
Szkoła Podstawowa nr 6 

w Zielonej Górze 

 

 

Głos Szóstki 

 

 

 
 

 

 

 

 

maj/czerwiec 2015r. 
 

 

 



V Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

„Katarynka” 

Przeboje z repertuaru Urszuli Sipińskiej 
 

 

 

W dniu 13 maja 2015r. po raz piąty Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze  

zorganizowała Międzyszkolnym Konkursie Piosenki „Katarynka 

W tym roku uczniowie zielonogórskich szkół podstawowych  

śpiewali piosenki z repertuaru Urszuli Sipińskiej.  

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem 

Pani Wiolety Haręźlak Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

 

Wykonawców ze szkół podstawowych PSP 7, SP 8, SP11, SP15, Zespołu Edukacyjnego nr 1, SP18, 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze - Przylepie,  

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze - Ochli i SP 6 - organizatora konkursu,  

oceniała komisja konkursowa: 

Pani Kinga Krutulska - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  

"Dom Harcerza"; 

Pani Alicja Roszkowska - Cieślińska - muzyk, 

Zielonogórski Ośrodek Kultury; 

Pani Wiktoria Szydłowska- wokalistka, absolwentka Instytutu Muzyki Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, 

 



 
 

 

 

W kategorii solista 

I miejsce otrzymała Zofia Migacz  

uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 

za wykonanie utworu "Śpiewam i gram". 

 

II miejsce Natasza Kalemba 

ze Szkoły Podstawowej nr 18 

za piosenkę "Trochę żal szalonych lat". 

 

III miejsce zajęła Maja Pawelec 

uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 

za utwór "Chłopak z drewna". 
 

wyróżnienia 

Maja Olczyk 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 

Emilia Fularz Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie 

Amelia Mroczkowska - Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Ochli 

Iga Romak - Zespół Edukacyjny nr 1 

Natalia Andrzejczak - Szkoła Podstawowa nr 8 

 

W kategorii zespół 

I miejsce wyśpiewał duet 

Dagmara Cegłowska i Julia Kułaga  

ze Szkoły Podstawowej nr 15 

za piosenkę „Przystanek mej młodości”. 

 

II miejsce zespół wokalny „Echo"  

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 

Dziewczęta wykonały utwór "Świat 60-tych lat" 

 

III miejsce zespół wokalny z Zespołu Edukacyjnego nr 1 

za wykonanie wiązanki przebojów Urszuli Sipińskiej. 

Wyróżnienie 

dla zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 6 

za piosenkę "Życie na walizkach\\'. 

Gratulujemy! 

Najbardziej nas cieszy sukces Mai! :)  
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  DOBRY ŚLAD CZŁOWIEKA 
 

Pod taką nazwą zrealizowaliśmy projekt wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkoły 

podstawowej nr 6 i dzieci z grup pastoralnych parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.  

Pierwszym etapem projektu i przygotowaniem do wycieczki będą warsztaty tematyczne: 

ikonopisarskie, muzyczne, historyczne, przyrodnicze i z architektury sakralnej. Poprzez 

wspólne przygotowania warsztatowe uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności i 

pozostawić po sobie dobry ślad. Dziewczynki zadedykowały dla swoich mam koncert z okazji 

Dnia Matki pt.: „Dla Mamy niebieskiej ziemskiej”. Inni uczniowie własnoręcznie wykonali 

dla swoich rodzin ikony o różnej tematyce. Inni podarowali ikony dla osób, które pomogły 

nam zorganizować to przedsięwzięcie.  

Kulminacyjnym momentem był wyjazd do Wrocławia i Trzebnicy. Uczniowie zetknęli 

się z miejscami o wysokich walorach kulturalnych, historycznych i turystycznych 

stanowiących nasze dziedzictwo narodowe. Dzieci mogły zetknąć się bezpośrednio ze 

śladami kultury minionych pokoleń poznanymi wcześniej na warsztatach.  

Jesteśmy wdzięczni Urzędowi Miasta Zielona Góra, Parafialnemu Zespołowi Caritas 

Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze za dofinansowanie a Dyrektorowi Muzeum 

Narodowego „Panorama Racławicka” we Wrocławiu za serdeczne przyjęcie. Dziękujemy też 

wszystkim innym osobom i instytucjom za życzliwą pomoc.  

Nazwa projektu niech będzie zachętą do dalszej pracy nad sobą i rozwijania talentów, 

aby zostawić po sobie dobry ślad człowieka.  

Mamy nadzieję, że piękno i historyczna wymowa odwiedzanych miejsc uwrażliwiły 

naszych wychowanków na piękno i zachęciły do pracy nad sobą; swoim charakterem i 

talentami, co zwiększy możliwość ich rozwoju osobistego poprzez współpracę w grupie oraz 

szkolne i pozaszkolne formy aktywności. Cenne było też ukazanie uczniom postawy Księżnej 

św. Jadwigi Śląskiej.  
 

Ks. Arkadiusz Cygański  

koordynator projektu 
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Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 

W dniu 23 maja 2015 r. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 

zorganizowała  na terenie szkoły Piknik Rodzinny. Jego celem była integracja społeczności szkolnej i 

dobra zabawa, która miała promować  aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi.  

Ucieszyło nas to, że przybyli na niego nie tylko uczniowie naszej szkoły, także  przyszli adepci 

„szóstki”.  Z  pewnością była to szansa na  zawierania nowych znajomości  i  zapoznanie się z 

klimatem szkoły. Impreza obfitowała w wiele atrakcji, m. in. malowanie buziek, zaplatanie 

kolorowych warkoczyków, konkursy sportowe i rekreacyjne, konkursy promocyjne, warsztaty 

plastyczne, itp. Był to czas wspólnej zabawy oraz nauki. Dzięki uprzejmości Zastępcy Komendanta 

Miejskiego PSP w Zielonej Górze dzieci i ich rodzice  mogli  dowiedzieć się więcej  i przyjrzeć z 

bliska pracy strażaka, zapoznać się ze sprzętem jaki jest  wykorzystywany w akcjach gaśniczych. 

Sztab Ratownictwa Zielona Góra przyjechał do nas swoją karetką z ratownikami, którzy uczyli nas jak 

udzielać pierwszej pomocy, okazało się, że jeszcze wiele musimy  w tej materii uzupełnić. Mogliśmy 

też bezpośrednio zobaczyć jak pracują ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy uczestnikowi  

wypadku, który wydarzył się przed naszą szkołą. Tak się w życiu splata nauka z praktyką. Krótko po 

tym jak opuścili nas strażacy na terenie szkoły pojawiły się policyjne motory, a to za sprawą Zastępcy 

Komendanta Wydziału Ruchu Drogowego KM w Zielonej Górze, na których przybyli do nas 

policjanci. Dzieci miały mnóstwo pytań, a policjanci mnóstwo zadań dla nich. Konkurs wiedzy o 

bezpieczeństwie w ruchu drogowym był dobrym momentem, aby wszyscy przypomnieli sobie jak 

należy się bezpiecznie poruszać .  Oprócz funkcjonariuszy na motorach pojawili się również policjanci 

do zadań specjalnych,  którzy oznakowali nasze rowery. Okazało się, że mieli ręce pełne pracy. 

Wszyscy chętnie skorzystali z okazji, aby zabezpieczyć swoje dwukołowe pojazdy.  

Warto jeszcze wspomnieć o warsztacie plastycznym, który prowadziła nauczycielka świetlicy Pani 

Beata Urbaniak, w którym  każdy chętny mógł samodzielnie przygotować piękne magnesy dla mamy 

lub taty.  Nie ukrywajmy, że bardzo dużym powodzeniem ciszyły się konkursy, w których można było 

wygrać różne ciekawe nagrody oraz drobne upominki. Było to możliwe dzięki naszym sponsorom, 

którzy je dla nas ufundowali (p. Adriana Sieńkowska-Bubble Me, Pijalnia Czekolady Heban, Chłop-

Dog, Cinema City, Regionalne Centrum Krwiodastwa, Hotel Qubus, MZK, Nestle, Śnieżka, Poczta 

Polska  i wiele, wiele innych osób), za co przy okazji im bardzo dziękujemy. 

Podczas tak bogatej oferty nie mogło również zabraknąć strawy dla ciała. Nasze mamy przygotowały 

przepyszne ciasta, swojskie jadło (chleb ze smalcem i ogóreczkiem) i jak przystało na piknik, musiała 

być  kiełbasa i kaszanka z grilla. 

Wyglądało na to, że nikt nie miał czasu na nudę i wszyscy dobrze się bawili i już nie możemy się 

doczekać co wydarzy się na naszym pikniku za rok  

Małgorzata Ambroży 

przewodnicząca Rady Rodziców 
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Piknik rodzinny – fotorelacja 

 

 

 zdjęcia Piotr Urbaniak 
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O mojej mamie 
Mama to osoba, która zawsze jest ze mną. Razem ze swoimi pociechami śmieje się, smuci,  

a czasem poucza. Zawsze mogę na nią liczyć, porozmawiać, przytulić. Kiedy się czymś 

martwię, mama też się martwi i stara się pomóc. Wiem, że mamusia się o mnie troszczy,  

bo tak bardzo mnie kocha. Kiedy jestem szczęśliwa, mama też jest szczęśliwa. 

Moja mama ma na imię Katarzyna. Bardzo ją kocham. Mamusia robi pyszne ciasta, 

ciasteczka i inne wypieki. Jednak najpyszniejsze moim zdaniem są rogaliki z marmoladą,  

to mamy specjał . Uwielbiam spędzać z moją mamą czas. Razem gramy w różne gry. 

Każdego dnia, oprócz niedzieli, oczekuję jej i nie mogę się doczekać,  

aż usłyszę jej kochany głos.  

Dominika  5a 
 

Kocham swoją mamę za to, że jest: kochana, miła, radosna, wesoła. Lubię z nią spędzać czas. 

Kacper 3a 
 

Moja mama jest piękna, troskliwa, pomysłowa, pracowita, wesoła. Bardzo ją kocham.  

Anita Hołowińska 3b 
 

Kocham swoją mamę! 

Bo jest przy mnie cały czas. Gdy jestem smutny, to przytuli mnie. 

Alan 3b  
 

Kocham mamę, bo jest miła. Moja mama jest cierpliwa.  

Kiedy jestem w szkole mama robi porządki. Gdy jestem chory to mama jest troskliwa. 

Kaziu B. 3b 
 

Mamo, Mamo cóż Ci dam tylko jedno serce mam,  

a w tym sercu róży kwiat mamo, mamo żyj 100 lat. 

Daria Szmidt 6a 
 

Mama to… osoba dzięki której jestem na tym świecie, to osoba najukochańsza na świecie do 

której zawsze mogę przyjść, gdy mam problem. Jest koło mnie najważniejsza i wiem, że 

zawsze mi pomoże. 

Marika Niewiedział 6b 
 

Kocham Cię mamo, bo poświęcasz mi dużo czasu pomagasz mi w lekcjach.  

Robisz pyszne obiady, jesteś miła, wymyślasz fajne zabawy. 

Seweryn 3b 
 

Kocham moją mamę bo jest kochana, miła, piękna, cierpliwa i pracowita.  

Bardzo, pomysłowa, troskliwa, radosna, robi bardzo dobre obiady. 

Klaudia 3b 
 

Mama to najukochańsza osoba na świecie, która wspiera nas w każdej chwili i gdy się z nią 

pokłócimy to i tak będziemy ją kochać. 

Aleksandra Dąbrowska 6b 
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Mama to najbliższa mi osoba, która zawsze kocha swoje dziecko. 

Mama to najlepsza osoba, którą mamy bo to ona nas urodziła, dała nam najmilszy dar. 
Karolina Stalka 6b 
 

Mama, to najlepsza kobieta na świecie, która się o nas troszczy. 
Karolina Łojewska 4c 
 

Mama jest bardzo kochana i bardzo nas kocha za wszystko.  
Oliwia Myczko 4c 
 

Moja mama nazywa się Elżbieta. Bardzo lubię  z nią rozmawiać  

i spędzać czas kreatywnie jak i też po prostu być przy niej. 

Robi bardzo dobre obiady najbardziej lubię ryż z kurczakiem.  
Rafał 5a 

 
 

...i o Tacie też  
 
Z okazji święta Mamy i Taty życzę wszystkim mamom i tatom zdrowia, szczęścia, 

pieniędzy, pomyślności. 

Iza 5a 

 

Mój tata ma na imię Tomasz. Tatuś często pomaga mi w lekcjach oraz w nauce.  

Razem z tatą gramy na komputerze, gramy w piłkę i wygłupiamy się.  

 Z tatą nigdy się nie nudzę, nawet w deszczowe i chłodne dni.  

Tata interesuje się kawą. Ma mnóstwo ekspresów do kawy i innych przedmiotów, 

takich jak np. spieniacz do mleka. Kiedy otwiera paczkę kawy i pyta się mnie, co 

czuję, odpowiadam „Ee…Kawę?”, a tata kręci głową i zaczyna wymieniać różne 

aromaty i zapachy. Z tatą zawsze jest zabawa!  
 

Dominika 5a 
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Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej 
 
 

 
 

Z okazji Dnia Dziecka przeprowadzono Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej.  

Reprezentacja klasy to 4 chłopców i 1 dziewczynka. 

W trakcie rozgrywek uczniowie również piknikowali na szkolnej trawce. 

 
 

Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco: 

I msc. klasa 6b 

II msc. klasa 4b 

III msc. klasa 6a 

IV msc. klasa 5a 

V msc. klasa 4c 

VI msc. klasa 4a 

 

W trakcie meczów można było poprosić o pomoc wychowawców klas.  

Oczywiście niektóre klasy skorzystały z pomocy. 
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Szkoła Podstawowa nr 6 – teatralnie i wokalnie 
 

W piątek - 12 czerwca 2015r. w sali Hydro(za)gadka 

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 

nasi uczniowie zaprezentowali się artystycznie. 

Wystąpiły grupy teatralne: teatr uczniów „Baju Baj” 

i teatr rodziców „Bez nazwy”, zaśpiewał zespół wokalny. 

Gościem specjalnym była pani podkomisarz Aneta Atłachowicz 

z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze,  

która wręczyła naszym uczniom nagrody za udział w konkursie  

„Jestem widoczny-jestem bezpieczny”. 
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Wyróżnienie dla  grupy teatralnej Baju Baj 

W dniu 5 maja 2015r. nasz szkolny zespół teatralny Baju Baj zaprezentował przedstawienie 

"Sklepik z marzeniami" w XXII Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Teatralnej "O Złote Pióro 

Koszałka Opałka" i zdobył WYRÓŻNIENIE!!! 

Serdecznie gratulujemy! 

 

***************************************************** 

Nagroda w XXI Konkursie Plastycznym 

"Dbam o Piękno Mego Domu - Ziemi" 

 

W dniu 29.05.br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w sali witrażowej 

uczennica naszej szkoły - Kamila Kowalska z klasy II a otrzymała 

nagrodę w XXI Konkursie Plastycznym "Dbam o Piękno Mego Domu 

- Ziemi" - "Woda jako Dar Życia". Na konkurs wpłynęło ponad 500 

prac z całego województwa. Jury nagrodziło 35 prac. Wśród 

nagrodzonych znalazła się praca Kamili Kowalskiej. Pracę tę można 

obejrzeć na wystawie w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Do konkursu 

uczennicę przygotowała pani Beata Urbaniak.  

*************************************************** 

Podsumowanie konkursów   

 

Na uroczystym apelu 19 czerwca 2015r., 

dyrektor szkoły pani Bogumiła Moskaluk wręczyła nagrody 

uczniom - laureatom konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 
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Dokąd na wakacje?  Polecam Karpacz! 
Takie są moje wspomnienia z ubiegłorocznych wakacji. 

 

Wakacyjne wspomnienia z Karpacza 
  

            Wyruszaliśmy z Zielonej Góry bardzo wcześnie. W samochodzie miałam słuchawki 

więc trochę pospałam  Z kuzynkami i ich rodzicami z Nowogrodu Bobrzańskiego 

umówiliśmy się w małej miejscowości, której nazwy nie pamiętam, a stamtąd mieliśmy 

wyruszać razem, samochód za samochodem, do Karpacza. 

            Wujek i tata długo spierali się jaka droga będzie najlepsza, choć zaplanowaliśmy ją 

już wcześniej. Po długiej dyskusji ruszyliśmy. 

            Kiedy już zobaczyliśmy tabliczkę „Karpacz” zaczęło padać. Byłam ubrana dość 

nietypowo: w koszulkę na krótki rękaw, sweter, legginsy i trampki. Wiem, wiem, trampki nie 

były dość trafnym wyborem w góry, ale niedługo po przyjeździe się o tym przekonam… ;-) 

            W kiosku zakupiliśmy jednorazowe płaszcze przeciwdeszczowe. Nie byliśmy zbyt 

zadowoleni; wyglądaliśmy jak krasnoludki! Rozpoczęła się nasza wędrówka. 

            Odwiedziliśmy świątynię Wang, popstrykaliśmy zdjęcia i wyruszaliśmy na Śnieżkę. 

Nie dość, że pogoda nie sprzyjała, do tego pod stopą wyczuwałam wszystkie kamyczki; 

wszystko przez złe buty. 

            Nie udało nam się dojść nawet do połowy Śnieżki, a trzeba było jeszcze jakoś zejść. 

Jedna z kuzynek miała astmę, a większość osób nie miała już siły, więc zostaliśmy zmuszeni 

do powrotu. 

            Wykończeni wstąpiliśmy do małej knajpki, gdzie pożywiliśmy się, napiliśmy ciepłej 

herbaty (brat oczywiście wolał czekoladę! ;-)), a po wypoczynku i gruntownej poprawie 

pogody, zdecydowaliśmy się na zjazd letnim torem saneczkowym na górze Kolorowej. 

            Mama trochę się martwiła, ale po wielu prośbach, wsiadłam do saneczek wraz z 

kuzynką i ruszyłyśmy! Zaliczyłam jeszcze jeden kurs, tak bardzo mi się podobało! A po tym 

wszystkim każdy zjadł pyszne lody. 

            Około godziny osiemnastej wyjechaliśmy z Karpacza. Niestety w drodze powrotnej 

samochód wujka zaczął szwankować. Zatrzymaliśmy się na chwilę na poboczu, a gdy 

wszystko było już w porządku, pojechaliśmy dalej. 

            Wróciliśmy bardzo późno, około północy. Migusiem wskoczyliśmy do łóżek i 

poszliśmy spać. 

            Dzisiaj się śmiejemy z naszego „szczęścia” do pogody  

(dzień wcześniej w Karpaczu było 30 stopni Celsjusza!), ale wtedy nie byliśmy tak 

szczęśliwi… Mimo tego uważam, że wyjazd był bardzo udany, wspominam go bardzo miło 

Dominika Gaweł 5a 

 
na zdjęciu świątynia Wang w Karpaczu – źródło http://www.panoramio.com 
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Krzyżówka wakacyjna 

  1.             
     2.          
   3.            
     4.          
    5.           
      6.         

7.               
 

1. Miesiąc w którym kończy się rok szkolny to....? 

2. W Polsce mamy Morze...? 

3. Piękne miasto na południu Polski, które warto odwiedzić podczas wakacje 

4. Spędzamy tam miło czas pod namiotem? 

5. Wyjeżdżamy na nią nie tylko latem? 

6. Jedno z najładniejszych na Ziemi Lubuskiej jest w Łagowie?  

7. Wypoczynek latem z dala od domu z wychowawcami? 
przygotowała Nikola Kapuścińska 5a 

 

*********************************** 

 
 

Z okazji nadchodzących wakacji  

życzymy pięknej pogody, wypoczynku,  

wspaniałych przygód  i wspomnień,  

które pierwszego września przyniesiecie cali i zdrowi. 
zespół redakcyjny 

*********************************** 
Adres redakcji: 
„Głos Szóstki” 

ul. Moniuszki 19 

65-407 Zielona Góra 
 

Zespół redakcyjny: 

Dominika Gaweł 5a  - redaktor naczelna 

Dominika Marczenia 5a 

Nikola Kapuścińska 5a 

Antonella Kowala 5a 

Iza Głuszcz 5a 

Rafał Cipior 5a 

opiekun Aneta Adamczewska 

Dołącz do redakcji „Głosu Szóstki”! 
Wszystkich uczniów klas III – VI zainteresowanych pracą w redakcji serdecznie zapraszamy w nowym roku szkolnym!  


