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Stanisław Grochowiak 

NA  S Ł O T Ę  

Na słotę 
Najlepszy jest parasol lampy. 
Na słotę 
Najczystsze niebo książkowych stronic. 
Na słotę 
Liścia na szybie trzepocący goniec 
I wiatr 
Spoza deszczu migocącej rampy. 
I pies jest dobry podczas słoty, 
Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci stopy. 

Czy jesienią odczuwasz smutek, senność i me-
lancholię? Jeśli tak, to podpowiadamy Ci, jak się nie 
dać jesiennej chandrze. Nasz sposób jest niezawodny 
na pokonanie ponurych dni. 

 
Przepis 

Dwie szklanki śmiechu wymieszać z łyżką 
optymizmu i dobrego nastawienia. Posiekać na małe 
kawałeczki chęć działania, trzy kostki radości, 25 dag. 
miłych wspomnień, łyżeczkę dobrego humoru 
i szklankę zabawy. 

Wszystko wymieszać i wsadzić do piekarnika na 
pół godziny. 

Podawać na stół z dobrą piosenką o smaku cze-
koladowym. 
 
 

Klaudia Strauss 

kl. V b 

 



 

WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 

1. Panie dyrektorze, czy bardzo Panu zależało na tym, żeby w naszej szkole były od-
działy integracyjne? 

Pan dyrektor: Tak, bardzo. Dlatego, że oddziały integracyjne tworzone są po to, żeby pomagać 
tym uczniom, którzy mają trudności w nauce i to z różnych powodów. Niekoniecznie z lenistwa. 
Te powody określane są różnymi rodzajami dysfunkcji.  

 2. Jak długo trwały o to starania? 

Pan dyrektor: Pierwszy oddział powstał trzy lata temu. Można powiedzieć, że to jest jeden rok 
szkolny, jeden rok, żeby poczynić starania, które mogłyby spowodować utworzenie oddziału. 

 3. Dlaczego w klasach integracyjnych jest w czasie lekcji dwóch nauczycieli? 

Pan dyrektor: Właśnie dlatego jest to klasa integracyjna, tak to się nazywa, że jest nauczyciel 
prowadzący i nauczyciel wspomagający. Ten nauczyciel wspomagający jest potrzebny do pomocy 
tym uczniom, którzy są tu z różnymi dysfunkcjami.  

 4. Jakie korzyści wypływają z tego dla uczniów? 

Pan dyrektor: Przede wszystkim to jest mała klasa. Może być maksymalnie 20 uczniów. Jest 
dwóch nauczycieli i nie tylko dla tych, którzy mają dysfunkcję i którzy mają orzeczenie na potrze-
bę takiego kształcenia, ale też dla uczniów, którzy np. przez kilka dni albo przez dwa tygodnie byli 
chorzy i nie mogli uczęszczać do szkoły. Wówczas nauczyciel może pomóc w procesie nadrobie-
nia tych zaległości. To taka podstawowa korzyść, że uczeń, który nie rozumie pewnego zagadnie-
nia, może się zwrócić do nauczyciela wspomagającego z prośbą o to, żeby wytłumaczył mu w cza-
sie lekcji. Jeżeli jest taka sytuacja, że można rozwiązywać zadania czy przygotować się do pracy 
zespołowej, to takiemu uczniowi się szybciutko wytłumaczy. 

 5. Jak Pan sądzi, jakie zdanie mają na ten temat nauczyciele? 

Pan dyrektor: Takie samo jak dyrektor szkoły, czyli pozytywne. 

 6. Jak widzi Pan naszą szkołę w przyszłości? 

Pan dyrektor: Chciałbym, żeby w przyszłości nasza szkoła rozwijała się jak najlepiej pod każdym 
względem:  nauczania, opieki i wyposażenia. Będziemy dążyć do tego, żeby nasza szkoła była pla-
cówką, która spełnia oczekiwania uczniów, jak i rodziców. 

 

 
Dziękujemy Panu za wywiad i życzymy 

sukcesów w kierowaniu naszą szkołą. 

 
 
 
 

Wywiad przeprowadzili: 
Łukasz Kasperczyk 

i Agnieszka Kowalska 

Pasowanie uczniów klasy integracyjnej 



    

ŻĄDŁO OSY 

Dnia 20 września odbyła się coroczna akcja „Sprzątanie świata”. Większość uczniów naszej 
szkoły przyłączyła się do niej, jednak byli i tacy, którzy nie chcieli w niej uczestniczyć.  

Może i mieli w tym trochę racji? Od kilku lat dzieci robią to samo- sprzątają najbliższe okolice 
„Trójki”, zbierają wszystko, co im wpadnie w ręce. Ale czy nie jest to syzyfowa praca? Już na drugi 

dzień ulice, skwery i słynna „górka” 
wyglądają tak samo. 
Porozrzucane papierki fruwają 
w powietrzu, a niedopałki 
papierosów i butelki po napojach 
„wyskokowych” leżą,  gdzie 
popadnie. Czujemy wtedy, że nasza 
energia i zapał idą na marne, nie są 
właściwie wykorzystane. 

Wiem, że trzeba to zmienić, ale 
sama nie potrafię temu zaradzić. 
Musimy się nad tym chyba wspólnie 
zastanowić- dorośli organizatorzy 
i my, dzieci. Mamy na to dużo 
czasu- następne sprzątanie dopiero 
za rok. 

 
 OSA z kl. VI b 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Śmiech posiekać, dodać 
starty dobry humor, ugotować 
to z jednym uśmiechem. Do-
dać pokrojone w kostkę miłe 
wspomnienia, posmarować 
blaszkę uśmiechem, zmikso-
wać pogodę ducha i wylać 
wszystko na blaszkę. Posypać 
szklanką miłości, wsadzić do 
piekarnika na 250 stopni i piec 
półtorej godziny.  
 

Klaudia Błaszków, klasa V b 
 

Pogodę ducha wymieszać  z dwiema szklan-
kami zabawy, posiekać miłe wspomnienia, pokroić 
w talarki dobre nastawienie, dodać 25 dag radości 
i pomieszać z chęcią. 
 

Kamil Baczyński, klasa V b 

 

3 litry śmiechu wymie-
szać z miarką optymizmu, 
4 kostki dobrego humoru ze-
trzeć z jedną szklanką pogody 
ducha. 175 gramów radosnych 
zabaw ugotować z 2 szczyp-
tami chęci działania i 1 kostką 
miłych wspomnień. Razem 
wszystko wlać do blaszki i u-
piec, potem podać z pięknym 
uśmiechem. 

 
Paulina Przygoda, klasa V b 

 

3 szklanki śmiechu ugotować z jedną szklanką 
pogody ducha, wetrzeć do nich miłe wspomnienia, 
dobry humor zmiksować z zabawą, a potem dodać 
optymizm. Wszystko wylać na blaszkę wysmarowa-
ną chęcią działania. 

 
Patrycja Stodolska, klasa V b 



„MIŁO SZALEĆ, KIEDY CZAS PO TEMU” 

 

Termin dyskoteki był przekładany kilka razy, ale można powiedzieć, że opłacało się poczekać. 
Pierwsza dyskoteka w roku szkolnym 2008/ 2009 odbyła się 24 października i była udaną zabawą! 
Impreza trwała od 1600 do 2000. Uczniowie zgodnie się bawili, a nawet powstały nowe pary ;). 
DJ- e puszczali wspaniałą muzykę. W czasie przerw działał sklepik szkolny i można było tam kupić 
np. picie, chipsy, lizaki i inne łakocie. W damskich przebieralniach unosił się zapach perfum, a po 
podłodze turlały się błyszczyki do ust. Po pauzach muzyka znów grała, a nogi same rwały się do 
tańca. 

Nikt nie narzekał, a w poniedziałek na przerwach rozmawiano na jeden temat: ,, Byłeś na dys-
kotece?”, „ Ale było super, no nie?”. Następna dyskoteka odbędzie się 20 listopada, mamy nadzieję, 
że będzie tak samo ekstra jak na poprzedniej. Może być nawet lepiej!! 

 

  
 

Dyskoteka 20 listopada była jeszcze lepszą imprezą niż poprzednia. Dzieci świetnie się bawi-
ły- no i nauczyciele też. Muzyka była przebojowa i nie było osoby, której by nie porwała do tańca. 
W sklepiku zorganizowanym w gabinecie nr 4 można było kupić gofry, frytki, ciasta, napoje i inne 
słodkości. Sprzedawały je panie: Dorota Merwa, Sylwia Pazur, Joanna Lisicka i Joanna Du-
szeńko. Można było też zakupić balony, które podczas tańca fruwały w powietrzu. Zawitał też do 
nas kolega Michał Merwa, który- mamy nadzieję, bawił się równie dobrze. 

  W piątek dzieci na lekcjach „nie kontaktowały”, były niewyspane, ze zbolałą głową, ale 
ze wspaniałymi wspomnieniami. Miejmy nadzieję, że następna dyskoteka będzie równie świetna jak 
ta. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszam!!! 

 
             

 Dominika Rybicka, klasa VI b 

 
 

KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ? 

W dniach 17- 23 listopada w całej Polsce trwał Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Ucznio-
wie naszej szkoły poznawali pracę ludzi w rożnych zawodach. W ramach tego projektu dzieci z klas 
2a, 2b i 3b odwiedziły Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Straży Pożarnej w Lubsku i poznały pracę 
strażaka. Klasy pierwsze obejrzały pracę drukarza, zecera, introligatora w drukarni pana Adama 
Dechnika. 

Nadal trwa konkurs plastyczny „Kim będę, gdy dorosnę?”. Dalsze wycieczki zawodoznawcze 
w najbliższym czasie.  

J. Duszeńko 

 



 

KONKURS W JEZIORACH WYSOKICH 
 
Dnia 15 października odbył się w rezerwacie w Jeziorach Wysokich konkurs ,,Poznajemy 

las” pod patronatem leśniczego Pawła Mrowińskiego. Naszymi przedstawicielami były Oliwia 
Gawrych z kl. VI a oraz Dominika Rybicka i Dagmara Cierpica z kl. VI b. Przygotowała je pani 
Renata Pisarska. 

Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i grupowej. Oprócz naszej ,,Trójki” byli 
przedstawiciele: SP2, SP1, SP Jasień, SP Mierków, SP Górzyn oraz SP Brody. Pierwsza część, czyli 
test indywidualny składał się z 21trudnych pytań- otwartych i zamkniętych. Na drugą cześć konkur-
su, czyli grupową, składało się rozpoznawanie liści rozmaitych drzew, tropów zwierząt oraz fauny 
i flory. 

W przerwie, kiedy jury sprawdzało nasze testy indywidualne i grupowe, uczestnicy mieli ogni-
sko. Mogliśmy skosztować kiełbasek, ciastek i napić się pysznego soku. Po ok. 30 min. pan leśniczy 
zaprosił nas na wieżę, z której podziwialiśmy najbliższe okolice Jezior Wysokich. Następnie 
ogłoszono wyniki. 

Niestety, nasza szkoła nie zajęła wysokiego miejsca, ale otrzymaliśmy dyplom wyróżnienia 
oraz duży atlas geograficzny Pascala. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie nam lepiej 
i ,,Trójka” wróci do Lubska jako zwycięzca! 

 

Dagmara Cierpica, Dominika Rybicka, klasa VI b 

 

„Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT” 
 

W ramach obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zespół Szkół Tech-
nicznych zorganizował konkurs, który odbył się 3 listopada. Każda szkoła mogła wystawić dwu-
osobowe reprezentacje. Nasza „Trójka” miała aż trzy grupy, które tworzyły: Dominika Rybicka, 
Nikoletta Bitel, Justyna Niedźwiedzka, Dagmara Cierpica, Oliwia Gawrych, Natalia Jaros. 
Kategorie wiekowe były dwie- szkoły podstawowe i gimnazja. 

Uczestnicy rozwiązywali test, w którym mieli się wykazać znajomością zasad poprawnej pol-
szczyzny i umiejętnością zastosowania słownictwa w praktyce. 

Po napisaniu zadań uczestnicy konkursu mieli czas na odpoczynek i poczęstunek. Wszyscy 
z niecierpliwością czekali na werdykt jurorów. I wreszcie radosna chwila! Konkurs wygrała nasza 
szkoła! Na gratulacje zasługują Justyna Niedźwiedzka i Nikoletta Bitel- zwycięski zespół. 

Życzymy kolejnych sukcesów i ważnych osiągnięć rozsławiających „Trójkę”.  

Nikoletta Bitel, klasa VI b 

 

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ 

Dnia 14 listopada o godzinie 1100 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lubsko odbyła się 
V edycja Konkursu Poezji Religijnej. Uczniów z naszej szkoły przygotowała pani katechetka 
Joanna Lisicka. 

Wszyscy recytatorzy pięknie zadeklamowali swoje wiersze, ale jury musiało wybrać zwycięz-
ców. W czasie kiedy my udaliśmy się na poczęstunek, jury podjęło decyzję, zostały wypisane 
dyplomy, a później wręczono nagrody. W kategorii klas I- III Aleksandra Bardel z naszej szkoły 
zajęła II miejsce! Gratulujemy, Olu i życzymy dalszych, recytatorskich sukcesów! 

 

Dagmara Cierpica, klasa VI b 



DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
30 lat -16 października 1978 r.- konklawe w Watykanie wybiera polskiego kardynała Karola Wojtyłę na Namiest-

nika Kościoła Katolickiego. Papież przybiera imiona Jan Paweł II i od pierwszego ukazania się w oknie zdobywa 
szacunek i życzliwość  tysięcy wiernych, zgromadzonych na Placu św. Piotra. Później te uczucia zamienią się w uwiel-
bienie, a wśród Polaków w szczerą miłość. Zdobywa serca ludzi na całym świecie, nie tylko wśród katolików. Gromadzi 
miliony chrześcijan za każdym razem, gdy przybywa do nich z pielgrzymką. 

W ukochanej Ojczyźnie witany jest wyjątkowo gorąco, każda wizyta Papieża Polaka jest świętem całego narodu. 
I mimo, iż Go już nie ma wśród nas, takie święto przeżywamy każdego roku 16 października. 
Nie zapomniała o tym p. katechetka Joanna Lisicka i przygotowała z uczniami uroczysty apel, na którym specjal-

nym gościem był proboszcz Parafii N.N.M.P. ks. Marian Bumbul. Obecna była także dyrekcja szkoły, przybyli ze 
swoimi klasami wychowawcy i nauczyciele. 

Przeżyliśmy wspólnie chwile wspomnień o wielkim Polaku, przywołanym przez wykonawców w wierszach i pie-
śniach. Czuliśmy szczególny rodzaj wzruszenia, gdy usłyszeliśmy głos Papieża przemawiającego do nas z archiwalnych 
nagrań. 

Przypomnieliśmy sobie, że Ojciec Święty bardzo kochał dzieci i zapewne byłby szczęśliwy wiedząc, że nie zapo-
mnieliśmy o Nim. 

Apel był podniosły i wzruszający, przygotowany starannie i ciekawie. Spodobał się także ks. Marianowi Bumbulo-
wi, który zaprosił dzieci do przedstawienia programu na Mszy św. w kościele. 

Słowa uznania należą się wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej uroczystości. 
(red.) 

„DZIŚ TWORZYMY JUTRO” 
W ramach rządowego programu ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo-

wych” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku realizowany jest projekt ,,Dziś 
tworzymy jutro”- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Lubsko. Jest on dofinansowany przez 
Wojewodę Lubuskiego. 

Program ,, Dziś tworzymy jutro” obejmuje zajęcia: sportowe- ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”, umuzykalniające- 
,,Jestem muzykantem”, komputerowe- ,,Nasza szkoła w obiektywie” i plastyczne- ,,Mały malarz” przeznaczone dla 
dzieci z klas I- III. 

W skład programu wchodzą również zajęcia teatralne- ,,Zaczarowany świat” oraz zajęcia dla dzieci leworęcznych, 
które będą realizowane z dziećmi sześcioletnimi.  

Wszystkie zajęcia są realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę, umiejętności i zmiłowania, 
służyć też będą odkrywaniu talentów. Zajęcia te wspierają rozwój dziecka. W istotny sposób przyczyniają się do 
wyrównywania szans edukacyjnych naszych uczniów. 

Program nasz skierowany jest do dzieci w młodszym wieku szkolnym (7– 9 lat) oraz do dzieci w wieku przedszkol-
nym (6- latki), uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku.  

Pochodzą one z Lubska i okolicznych wsi (Lutol, Mokra, Chocicz, Chocimek, Białków, Tuchola, Stara Woda). 
Znaczna część naszych uczniów pochodzi z rodzin o niskim standardzie materialnym. Wielu rodziców nie pracuje i nie 
posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dzieci te nie mogą więc korzystać z różnych form umożliwiających rozwój 
zainteresowań.  

W naszej szkole jest pięć oddziałów integracyjnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne. Również i one 
uczestniczą w realizacji programu. Aby zapewnić dla nich optymalne warunki, na zajęciach obecny jest nauczyciel 
wspomagający.  

Wśród uczestników programu ,, Dziś tworzymy jutro” są też dzieci utalentowane, wymagające ukierunkowania 
rozwoju ich uzdolnień. 

Oferta nasza skierowana jest też do dzieci w wieku przedszkolnym. Dla nich zorganizowano zajęcia teatralne i zaję-
cia dla dzieci leworęcznych. Mają one na celu rozwój zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz usprawnianie 
manualne.  

Realizatorem programu jest nasza placówka– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Lubsku. Dwa razy zajęcia sportowe odbędą się na basenie krytym w Żarach.  

Zajęcia, które proponujemy w naszym programie nie odbywały się dotąd w naszej szkole, a ze względu na ich tema-
tykę są bardzo atrakcyjne dla uczniów i przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych naszych uczniów.  

Ogółem w projekcie weźmie udział 100 dzieci (w tym 41 dzieci z Lubska, 31dzieci ze wsi, 5 dzieci niepełnospraw-
nych oraz 28 sześciolatków). Wyboru zajęć każdy uczeń dokonuje sam. 

Zajęcia nastawione są na rozwój zainteresowań i indywidualnych zdolności dzieci. Ciekawa tematyka zajęć, stoso-
wanie bogatej gamy metod i środków wpłynie na efektywność działań. Przystępna forma przekazywania wiadomości 
dostosowana do poziomu odbiorcy, zastosowane metody i formy pracy zapewnią atrakcyjność i skuteczność zajęć.  

Program realizowany jest przez wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia informatyczne prowadzi Mariusz Rytwiń-
ski, sportowe- Anna Walczak, plastyczne- Dorota Merwa, muzyczne- Urszula Pociecha. Zajęcia dla dzieci 6- letnich 
prowadzi Danuta Newelska. Nauczycielami wspomagającymi są: Danuta Modrzejewska i Lidia Kowalska. 

Mamy nadzieję, że ta forma zajęć, skierowana do dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, przyczyni 
się do podniesienia jakości procesu edukacyjnego i pozwoli zrealizować dziecięce marzenia. 

Autor projektu: Danuta Modrzejewska 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dnia 7 listopada odbyły się w naszej szkole uroczyste apele z okazji 90. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klas I- III, dyrekcja oraz nauczyciele w skupieniu 
i z uwagą wysłuchali znanych wierszy i piosenek o swojej ojczyźnie, zaprezentowanych przez 
małych artystów z klas trzecich. 

Najstarsi uczniowie z kl. VI b przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym w sposób 
symboliczny i obrazowy przypomnieli trzy rozbiory Polski, powstania, tęsknotę na emigracji, losy 
naszej ojczyzny w czasach I wojny światowej i nareszcie po 123 latach niewoli, jej zwycięstwo 
i niepodległość. Mogliśmy podziwiać wspaniałego Piłsudskiego, wysłuchać wielu patriotycznych 
wierszy, zaśpiewać i posłuchać pieśni z czasów zaborców i walk o wolność. Przeżywaliśmy wszyst-
ko, co działo się na scenie. Raz czuliśmy trwogę, strach, a raz nadzieję i wiarę. Wzbogaciliśmy swą 
wiedzę o wiele faktów historycznych oraz doświadczyliśmy podniosłych wzruszeń. 

Po wyprowadzeniu sztandaru szóstoklasiści zatańczyli, zaśpiewali znane polskie piosenki, 
zmieniając nastrój na radosny, który udzielił się wszystkim widzom. 

Uroczystość uświadomiła nam, jak ważną sprawą dla każdego z nas jest wolna ojczyzna, 
w której możemy kształcić się, rozwijać i realizować swoje marzenia. 

Dagmara Cierpica, klasa VI b 

 
 
 

 
 
 

Dnia 1 listopada nasza szkoła oraz SP-1 wystawiły warty harcerskie przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza na Cmentarzu Komunalnym w Lubsku. Warty pełniły Agnieszka Kowalska i Karolina 
Samonek z drużyny harcerskiej Dragoni. 

*   *   * 

W każdy piątek, o godz. 16.00 w Powiatowym Domu Dziecka w Lubsku odbywają się zbiórki 
harcerskie. W trakcie tych spotkań  harcerze integrują się z mieszkańcami domu, którzy chętnie 
uczestniczą w formule spotkań. Gry, zabawy, piosenki i inne ciekawe tematy są chętnie przyjmowa-
ne przez dzieci młodsze i starsze.. Dzięki tym zajęciom harcerze i gospodarze i mogą się realizować 

w sensie ,,Być i mieć”. 
Każdego, kto chce należeć do naszej braci, prosimy o kontakt 

z druhną Lidią Kowalską.  

*   *   * 

11 listopada uczniowie kl. VI b, harcerze i zuchy z SP 3 wzięli 
udział w miejskiej uroczystości z okazji 90. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

Uroczystość rozpoczęła się apelem i Mszą Świętą w kościele pa-
rafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Po mszy wszyscy wzięli 
udział w marszu pod pomnik poświęcony poległym za wolność ojczy-
zny. 

Poczet Sztandarowy naszej szkoły stanowili: Dawid Bielecki, 
Agnieszka Kowalska i Karolina Samonek. 
 
 

Agnieszka Kowalska, klasa VI b 
 



  
  

Dnia 17 listopada odbyła się wycieczka na basen do Liberca, którą zorganizowali p. Anna 
Walczak i p. Jerzy Niedźwiedzki. Droga była długa, ale udało nam się dojechać. W Libercu 
byliśmy w kompleksie rekreacyjno- wypoczynkowo- handlowym BABYLON. Na basenie było 
wiele ciekawych atrakcji, między innymi: lejek, ślizgawki, siatki, po których można było chodzić 
i z góry oglądać basen. Znajdowała się tam również jaskinia, w której była sauna, jacuzzi 
(czyt. dżakuzi) i tunele, gdzie można było popływać. 

Po wyjściu z basenu poszliśmy na ciepły posiłek do restauracji. Po obiedzie każdy mógł wy-
brać sobie deser i lody. Wszystko nam bardzo smakowało. 

Kiedy zjedliśmy ciepły posiłek, grupa wybrała się do IQ Parku. Mogliśmy tam robić wiele cie-
kawych i fascynujących doświadczeń z dziedzin fizyki, takich jak mechanika, optyka, elektryczność 
oraz akustyka. 
 

   
 

Justyna Niedźwiedzka, klasa VI b 

 

 

4 listopada odbył się w naszej szkole jesienny turniej w minipiłkę siatkową czwórek chłop-
ców. W turnieju brały udział: SP 1 Lubsko; SP 2 Lubsko; SP Jasień oraz gospodarze- SP 3 Lubsko. 
Uczniowie grali do dwóch wygranych setów systemem „Każdy z każdym”. Do końca turnieju 
decydowały się losy zwycięstwa. Ostatni- 6 mecz- z udziałem SP 3 i SP 1 wyłonił zwycięzcę całego 
turnieju. Po zaciętej rywalizacji w ostatnim, trzecim secie uczniowie SP 3 ulegli uczniom SP 1. 
Ostateczne wyniki to:  

SP 1- I miejsce 

SP 3- II miejsce 

SP Jasień- III miejsce 

SP 2- IV miejsce 

W skład naszej drużyny wchodzili: 
Mikołajczak Patryk 6 a, Dołobowski Remigiusz 6 a, Bajerski Jacek 6 a, 
Królski Dawid 6 a, Kołodziej Bartosz 6 a, Bielecki Dawid 6 b, Krawczuk Dawid 5 a, 
Paś Daniel 5 a, Korżel Radosław 5 a, Mycek Robert 5 a. 

Sędziowali: p. A. Walczak i p. J. Niedźwiedzki. 
Turniej zorganizował i przeprowadził p. J. Niedźwiedzki.  

Justyna Niedźwiedzka, klasa VI b 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka Kowalska, klasa VI b 

 

 

Redakcja składa specjalne podziękowania 
p. Izabeli Niedźwiedzkiej za pomoc 

w opracowaniu szaty graficznej i składu komputerowego gazetki 
 

Zespół  redakcyjny:  członkowie Koła Języka Polskiego 

- Przepraszam, ale zaspałem. 
- To ty nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni, kiedy śpię. 

*  *  * 
• Chodnik nagle zapadł się pode mną i do 

szkoły musiałem dojść kanałami. 
• Mama zezwoliła mi na 2 spóźnienia mie-

sięcznie. 
• Huśtawka nastrojów nie pozwoliła mi dojść 

na czas do szkoły. 
• Kiciuś sąsiadki miauczał całą noc i dopie-

ro rano zasnąłem. 
• Odezwał się we mnie leniuszek. 
• Łapiąc głęboki oddech, zakrztusiłam się 

muchą i długo dezynfekowałem przełyk. 
• Żaba wskoczyła mi do plecaka i nie 

chciała dobrowolnie wyjść. 
• Tygrys mnie gonił. 
• Prąd mnie popieścił przy robieniu tostów. 
• Skóra od pomidora usiadła mi na żołądku 

i musiałem zmusić ją do wyjścia. 

 
 

☺ jeśli będziesz walić głową o ścianę, 
w ciągu godziny spalisz 150 kalorii 

☺ najsilniejszym mięśniem w ludzkim 
ciele jest język 
☺ ludzie praworęczni żyją o 9 lat 
dłużej niż mańkuci 
☺ strusie oko jest większe niż jego 
mózg 
☺ morska rozgwiazda nie ma mózgu 

… to bardzo popularna gra, która wynaleziona została 
przez… jaskiniowców. 

Wolny czas ludzie pierwotni spędzali, rzucając dużymi 
kamieniami w mniejsze. Traktowali to jako rozrywkę. Wie-

my o tym z licznych zachowanych skalnych rysunków. 


