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Laureaci i Finalista konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 

 
 

Jacek Kowalski 6a 
 

 LAUREACI ET PU WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

 

Kacper Makarowicz 6a 
 

 

 LAUREAT ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII 

 

 

 

Dominika Gaweł 6a 
 

 FIINALISTA ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 FIINALISTA ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 FIINALISTA ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY 

 

 

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Nauczycielom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika, Jacek i Kacper 

napisali nam wiele ciekawych informacji o sobie. 

Zachęcamy do przeczytania  

strony 3-5 



 3 

Jacek Kowalski  uczeń klasy 6a 
 

 
 

 

 

Laureat etapu wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 

zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2015/2016 

 

Finalista etapu wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 

zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

 

 

1. Przedmiotem, który najbardziej lubię jest język polski, ponieważ lekcje są 

ciekawe i nauczyciel ma poczucie humoru. 

2. Najważniejsza dla mnie jest rodzina. 

3. Najbardziej cenię inteligentnych ludzi, z którymi mogę się dogadać. 

4. Bardzo lubię uczucie satysfakcji, gdy uda mi się osiągnąć sukces. 

5. Odpoczywam rysując i czytając, latem także siedząc w ogrodzie. 

6. Wśród wszystkich przeczytanych przeze mnie książek, najbardziej 

polecam trylogię „Władca Pierścieni”. 

7. W przyszłości chciałbym być informatykiem. 

8. Moim marzeniem jest bycie zdrowym, szczęśliwym i radosnym. 

9. Miejscem, które chętnie odwiedzę jest Rzym. 

10. Moim koleżankom i kolegom życzę, aby również im udało się odnieść 

sukcesy. 
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Kacper Makarowicz uczeń klasy 6a 
 

 
 

 

 
 

Laureat etapu wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Historii 

zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2015/2016 

 
 

 

 

1. Przedmiotem, który najbardziej lubię jest zdecydowanie historia.  

Mam do niej „smykałkę”, więc byłoby dziwne, gdybym nie lubił tego 

przedmiotu. Co do samej historii, moim ulubionym okresem przeszłości 

jest czas władania dynastii Piastów.  

2. Najważniejsza dla mnie w życiu jest rodzina. Gdyby nie moi rodzice,  

ich wsparcie, nie doszedłbym nawet w połowie, tu gdzie teraz jestem. 

Zawdzięczam im wszystko, nie przesadzam.  

Bardzo im za to jestem wdzięczny. 

3. Najbardziej cenię sobie uczciwość.  

Gdyby ludzie byli wobec siebie uczciwi, świat byłby lepszy. 

4. Bardzo lubię łowić ryby oraz grać z kolegami na komputerze.  

5. Odpoczywam czytając dobrą książkę lub łowiąc ryby. 

6. Wśród wszystkich przeczytanych przeze mnie książek, najbardziej 

polecam cykl Alfreda Szklarskiego opisujący przygody Tomka 

Wilmowskiego na początku XX wieku.  

Opisują one wyprawy Tomka wraz z jego ojcem Andrzejem, który 

spiskował przeciwko rosyjskiemu carowi, tajemniczym Janem Smugą 

oraz potężnym przyjacielem-kapitanem Tadeuszem Nowickim. Naprawdę 

są to książki wart e polecenia, każda bez wyjątku. 

7. W przyszłości chciałbym zostać adwokatem. Myślę, że ten zawód do 

mnie pasuje. Jest to praca dla osoby chłonnej wiedzy i wyzwań.  

8. Moim marzeniem jest powtórzyć w gimnazjum tegoroczny sukces  

i ponownie zostać laureatem oraz wybrać się we wspaniałą podróż. 

9. Miejscem, które chętnie odwiedzę jest Borneo. Jest to trzecia co do 

wielkości wyspa na świecie (po Grenlandii oraz Nowej Gwinei). 

Występują na niej różnorakie okazy flory (np. mamutowiec, drzewo które 

może osiągnąć wiek 2000-3500 lat), jak i fauny  
(np. słoń karłowaty - najmniejszy gatunek słonia).  

Borneo jest powierzchnią dwa razy większe od Polski. 

10. Moim koleżankom i kolegom życzę by ich marzenia się spełniły oraz by 

odnosili sukcesy w nauce. 
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Dominika Gaweł uczennica klasy 6a 
 

 

Finalista etapu wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2015/2016 

 

Finalista etapu wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 

zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2015/2016 
 

 

Finalista etapu wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Przyrody 

zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2015/2016 
 

1. Przedmiotem, który najbardziej lubię jest język polski.  

Lubię się uczyć o literaturze oraz wielkich, znanych, polskich pisarzach, 

np.: Adamie Mickiewiczu, Janie Kochanowskim.  

2. Najważniejsze dla mnie jest pozytywne nastawienie do życia!  

Uśmiech na twarzy jest niezbędny :-) 

3. Najbardziej cenię ludzi z poczuciem humoru!  

Zawsze jest czas na trochę śmiechu, chociaż zdarzają się sytuacje,  

w których należy zachować powagę.  

4. Bardzo lubię po ciężkim dniu w szkole usiąść z przekąskami przy dobrym 

filmie! 

5. Odpoczywam czytając książkę lub bardziej aktywnie - wychodząc na 

spacery z psem i rodziną.  

6. Wśród wszystkich przeczytanych przeze mnie książek, najbardziej 

polecam...Małego Księcia. W tej małej książeczce zawarte są chyba 

wszystkie najbardziej wartościowe wskazówki względem życia.  

7. W przyszłości chciałabym być dziennikarką.  

Aktualnie uczęszczam na bardzo ciekawe kółko dziennikarskie  

i spodobała mi się praca młodego dziennikarza.  

8. Moim marzeniem jest móc zostawić po sobie choć mały ślad na Ziemi. 

Nie wiem, w jaki sposób, ale jeszcze wpadnę na jakiś pomysł! 

9. Miejscem, które chętnie odwiedzę jest Japonia. Podoba mi się tamtejsza 

kultura, zwyczaje oraz... jedzenie :-) 

10. Moim koleżankom i kolegom życzę, aby nie tracili wiary w swoje 

możliwości i podążali za marzeniami.  
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Wydarzyło się 

 

Trzeci miejski konkurs „Nasz wspólny region” – 8 marca 2016r. 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 już po raz trzeci zorganizowała miejski konkurs dla przedszkoli 

„Nasz wspólny region”. Dzieci z zielonogórskich przedszkoli udowodniły 

jak wiele wiedzą na temat naszego miasta. 

 

I MIEJSCE PRZEDSZKOLE W RACULI 

II MIEJSCE MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 

III MIEJSCE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JACEK I AGATKA 

 

Patronat nad konkursem 

prezydent Miasta Zielona Góra Pan Janusz Kubicki 

 

Fotorelacja 
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Witaj wiosno! :) 

 

 
Uczniowie klas I–III wyruszyli nad rzekę Śląska Ochla, 

nieopodal Barcikowic, aby Marzanną pożegnać zimę i powitać wiosnę. 

Było dużo zabawy, radości i wspólne ognisko,  

w otoczeniu budzącej się do życia przyrody. 
 

Fotorelacja z pierwszej wiosennej wycieczki 
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Listy do Wiosny 
 

Zielona Góra, 30 marca 2016 

Droga Wiosno! 

 

Wszystkie dzieci ze szkoły pytają się, jak Ci minęła zima. Pewnie już się 

doczekać nie mogłaś, aż wkroczysz z zielenią i roślinami! 

Od jakiegoś czasu temperatury rosną. Zarówno dzieciaki, jak i dorośli, 

chowają do szaf szaliki i wełniane czapki. Ja też noszę już cieńszą kurtkę i buty 

sportowe. Chociaż Zima była delikatna i nie było wiele śniegu, z upragnieniem 

czekaliśmy na pierwsze promienie słońca. Babcia w swoim ogródku też Cię 

oczekiwała! Dotąd był szary i smutny, ale około miesiąca temu ujrzeliśmy 

skromne, białe przebiśniegi i barwne krokusy. W najbliższym czasie planuję 

wyciągnąć z szopy zakurzone rowery, napompować opony, przeczyścić siodełko 

i błotniki. Kiedy na wycieczce rowerowej będę przejeżdżać przez las, na pewno 

poczuję zapach wiosennych kwiatów i porannej rosy. Ptaki wracają z ciepłych 

krajów, a bociany wkrótce wybudują sobie solidne gniazda. Poza tym, gdy jest 

ładna pogoda, ludzie chodzą uśmiechnięci. 

Bardzo nam miło jest Ciebie gościć! Mamy nadzieję, że zagościsz u nas 

na długo. 
 

       Dominika Gaweł 6a 
 

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

Zielona Góra 21.03.2016 r 

 

Droga Wiosno! 
 

W kalendarzu jest napisane, że już przyszłaś, ale tego nie widać. Za 

oknami powinny być pączki, na drzewach pachnące kwiatki, trawa nie jest aż 

tak zielona, jak być powinna. Kochana,  przyjdź wreszcie, bo smutno mi bez 

Ciebie. Słoneczko nie świeci tak mocno,  temperatura jest bardzo niska, zimno 

jest na dworze. 

Chciałabym wyjść na przerwach w szkole na dwór i pobawić się w 

porannej rosie. Proszę Cię, nie tylko ja, chcę żebyś przyszła i pokazała się. 

                                        
 Sandra Gemborowska klasa 5a 

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

Wiosno! 

Wiosno Wiosno gdzie ty jesteś, tutaj nie, tam też nie. 

No to w końcu gdzie? A za oknem Ciebie nie ma, bo tam ani kwiatka.  

Ale może już niedługo do mnie przyjdziesz? 

Temperatura jest taka jakaś niedobra, w piłkę nie chce się grać. 
                                                                     Wojciech Bącała klasa 5a 
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Szkolne obchody jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski 
 

W związku z trwającymi w Polsce obchodami jubileuszu 1050 rocznicy chrztu naszej 

Ojczyzny w szkole zorganizowano konkurs: „Chrzest Polski w oczach dziecka”. 

Uczniowie przygotowali prace plastyczne, literackie na temat chrztu Polski.  

Wiele klas przygotowało okolicznościowe gazetki w swoich gabinetach. 

 

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski 
 

klasy 1-3 

 

I miejsce Martyna Woźniak 3b 

II miejsce Aneta Harabin 3a 

III miejsce Kornelia Górska 2b 

 

wyróżnienia: 

 

Nikola Brzuskiewicz 2b 

Maja Wesoła 2b 

Julia Kozik 3b 

Wiktor Budakowski 3b

 

prace plastyczne i literackie uczniów klas 4-6 

 

I miejsce Dominika Gaweł 6a Kacper Walczak 4b 

II miejsce Aleksandra Baryła 5b 

III miejsce Zuzanna Grzyb 5a   Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

 

 
na zdjęciach laureaci konkursu z dyrekcją  

i ks. Marcinem Bobowiczem, organizatorem konkursu 



 10 

Kwiecień – miesiącem książki  
Kwiecień, to miesiąc w którym ma swoje 

książka dla dzieci oraz obchodzimy 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

  
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy 2 kwietnia.  

Święto zostało ustanowione w celu promowania literatury i grafiki wśród młodych 

czytelników. Dzień 2 kwietnia,  to również dzień urodzin Hansa Christiana Andersena,  

autora baśni znanych dzieciom na całym świecie. 

Co roku inny kraj jest gospodarzem Dnia Książki dla Dzieci. Jego zadaniem wówczas jest 

zaprojektowanie i rozesłanie do innych krajów plakatu z mottem.  

Polska była gospodarzem tego dnia w roku 1980, motto: „Książka moim oknem na świat” 

wymyślił Wojciech Żukrowski, plakat projektował Jerzy Czerniawski. 
 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy 23 kwietnia już od 1996 roku. 
Ustanowiono go rok wcześniej przez UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii  

i Międzynarodowej Unii Wydawców Konferencja Generalna w celu promocji czytelnictwa  

i ochrony własności intelektualnej.  

Oprawa święta nawiązuje do starego katalońskiego zwyczaju obdarowywania się książką i 

różą. Pomysł organizacji Dnia Książki i Praw Autorskich zrodził się w Katalonii – w 1926r. 

wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest w Katalonii 

hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień patrona – Świętego Jerzego.  

Zgodnie z długą tradycją, tego dnia w Katalonii obdarowywano kobiety czerwonymi różami, 

mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Z biegiem lat kobiety 

zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. 

Dla literatury światowej data 23 kwietnia ma symboliczne znaczenie.  

W ten dzień przypada rocznica urodzin lub śmierci wielu wybitnych pisarzy:  

Miguela de Cervantesa, Williama Szekspira, Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, 

Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.  

W Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku. 

W związku z rosnącym sukcesem Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich, UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako 

pierwsze miasto otrzymał Madryt. Tytuł Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku 

przez UNESCO jako wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez dane miasto 

programu promującego książki i czytelnictwo. 

Wrocław Światową Stolicą Książki 2016 

Międzynarodowa komisja selekcyjna, obradująca 24 czerwca 2014r. w siedzibie UNESCO w 

Paryżu podjęła decyzję o przyznaniu Wrocławiowi tytułu Światowej Stolicy Książki w 2016r 

Kadencja Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa 

dokładnie rok, miasto przygotowało z tej okazji specjalny program obchodów, dedykowany 

między innymi promocji książki, promocji czytelnictwa wśród różnych grup odbiorców, 

zaangażowaniu w akcje przemysłu książkowego w tym bibliotekarzy, wydawców  i 

księgarzy. 

Po raz pierwszy Światową Stolicą Książki został wybrany Madryt, a w kolejnych latach: 

Aleksandria (2002), New Delhi (2003), Antwerpia (2004), Montreal (2005), Turyn (2006), 

Bogota (2007), Amsterdam (2008), Bejrut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), 

Erewań (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015).  
źródło  http://www.unesco.pl, wikipedia.pl 

przygotował zespół redakcyjny 
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Krzyżówka książkowa 
 

 

 

 

1. …………. Puchatek. 

2. Zakazany ……. miejsce z książek o Harrym Potterze. 

3. Trylogia J.R.R. Tolkiena o przygodach Bilbo Bagginsa. 

4. Antoine de Saint-Exupéry jest autorem książki pod tytułem „Mały……….”. 

5. ……….. na ziarnku grochu. 

6. ………. Matołek. 

7. Ptak, który wskazał Mary Lennox drogę do tajemniczego ogrodu. 

 

Hasło……………….. 

przygotowała Dominika Gaweł 6a 

 

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

 

Z okazji Światowego Dnia Książki 

biblioteka szkolna zorganizowała konkurs 

na hasło reklamujące CZYTANIE KSIĄŻEK 

 

oto Wasze hasła reklamowe: 

 

Mało smutku, mało złości, 

Czytaj książki dla radości. 
Aleksandra Lipczyńska 5a 

 

Nawet król czyta książki. 
Kacper Atamaniuk 3a 

 

Czytaj książki, to dobra sprawa  

i świetna zabawa. 
Nikola Drojecka 3a 

 

Kiedy czytasz książki, 

Dostajesz szóstki i piątki. 
Julia Waszkowska 3a 

 

W książkach mądre każde zdanie. 
Krzysiu Śliwiński 3a 

 

Książka przeczytana, 

nagroda wygrana. 
Justyna Patan 3a 

    1.         

  2.           

3.             

 4.            

5.             

    6.         

7.             
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Szymon Chodyniecki 
 

 

 
 

  

Szymon Chodyniecki  (ur. 28 października 1994 w Nysie),  

znany również jako South Blunt System  

 polski wokalista, autor tekstów i piosenek. 
 

 

Działalność artystyczną rozpoczął w 2006 roku w zespole Immortal Midnight, 

który założył wraz ze szkolnym kolegą. W 2009 roku został współzałożycielem 

formacji South Blunt System (SBS). Debiutancki album grupy, zatytułowany 

I'm Seeing ukazał się w 2013 roku nakładem wytwórni muzycznej Urban Rec. 

W międzyczasie grupa została rozwiązana, natomiast Chodyniecki rozpoczął 

solową działalność artystyczną posługując się pseudonimem South Blunt 

System. Debiutancki album solowy piosenkarza pt. Potęga w czynie trafił do 

sprzedaży 25 marca 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej My Music.  

Rok później muzyk zrezygnował z pseudonimu, a także związał się Sony Music 

Entertainment Poland. 17 czerwca 2015 roku ukazał się pierwszy singel 

sygnowanym nazwiskiem muzyka zatytułowany „Sam na sam”.  

Także w 2015 roku nagrał singel – „Sin Usar Palabras / Bez słów”  

razem z Lodovicą Comello, włoską aktorką i piosenkarką, znaną m.in. z 

występu w serialu telewizyjnym Violetta. 

 

 
przygotowała Dominika Marczenia 

źródło internet 
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A to ciekawe - lepieje 
 

Lepieje, to krótkie, dwuwersowe wierszyki, tworzone według pomysłu 

wybitnej polskiej poetki, noblistki Wisławy Szymborskiej. 

Oba wersy wierszyka powinny się rymować i mieć zbliżoną liczbę sylab. 

Pierwszy wers musi rozpoczynać się od słowa „lepiej”, a drugi od słowa „niż’.  

Nazwę temu gatunkowi nadał sekretarz poetki, Michał Rusinek. 

 

Oto lepieje naszych uczniów: 
 

„Lepiej nie mieć nigdy racji, 

Niż wciąż czekać do kolacji” 

„Lepiej upiec dwa kurczaki, 

Niż wciąż łowić w rzece raki” 

„Lepiej kupić trzy jabłuszka, 

Niż nakarmić karmą Puszka”  

Dominika Gaweł 6a 

 

„Lepiej czekać do kolacji, 

Niż tutejsze zjadać placki” 

Maja Pawelec 5b 

 

„Lepiej już pić coca-colę,  

niż zajadać tu fasolę” 

„Lepiej zjadać kabanosy,  

niż nas mają boleć nosy” 

Ola Baryła 5b 

„Lepiej zgubić oba buty, 

Niż tu Was jadać zupy” 

Karolina Wiśniewska 5b 

„Lepiej dusić się poduszką, 

Niż zajadać się tu gruszką” 

Marcel Piejko 5b 

 

 „Lepiej moczyć nogi w misie, 

Niż tu u was zjeść te ptysie” 

Angela Kowalska 5b 

  

„Lepiej dostać się do domu, 

Niż zjeść tutaj kulkę lodu” 

Gracjan Lewandowski 5b 

  

Teraz Ty Czytelniku napisz lepieje.  

Miłej zabawy! 



Dzień Ziemi 
 

Już od 1990 r. co roku 22 kwietnia w Polsce obchodzony jest  

Światowy Dzień Ziemi.  

W tym dniu promujemy postawy proekologiczne. 

W naszej szkole już od wielu lat obchodzimy Dzień Ziemi. 

Uczniowie wzięli udział w Turnieju Każde dziecko kocha Ziemię 

oraz obejrzeli przedstawienie "Ścieżką pod górkę" 

przygotowane przez uczniów klasy 2a z  

wychowawczynią panią Małgorzatą Bzową. 
 

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

Sekcja plastyczna z naszej szkoły, zdobyła nagrodę w konkursie plastycznym 

„Dbamy o tradycje i symbole chrześcijańskie” za wykonanie pięknej palmy 

wielkanocnej w kolorach narodowych. Sekcja działa pod opieką pani Renaty 

Marek. 

Serdecznie gratulujemy! 
 

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

Wiosna 
 

                        Idzie pani, 

                      Pani Wiosna, 

taka piękna, 

i radosna. 

We włosach, 

ma tyle kwiatków, 

stokrotek, żonkili, 

i kilka białych dzwoneczków. 

Ma piękne włosy, 

długie i złote, 

na nich koronę 

z pięknym klejnotem. 

Ma długą suknię, 

kwiecistą, piękną, 

z zieloną maskoteczką. 
 

Zuzanna Grzyb klasa 5a 
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