były udane. Po takim 

odpoczynku z radością wróciłem do szkoły, nauki i kolegów. 

 Jakub  Pawłowski z kl. Vb 

Pierwszy tydzień ferii spędziłam z rodzicami, dziadkami i znajomymi w Karpaczu. 

Miałam bardzo dużo atrakcji, ale najbardziej utkwił mi w pamięci czwartek. Ten dzień 

spędziliśmy w Czechach, na stoku „Mala Upa”. Ci, którzy lepiej sobie radzili na nartach 

udali się na trudniejsze trasy, a ja z mamą poszłam pozjeżdżać z lewej strony głównego 

stoku, na małą górkę dla dzieci, które uczą się jeździć na nartach. Jednak po godzinie 

tata zabrał mnie na wyciąg orczykowy. W połowie górki spadłam z orczyka i musiałam 

zjechać na dół, aby ponownie wpiąć się na wyciąg. Udało się, dojechałam na górę, 

chociaż, gdy schodziłam z wyciągu, upadłam, ale nic mi się nie stało. Zjechałam z górki          

i byłam z siebie bardzo dumna. 

Angelika Kałużna kl. 4c 

Pierwszy tydzień wolnego był wspaniały. Mogłam spać do woli! Wreszcie! 

Każdego dnia ćwiczyłam akrobatykę, robiłam salta na trampolinie i czytałam książki 

przygodowe. Spotykałam się też z moimi koleżankami. Zabawa z nimi była świetna! 

Wieczorami pisałam też moją książkę. Skończyłam drugi rozdział (długi wyszedł)                  

i zabieram się za trzeci. We wtorkowy wieczór mama z babcią ustaliły, że spędzimy kilka 

dni u dziadków, w Żarach. Było super! Graliśmy w Piotrusia. Trochę się też uczyłam              

i malowałam. W każdy wieczór graliśmy na konsoli, która była bardzo stara. Mój dziadek 

znalazł ją u siebie w piwnicy. To istny zabytek! Ale działa! A jakie fajne gierki tam można 

znaleźć - Mario, Arkanoid, Galaza! No, po prostu, rewelacja. 

Emilka Fularz z kl. IVc 



    ROZDANIE 

   STYPENDIÓW 
 W dniu 11 marca 2015r. w palmiarni w Zielonej 

Górze odbyło się wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów za I 

semestr roku szkolnego 2014/15. Pomimo połączenia z miastem, nadal 

mają nazwę ,, Stypendium Wójta Gminy Zielona Góra".  

 Stypendia były przyznawane uczniom ze szkół podstawowych 

 i gimnazjów z byłego terenu gminy. Zanim zaczęła się uroczystość, 

dziennikarze z lokalnej telewizji i prasy oraz radia Eska Zielona 

Góra, zadawali pytania stypendystom. Ceremonię prowadzili pani 

Zdanowicz (córka pani dyrektor) oraz pan Chmielarczyk 

(wicedyrektor). Na zmianę prowadzący wyczytywali ucznia i jego 

zasługi. Z naszej szkoły było aż 5 wyróżnionych. W międzyczasie 

wyświetlano jego zdjęcie. Stypendia wręczał Prezydent Miasta 

Zielona Góra - pan Janusz Kubicki oraz jego doradca, czyli były wójt 

gminy - pan Mariusz Zalewski. Odbyły się również krótkie występy 

rock'n'rolla. Tańczyły dzieci z naszej szkoły pod okiem pana Bartka 

Kobylańskiego oraz pana Jacka Tarczyło. Na koniec nasz uczeń, 

Stanisław Łuczak, wygłosił podziękowania w imieniu wszystkich 

wyróżnionych uczniów. Po uroczystości był czas na poczęstunek. 

Były różne ciasta i sałatki. Wszystko oczywiście bardzo dobre. 

Nawet pan prezydent miasta cały  czas krążył  wokół szwedzkiego 

stołu i coś sobie nakładał . 

 Ogółem wszystko było bardzo pięknie zorganizowane, choć dla 

niektórych to wydarzenie było bardzo stresujące. 

 

Stypendystka  - Weronika Majewska z kl. VIc 
 



 

Już przyszła do nas wiosna, niedługo święta wielkanocne i… jak co roku, 

przed świętami, mamy rekolekcje. Tradycyjnie, trwały trzy dni- poniedziałek, 

wtorek i środę. W poniedziałkowy poranek poszliśmy do kościółka. Podczas drogi 

opowiadaliśmy sobie różne kawały. W kościele większość chciała usiąść                 

w pierwszych ławkach, ale przecież aż takie długie one nie są . Zaproszony 

przez naszego proboszcza młody ksiądz, opowiadał o ciekawych rzeczach. Na 

koniec śpiewaliśmy wesołe piosenki.  

We wtorek,  gdy byliśmy w kościele, zadano nam zadanie domowe. Ksiądz 

rozdał wszystkim papierowe rybki (ja dostałam zieloną !).  Na tych rybach były 

zapisane skróty, które były nam potrzebne do odczytania właściwego fragmentu 

z Biblii. Potem „oczyszczaliśmy” nasze dusze. Gdy dzieci stały w kolejce do 

konfesjonału, powtarzały sobie formułę spowiedzi. Niektórzy byli dawno... , więc 

nie pamiętali jej dokładnie , ale od czego są koledzy!!! 

W środę było bardzo zimno,  gdy szliśmy do kościoła. Prawie poodpadały 

nam ręce i nogi !!! Ksiądz Bartek sprawdził  zadania domowe, niestety okazało się, 

że wiele osób go nie odrobiło . Pod koniec mszy miałam przyjemność 

podziękować rekolekcjoniście za te nauki. Wręczyłam mu bukiet żółtych 

tulipanów. Ksiądz się bardzo ucieszył, bo nie spodziewał się pewnie takich 

podziękowań . 
Emilka Fularz z kl. IVc 

      30 marca w  Hydrozagadce w Zielonej Górze  odbyły 

się eliminacje miejskie w ramach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.              

W konkursie brali udział: Lena Nowińska- kl. Ia, Szymon Jersz- kl. IIIa, Martyna 

Górniak- kl. IIIc, Emilia Fularz- kl. IVc, Jakub Pawłowski- kl. Vb, Maria Kowalczyk - 

kl. VIb.  Nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie. Laureatem miejskich 

eliminacji została Emilia Fularz. Martyna Górniak i Jakub Pawłowski zdobyli 

wyróżnienia. Jesteśmy bardzo dumni z całej naszej szóstki uczestników.  

                                                                                                               p.Ola Czajkowska 



    Z PAMIĘTNIKA 6-KLASISTKI  

     Za nami testy szóstoklasistów. Dobrze, że mamy 

to już z głowy . Harowaliśmy cały szkolny rok, aby 

w nagrodę mieć jakieś  testy!!! 

Dziękuję bardzo! Ta cała nauka  już uszami nam 

wychodziła!!!  Ale trzeba przyznać,  że ostatnio, na 

sprawdzianie próbnym, niezbyt dobrze nam poszło  

No,  ażeby dostać się do upragnionego gimnazjum, 

trzeba mieć dobry wynik  Ależ to  niesprawiedliwe! 

Młodsze klasy, narazie macie jeszcze trochę luzu, ale 

w szóstej klasie zrozumiecie ten ból, to o czym teraz 

piszę  Tak sobie myślę, że skoro już po  testach, to 

nauczyciele  dadzą nam spokój!!! Przynajmniej taką 

mamy nadzieję!!!  

W końcu, ostatnio mieliśmy tyle stresu, nerwów, 

no  i  nauki! Zasłużyliśmy na LUZ  

Mam nadzieję, że mimo wszystko zdobędę dobre 

wyniki  I tego samego życzę innym 

szóstoklasistom! 

Marysia Kowalczyk z kl.VIb 



KOSMICI 
Na planecie Złamany Ząb żyły małe stworki. Były zielone, choć ich oczy       

i nogi były wielokolorowe. Nie miały włosów, chociaż zdarzały się wśród nich  

gatunki, które posiadały różowo-granatowy łupież. Ale teraz o tym nie mówmy.  

W mieście, które nazywało się Rzygi Żaby, żył mały stworek  

o imieniu Kościuszek. Mieszkał w skromnym, przytulnym domku. Nikt go nie 

lubił, ponieważ wyglądał inaczej niż wszyscy. Miał brązowe oczy i niebieskie 

czułki, które na planecie Złamany Ząb nazywano drygawkami. Wstydził się 

swojego wyglądu. Kościuszek nie wychodził z domu, bo wstydził się... 

Najbardziej wstydził się włosów !!! Były pomarańczowo-zielone, a ponadto we 

włosach Kościuszka widać było rybie oko. 

Pewnego dnia Kościuszek jednak postanowił wyjść . Gdy zobaczył go 

jeden z mieszczan, zaczął się śmiać, ale szybko przestał. Kościuszek pobiegł       

w stronę straganu, na którym można było kupić rybie oczy. Te rybie oczy 

przeraziły go niesamowicie. Zwiał do domu, aż się za nim kurzyło. Kiedy 

ochłonął , zrozumiał, że świat jest niesamowity. Postanowił wychodzić z domu 

częściej. 

 

 136 lat później... 

  Wszyscy mieszczanie przyzwyczaili się do okropnego wyglądu Kościuszka. 

 Pewnego dnia, gdy szedł przez miasto, przeszły mu ciarki po plecach, ponieważ 

zobaczył dwa ogromne stwory. Były ubrane w czarne kurtki. Jeden ze stworów 

miał zieloną skarpetkę w czarne serduszka, a drugi różową w pomarańczowe 



gąsienice. Nagle ktoś chwycił Kościuszka za ramię !!! Tak się wystraszył, że 

niomal by zemdlał. Usłyszał gruby głos : 

- Odrób nam zadania domowe !!! 

- Jakie zadania domowe ???- zapytał mały stworek nieśmiałym głosem. 

- No takie zadania domowe, co pani zadaje w szkole na lekcji. 

- A pokaż mi, jak wyglądają takie zadania domowe ? 

Duże stwory pokazały mu książkę, w której było napisane grubymi 

literami „ZROBIĆ TO ZADANIE”. Kościuszek zapytał : 

- Powiedzcie mi, gdzie dostajecie te zadania domowe ??? 

- No w szkole... a ty nie dostajesz zadań domowych ??? 

-Nie. A co to jest szkoła ???- zainteresował się stworek. 

-To jest takie miejsce, gdzie uczysz się różnych niepotrzebnych rzeczy. Na 

przykład tego, jak wygląda kolor brakutelowy . 

-Aha!!! A tak w ogóle, jak macie na imię ? 

- Ja mam na imię Gulaż. 

-A ty??? 

- Ja jestem Smarkul. 

-A kiedy znowu pójdziecie do tej szkoły ??? 

- Jutro ! Pójdziesz z nami ? 

- Eeeeeeeeee... no chyba tak !!! 

- Więc jutro przyjdziemy pod twój dom - powiedział Gulaż. 

- No, dobrze. A czy wiecie gdzie w ogóle mieszkam ?-zaciekawił się Kościuszek. 

- No nie. A gdzie ? 

- Na ulicy Aligatorowej pod numerem 23423098968497483858665495. 

- Widzimy się jutro rano! Cześka!!!- powiedziały stwory i odeszły. 

 Kościuszek szybko pobiegł do domu. Był zachwycony spotkaniem  

z Gulażem i Smarkulem. Już nie mógł doczekać się, kiedy ich zobaczy i pójdzie 

do tej…jakiejś szkoły. 

 

W szkole 

  Rano Kościuszek poszedł do szkoły z Smarkulem i Gulażem. Gdy 

weszli na korytarz, usłyszeli dzwonek na przerwę. Wszyscy znajomi Smarkula i 

Gulaża siedzieli pod salą chemiczną.  Smarkul i Gulaż zapoznali Kościuszka            

z innymi. Rudolf, jeden ze stworów zawołał: 

-Ej, chodźcie wszyscy!  



Wszyscy podeszli do Rudolfa. 

-Właśnie czytałem gazetę. I wiecie co tam przeczytałem ?-zapytał tajemniczo 

Rudolf. 

-No powiedz!- krzyknęła Zuza. 

- Że obok naszej szkoły znajduje się wielka góra, zwana Górą Duchów. 

Ponoć jest tam jakiś duch, który nazywa się Czarna Dama. 

-Aaaaaaa...Czy ona lata ???-spytała Kasia, która poczuła, że włosy zjeżyły się jej 

ze strachu na samą myśl o duchach. 

-No oczywiście Kasiu, przecież to duch!- odpowiedział złośliwie Rudolf. 

Kasia ucichła. 

-Ta Czarna Dama daje  skarb za zabicie wszystkich potworów, które chodzą po 

górze. Jednak, gdy się zgłosisz, aby zgładzić potwory, ale nie zabijesz wszystkich 

potworów, duchów i zjaw, to ona zrobi coś bardzo złego. Niestety, nie napisali 

w gazecie co? 

-Może tam pójdziemy po szkole ???- nieśmiało zapytał Kościuszek 

zgromadzonych pod salą. 

- Co ??? No nie wiemy – zastanawiali się.- Może warto! Dla skarbu. Trzeba 

wziąć parę kamyków i patyków oraz kilka eliksirów, które pomogą nam zgładzić 

zjawy i duchy.  

-Wiesz Kościuszku, to nie taki zły pomysł. Moim zdaniem, jak wszyscy się zgodzą 

pójść na Górę Duchów, to ja też pójdę – stwierdził jeden z chłopców. 

Okazało się, że wszyscy zgodzili się pójść na tę dziwną wyprawę. Rudolf 

zarządził, że każdy ma przynieść tyle patyków, kamyków i eliksirów, ile zdoła 

udźwignąć. 

 

 Po szkole... 

-Dobra, sprawdzam, czy wszyscy są !!!- krzyknął Rudolf . 

Po sprawdzeniu obecności, cała klasa ruszyła w kierunku  Góry Duchów. Droga 

nie zajęła im zbyt dużo czasu, bo od boiska szkolnego było to zaledwie pół 

godziny drogi. Gdy stanęli przed górą i już mieli zacząć wspinaczkę, zobaczyli 

jakieś 300 metrów po lewej stronie dziwny budynek. Wcześniej go tam nie było. 

Postanowili to sprawdzić. Podeszli dosyć blisko i nagle Gulaż zaczął się dziwnie 

zachowywać. 

-Co ci się stało? – spytał Rudolf. 



-Jak to co? Nie słyszycie, coś tam w tym domu jest! – stwierdził przerażony. – 

To pewnie te zjawy i duchy z góry. 

-No co ty, nie wygłupiaj się! – stwierdził z przekonaniem Rudolf. – Dobra, 

chodźmy na górę. Kiedy indziej przyjdziemy do tego domu. 

Wszyscy chętnie wrócili pod górę. Zadarli głowy i wypatrywali Czarnej Damy. 

Niestety, nie było jej widać.  

-Dziwne, przecież wiedziała, że przyjdziemy – powiedział Rudolf. - Może            

w czasie wędrówki się nam ujawni. Teraz się tym nie przejmujmy. 

- No to wchodzimy ? - spytał Kościuszek. 

Wszyscy stali jednak nieruchomo. 

- Wiecie co, może poczekajmy do północy – zaproponował Smarkul. – Wtedy 

pokazują się wszystkie duchy i zjawy i łatwo będzie je złapać. 

-Świetny pomysł – zgodzili się wszyscy.  

 Rozbili niewielki obóz, rozpalili ognisko i usiedli wokół paleniska.  

- Muszę wam coś powiedzieć – odezwała się Zuza. – Szukałam w internecie 

informacji o tym dziennikarzu, który napisał ten artykuł, o którym mówił 

Rudolf. Ale wiecie, co? Nic nie znalazłam. Wyświetliło mi się, że takiego 

dziennikarza w ogóle nie ma. 

- No coś ty Zuza, weź mnie nie strasz – Kasia była przerażona tym, co usłyszała. 

-No serio i wiecie co? Mam wrażenie, że ktoś nas podsłuchuje! Lepiej chodźmy 
się przespać, żeby wstać o północy. 
 
Równo o północy 
- Aaaaaaaaaaaaaa...- ziewnął Kościuszek. W ogóle nie chciało mu się wstawać. 
Popatrzył na zegarek. Była 1765356461.5555555555, więc poszedł obudzić 
innych. Wszyscy wzięli kamyki, patyki i eliksiry i ruszyli przed siebie. Nagle 
Sławomirra krzyknęła: 
-Ej ! Zobaczcie, tam na zakręcie stoi zjawa ! Cała czarna! Ale co ona robi ??? 
Trzyma w rękach niebieską, błyszczącą skrzynię. Czy... Czy to jeeeesst Czarna 
Dama ??? 
-Chyba tak – stwierdził Rudolf. -  Wpadłem na pomysł, żeby może znienacka 
polać ją eliksirem. A wtedy się rozpłynie i będziemy mogli wziąć tę skrzynię.      
W niej może być właśnie skarb ! 

Rudolf wyjął eliksir, a następnie wyciągnął z niego korek. Podszedł 
bezszelestnie do zjawy i oblał ją płynem. Tajemniczy płyn dotknął sukni 
Czarnej Damy. Zjawa znieruchomiała... 

CDN.    (autorka: Emilia Fularz z kl. IVc) 



TAKIE JEST MOJE ZDANIE!!! 

 Zadaliśmy następujące pytanie naszym koleżankom i kolegom : 

„Jakie są zwiastuny wiosny?” 

Jaki zwykle otrzymaliśmy różnorodne odpowiedzi. Oto podsumowanie : 

 dla 80 osób jest to pojawienie się pierwszych roślin ,              
a szczególnie kwiatów, 

 to, że jest cieplej, jest ładniejsza pogoda,  stwierdziło 74 uczniów  

 57 osób,  jako zwiastun podało powrót różnych ptaków , 
 na drzewach pojawiają się pąki, potem liście i kwiaty – taką obserwację 

poczyniło 39 osób   

 to, że pięknie i mocno świeci słońce jest ważne dla 31 uczniów , 
 na spacerach, placach zabaw, ogólnie na świeżym powietrzu, zdaniem        

28 osób, pojawia się więcej ludzi   
 spod śniegu wyłaniają się przebiśniegi i krokusy, co zauważa 18 uczniów  



 zieleni się trawa , zdaniem 12 osób  i pojawia 
się mnóstwo innych kolorów    w przyrodzie  

 piękny śpiew ptaków - to zdaniem 11 wrażliwszych uczniów oznaka 
wiosny 

 zaczynają brzęczeć owady  i pojawiają się różnorodne mniej 
lub bardziej ładne robaki – taki zwiastun podało 10 osób 

 niestety dla 8 uczniów oznaką wiosny jest pylenie roślin i wcale nie jest to 
fajne dla alergików  

 8 osób stwierdziło, że zwiastunem jest topienie marzanny  
 możemy się lżej ubierać, nosimy krótkie koszulki, spodenki, spódniczki, tak 

twierdzi 7 uczniów  
 po 5 osób zauważyło, że znika śnieg, natomiast pojawia się więcej opadów

  i burz  
 po 2 osoby uważają, że zwiastunem wiosny są: niebieskie niebo, 

wydłużający się dzień, lepsze samopoczucie, piękne zapachy,             
Wielkanoc i sprawdziany  

 1 uczeń zauważa, że budzą się zwierzęta i wzbierają rzeki  
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NASZEJ SONDZIE  



NASI DZIENNIKARZE: 

 W poprzednim numerze „Przylepiaka” pojawiła się „stara gwardia” 
dziennikarzy. Teraz czas na kolejnych, nieco młodszych  

 

Nazywam się Jakub Pawłowski, mam 11 lat i chodzę do V „b”. Od urodzenia mieszkam    

w Przylepie. Mam trzy starsze siostry i od wczesnych lat dziecięcych zazdrościłem im, że chodzą 

do szkoły. Bardzo chciałem się uczyć. Sam nauczyłem się czytać i pisać, więc „wymusiłem” na 

mamie, żeby zapisała mnie do szkoły. Do naszej szkoły przyszedłem w wieku pięciu lat, do klasy 

„ 0”. Trafiłem pod opiekuńcze skrzydła p. Lidki i od razu pokochałem szkołę. Jako sześciolatek 

rozpocząłem naukę w pierwszej klasie i nawet się nie obejrzałem, a już  jestem w piątej. Lubię się 

uczyć i poznawać nowe rzeczy. Mam wiele pasji i mnóstwo zainteresowań. Uwielbiam śpiewać    

i tańczyć. Kiedyś nawet chciałem iść do szkoły baletowej, ale już mi przeszło. W chwili obecnej 

najbardziej fascynują mnie komputery i najnowsze technologie informatyczne. Nawet udało mi 

się ostatnio „złożyć” mój pierwszy komputer i z niewielką pomocą, zainstalować  potrzebne 

oprogramowanie. W przyszłości chciałbym zostać … i tu moje serce  jest rozdarte, bo jak tu 

pogodzić  aktorstwo  i występy na deskach teatru z architekturą i grafiką komputerową? Na 

szczęście do tych ostatecznych wyborów mam jeszcze trochę czasu. 

Jakub Pawłowski z kl.Vb 

Chcę pracować w gazetce po to, aby nauczyć się prawidłowo pisać w ojczystym 

języku, nie robić błędów ortograficznych i poszerzać swoją wiedzę o nowe słówka. 

W wolnych chwilach lubię grać w koszykówkę, co sprawia mi ogromną 

przyjemność. Chętnie też oglądam filmy w domu albo w kinie. 

Smuci mnie brzydka pogoda  jesienią  i zimą.   

Franek Korniluk z kl.IVc 



Oto kilka słów o mnie. Przede wszystkim uwielbiam koty. Mam 

czarnego kotka - Jacentego, który ma trzy lata. Odrabia ze mną lekcje, 

leży na piórniku i kradnie mi kredki.  Poza tym łapie i przynosi myszy i ptaki 

do domu. To bardzo fajny stworek !  

Poza tym, że kocham Jacentego, kocham także czytać książki. Czytam 

tylko w łóżku, bo wtedy jest najprzyjemniej. Moja ulubiona książka to        

„Przygody Tomka Sawyera”. Jak tylko uporam się z lekturą, już czeka na 

mnie  „Dom tajemnic”. Już troszkę przeczytałam i zapowiada się świetnie: 

duchy, czary, magia, czyli to, co bardzo lubię. 

Kiedy mam wolny czas w ciągu dnia, spotykam się z moimi koleżankami  

z sąsiedztwa - Zuzią, Alą, Karoliną i Olą. Jeździmy razem na rowerach, 

skaczemy na trampolinie i tworzymy układy taneczne. Mama mówi, że 

żyjemy, jak w Bullerbyn. I to jest prawda! Bardzo przyjemnie mieszka się  

w Płotach! A latem to wręcz cudownie ! 

 

Emilka Fularz z kl. IVc  

Nazywam się Angelika Kałużna. Mam obecnie 10 lat. Pracuję w gazetce, 

ponieważ lubię pisać wypracowania. W wolnych chwilach lubię tańczyć, 

śpiewać, rysować i bawić się z moim pieskiem, który wabi się Kryształ. 

         Przyjemność sprawia mi granie w ping-ponga i spędzanie czasu z rodziną. 

Smuci mnie, gdy kończy się weekend  

 



   Wywiad z…       

Od 1 stycznia 2015 roku nasza szkoła stała się szkołą miejską.

(herb Zielonej Góry) 

 Zadałam panu dyrektorowi, Tomaszowi Chmielarczykowi, 

następujące pytanie: 

Jakie zmiany, dotyczące szkoły, nastąpiły po połączeniu gminy  

z miastem? 

 

Pan Tomek tak to wyjaśnił:  

 organem prowadzącym szkołę jest prezydent miasta Zielona 

Góra (wcześniej był nim wójt gminy), 

 zmieniła się droga pozyskiwania środków na funkcjonowanie 

naszej placówki, 

 zmienił się adres szkoły, 

 zmienili się organizatorzy konkursów np. plastycznych czy 

muzycznych, 

 nie ma konkursów gminnych, tylko miejskie, 

 na szczęście, nie zmienili się uczniowie!!!, nadal są sympatyczni, 

uśmiechnięci i ukochani  

 

Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia i miłe słowa. 

Weronika Majewska z kl. VIc 



SONDA 
Zadaliśmy pytanie nauczycielom, a brzmiało tak: 

 „Jak spędził/ła pan/pani tegoroczne Święta Wielkanocne”.  

Oto jakich udzieili odpowiedzi: 

 Pan Paweł Suszyński, panie: Ada Jendraszak – Kondras,  Mariola 

Tajsner,  Lidia Harendarz,  Ania Fidali  i  Aleksandra Krakowiak  

spędzili ten czas z rodziną . 

  Pan Czarek Jasiński część świąt spędził w domu, a część              

u rodziców . 

 Pani Mariola Michalska odwiedziła rodziców i teściów, a także 

chodziła na spacery z psami  

 Pani Aneta Drozdek jadła, jadła, jadła, jadła, a jak nie jadła to 

biegała . 

 Pan Bartek Kobylański polewał wodą wszystkie grzeczne               

i niegrzeczne dzieci . 

 Pani Marta Kobylańska spędziła święta z rodziną oraz chodziła 

na długie spacery. 

 Pan Jacek Tarczyło podczas świąt odwiedził rodzinę, a jego 

odwiedził bogaty zajączek . 

 Panie - Sylwia Jutrzenka i Dorota Ginter spędziły święta              

w górach . 

 Pani Dorota Olencka spędziła Wielkanoc u rodziców . 

 Pani Agnieszka Poźniak święta „przeleżała” w łóżku, bo 

zachorowała . 

 Pan Marek Mizera połowę świąt spędził w pociągach ,                 

a połowę na chrzcinach . 

zebrali dziennikarze, a spisała Julia Wolnik z kl.VIc 



 Humor zeszytów uczniowskich  

 

 Po ostatnich pracach klasowych i sprawdzaniu zeszytów, znowu 

„zebrałam” materiał, który chętnie prezentuję, abyście w przyszłości 

unikali podobnych błędów  

 

 Staś cechował się pracowitością, ponieważ zbudował baobab 
dla siebie i Nel. 
 

 Staś ma niebieskie oczęta i jest kręconym blondynkiem. 
 

 Boka cechował się spokojnością. 
 

 Na jego głowie są jasne włosy i zawsze szeroko otwarte oczy. 
 

 Miał piękny widok na morze, a nad nim rozciągające się molo. 
 

 Zenku, kiedy złapałeś to dziecko, emocje poszły mi w dół. 
 

 Ciągnik wystraszył konia uczepionego do wozu. 
 

 Rozkłada mnie na łopatki Twoja skłonność do ucieczki. 
 

 Gdyby Twoja mama żyła Zenku, miałbyś lepsze dzieje. 
 

 Jak na kogoś, kto przesiedział 50 lat w norze, to jesteś dobry     
w te klocki. 
 

 Nie boisz się, że jesteś odważny. 
 

 Ostatnio czytałam książkę, w której się znajdowałeś. 
 

zebrał: KTOŚ 



  

 

Przychodzi baba do supermarketu.  

- Chciałam złożyć reklamację.  

- Tak?  

- Kupiłam u was deskę do krojenia.  

- I co się z nią stało?  

- No, kurna, nie kroi! 

 

Wędkarz złowił złotą rybkę, która mówi do wędkarza.  

- Spełnię Twoje trzy życzenia.  

Wędkarz odpowiedział: 

- Chcę ognisko, patelnię i sól. 

 

Dwie sowy siedzą na gałęzi. Pierwsza:  

- Wiesz co? Jesteś głucha jak pień.  

Druga:  

- A ty jak pień. 

 

- Jak nazywa się miejsce, gdzie koty łowią myszy? 

- Kotłownia! 

 

- Mamusiu, a jeśli przetnę dżdżownicę, to te połówki będą się przyjaźnić? 

- Z tobą – nie! 

 

Kobieta pyta swojego instruktora jazdy: 

- Jak pan myśli... Ile czasu potrzeba, abym umiała już całkiem dobrze jeździć. 

- Co najmniej trzy... 

- Tylko trzy godziny? - przerywa Mu. 

- Nie... Trzy samochody.  



 

Co to jest żona i teściowa w samochodzie? 

Zestaw głośnomówiący! 

 

Kiedy Eskimos wie, że zima jest naprawdę siarczysta?  

Jak mu się psy łamią na zakręcie. 

 

Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego w przerębli ryby, 

a po chwili słyszy wołanie:  

- Ratunku! Lód pękł! Topię się!  

Harcerz sam do siebie:  

- Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już mam. 

 

Zima. Do knajpy wchodzi klient, zostawiając otwarte drzwi. Barman natychmiast 

reaguje:  

- Panie, zamknij pan te drzwi, przecież na dworze jest zimno?  

- Czy panu się wydaje, że jak zamknę te drzwi, to na dworze zrobi się cieplej? 

 

Drobnym druczkiem na ostatniej stronie Księgi Rekordów Guinnessa jest 

napisane, że wszystkie rekordy należą do Chucka Norrisa, w reszcie książki są 

wymienieni ci, którzy się najbardziej zbliżyli. 

 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już 

doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni… 

 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta: 

- Gdzie lecisz? 

- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 

- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 

zebrała: REDAKCJA 

http://dowcipy-o-tesciowej.humoris.pl/

