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Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 
 

Uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 

są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.  

Dnia 20 października 2015r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie 

uczniów klas pierwszych. Dzieci z  klas drugich uroczyście powitały w szkole 

pierwszoklasistów.  

Najważniejszym momentem uroczystości było pasowanie na ucznia dokonane 

symbolicznym ołówkiem przez Panią dyrektor Bogumiłę Moskaluk. 
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Wywiad z panią Alicją Zduń, 
wychowawczynią klasy 1a 

 

Dominika Marczenia: Jacy są tegoroczni uczniowie klasy Ia? 

Pani Alicja: Moi uczniowie to bardzo ciekawe świata dzieci. Bardzo lubią chodzić do szkoły, 

chociaż na początku roku szkolnego było niektórym trudno przyzwyczaić się do nowych 

obowiązków. 

Czy uczniowie rysują szlaczki, czy już piszą cyfry i litery? 

Pani Alicja: Szlaczki to były początki, teraz są już prawdziwymi uczniami. Piszą  już 10 liter 

i 3 cyfry. Łączą je w wyrazy i zdania. Czytają pierwsze proste teksty. 

Z czego są lepsi, z matematyki,  polskiego czy może wf-u? 

Pani Alicja: To bardzo trudno ocenić, ponieważ pierwszacy bardzo chętnie wykonują 

wszystkie działania. Na pewno najwięcej frajdy sprawiają im lekcje w-f, ale również lubią 

plastykę i technikę. Świetnie śpiewają. 

Czego życzy Pani swoim uczniom i sobie w tym roku szkolnym? 

Pani Alicja: Swoim uczniom życzę samych szkolnych sukcesów, wspaniałych przyjaźni, 

radości ze wspólnie spędzanego w szkole czasu, a wówczas i mnie będzie bardzo miło 

pracować z takimi szczęśliwymi dziećmi. 

Dominika: Dziękuję za rozmowę. 
 

Wywiad przeprowadziła Dominika Marczenia kl. 6a 

 

 

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

Wywiad z Dawidem Kaczmarkiem, 
uczniem klasy 1b 

 

Dominika: Jak podoba się Tobie w naszej szkole? 

Dawid: Jest fajnie .  

Na przerwach bawię się z kolegami, a na lekcjach uczę nowych rzeczy. 

Dominika: Które zajęcia podobają ci się najbardziej? 

Dawid: Najbardziej lubię zajęcia rewalidacyjne z panią Julią. 

Dominika: Czy sprawia Ci problem wczesne wstawanie? 

Dawid: Nie, wstaję wypoczęty. 

Dominika: Czy egzamin na ucznia był trudny? 

Dawid: Był łatwy. 

Dominika: Tęsknisz za przedszkolem i zabawą?  

Dawid: Trochę tak. Brakuje mi zabawy, ale cieszę się, że jestem już uczniem. 

Dominika: Dziękuję za rozmowę. 
 

Wywiad przeprowadziła Dominika Gaweł z kl. 6a, siostra Dawida  
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Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone 11 

listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W dniu 11 listopada 1918 roku nasza Ojczyzna, odrodzona i niezależna, 

 po 123 latach nieobecności, powróciła na polityczną mapę świata.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Akademię przygotowali  

uczniowie klas 5a i 5b 

pod opieką nauczycieli. 
 

 

 

 

 

 

 

Piękne pieśni zaśpiewał 

zespół wokalny. 
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       Sprawozdanie z apelu 
 

  

 

Dnia 10 listopada 2015r. w naszej Szkole Podstawowej nr. 6 w Zielonej Górze 

odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Około godziny 1000 cała nasza klasa wyszła z wychowawcą, panią 

Magdą Trybą, do Sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie miał odbyć się apel. Po 

wejściu do środka zaczęliśmy zajmować miejsca. Pięć minut później pan Krzysztof 

Pietraszak poprosił wszystkich o ciszę i tym samym rozpoczął  uroczystość. Na 

początku zaśpiewaliśmy hymn państwowy, zaś potem pojawili się organizatorzy  

apelu klasa – 5a.  

Uczniowie krótko przedstawili tradycję dnia 11 listopada, a następnie 

zaprezentowali dłuższe przedstawienie, jak to Polska straciła i odzyskała 

niepodległość . Inscenizacja przerywana była pieśniami patriotycznymi śpiewanymi 

przez uczniów klasy – 5b. Muzyką zajęła się pani Aneta Niedzielska, rekwizyty 

przygotowała pani Renata Marek, zdjęcia to zasługa pani Anety Adamczewskiej, 

sprzęt nagłaśniający zapewnił pan Józef. Całość wyreżyserował pan Krzysztof 

Pietraszak. Apel zakończył się wystąpieniem pani dyrektor,  

po czym udaliśmy się z wychowawcą do klasy.  

Uważam, że cała uroczystość była dobrze przygotowała i wykonana. Całość 

bardzo mi się podobało, z czego najbardziej śpiewanie pieśni. 
 

Jacek Kowalski 6a 
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KRZYŻÓWKI NIEPODLEGŁOŚCIOWE 

  1.               

2.                 

    3.             

     4.            

    5.             

     6.            

     7.            

  8.               

   9.              

   10.              

     11.            

12.                 

13.                 
1. Podczas zaborów nauczanie było……. 

2. Jedno z państw zaborczych 

3. Przymusowa nauka języka niemieckiego na 

terenach zaboru austriackiego to...... 

4. Biało – czerwona to flaga……. 

5. Wschodnie ziemie polski zagarnęła…….. 

6. Polski działacz niepodległościowy, Roman… 

7. Miesiąc, w którym obchodzimy narodowe 

święto odzyskania niepodległości 

8. Polski kompozytor, Ignacy… 

9. Wojska polskie powstałe we Włoszech. 

10. Pierwszy marszałek Polski, Józef… 

11.     Polska to nasza kochana….. 

12. 11 XI Polacy odzyskali …… i niepodległość. 

             13. Uczucie którym darzymy naszą ojczyznę. 

 

Krzyżówkę wykonały Tosia Kowala i Amelia Namyślak z kl.6a 

konsultacje p. Julia Kmiecik 

 

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

        1             

       2              

3                     

        4             

       5              

        6             

       7              

        8             

        9             

    10            

        11       

        12       

   13                  

 

1. Państwo graniczące z Polską od zachodu?  

2. Przywódca ,który wywalczył niepodległość 

dla naszego państwa? 

3. Kto walczył dla naszej ojczyzny? 

4. Styczniowe lub warszawskie?  

5. Jest symbolem naszego kraju? 

6. Dokończ: Marsz marsz .... 

7. Biało-czerwona 

8. Do jakiej Unii należymy? 

9. Coś czego nikt nam nie odbierze?  

10. Jego postać jest na godle? 

11. Inaczej medal za odwagę? 

12. Świętujemy je? 

13. .......do ojczyzny? 
Krzyżówkę wykonała Nikola Kapuścińska 6a  
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Wydarzyło się 

Udział w programie edukacyjnym  „Trzymaj formę!” 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze wzięli udział w 
podsumowaniu projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii "Trzymaj 
formę!".Podsumowanie odbyło się w czwartek 12 listopada 2015r. 
 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.  

Akcja "Trzymaj Formę!” to wspólne dzieło Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Urzędu Marszałkowskiego. Celem akcji jest edukacja 
w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywnego stylu 
życia. Projekt jest pod patronatem Elżbiety Polak, marszałek województwa.  

Podczas imprezy uczniowie tańczyli z Cheerleaders Zielona Góra, obejrzeli pokazy 
akrobatyczne i spotkali się z olimpijczykami. 

 

 

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

 

Drużyna uczniów z klas pierwszych naszej szkoły 

uczestniczyła w turnieju piłkarskim, 

 jaki został rozegrany w hali Centrum Rekreacyjno-

Sportowego w Zielonej Górze.  

O zdobycie pierwszego miejsca rywalizowało 13 drużyn z 

terenu miasta. 
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13 listopada – dzień placka ziemniaczanego 
 

Placki ziemniaczane - kto z nas ich nie lubi? 
 

Usmażone na złoty kolor, z wierzchu chrupiące, a w środku miękkie i przepyszne. 

Często goszczą na naszych stołach. Lubimy je z cukrem lub śmietaną 

Jak je zrobić wiedzą już dzieci z kółka kulinarnego, które pamiętały, że 13 listopada to święto 

placków ziemniaczanych.  

Oto przepis na smaczne i chrupiące placki ziemniaczane 

Składniki: 

kg ziemniaków  

2-3 łyżki mąki 

jajko 

sól  

pieprz  

cebula 

olej do smażenia  

sól, można też użyć przyprawy do ziemniaków. 

Ziemniaki, obrać i zetrzeć na tarce. Cebulę również zetrzeć na tarce i połączyć z ziemniakami, 

jakiem, mąką i przyprawami. Dobrze wymieszać. Smażyć z obu stron na złoty kolor. 

Mamy nadzieję, że wypróbujecie przepis w domu z rodzicami. 

Życzymy smacznego! 
 

Kółko kulinarne „Kucharz duży - kucharz mały” jest wspaniałą kulinarną przygoda dla 

młodszych dzieci w naszej szkole. Dzieci uczą się przygotowywać wiele potraw, kulturalnego 

spożywania posiłków czy nakrywania do stołu. Zajęcia odbywają się w czwartek w szkolnej 

stołówce w godzinach od 14 do 15:30.Zajęcia prowadzi pan Krystian Pawelec. 
 

przygotowała Dominika Gaweł 6a 

 

Oto kilka zdjęć z zajęć kółka „Kucharz duży - kucharz mały” 

 

fot. Krystian Pawelec 
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     Piątego listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 

Ten dzień, to okazja, by przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych 

bohaterów, książkowych i filmowych. 

 

****************************************** 
Moją ulubioną postacią z bajki jest Prosiaczek.  

Znam go z książki A. A. Milne pt. „Kubuś Puchatek”. 

Prosiaczek jest różową, nieco tchórzliwą świnką o dobrym sercu. Jest najlepszym 

przyjacielem Kubusia.  Jak to prosiaczek, ma duże, różowe uszka i ryjek w takim samym 

kolorze. Jest mały i słodki. Z okrąglutkiego brzuszka wychodzą ładne różowe łapki. 

Prosiaczek moim zdaniem jest najmilszą bajkową postacią. 
 Dominka Gaweł 6a 

 

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

Moją ulubioną postacią z bajki jest  Arielka, ponieważ jest ładna, fajna i miła. 

Ma ona czerwone długie włosy, ładną buźkę i ładny kolorowy ogon. 
                                                                                                                             Dominika Marczenia 6a 

 

 

 



 10 

 

Spotkania w ramach kampanii społecznej 

Cała Polska czyta Dzieciom 

 

W piątek 23 października 2015r. czytającym gościem była siostra Brygida ze 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. 

Książka, którą czytała siostra była poświęcona św. Janowi Pawłowi II – patronowi roku 2015. 

Książka, napisana przez Joannę Krzyżanek „Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”. 

opowiada o tym jak Karol Wojtyła był dzieckiem, dorastał, został księdzem 

 i oczywiście jak został papieżem.  

Spotkanie było okazją do przybliżenia dzieciom sylwetki tego Wielkiego Polaka. 

Na zakończenie uczniowie zaśpiewali „Barkę”, ulubiona pieśń naszego Ojca Świętego. 

 

 

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

W tym roku Międzynarodowe Święta Pluszowego Misia obchodziliśmy 

dziesiąty raz. Czytającego gościa znały wszystkie dzieci, bo gościem była 

pani Renata Hoppel – Kowalska, nauczyciel języka polskiego,  

kolekcjonerka pluszowych misiów. Uczniowie poznali historię pluszowej 

zabawki, obejrzały wspaniałą kolekcję, poznały też kilka misiów, będących 

bohaterami książek. Na zakończenie wysłuchały książki o pluszowym misiu.  

W tym roku dzieci z zainteresowaniem wysłuchały historii 

pluszowego misia, który pojawia się na stacji kolejowej Paddington w 

Londynie . Na szyi ma karteczkę: „Proszę zaopiekować się tym 

niedźwiadkiem. Dziękuję.” - książki „Miś Paddington”, Michaela Bonda.  
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Sukcesy naszych uczniów 

 

Uczennica naszej szkoły – Nikola Kapuścińska z klasy 6 a  

zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie literackim  

„Tradycje narodowe Jana Pawła II” , 

Nikola została również nagrodzona w kategorii plastycznej konkursu o 

Ojcu Świętym. Na konkurs wpłynęło blisko 200 prac,  

organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze. 

Uczennicę przygotowała pani Beata Urbaniak. 

 

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

W dniu 24 listopada pięcioro uczniów z klasy 6a, w składzie:  

Dominika Gaweł, Izabela Głuszcz, Antonella Kowala, Kacper Makarowicz,  

Dominika Marczenia wzięło udział  

w IX Turnieju Wiedzy i Umiejętności - Bieg Patrolowy  z cyklu „Rozwiń skrzydła”.  
Impreza zorganizowana została przez Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze.  

           W trakcie konkursu  uczniowie przygotowywali pracę plastyczną inspirowaną 

malarstwem Józefa Chełmońskiego oraz brali udział w biegu patrolowym.  

W tych zmaganiach nasza drużyna zajęła 4 miejsce. 

           W ramach tego turnieju odbył się również konkurs informatyczny  

„Znam zasady – jestem bezpieczny w sieci”, w którym Dominika Gaweł nie miała sobie 

równych. Nasza uczennica zajęła 1 miejsce.   
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Andrzejki klasy 4b w Barcikowicach 
 

Andrzejki, to dawny ludowy zwyczaj. Wróżono 29 listopada w wigilię Andrzejek, 

prześcigając się w pomysłach, by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycje wróżb 

przetrwały do dzisiaj. Obecnie Andrzejki są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji.  

Nasi uczniowie również chcieli sprawdzić co ich czeka.  

Klasa 4b po andrzejkowe wróżby wybrała się do Barcikowic. Lanie wosku, zabawy z wróżbami, 

konkurencje sportowe na świeżym powietrzu dostarczyły uczniom wielu miłych wrażeń. 
 

 

fot. Gabriela Bondia 

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

Trochę kultury 
Recenzja książki „Harry Potter i Insygnia Śmierci”,  w sam raz w andrzejkowy czas. 

Serię Harry’ego Pottera mam na mojej półce od kilku lat, a mimo to cały czas mnie czaruje 

pomysłowością pani Rowling. Część „Insygnia Śmierci” dostałam z okazji Dnia Dziecka. 

Książka opowiada o tytułowym Harrym Potterze, Wybrańcu, który wraz z przyjaciółmi – 

Ronem i Hermioną – postanawia porzucić ostatni rok nauki w Hogwarcie i wybrać się na 

poszukiwanie horkruksów, tworów Lorda Voldemorta, aby je zniszczyć i tym samym 

pokonać czarnoksiężnika. Podczas tej niebezpiecznej wyprawy trójka czarodziejów 

przechodzi próbę przyjaźni, odwagi i gotowości do poświęceń dla dobra magicznego świata. 

 Naprawdę polecam całą serię o Harrym; wzruszy ona nawet najbardziej mugolskie 

(niemagiczne) serce  
Dominika Gaweł 6a 

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

Adres redakcji: 

„Głos Szóstki” 

ul. Moniuszki 19 

65-407 Zielona Góra 

Dołącz do redakcji „Głosu Szóstki”! 

Wszystkich uczniów klas III – VI zainteresowanych pracą w redakcji serdecznie zapraszamy 

Zespół redakcyjny „Głosu Szóstki” 

Dominika Gaweł 6a  redaktor naczelna 

Dominika Marczenia 6a 

Nikola Kapuścińska 6a 

Antonella Kowala 6a 

Zuzanna Grzyb 5a 

Kamil Kaszubiński 5a 

Mateusz Żmudziński 5a 

Kuba Szmyt-Terentowicz 5a 

opiekunowie Aneta Adamczewska i Krzysztof Pietraszak 

zapraszamy na stronę internetową www.sp6.zgora.pl 


