
Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY… 
 
 
 
Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele naszej szkoły w łączyli się w ogólnopolską akcję 
koordynowana przez Caritas Polską pod nazwą „Rodzina Rodzinie dla Ukrainy”. Produkty 
zgromadzone w naszej szkole przekazane zostały do Caritas Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej. Z naszej diecezji wysłano 107 paczek o łącznej wadze ponad 2100 kg. 
Wysyłane paczki zawierały głównie żywność oraz nową odzież, ale także środki czystości i 
środki higieniczne. 
 

*** 
 

foto: Michał Idziak kl. IVe 
11 marca odbył się Dzień otwarty w naszej szkole. Nauczyciele i uczniowie zaprezentowali 
przyszłym uczniom i ich rodzicom naszą szkołę.  
Goście przyszli poznać szkołę i obejrzeli różne stanowiska tematyczne. Na terenie całej 
szkoły dyżurowali przedstawiciele różnych kół zainteresowań działających w szkole między 
innymi - koło „Bezpieczny Rowerzysta”, stanowisko biblioteki, języka angielskiego i 
niemieckiego, koło przyrodnicze, Szkolnego Wolontariatu, stoisko: znajdź różnice, labirynt, 
połącz punkty; stoisko sportowe (sala gimnastyczna); Królestwo Matematyki; Klub 
Wiewiórka; dział Patrona Szkoły, koło kulinarne, koło dziennikarskie i inne. 
(Maciej Blicharczyk kl. IVa) 
 

*** 

 



11 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Rozpoczął się o godzinie 8.30 w świetlicy 
klas 4-6. Wzięło w nim udział 27 osób. Wszystkie osoby recytowały piękne wiersze Juliana 
Tuwima i Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Joanny Kulmowej i Adama Mickiewicza oraz 
wielu innych słynnych autorów. Po trzech przerwach ogłoszono wyniki konkursu. Wszyscy 
byli bardzo podekscytowani i zdenerwowani oczekiwaniem. Zwycięzcami zostali: Julia 
Ambrożko z klasy 6d i Marta Rawska z 4c oraz Mateusz Dzieliński z 4c. Wyróżnienia 
otrzymali: Marta Nogal z 6d, Martyna Biel z 5e, Julia Krupczowicz z 5f i Mateusz Pędziński 
z 6b. Laureatom gratulujemy!!! 
(Nikola Pawlikowska kl 4b) 
 

*** 

 8 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Uczniowie klas I -III i IV-VI 
naszej szkoły zorganizowali niespodzianki dla swoich koleżanek. Wszystkie dziewczyny 
dostały prezenty. Niektóre klasy w ten dzień nie miały kartkówek i sprawdzianów 
(Maciej Blicharczyk IVa) 
 

*** 

 
4 marca odbyły się spotkania teatralne klas IV-VI zatytułowane „Baśniowe podróże”. Każda 
klasa przygotowała swoje przedstawienie swoje przedstawienie. Było dużo frajdy i śmiechu. 
Prezentowane postaci i ich stroje były śmieszne a czasem zwariowane. Jako pierwsza 
zaprezentowała się klasa IVa, która zebrała najwięcej braw!!! 
Nauczyciele byli dumni i zadowoleni ze swoich uczniów 
(Mariola Matyja i Julia Tymczyszyn IVa) 
 

*** 
 

3 marca w naszej szkole gościli chemicy z Torunia. Każda klasa musiała przyjść do sali 
przyrodniczej, gdzie czekali na nas chemicy. Goście przygotowali przedmioty potrzebne do 
prowadzenia doświadczeń. Pan Chemik łączył dwie substancje a w wyniku tego połączenia 
zaczął ulatniać się dym. Po kilku lekcjach wszystkie klasy czwarte poszły z nauczycielami na 
drugi pokaz chemiczny. Na sali gimnastycznej zaprezentowano nam doświadczenie z efektem 
wybuchu. To były bardzo ciekawe doświadczenia. 
(Mariola Matyja IVa) 
 

*** 
 



17 lutego odbywał się Walentynkowy Turniej Par. Konkurs zorganizowany został w ramach 
Ligi Klas Czwartych. Zwyciężyła para z klasy IVb – Kinga Jutrzenka i Kuba Kunc, miejsce 
drugie zajęli – Dominika Wybudowska i Szymon Krzysztofik z kl. IVg, Emilka Hejduk i 
Paweł Marczuk z kl. IVb wywalczyli trzecie miejsce. Zwycięzcom gratulujemy! 
(Daria Plińska kl. IVg) 
 

*** 
 

11 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z 
tej okazji uczniowie przygotowali plakaty promujące bezpieczne korzystanie z internetu, 
które rozwieszone zostały na korytarzu i gazetkach szkolnych. 
 

*** 
 

Zimowe ferie trwały od 3 do 14 lutego. Wszyscy postarali się o dobre 
oceny na półrocze a potem rozpoczął się zimowy wypoczynek.  
Śniegu niestety nie było, ale były Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Kibicowaliśmy 
Polakom i doczekaliśmy się złotych medali! Mimo, iż nie wszyscy z nas wyjeżdżali, 
wypoczęliśmy i bezpiecznie wróciliśmy do szkoły. Niedługo wakacje 
(Maciek Blicharczyk IVa) 
 

*** 
 

POWITALIŚMY NOWY ROK 2014!!! 
 

*** 
 
20 grudnia był ostatnim przedświątecznym dniem w szkole. W wielu klasach organizowane 
były wigilie i spotkania świąteczne. Kolędy, opłatek i serdeczne życzenia świąteczne i 
noworoczne wypełniły ostanie chwile szkolnego oczekiwania na Boże Narodzenie... 
Uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu odwiedzali klasy i dzielili się chlebem składając 
wszystkim życzenia świąteczne. 



 
 

* 
 
19 grudnia naszą szkołą zawładnęły aniołki! Świętowaliśmy Szkolny Dzień Anioła. 
Uczniowie ubrani w anielskie kolory – wzięli udział w przedstawieniu jasełkowym oraz 
konkursach. Anioły z IV e częstowały nas cukierkami. 

         
                                           

* 
 
17 grudnia odbył się Koncert Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Wszystko jest wtedy, kiedy 
nic dla siebie". Przed publicznością wystąpili uczniowie naszej szkoły oraz studenci 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cel koncertu był szlachetny - zbieraliśmy pieniądze na zakup 
specjalistycznego aparatu słuchowego dla swojego kolegi. 

  
foto: archiwum SP18 
 

* 
 
6 grudnia rozpoczął się w naszej szkole Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. 
Ozdoby świąteczne, pierniki, mikołajowe czapeczki i wiele innych atrakcji czekało na 
kupujących. Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznego aparatu 



słuchowego dla ucznia naszej szkoły oraz na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin 
potrzebujących pomocy. 

 foto: archiwum SP18 
 

* 
 
6 grudnia do naszej szkoły przyszedł św. Mikołaj!!! Z Mikołajem bardzo ściśle 
współpracowali przedstawiciele Samorządu Szkolnego z klas piątych i szóstych.  
Święty wraz z pomocnikami zawitał do dzieci z klas I-III a starszym uczniom rozdawał 
cukierki 
(Maciek Blicharczyk i Janek Świątek) 
 
3 grudnia – Klasa IVg, z wychowawcą p. Marcinem Pawelcem, pojechała do Krainy 
Świętego Mikołaja. Już w połowie drogi niecierpliwie czekaliśmy na koniec podróży. Gdy 
dojechaliśmy wybiegliśmy z autokaru i szukaliśmy św. Mikołaja. Znaleźliśmy chatkę, 
otworzyłam drzwi i powitały nas elfy. Święty Mikołaj zabrał nas do swojej pracowni. 
Dostaliśmy prezenty. Potem poszliśmy do „reniferów”, które karmiliśmy marchewkami  
i jabłkami. Kiedy wróciliśmy do chatki napiliśmy się herbaty i spróbowaliśmy pierników. 
Elfy zaprosiły nas do kominka. Robiliśmy bombki. Po pożegnaniu z elfami wróciliśmy  
do Zielonej Góry. 
(Kinga Jutrzenka kl. IVb) 

 
 

* 
 
W grudniu Szkolny Wolontariat prowadził w klasach zbiórkę żywności o długim terminie 
przydatności. Zebrane produkty przekazane zostaną do paczek dla dzieci z rodzin ubogich. 
(Mariola Matyja kl. IVa) 



 
 

* 
 
29 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Na tej imprezie pan Jacek 
Jatczak puszczał świetną muzykę, którą sami mogliśmy zaproponować. Wszyscy bawili się 
wesoło. Było super! 

 
 

* 
 
28 listopada odbywał się szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej. 

W klasach starszych najlepiej zaprezentowali się: 
I miejsce – Marta Nogal, Julia Ambrożko kl. 6d 
II miejsce – Zuzia Łukasiewicz kl. 4g 
III miejsce – Natasza Kalemba, Estera Trzcińska kl. 5a 
wyróżnienie – Agata Rawska kl.5c, Marta Rawska kl. 4c 
wyróżnienie – Dawid Ekstowicz kl. 4f 
wyróżnienie – Maja Sypniewska kl. 4d 
Laureatom i uczestnikom gratulujemy 
 

* 
 
27 listopada odbyły się rozgrywki w „dwa ognie”. Były to drugie już zawody w ramach Ligi 
Klas Czwartych. Tym razem zwyciężyła klasa IVg, miejsce drugie zajęła klasa IVb, trzecie – 
klasa IVd. Już w styczniu 2014 roku odbędzie się kolejny etap międzyklasowej rywalizacji. 
(Daria Pilńska kl. IVg) 



 
 

* 
 
26 listopada 
W klasie IV a odbyła się impreza andrzejkowa. Bawiliśmy się świetnie. Nasz wychowawca 
pan Łukasz Kamiński i niektórzy uczniowie przygotowali wróżby. Była też muzyka, słodki 
poczęstunek oraz pełno śmiechu. Chcielibyśmy, żeby ten wieczór kiedyś się powtórzył 
(Maciek Blicharczyk IVa) 

 foto: Mariola Matyja 
 

* 
 
6 listopada nastąpiło otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego wybudowanego przy naszej 
szkole. W uroczystości wzięli udział zaproszeni gości – przedstawiciele władz województwa, 
naszego miasta, Policji, Straży Pożarnej i wielu innych. Pomimo zimna i padającego deszczu, 
udało się przeciąć symboliczną wstęgę i oficjalnie otworzyć „miasteczko” dla wszystkich 
zainteresowanych. Uczniów naszej szkoły reprezentowali czwartoklasiści. 

 foto: archiwum SP18 
Teraz czekamy na wiosnę, by wyciągnąć rowery i wypróbować nowe trasy! 
 



* 
 
Uroczystość Wszystkich Świętych 

1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych.  
Tego dnia pamiętaliśmy  
o zmarłych uczniach, nauczycielach i pracownikach naszej szkoły… 
 

* 
 
„Noc w szkole” - 25 na 26 października – spędziła klasa IV b. Impreza rozpoczęła się  
o godz. 18.00. Zorganizowaliśmy konkursy sportowe dla uczniów i rodziców.  
Zadbaliśmy też o napoje i przekąski. O godz. 20.00 pożegnaliśmy się z rodzicami, 
przebraliśmy się i poszliśmy na kolację do pizzerii.  
Po powrocie do szkoły rozłożyliśmy materace i śpiwory w sali gimnastycznej. 
Zorganizowaliśmy dyskotekę i konkurs „Mam talent”. Później przebraliśmy się w pidżamy, 
umyliśmy zęby i oglądaliśmy film pt. „Shrek Forever”.  
Rano nasz wychowawca – pan Marcin Pawelec obudził dwie osoby, aby poszły z nim  
po drożdżówki. Później obudzeni zostali wszyscy.  
Rodzice odebrali nas o godz. 9.00. Bardzo chcielibyśmy powtórzyć ten wieczór. 
(Nikola Pawlikowska i Michał Fórmaniak kl. IVb) 
 

* 
 
22 października uczniowie klas IV-VI wzięli udział w przedstawieniu pt. „Ania z Zielonego 
Wzgórza”. W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego wystąpili aktorzy Wrocławskiego Teatru 
Edukacji ARTENES. 
  

 
 

* 
 
15 października rozpoczęły się rozgrywki Ligi Klas Czwartych. Przedstawiciele klas 
czwartych rywalizowali w wyścigach rzędów. Niebawem kolejne zawody 



 foto: Michał Idziak 
 

* 
 
14 października 
 

Dzisiaj świętują nasi Nauczyciele i Wychowawcy 
– wszystkim życzymy sukcesów osobistych i zawodowych 
oraz 
zadowolenia z uczniów i wykonywanej pracy!!! 
 

* 
 
4 października 
Po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowany został Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Uczniowie walczyli o trofeum w trzech kategoriach wiekowych – klasy IV, V i VI, w 
grupach: dziewczęta i chłopcy. Biegi odbywały na boisku szkolnym, na trasie wyznaczonej 
przez organizatorów – czyli naszych nauczycieli wychowania fizycznego. Zawody cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami i 
dyplomami. Każdy z uczestników otrzymał szóstkę z wf-u oraz dziesięć punktów z 
zachowania. 

  Foto: Michał Idziak 
 

* 
 



 4 października na lekcji czwartej przeprowadzona została w 
naszej szkole próbna ewakuacja uczniów oraz pracowników. Na sygnał dzwonka 
opuściliśmy szkołę i zebraliśmy się na boisku szkolnym. Wychowawcy oraz pozostali 
nauczyciele odpowiedzialni za uczniów złożyli meldunek o liczebności uczniów w 
poszczególnych klasach.  
Po powrocie do szkoły uczniowie zostali poinformowani o znaczeniu i konieczności takich 
ćwiczeń – to dla naszego bezpieczeństwa. 
 

* 
 
8 października przedstawiciele Szkolnego Wolontariatu w ramach akcji „Pola Nadziei” 
zasadzili cebulki obok naszej szkoły. Teraz poczekamy do wiosny, aby zobaczyć efekt 
 

 
Foto: Szkolny Wolontariat 

 
* 

 
2 października 
Międzynarodowy Dzień bez 
Przemocy 

 



Obchody Dnia bez Przemocy ustanowiono w 2006 roku w celu szerzenia idei życia 
bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości 
społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację. 
Uczniowie naszej szkoły na znak poparcia dla działań wyrażających brak przemocy wśród 
ludzi ubrali się tego dnia na zielono! 
 

* 
 
1 października rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Pola Nadziei”. 

  
Żonkile – międzynarodowy symbol nadziei – przypomina o ludziach cierpiących, 
oczekujących naszej pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. 
Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny już włączyli się do tej akcji. W szkole 
przeprowadzona została zbiórka pieniędzy, za które zakupiono 400 cebulek kwiatów. 
 

* 
 
27 września 

 Z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbyła się  
pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka!  
Organizatorem imprezy dla klas IV-VI był Samorząd Szkoły.  
Bardzo głośno grała nam muzyka i było bardzo wesoło. Niektórzy z uczestników 
organizowali bitwy taneczne a towarzyszyły nam kolorowe reflektory i mgła. Było zabawnie, 
zwłaszcza wtedy, gdy nasi opiekunowie namawiali, by dziewczyny zapraszały do tańca 
chłopców. Było radośnie! 
(Kinga Jutrzenka kl. IVb) 
 

* 
 
18 września 
Klasy IVa i IVe wyjechały na wycieczkę do niemieckiego Cottbus. Był to dziesiąty już 
wyjazd uczniów naszej szkoły w ramach międzynarodowego projektu „Zdrowe ząbki -
piękny uśmiech”. Odwiedziliśmy ZOO, oglądaliśmy zwierzęta a największą atrakcją była 
impreza związana z dbaniem o zęby – kabina czystych zębów, gry i zabawy oraz dużo 
bezcukrowych cukierków. Spotkanie zorganizowane zostało przez Brandenburską Izbę 
Stomatologiczną z Cottbus. Opiekunkami naszej grupy były panie: Katarzyna Wojciszewska i 
Lidia Holli-Jakuszak. Było super! 
(Maciej Blicharczyk kl. IVa) 



 
* 

 
15 września 
Ważny dzień dla Kibiców drużyny żużlowej Stelmet Falubaz Zielona Góra - których nie 
brakuje wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 
Zielonogórska drużyna po raz siódmy zdobyła Drużynowe Mistrzostwo Polski!!! 
Gratulujemy i czekamy na kolejny wspaniały sezon! 

 
 

* 
 
2 września 2013 r. 
 

W nowym roku szkolnym życzymy sukcesów oraz osiągnieć naukowych i osobistych! 
- całkiem nowa Redakcja Gazetki – wydanie internetowe – Uczniowie kl. IV 


