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Jak minęły ferie zimowe ? 

     Moje ferie spędziłam w domu, jedynie wyjeżdżałam do koleżanek na  

kilka dni.  

     Na początku ferii pojechałam do mojej koleżanki Oli, z którą chodzę 

do klasy. Byłam u niej trzy dni. Było super! Poszłyśmy któregoś dnia  na sanki. 

Ola mieszka na wiosce, więc są tam bardzo ładne krajobrazy zimowe i letnie.  

Poszłyśmy zjeżdżać na sankach i deskach. miałyśmy u niej również dużo innych zajęć 

np. oglądałyśmy filmy, bawiłyśmy się w chowanego itp. Po super spędzonych trzech 

dniach wróciłam do domu. W domu nie robiłam nic specjalnego, poza tym, że czasem 

spotykałam się z rodziną i znajomymi. 

      W drugim tygodniu ferii pojechałam do mojej koleżanki Mai. 

 Byłam tam też przez trzy dni. Bawiłyśmy się tam również bardzo fajnie. 

Wychodziłyśmy codziennie na dwór i bawiłyśmy z Mileną i jej młodszą siostrą 

Martyną. Po kilku dniach spędzonych na ciągłej zabawie wróciłam do domu, gdzie 

następnego dnia przyjechała do mnie moja ciocia z Bydgoszczy. 

Była u nas dwa dni i wróciła do domu. Było bardzo fajnie jak chodziliśmy na deptak, 

by zwiedzać Zieloną Górę. 

     Moje ferie były moim zdaniem bardzo ciekawe i wesołe.  

Mam nadzieje, że za rok również takie będą.  

Karolina Wiśniewska 5b 

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

W czasie ferii padał śnieg, co bardzo mnie ucieszyło. Oczywiście, jako 

miłośniczka białego puchu, zamierzyłam to wykorzystać. 

Wybrałam się na sanki, a po męczącej wyprawie napiłam się ciepłej herbaty  

w rodzinnym gronie. Złożyłam wizytę u babci, gdzie nie zabrakło zimowych spacerów 

po patyki do stroików, które babcia robi własnoręcznie.  

W ciągu tych dwóch tygodni wypadły także moje urodziny. Razem z rodziną z 

tej okazji byłam w pizzerii i w kręgielni. 

To był wspaniały, zimowy czas, chociaż w ostatnim tygodniu zabrakło śniegu 

do zimowych szaleństw… 

Dominika Gaweł 6a 
******************************************************** 

Moje ferie były bardzo ciekawe teraz o nich opowiem. 

    Na ferie byłem przez siedem dni we Włoszech z moim tatą, bratem i znajomymi z 

Nowej Soli. Było czasami zimno a czasami ciepło. Jeździłem tam wraz z bratem i tatą 

na snowboardzie, a koledzy jeździli na nartach. Chodziliśmy tam też do restauracji 

gdzie była pizza i spaghetti. Na ostatni dzień poszliśmy do restauracji Bellavista.  

Gdy wróciłem, parę dni później przyjechała do mnie ciocia.  

Na weekend pojechałem do Warszawy gdzie byłem w teatrze i na jedzeniu sąsiadów z 

wschodu. Gdy wróciłem znowu niespodzianka bo przyjechała ciocia z Londynu, była 

u nas przez pięć dni. W piątek gdy już kończyły się ferie wszystko wróciło do normy 

nawet wstawanie o siódmej do szkoły.                       

     Myślę że moje ferie były udane i bardzo ciekawe. 

                             Marcel Piejko 5b 
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Zima – za co ją lubimy? 

 

Zima kojarzy mi się z śniegiem, bałwanami, sankami  i bitwą na śnieżki. 

 Na dworze jest zimno i biało, wszystko jest mokre i jest wiele błota.  

Ludzie chodzą w ciepłych szalikach.  

Kojarzy mi się też z leniuchowaniem, gdy są ferie  i nikomu nie chce się 

wychodzić z domu.  

Zima jest bardzo piękną porą roku, wszystko wygląda tak pięknie, lubię zimę. 

 

Angelika Kowalska 5b 
******************************************************** 

 

Zima kojarzy mi się z śniegiem, robieniem bałwana, rzucaniem się 

śnieżkami. W nocy czasami bywa zimno a czasami ciepło. Gdy wychodziłem na 

dwór,  to szedłem po kolegę Kamila i bawiliśmy się…  

Rano gdy wstawałem czekał na mnie komputer.  

 

Hubert Ponicki 5b 

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

 

Zima, zimno , mokro . Śnieg i deszcz na zmianę spadają nam z nieba. 

Ale zima, to też święta i Mikołaj. Zima kojarzy mi się z wesołymi dziećmi, 

białymi bałwanami, zimnymi śnieżkami. Z kurtką, szalikiem, czapką i gorącą 

herbatką . Zima, choć zimna i mroźna, daje nam śmiechu wiele,  ozdabia nam 

drzewa śnieżkami. Sprawia, że wychodzimy na sanki z kolegami i koleżankami. 

Bałwan już ulepiony, uśmiech i marchew ma przylepiony. Już wszystko topi się 

wszystko w około. Zima opuszcza nas i wiosna przychodzi w wesoło. 

 

 Maja Pawelec 5b 
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Bal karnawałowy uczniów klas I-III 

 

Dnia 5 lutego uczniowie klas I-III bawili się na balu. 

Jak na bal karnawałowy przystało, tańczyli rycerze, księżniczki, kowboje, 

wróżki, muszkieterowie...i wiele innych bajkowych postaci. 

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

Dwa dni wcześniej na balu karnawałowym 

bawili się uczniowie klas 4-6. 

Na zdjęciu król i królowa balu 

czyli Kacper i Dominika. 

Wspólna zabawa przyniosła wiele radości  

naszym uczniom. 
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Tłusty czwartek 
 

 
 

Uczniowie klas 5 i 6 sprzedawali pączki, faworki 

i inne wspaniałe wypieki, wspierając akcję charytatywną „Pączek dla Afryki”. 

Po raz kolejny dziękujemy Wam i Waszym Rodzinom 

za zaangażowanie w tę piękną akcję. 

 

Działanie „Pączek dla Afryki” zorganizował Samorząd Uczniowski, 

w akcji bierzemy udział od trzech lat. 
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Walentynki 

Dzień świętego Walentego  

To dzień dobry dla każdego!  

W tym dniu wszyscy to wyznają,  

Że chcą kochać i kochają!  

W kosmicznym tempie,  

lecz w ziemskim stanie  

serdeczną walentynkę przesyłam Ci kochanie!  

Dużo pisać by się chciało, ale czasu bardzo mało.  

Piszę zatem, węzłowato: Kocham Ciebie - co ty na to?! 
na podstawie internetu  

Wojciech Bącała 5a i Natalia Rojewska 5a 

 

********************************** 
Z okazji dnia św. Walentego 

uczniowie działający Szkolnym  Kole Caritas pod opieką ks. Marcina Bobowicza 

przygotowali akcję "ZAKOCHANI - CHORYM" 

Sprzedawano kwiaty, serduszka, balony, lizaki, babeczki 

na rzecz Domu Opieki. 
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Kącik gwiazd 
 

Bars And Melody 
 

to duet, w skład którego wchodzą Leondre Devires (15l.),  

który odpowiedzialny jest za części rapu, oraz Charlie Lenehan (17l.),  

który jest głosem głównym. Chłopcy poznali się przez facebooka, 

stworzyli duet. Leo był prześladowany jak był młodszy i dlatego zaczął 

pisać swoje teksty. Bars and Melody otrzymali Golden Buzzer Simona 

Cowela podczas castingów do British Got Talent,  

gdzie ostatecznie zajęli 3 miejsce.  
 

 
zdjęcie http://3.bp.blogspot.com 

W marcu, po raz drugi wystąpią w Polsce podczas Young Stars Show.  

 

przygotowała Dominika Marczenia 6a 

źródło internet 
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Dnia 9 lutego 2016r. teatr rodziców "Bez nazwy" 

zaprezentował uczniom klas pierwszych oraz ich rodzicom 

przedstawienie pt. „Śpiąca królewna” 

 

 
obsada: 

narrator - p. Katarzyna Woźniak  
(mama Martynki i Damiana) 

królowa- p. Violetta Kłaczkiewicz  
(mama Oli) 

królewna Śnieżka- p. Emilia Budakowska  
( mama Wiktora i Nikodema) 

krasnoludki: 
p. Beata Grzyb (mama Zuzi) 
p. Małgorzata Kaszubińska  

( mama Kamili i Kamila ) 
myśliwy, książę - p. Krystian Pawelec  

( tata Mai) 
 
 
 

Scenografia, kostiumy, oprawa 
muzyczna i efekty specjalne: 
aktorzy teatru „Bez nazwy” 

 
opieka artystyczna p. Katarzyna Kuśpiś 
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Uczniowie zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku 

szkolnym 2015/2016. 

 

LAUREAT ETAPU REJONOWEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO: 

 

- Dominika Gaweł 6a 
 

LAUREACI ETAPU REJONOWEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 

 

- Dominika Gaweł 6a 

- Jacek Kowalski 6a 
 

LAUREAT ETAPU REJONOWEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY: 

 

- Dominika Gaweł 6a 
 

LAUREAT ETAPU REJONOWEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII: 

 

- Kacper Makarowicz 6a 
 

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Nauczycielom  

oraz życzymy powodzenia  

w etapie wojewódzkim Konkursu. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu w tym roku obchodzony jest 9 lutego, 

pod hasłem : „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. 

Przy tej okazji warto przypomnieć zasady o bezpieczeństwie w sieci. 
 
 

Sieciakowe zasady bezpieczeństwa: 
 

 

 Nie będę podawać swoich danych; 

 W Internecie będę posługiwać się pseudonimem i nigdy nie będę 

podawać swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, 

numer telefonu; 

 Nie będę ufać osobom poznanym w sieci; 

 Nie będę wierzyć osobom poznanym w Internecie. Nie będę się 

umawiać na spotkania z osobami, które poznam w Internecie. 

 Powiem, jeśli coś będzie nie tak; 

 Jeżeli coś mnie w Internecie zaniepokoi, poinformuję o tym 

rodziców lub skontaktuję się z Helpline.org.pl (tel. 800 100 100) 

 Zabezpieczę swój komputer. 

 Zadbam, by mój komputer był wyposażony w program 

antywirusowy i nie będę otwierać dziwnych wiadomości e-mail. 
 

na podstawie książki "Poznaj bezpieczny Internet" 
Dominika Gaweł 6a 

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

ul. Moniuszki 19 

65-407 Zielona Góra 

Zespół redakcyjny: 

Dominika Gaweł 6a  - redaktor naczelna 

Dominika Marczenia 6a 

Nikola Kapuścińska 6a 

opiekun Aneta Adamczewska 

Zuzanna Grzyb 5a 

Natalia Rojewska 5a 

Wojtek Bącała5a 

opiekun Krzysztof Pietraszak 

Dołącz do redakcji „Głosu Szóstki”!  
 zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://sp6.zgora.pl  

https://www.facebook.com/Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze 

http://helpline.org.pl/

