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Wstępniak 
 

To już ostatni numer „W szkolnym rytmie” przed wakacjami 2007. Za nami maj 
pełen wrażeń. A działo się w naszej szkole i mieście bardzo, bardzo dużo! 

Miesiąc był bardzo gorący i obfitował w wiele wolnych dni oraz uroczystości. 
Nasz gród Żary obchodził 1000-lecie istnienia. Braliśmy udział w barwnym korowodzie 
na tę cześć, bawiliśmy się na festynie. I grały świetne kapele, a karuzela wyciągała z 
kieszeni rodziców majątek, bo wyjątkowo droga. Były też konkursy, pokazy, występy. 
Przeżyć bardzo wiele, z czego mieliśmy dużo radości. 

Był też jeden z najpiękniejszych dni: Dzień Matki -26 maja. Nie było dziecka, 
które by nie uściskało swoją mamusię i nie uczciło jej. W każdej klasie urządzaliśmy dla 
naszych mam poczęstunek z występami. Pojawiły się łzy, ale łzy szczęścia i radości. 
Przyszły też wyniki egzaminu szóstoklasistów. Wypadliśmy całkiem dobrze. 
Osiągnęliśmy wyższe niż średnia w powiecie, okręgu i kraju! 
Brawo Uczniowie klas szóstych! 
Przed nami ostatnie poprawianie ocen i przygotowania do utęsknionych wakacji.  

Ten numer pisma majowo-czerwcowy przypomina Wam o tym, byście dbali o 
swe bezpieczeństwo w czasie wakacji. Pilnujcie siebie i swoich przyjaciół oraz bliskich. 
Uważajcie na drogach, kąpieliskach, w lesie, nad morzem i w górach. 
A teraz żegnają Was opiekunowie i członkowie redakcji. 
Wesołych i bezpiecznych wakacji! 

Tadeusz Kordylewski, Cezary Sułkowski 
oraz redaktorzy „W szkolnym rytmie” 

 
 
 
 
Wakacje i ... śmierć! 
 

We wstępniaku zasygnalizowaliśmy o bezpiecznych wakacjach. To jest dla 
każdego bardzo  ważna sprawa. Zarówno pierwszak, jak i szóstoklasista powinien 
mieć oczy szeroko otwarte i szare komórki zaangażowane w myślenie. 

Na co powinniśmy uważać? Przede wszystkim na bezpieczne zabawy i 
wycieczki. Uważajcie na wszystko. Nie bawcie się przy trasach szybkiego ruchu, na 
ulicach, przy niestrzeżonych kąpieliskach. Nie korzystajcie z takich miejsc, chyba 
że jesteście pod opieką swoich rodziców. 

Na wycieczki nie wybierajcie się same. Lasy, góry, bezdroża są bardzo 
ciekawe, ale tylko wtedy jest tam bezpiecznie, gdy jest z nami przewodnik lub 
dorosły opiekun. 

Nie bierzcie sami lekarstw. Możecie zrobić sobie krzywdę. Na obozach i 
koloniach pomogą wam opiekunowie, w domu najbliżsi. 

Uważajcie na obcych. Nie możecie wszystkim ufać. Waszym przyjacielem 
jest policjant, żołnierz, opiekun prawny, wychowawca. 

Redakcja 
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W kwietniu redakcja prezentowała na łamach „W szkolnym rytmie” 
materiały z IX Sesji Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi. W tym numerze 
uczestnicy Sesji dzielą się swoimi wrażeniami z pobytu w Świbnej.  

 
 

 
Najbardziej z pięciu konkurencji podobała nam się stacja pt. „Wielkie Poszukiwanie” 

prowadzona przez p. Izę Żemojtel. Musieliśmy szukać  „leśne skarby”. Zadanie polegało na 
znalezieniu 25 przedmiotów, w tym 5 nadobowiązkowych. Według nas najciekawszymi 
znaleziskami były: skorupki jajka, nadgryziony liść (nie przez nas), coś, co ci przypomina siebie i 
coś, co mógłbyś pokochać. Udało nam się odnaleźć 23 przedmioty, za które otrzymaliśmy 
maksymalną liczbę punktów. Ta konkurencja była interesująca i będziemy ją mile wspomnień. 

Arkadiusz Lichocki, Sebastian Bieńko, Diana Pleban, Bartłomiej Knopik, kl. 6b  SP1 
 

Dziś 26 kwietnia 2007 r. urwałyśmy się z lekcji, by uczestniczyć w IX Leśnej Sesji 
Przyrodniczej w Świbnej. Przybrałyśmy ksywę „Świbniańskie Rusałki” i ruszyłyśmy na podbój 
przyrody. Mimo wielkiego upału, podjęłyśmy się zadań. Przy każdej konkurencji (a było ich 5) 
dowiedziałyśmy się wielu ciekawych wiadomości na temat przyrody. Jednym z najciekawszych 
stanowisk był pomiar obwodów drzew i odgadnięcie, jakiego są rodzaju. Okazało się, że 
przyroda kryje wiele wspaniałych tajemnic, które odkrywałyśmy na tej sesji.  

Marta Niewiadomska, Kasia Wołoszyn, Edyta Błasik, Patrycja Brzóska, kl. 6d SP1 Żary  
 

Od razu, gdy przyjechałyśmy do Świbnej, poczułyśmy słodki zapach czeremchy. Budząca 
się do życia przyroda wyciszała nas i odprężała. Słońce przyjemnie grzało, napełniając nas 
energią. Szum wody i powiew wiatru orzeźwiał nas, a śpiew ptaków zachęcał do spaceru po 
lesie. Zmęczone wędrówką i rozmyślaniami usiadłyśmy na miękkiej i ciepłej trawie. 
Wsłuchiwałyśmy się w rozkoszne odgłosy przyrody i obserwowałyśmy przelatujące owady. 
Szkoda będzie nam wyjeżdżać z tego pięknego zacisznego miejsca do zadymionego i 
zatłoczonego miasta.  

Agata Brelińska, Ania Tobojka, Monika Adamenko, Emilia Grodź, SP 8 
 

Dzisiejszą przygodę zaczęłyśmy od poczęstunku pączkami, których Marcyśka zjadła 
stanowczo za dużo. Potem po rozpoczęciu konkursu wyruszyłyśmy w trasę. Przy pierwszym 
stoisku Marta, rozłożywszy się na trawie, powiedziała: „Dalej nie idę!”. Nie miałyśmy wyboru, 
musiałyśmy ją zaciągnąć siłą. Oczywiście za szóstego pączka. Teraz siedzimy na trawie. Słońce 
nam przygrzewa. Wszystko wokoło zielenieje, drzewa rozkwitają pąkami. Kwiaty kwitną. A czas 
umila nam piękny śpiew ptaków i szum rzeki Lubszy. Usiłujemy napisać następne zdanie, ale nie 
mamy już sił. Tyle przygód na jeden dzień, a tak naprawdę czujemy się fatalnie. Stanowczo jest 
za gorąco. Uśmiane po uszy doszłyśmy do wniosku, że musimy kończyć. 
PS Do widzenia p. Kordylewski. Pozdro!  

P. Stefaniak, K. Kwiecień, A. Superson, M. Bałdyga, kl. 5 SP1 Żary 
 

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Pogoda nam dopisuje (słonko pięknie świeci, wieje lekki 
wiaterek). Kontakt z przyrodą jest interesujący, ponieważ można zaobserwować wiele ciekawych 
zjawisk. Kiedy siedzimy tutaj na trawie, słychać śpiew ptaków oraz szum drzew… Strumyk 
cicho szemrze. Jest nam miło, przyjemnie, odpoczywamy i obcujemy z przyrodą. Serce nam 
podpowiada, że w to miejsce zawsze będziemy chcieli wracać.  
Mariola Pieluszczok, Natalia Sypniewska, Justyna Hoppa, Ilona Krzesińoka, Zespół Szkół Specjalnych w 
Żarach 
 



Super! Ominęła nas matma. Już na historii czekałyśmy z niecierpliwością na wyjazd do 
Świbnej. Wysiadając z samochodu, zobaczyłyśmy kogucika. Świeże powietrze dodało nam sił, 
na wszystkie konkurencje. Przed pierwszą z nich, dopadł nas stres, ale mimo to poradziłyśmy 
sobie ze wszystkimi zadaniami. Najtrudniejszym było rozpoznawanie drzew. Mimo to bardzo 
nam się podobało, bo widziałyśmy piękne przyrody. Mamy nadzieję, że przyjedziemy tu za rok. 

Julia Brzozowska, Daria Aledmo, Zosia Wełna 
 
 

Tego pięknego, słonecznego i gorącego dnia czułyśmy się jak w piekarniku i że zrobimy 
się na frytki. Wiał lekki wiaterek znad rzeki Lubszy. Chodziłyśmy po lesie, wsłuchując się w 
śpiew ptaków i oddychałyśmy tlenem wytwarzanym przez ten niezwykły las. Czułyśmy się tam 
jak w beztroskim raju i zdobywałyśmy wiedzę. W tym momencie Magda poczuła, że jest głodna i 
zaczęła jeść swoją bułkę z nutellą. Zdobyłyśmy dużo punktów, ale zasmuciłyśmy się, że nie 
możemy wskoczyć do chłodnej pachnącej przyrodą Lubszy. 

Magdalena Bystrzycka, Magdalena Wąsiuska, Ewelina Waudraf 
 
 
 
Opiekun gazetki w ujęciu żartobliwym Diany Pleban: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. Łukasz Koblański 

Budujemy serwis 
internetowy 

 
 
 
Maj i czerwiec w tym roku okazały się miesiącami wyjątkowo weekendowymi. Duża 
liczba wolnych dni spowodowała skomasowanie wielu imprez w krótkim czasie. 
Redakcja nie miała możliwości uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach, które 
miały miejsce w szkole i w mieście. Olbrzymią ilość zebranych materiałów 
dziennikarskich z trudem redaktorzy selekcjonowali i weryfikowali. Stąd po raz 
pierwszy od niepamiętnych czasów gazetka „W szkolnym rytmie” (majowo-czerwcowa) 
ukaże się w formie elektronicznej i prezentowana będzie właśnie tu. Natomiast dla 
stałych odbiorców tradycyjnej formy gazetki (czyli drukowanej) redakcja przygotuje „W 
szkolnym rytmie” we wrześniu. Rozczarowanych przepraszamy, oczarowanych 
zapraszamy do miłej lektury.  

Redakcja 



Herzlich willkommen 
 

Strona niemiecka w tych miesiącach będzie pod znakiem czynności, czyli czasowników. 
 
Zad.1 
Połącz czasowniki polskie i niemieckie: 
1.bellen wstać 6.sprechen oglądać telewizję 
2.schreiben widzieć 7.sehen słuchać 
3.hören śmiać się 8.weinen mówić 
4.aufstehen pisać 9.fernsehen leżeć 
5.liegen szczekać 10.lachen płakać 
 
Zad.2  
Wstaw odpowiedni czasownik do zdania: 
1.Meine Freundin …………………………..oft ……………. 
2.Das Buch ……………………auf dem Tisch. 
3.Ich ...............................einen Brief. 
4.Die Schüler .................................über den Lehrer. 
5.Ein kleines Kind .............................. 
6.Auf dem  Bild ...............................ich drei Bäume. 
7.Mein Hund .................................laut. 
8.Ich muss früh .......................................... 
9.Ich mag Musik ............................. 
10.Ich kann Deutsch ..................................... 
 
Zad.3 
Dopisz osoby lub rzeczy, które mogą daną czynność wykonywać, np. Das Kind malt.: 
1…………………………..bellt. 
2…………………………..weint. 
3…………………………..liegt auf dem Tisch. 
4...........................................spricht Deutsch. 
5...........................................lacht laut. 
6...........................................sieht fern. 
7...........................................schreibt. 
 
Zad.4  
Wstaw czasownik w odpowiedniej osobie: 
1. Ich .............................Music gern.  (hören) 
2.Mein Bruder ........................................viel ........................ (fernsehen) 
3.Meine Schwester ..............................  (weinen) 
4...............................du diesen Mann?  (sehen) 
5.Meine Freunde ................................  (lachen). 
 
Zad.5 
Skreśl wyraz, który nie pasuje: 
Topf, Pfanne, Hammer, Tellur 
Lachen, weinen, sich freuen, kichern 
Eule, Reh, Schwalbe, Storch 
Rennen, laufen, gehen, schlafen 
Viel Spaß! 

Opracowała:  
Danuta Ząbkowska 



 
 
 
 

Prezentujemy kilka fikcyjnych listów zredagowanych 
przez uczniów z klasy 4d. Nie tylko przypominamy 
formę listu, ale również podajemy klika pomysłów na 
to, jak taktownie przeprosić kolegę czy koleżankę. Nie 
warto bowiem z byle powodu tracić koleżeństwa czy 
przyjaźni.

Żary, 17.05.2007 r. 
Cześć Patryk! 

 
Patryku, bardzo zmartwił mnie fakt, że złamałeś sobie nogę. W szkole smutno i nudno 

bez Ciebie. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do szkoły. Znów będziemy grać w piłkę nożną, 
grać na komputerze i bawić się. Wspólnie z kolegami z klasy przygotowujemy dla Ciebie 
super niespodziankę. Wkrótce się zobaczymy, to sam się przekonasz. 

Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia 
Marcin   

 
 
 

Żary, 18.05.2007 r. 
 

Na wstępie mojego listu chciałbym Cię przeprosić, za to, że uderzyłem Cię piłką. 
Bardzo się z tym źle czuję, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo w tym liście przepraszam 
Cię. List ten pisałem wcześnie rano, ponieważ myślałem o Tobie całą noc i że się na mnie 
obraziłeś. Naprawdę mam nadzieję, że się pogodzimy, że się spotkamy i będziemy jak 
dawniej dobrymi kolegami. 

Na razie przyjacielu! 
Damian  

P.S. Pamiętaj, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. 
 
 
 

Żary, 14.05.2007r. 
Droga Aneto, 

 
jest mi smutno i źle. Wczoraj po kłótni nie podałyśmy sobie dłoni na zgodę. Wiem: byłoby 
najprościej, gdybym Cię wtedy dogoniła i przeprosiła. Lecz tego nie zrobiłam. Byłam zła, że 
właśnie Ty nie wyciągnęłaś ręki pierwsza do mnie. Ale teraz jest mi smutno i źle. I tak się 
boję, żeby ta nasza przyjaźń się nie rozpadła. Ten list pisałam w nocy. Dziś Ci go wysyłam. 
Proszę, wybacz mi! 

Kinga Szyler  
 
 
 

Żary, 11.05.07 r. 
Droga Kasiu! 

 
Jest mi smutno i źle. Jesteś moją przyjaciółką. Pisząc ten list, zdałam sobie sprawę, skąd te 
nieprzespane noce. Źle zrobiłam, nie podając Tobie dłoni. Jest mi wstyd. Jest mi bardzo 
wstyd. Wtedy wydawało mi się, że wina była Twoja. Ten list wyraża moją przyjaźń do 
Ciebie.  Tylko Ty potrafisz powiedzieć, o czym myślę w każdej sytuacji, a więc przyjmij 
moje przeprosiny. 

Przyjaciółka Ania 
PS Różnimy się bardzo, ale w środku jesteśmy takie same. 



 
 

Żary, 11.05.07 r. 
Droga Olu! 

 
Jest mi bardzo przykro, bo pokłóciłyśmy się wczoraj wieczorem. Wiem, powinnam Cię wtedy 
dogonić i przeprosić, ale nie zrobiłam tego, bo byłam wściekła i nadąsana, że to Ty nie 
zrobiłaś tego pierwsza! A teraz mi źle i smutno. Ten list napisałam wczoraj. Dziś kładę Ci go 
na ławce, przeczytaj i zapomnij o nieporozumieniu.  

Patrycja 
 

                      
                                            

Żary, 15.05.07 r. 
Droga Agnieszko! 

 
Musisz być zdziwiona, że piszę do Ciebie list 15 maja. Chciałabym Cię przeprosić za to, co 
się stało tydzień temu. Nawet nie pamiętam, o co nam poszło. Mam nadzieję, że przez taką 
głupią rzecz nasza przyjaźń się nie rozpadnie. Bardzo przepraszam Cię za to wszystko. 
Wierzę, że mi wybaczysz. 

Kamila 
 
 
 

Żary, 13.05.07 r. 
Droga Koleżanko! 

 
Na wstępie mojego listu pragnę z całego serca Cię przeprosić. 
 Przemyślałam swoje zachowanie i teraz już wiem, jak mocno Cię zraniły moje słowa. 
Nie powinnam Ciebie źle osądzać tylko i wyłącznie na podstawie jakichś niepotwierdzonych 
plotek. Jeszcze raz przepraszam za wyrządzone przykrości. 
 Nie gniewaj się na mnie. 

Twoja koleżanka  
Asia 

 
 
 

Żary, 15.05.2007 r. 
Cześć Paulinko!                                         

 
     Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Długo myślałam o naszym 
ostatnim spotkaniu i zastanawiam się, jaki mam do Ciebie napisać list. Przede wszystkim jest 
mi bardzo przykro z powodu naszej kłótni, uważam, że była niepotrzebna. Nic nie jest 
ważniejsze od naszej wielkiej  przyjaźni. Chciałam Cię w tym liście przeprosić i zarazem 
zaprosić do mnie. W ramach przeprosin zapraszam Cię na lody. Zależy mi na takim 
prawdziwym przyjacielu jak Ty, mam nadzieję, że drobne nieporozumienie nie będzie 
przeszkodą naszej przyjaźni. Czekam na Twoją wizytę z niecierpliwością.  

Twoja przyjaciółka 
Agnieszka Morżak   

 
 



  
 

Żary,  13.05.07 r. 
 

Drogi Patryku! 
                                                                                               

Przepraszam Cię, że wczoraj się pobiliśmy. Bardzo mnie zdenerwowało to, że 
połamałeś mi moją ulubioną zabawkę. Myślałem, że to ja miałem przeprosić Ciebie. 
Chciałem Cię jeszcze dogonić, ale było już za późno. Gdy wróciłem do domu, zacząłem pisać 
list. Pisałem bardzo długo, dzień i noc, ale jeszcze nie skończyłem. Na następny dzień 
skończyłem i bardzo się ucieszyłem. Mam nadzieję, że się pogodzimy. Zapraszam Cię do 
baru na pizzę.  

Do zobaczenia  
Adaś 

  
 
 

Żary, 12.05.07r. 
Droga Aniu! 

 
 Serdecznie Cię pozdrawiam. Pragnę przeprosić Cię za wyrządzone przeze mnie 
krzywdy i przykrości. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Cię zraniłam. Dużo myślałam na 
temat swojego postępowania. Postąpiłam wobec Ciebie nieuczciwie i teraz żałuję, że od razu 
do Ciebie nie podbiegłam i nie przyznałam Ci racji. Rozzłościło mnie to, że Ty nie 
wyciągnęłaś ręki pierwsza do mnie. Ale zrozumiałam, że to ja popełniłam błąd i ja powinnam 
pierwsza wyciągnąć rękę na zgodę. Dlatego postanowiłam napisać kilka słów przeprosin do 
Ciebie.   
 Mam tylko nadzieję, że przeczytasz ten list, który piałam od serca i przebaczysz mi 
moje złe postępowanie. Pragnę tylko, by ta przykra sytuacja nie zburzyła naszej przyjaźni. 
 

Twoja przyjaciółka 
Ola 

 

Krzyczy - Nie ma matmy, wy bałwany! 
Głos, donośny, ostry, żwawy, 
Tak! To Krokodyl leci zmachany! 
Wszyscy z radością szybko gnali 
Do naszej świetlicy szkolnej, 
Ci duzi, chudzi, grubi, mali, 
Gnali jak po ścieżce polnej. 
W świetlicy radość niedługo trwała, 
Bo przyszła po nas z matmy pani 
Z miną poważną jak prawdziwa skała, 
Kazała - Na matmę wracać, kochani! 
Ale, że pani jest wyrozumiała, 
To kartkówkę wnet odwołała, 
Razem z nami się głośno śmiała, 
I w zadaniach nam pomagała. 

Magda Krokosz 

Matma 
 

Już plecaki leżą w rządku, 
Już dzieciaki wszystkie stoją, 
Nagle coś jest nie w porządku, 
Wszyscy coś się czegoś boją. 
- Co się dzieje? - pytam cicho, 
Coś sobie nagle przypomniałam, 
Dziś kartkówka - niech to licho! 
- Toż to pech! - zapomniałam! 
Wnet swój zeszyt otworzyłam 
I notatki przeglądałam. 
Wczoraj, choć na lekcji byłam, 
Jednak - nic nie pamiętałam. 
Wtedy, głos nam bardzo znany, 



Zielone Szkoły – sprawozdania według uznania 
 

W poniedziałek 28 maja o godz. 8.15 całą klasą zebraliśmy się przed naszą szkołą. 
Kiedy przyjechał autobus, wsiedliśmy do niego i po sprawdzeniu obecności wyjechaliśmy 
z Żar. Tak zaczęła się nasza podróż do Międzygórza. Jechaliśmy dość długo. Po drodze 
zatrzymywaliśmy się na postojach. W autobusie było wesoło. Byliśmy podekscytowani. 
Na miejscu pani przydzieliła nam pokoje. Ja zamieszkałem z Pawłem, z Grzesiem i 
Szymonem. Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy w góry. Zobaczyliśmy m.in. 
wodospad Wilczki. Wycieczka była wspaniała tym bardziej, że odkryłem, że bardzo lubię 
chodzić po górach. W środę zwiedziliśmy Duszniki Zdrój, gdzie wysłuchaliśmy koncertu i 
dwie inne pobliskie miejscowości. W czwartek weszliśmy na górę Igliczną. Droga wcale 
nie była łatwa. Ale w międzyczasie odwiedziliśmy Ogród Bajek, w którym najbardziej 
podobała mi się miniatura zamku z filmów Disneya i powiedzenie: „Róbta, co chceta, ale 
nie tutaj”. Piątek był dniem powrotu. Wracając do domu, odwiedziliśmy podziemne lochy 
w Kłodzku. Oczywiście nie zapomnieliśmy o pamiątkach. Ja np. kupiłem sobie ametyst. 1 
czerwca wieczorem byliśmy już w domu.. Pobyt na zielonej szkole uważam za udany, 
ciekawy i przyjemny. Poznałem miejsca, o których wcześniej nie wiedziałem. A pani 
Halina Pietrzak, Wioletta Bas i Ewa Witkowska okazały się świetnymi przewodniczkami. 

Grześ Pyrkowski, 2a 
 

* * * 
Podczas pobytu na zielonej szkole w Międzygórzu nasze trzy miłe opiekunki 
zorganizowały nam zabawę w podchody. Podzieliliśmy się na dwie grupy: dziewczyn i 
chłopców. Razem z panią Halinką uciekały dziewczynki i zostawiały zadania dla 
chłopców. Udało im się odnaleźć i wykonać cztery zadania. Ostatniego nie znaleźli, więc 
byli bardzo niezadowoleni i obiecali rewanż za rok. W oczekiwaniu na kolegów 
ułożyłyśmy dla nich wspaniałą rymowankę: 
Ach, chłopaki te mięczaki, 
Nie znaleźli dziewczyn paki, 
Które się ukryły w lesie, 
W runie leśnym i w kopercie. 
Czy zadania wykonane? 
Piegi są namalowane? 
Bluzy, kurtki przemienione? 
Czy to wszystko jest zrobione? 

Dziewczyny z 2a i 2b 
 

* * * 
 
Koledzy i koleżanki z klas 2a i 2b wyjechali do Międzygórza na zieloną szkołę. Byliśmy 
tam od 28 maja do 1 czerwca 2007 r. Dni na zielonej szkole były ciekawe i pełne wrażeń. 
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy miasto i kupowaliśmy pamiątki. Po powrocie każde z nas 
robiło mapę miejsc, które zwiedziliśmy. Drugiego dnia podziwialiśmy wodospad Wilczki. 
Później malowaliśmy go albo nasz dom wypoczynkowy. Trzeciego dnia dotarliśmy 
czerwonym szlakiem do zabytkowej kapliczki. W drodze podziwialiśmy piękne górskie 
widoki. Po powrocie wypełnialiśmy karty pracy. Czwartego dnia autokarem 
przyjechaliśmy do Wambierzyc. Tutaj szczególnie podobały nam się zabytki sakralne. Po 
powrocie bawiliśmy się w podchody –dziewczyny wygrały. Piątego dnia pojechaliśmy do 
Kłodzka, gdzie zwiedziliśmy bazylikę i lochy pod twierdzą. Do domu cali i zdrowi 
wróciliśmy o godz. 18.00. Wycieczka była bardzo fajna, pełna wrażeń i niespodzianek. 

Mateusz Kopeć, 2a 



 
 
 
BARANEK 
Siedział raz baranek i rozmyślał sobie, 
co będzie za tydzień, co będzie za dobę. 
 

KACZUSZKI 
Szło raz pięć kaczuszek małych,  
wszystkie pięć na łączkę.  
Każda kaczka nazbierała  
kilka kwiatów w rączkę. 
Paula Robińska, 2b 

 
ŚWINKA 

PODWÓRKO 
Na moim podwórku pieje kogut od rana, 
Kłania się nisko, pozdrawia barana 
Kaczka kwacze, koń nie dostał siana, 
Kury grzebią pod płotem, świnia też ma ochotę, 
Tylko kozioł rogaty stoi dumny pod płotem, 
Siwą brodą porusza, patrzy na pogodę. 

Damian Stankiewicz kl.2b. 

Mieszkała świnka w chlewie. 
Myślała sobie, jak usiąść na drzewie. 
Próbowała drabiną, lecz się nie udało, 
Tak długo myślała, że jej się zaspało. 
Krystian Drozdek 2b 
 
 
 
MARZENIA 
Stoi krowa na łące i spogląda na słońce: Konie są różne: 

Te plastikowe i te drewniane, 
Te z szachownicy i ten bujany. 
Konie na łące, konie w zagrodzie 
I te, co ciągną wozy na drodze.  
Kary, Kasztanek, Siwek i Gniady, 
Wszystkie to konie nie od parady. 
Mateusz Gajdemski, 2b 

Jakbym skrzydełka miała, to do nieba bym poleciała. 
Koń myśli o sianie, koza o kapuście, 
Kaczka o pływaniu, a kura o grzebaniu. 
Kogut o pianiu, indyk o koralach, 
Świnia też o czymś myśli, lecz nie powiedziała, 
Bo smaczną paszę w korytku miała. 
Damian Stankiewicz, 2b 
 
 
 
 

WYCIECZKA DO ŚWIERADOWA 
 

W dniach 28.05 – 30.05. 2007 r. klasa 5c wybrała się na wycieczkę do  Świeradowa. 
Mieszkaliśmy w malowniczo położonym pensjonacie „Beatka”. Chcieliśmy zobaczyć, jak 
najwięcej, a więc już w pierwszym dniu zdobyliśmy SĘPIĄ GÓRĘ (828 m). Trud podejścia 
pod górę wynagrodziły nam piękne i malownicze widoki. Pogoda okazała się 
sprzymierzeńcem. Wieczorem, w celu utrzymania kondycji, zorganizowaliśmy dyskotekę. W 
nocy troszkę spaliśmy i prowadziliśmy długie rozmowy w kręgu kolegów i koleżanek.  
 W drugim dniu po obfitym śniadaniu ruszyliśmy zdobywać następną górę, a 
mianowicie STÓG IZERSKI (1107m). Pogoda nie była już dla nas taka łaskawa. W 
schronisku na szczycie suszyliśmy mokre kurtki i buty, popijając gorącą herbatkę. Tego 
samego dnia udaliśmy się do Domu Zdrojowego, aby napić się wody zdrojowej o 
właściwościach leczniczych i zwiedzić centrum Świeradowa. 
 Drugą noc spaliśmy jak aniołki, gdyż odczuliśmy trudy wędrówek po górach i 
okolicy.  
 W trzeci i ostatni dzień naszej wycieczki postanowiliśmy udać się do Czerniawy Zdrój 
do młynarza (ok. 14 km). Pan młynarz pokazał nam piękny młyn, koło młynarskie, 
poczęstował nas chlebem z masłem i smalcem, który sam poprzedniej nocy upiekł.  
 Góry Izerskie bardzo nam się spodobały, polecamy Wam wszystkim taką wycieczkę 
dla wiedzy i zdrowia oraz poprawy kondycji fizycznej. 

Klasa 5c wraz z wychowawcą Barbarą Mantyk  
 



 
 
 

Niedźwiedź 
 Było sobie drzewo, a w nim dużo miodu. Przyszedł raz niedźwiedź, wziął garść 
miodu, ale pszczoła go użądliła. Niedźwiedź się zdenerwował i nasmarował pień miodem. 
Pszczoły poleciały do pnia, a sprytny niedźwiedź wziął sobie cały miód. 

Michał Frąszczak  
 

Leń i bąki 
Mieszkanka 

Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkały kaczki wielkości arbuza. 
Nagle zaczęła się wojna: 4 kaczki były przeciwko 1 kaczce.  
Przyszła pani i spór zażegnała. I od tej pory kaczki żyły w zgodzie. 

Patryk  Makohonik 
 

Na tapczanie siedzi Kuba.  
Nic nie robi cały dzień, 
Tylko leży na tapczanie. 
Leży Kuba i zbija bąki. 

Jaś Pikuła 
 

 
Myszka 

W Żarach niedaleko fontanny żyła dziewczynka o imieniu Magda. Magda była bardzo 
pracowita. Codziennie siadała przy fontannie. Pewnego dnia znalazła w niej niezwykły 
kamień, który czarował. A potem spotkała księcia i żyli długo i szczęśliwie, a kamień 
zamienił się w myszkę. 

Martyna Kunysz 
 

Julka i Duduś 
Dawno temu była dziewczynka o imieniu Julka. Miała ptaszka, który miał na imię Duduś. 
Zawsze sobie pomagali. Pewnego dnia Julka otworzyła klatkę i zobaczyła, że Duduś złamał 
nóżkę. Bardzo się męczył. Dziewczynka poszła po bandaż i owinęła ją. Wszystko skończyło 
się dobrze.  

Mirella Zembik 
 

Przygoda lisa 
Przyszedł lis, chciał nabroić i zbił szklankę ogonem. Mama lisa krzyczy, wrzeszczy:  
- Widział kto takiego lisa!  
Przyszedł kolega lisa i pyta:  
- Wyjdziesz, kolego?  
- Nie mogę, mama na mnie krzyczy.  
- A dlaczego?  
- Bo zbiłem szklankę i nie mogę wyjść z domu. 
- Cześć lisie!  

Ola Onuchowska 
 
 

Chory Globus (przeróbka wiersza Brzechwy) 
W szkole na stole stał globus wielkości arbuza. Bałtyk zmienił się w jezioro,  

Bo mu uciekło wody sporo! 
 
Ameryka Południowa wpadła do Afryki, 
Chciała usłyszeć z dżungli dzikie ryki. 
 
Czechy zamieniły się w Słowację, 
Chciały pojechać tam na wakacje. 

Michał Olechno 

W poniedziałek rano kotek nabił mu guza. 
 
Różne rzeczy tu powstały,  
miasta, rzeki, góry się pozamieniały! 
 
Żary wpadły do Warszawy,  
Bo stolicą pobyć chciały dla zabawy. 



TURNIEJ KLAS SZÓSTYCH 
  

 Dnia 1.06.2007 r. odbył się tradycyjnie w naszej szkole Turniej Klas Szóstych. W 
turnieju wzięły udział klasy szóste wraz z wychowawcami. Wszyscy mieli obowiązek 
przebrać się. 
 Impreza podzielona była na trzy rundy, a każda runda na trzy kategorie, a mianowicie: 
NAUKA, SPORT, KULTURA.  
W przerwach pomiędzy poszczególnymi rundami wprowadzone były przerywniki muzyczno-
wokalne wykonywane przez wszystkich uczestników.  
 W tym roku wspierała mnie komisja w składzie: p. dyrektor E. Krauze-Michalska, p. 
M. Łukowska, p. A. Kochanowicz, p. C. Sułkowski. 
Turniej Klas Szóstych pozwala Wam, Uczniowie, wykazać się wiedzą praktyczną i 
teoretyczną w zakresie różnych obszarów wiedzy i umiejetności. Wykazujecie się inwencją 
twórczą w tańcach, śpiewie, w pokazach tanecznych, w rywalizacji sportowej.  
 Cel imprezy zostaje zawsze osiągnięty, a mianowicie: 

ZABAWA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE. 
 W tym roku najlepszymi klasami w zmaganiach turniejowych okazały się: 

KLASA VI „d”   i VI „c”  
Następne klasy: VI „a”☺, VI „b”  

PROWADZĄCA TURNIEJ: 
Barbara Mantyk  

 

fot. C. Sułkowski

Przed, w czasie i po Turnieju zawsze jesteśmy szczęśliwi. Nie liczą się laury, ale wspólna zabawa, 
wspólne tańce i śpiewy i wspólna radość z nadchodzących wakacji. 

Więcej zdjęć znajdziesz, jeśli zajrzysz, na stronie 
szkoły  



 
 
Zakończenie I etapu kształcenia to czas na podsumowanie osiągnięć uczniów klas 

trzecich. W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie brali udział w różnych konkursach 
klasowych, szkolnych, międzyszkolnych i międzynarodowych, zdobywając nagrody i 
wyróżnienia. 

Konkursy międzyszkolne: 
1.  „Konkurs ortograficzny”- I miejsce 
2.  „O złotą nutkę”- II miejsce  
3.  „Otwarte głowy”- II miejsce 
4. „Konkurs ekologiczny”- wyróżnienie. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali ciekawe wystawy prac 
plastycznych, brali udział w konkursach i zdobywali nagrody. 

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego trzecioklasiści, jako najstarsza grupa 
uczniów nauczania zintegrowanego, przywitali pierwszoklasistów i pomogli im wejść w 
poczet uczniów naszej szkoły. Uczniowie klas trzecich brali udział w comiesięcznym teście 
badającym umiejętność: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i 
wykorzystania wiedzy w praktyce, przygotowując się do testu wałbrzyskiego.  

Sukcesem zakończył się udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie  
Matematycznym „Kangur”. Dwoje uczniów z klas trzecich uzyskało najwyższą liczbę 
punktów spośród biorących  udział, tj. Filip Gul – uzyskując 107,5 pkt. i Ola Marek – 103,7 
pkt. uczniowie klasy 3d oraz wyróżnienie Jonatan Rybaczeki, uczeń klasy 3d. 

Uczennica Ola Wiciejewska z klasy 3c otrzymała I miejsce w Miejskim Konkursie 
Pięknego Czytania, organizowanym przez MBP w Żarach.  

Uczniowie klas trzecich reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, uczestniczyli 
w konkursie „Sprawna klasa”, rywalizując sportowo, zabawowo i plastycznie.  

Wędrowali i zwiedzali najpiękniejsze zakątki naszego kraju, poznawali krajobrazy 
Polski, obserwowali rośliny i zwierzęta nad morzem i w górach, na Zielonej Szkole i na 
klasowych wycieczkach. 

Nauczyciele – wychowawcy uczyli właściwego zachowania się, kultury na co dzień, 
jak radzić sobie w sytuacjach agresywnych, jak się wzajemnie wspierać i integrować zespół 
klasowy. 
      

Wszyscy zasłużyli na wspaniałe wakacje! 
Życzę uczniom, ich nauczycielom ciepłych i słonecznych wakacji, wypoczynku, 

ciekawych i bezpiecznych przygód oraz trzecioklasistom dobrego startu w II etapie 
kształcenia. Rodzicom zadowolenia ze swoich pociech i jak najmniej z nimi zmartwień. 

wicedyrektor szkoły H. Kryszewska 
 
 
 

Zakończenie nauki w klasach trzecich -przemówienie 
 

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się, by uroczyście zakończyć I etap kształcenia w 
nauczaniu zintegrowanym. Witamy serdecznie przybyłych na tę uroczystość gości: dyrekcję 
szkoły, nauczycieli, rodziców i oczywiście wszystkich trzecioklasistów. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wierzyli w nas. Razem z naszymi    
wychowawcami  spędziliśmy trzy lata w nauczaniu zintegrowanym. Przeżywaliśmy radość 
pierwszych sukcesów i porażek. Tu znaleźliśmy przyjaciół, wspólnie poznawaliśmy otaczający 
świat. Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Szliśmy przez te lata lekko jak motyle i wtedy 
były szczęśliwe dni, ale zdarzało się, że kroczyliśmy ciężko jak słonie, kiedy nie udała się np. 



klasówka lub czegoś się nie nauczyliśmy. W chwilach radosnych i smutnych byli z nami 
nauczyciele. Spędziliśmy razem z nimi wiele wspólnych godzin.  

Dziękujemy im za to serdecznie. 
A wam, kochani rodzice, dziękujemy za te bezcenne dary, których nie można kupić za żadne 
pieniądze. Niech ten przygotowany przez trzecioklasistów program artystyczny będzie 
wyrazem wdzięczności dla tych wszystkich, którzy pomogli zamknąć nam drzwi za 
najpiękniejszym beztroskim czasem dzieciństwa. 

Uczniowie klas trzecich 
 
 

fot. C. Sułkowski



Uczniowie klas szóstych – słowo pożegnalne 
 

Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy! 

 
Nadeszła chwila naszego pożegnania. My, szóstoklasiści, kończymy 

edukację w szkole podstawowej, by iść dalej, zdobywać nowe doświadczenia, 
wiedzę, przyjaciół. Idziemy w nieznane. Choć marzymy o tym, co nowe, boimy 
się, ale i z nadzieją patrzymy w przyszłość. 
 Dziś żegnamy naszych Wychowawców, Nauczycieli i panią Dyrektor. 
Dali nam w ciągu sześciu lat nauki bardzo, bardzo dużo. Nie tylko uczyli pisania 
i czytania, ale również jak żyć, jak być dobrym, jak sobie radzić w czasie 
niepowodzeń, jak osiągać sukcesy. Zżyliśmy się z naszymi opiekunami, bo byli 
jak drudzy rodzice. Smutno jest opuszczać ich, szkołę i młodszych kolegów. 
 Do Was, nasi następcy, zwracamy się ze słowami pożegnania. Pamiętajcie 
o szacunku dla nauczycieli i młodszych kolegów. Uczcie się, bo to jest Wasz 
kapitał na dalsze życie. My żegnamy wszystkich serdecznie i obiecujemy godnie 
reprezentować naszą szkołę, która nam tyle dała. Do widzenia! 
 

fot. C. Sułkowski
Więcej zdjęć znajdziesz na 



Zanim szóstoklasiści weszli na parkiet i zaczęli pląsać, najpierw 
zostali pożegnani przez dyrekcję, nauczycieli i pracowników 
szkoły. Potem wystąpili z programem artystycznym, którego 
treść w wielkim skrócie przedstawili w poniższym tekście. 

Bal szóstoklasistów 
 
 
 
Za chwilę przedstawimy Wam w wielkim skrócie historię naszego pobytu w naszej 

szkole, szkole podstawowej. Prosimy o pobłażliwość, gdyż wrócimy wspomnieniami do 
klasy pierwszej, by krok po kroku dojść do dnia dzisiejszego – zakończenia nauki w klasie 
szóstej. Przypomnimy pasowanie na ucznia, na czytelnika biblioteki. Przedstawimy trudy 
życia biednego uczniaka ze strasznie wymagającymi nauczycielami. Na wesoło odtworzymy 
nasze przygody, radości, smutki, zwycięstwa i porażki. Z rozrzewnieniem opowiemy o 
uczestnictwie w życiu szkoły, w kołach przedmiotowych, sportowych, o udziale – 
historycznym już dzisiaj – w wejściu do UE. Podziękujemy też wychowawcom i rodzicom za 
ich troskę, życzliwość i miłość. 

Oczywiście zakończymy zapowiedzią wakacji, tak przez nas wszystkich 
oczekiwanych. Zapraszamy na przedstawienie uczniów klas szóstych w reżyserii pani 
Elżbiety Jusińskiej. 

 
 
 

fot. A. Stachów

Więcej zdjęć znajdziesz na www.sp1.zary.pl 



     
 
1.Pozdro dla wszystkich szóstych klas i dla wszystkich nauczycieli. 
2.Pozdro dla 6a i 6b od Kamcia 
3.Wielkie pozdrowiona dla Danusi, Gosi, Maćki, Trąby, Andżeliki, Karny, Liny i Seby - 
Fitach94 
4.Gorące pozdroski dla Morświna, Łosia, Doroty, Gacioła z 6d  życzy Hubi z 6b 
5.Pozdro dla Doroty J Love You. Hubi z 6b 
6.Pozdro dla Maćki, Kasi, Trąbci, Kasi, Darii. Lubię Was 
7.Pozdro dla Rumunów, Zochy <lol2>i w ogóle… 
8.Pozdro dla Lacky Lucka 
9.Pozdro dla Pięknego KC;* 
10.Pozdro dla Marusia i Krawca 
11.Pozdro dla Małpy 
12.Pozdro dla Czesia(Patyczki Płomyczki) 
13.Pozdrowienia dla Czesia Jóźwiaka oraz Lipy 
14.Pozdrowiecka dla Matiego Krawiecka od Nieznajomiecka 
15.Pozdrówka dla Chinczówki z 4a 
16.Pozdrówki dla Kondziówki Taborówny 
17.Pozdro dla pieczarek Prawdziwki 
18.Manuel poleca się na kanapki 
19.Shakira pozdrawia Beyonce 
20.Dentka pozdrawia pompkę 
21.Muchy pozdrawiają Czesia 
22.Pozdro dla Much 
23.Pozdro dla Ewelinki- Trąbcia 
24.Pozdro dla szkolnej kucharki 
25.Pozdroski dla Maćki i Kasiuni 
26.Pozdro dla Fitacha94 -Paulinkaaa 
27.Pozdro dla 6b 
28.Pozdro dla Patrycji z piątej klasy (z innej szkoły) dostaniesz za swoje 
29.Pozdro dla Junglowego kolegi Małpy 
30.Pozdro dla psów 
31.Pozdroski dla Armanda- Kamilkaaa 
32.Pozdro dla Derdy - cicha wielbicielka KCK 
33.Pozdrowienia dla chłopaków z 6b,6a,6c,6d i z 4d 
34.Pozdro dla Kasiuni z 6d-Paulinkaaa z 6b (tak naprawdę jesteś spoxx) 
35.Pozdro dla klasy 6d, a w szczególności Marty, Sandry i Karolinki - Paulina z 6b ;p 
36.Pozdro dla klasy 4d życzy klasa 6b 
37.Pozdroski dla chłopaków z 6b dziewczyny z 6b 
38.Pozdro dla Łukasza Koblańskiego-Diana Pleban z 6b (chcę Cię bliżej poznać) 
39.Pozdro dla Czyżula - cicha wielbicielka 
40.Pozdroski dla mojego quzyna- Paulina z 6b  
 
 
  
 
 
 



 
 
 

1. Serdeczne pozdro dla ukochanego małego Berenika z 6 „c”. Małpa  
2. Pozdro dla Smerfetek z 6 „c”, tańczycie po prostu boSSko! Antyfanki Smerfów. 

3. Po prostu Bosko!!! Gratulacje składają dziewczyny z 6a.  
4. Pozdro dla Stillera od Majzy. 6 „c”  

5. Unia niech się chowa, ZAGŁĘBIE LUBIN MISTRZEM! 
6. Bzdura! STAL STALOWA WOLA rządzi. 
7. Pozdrowienia dla klubu kibica Promienia! 

8. Pozdro dla UNII ŻARY KUNICE! III Liga! 
9. Nieserdecznie pozdrawiam Unię. Serdecznie Promień. Fani i Fanki ☺ 

10. WIELKI PROMIEŃ, mała unia.  
11. Pozdrowienia dla klubu kibica „Promienia Żary”. Obyście tak dalej kibicowali, to 

„Promień” w następnym sezonie awansuje do III Ligi Polskiej! 
12. Pozdro dla Zamkniętej Biblioteki, Niewcelił w Deset, itp.  

13. Pozdroffki dla Buttermana od Manuela. ☺ 
14. Pozdro dla KuNeGuNdY. Rox!. 
15. Pozdro 4 Rox!. KuNeGuNdA. 

16. Caaałej 6d, 6a i 6b od dziewczyn z 6d ☺ 
17. Buziaki dla Karoli i Olci od Sandry :*:*:* 

18. Pozdro dla chłopaków z 6d od dziewczyn z 6d xD 
19. Pozdrowiona dla Puna z 6 „a” xD Karolina M. :P 

20. Pozdrówka dla 6 „b”!!! 
21. Pozdrowiona i prośba o normalne jedzenie w stołówce -do wszystkich kucharek. 

22. Pozdrowionka dla M-ja, D-ana, K!n!!, Rox!, D@li, Caroli K, K@rolki M! BuŚŚki :* 
23. Monika pozdrawia klasę szóstą a oraz wszystkiego najlepszego. Tak dla Łukaszy ☺ 

24. Pozdrowienia dla pań M.G., czyli Monisi Górzyńskiej i Madzi Gaik. 
25.  Pozdrowiona dla całej fajnej 6 „a”. RZĄDZIMY! 

26.  Pozdrowienia dla Natalii Kobań z Kunic! (Hmmm?) 
27.  Pozdrówka dla listonosza z pisankami w gaciach. 

28.  Pozdrowienia dla p. Kordylewskiego. ☺ 
29.  Kabuto pozdrawia całą 6a a szczególnie Gaara i Tsunada. (??) 

30.  Pozdrowienia dla Kingi, Kingi, Roxi, Natalii, Ćpuna, Dalii, Gaiczków.xD. 
31.  Pozdro dla Łosia, Seby, Grzenia, Kamcia, Stanleya, Siwego, Mareczka, Małpy, 

Dorosza, od Grupy-Elity Biedronkowej. P.S. Do zobaczona na przerwie! 
32.  xD, :*, :P, :D, :], [?] 

33.  Krzysiu sprzedaje telefon. Zadzwoń: 358-11-23.  
34. Gooorrrący telefon. Dzwoń pod numer: 222-22-22. Krzysiu.  

35.  Magda Gaik z 6a pozdrawia Alana Kubitzę z 6a. 
36.  Alan Kubitza z 6a pozdrawia Magdę Gaik z 6a. 

37.  Natalia Góral przygląda się temu wszystkiemu z radością. Pozdrawia i Magdę z 6a, i 
Alana, również z tej klasy.  

38. POZDRO DLA CAAAAŁEGO ŚWIATA! 
 



 



 

Według poematu Adama Mickiewicza 
wykonała Alicja Grzybowska (była redaktorka) 
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