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Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 
 

Drodzy uczniowie! 

Szkoła bardzo serdecznie wita Was! 

Czego Wam życzyć na początek? 

kolegów, zabaw, piątek. 

Wszystkich uczniów i nauczycieli serdecznie powitała  

wicedyrektor szkoły pani Urszula Walczak 

życząc wspaniałego nowego roku szkolnego 2015/2016! 
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Wakacyjne wspomnienia 
 

 
 

Moja wakacyjna przygoda 
 

Wakacje spędziłam przeważnie nad jeziorem i u babci na wsi. Miałam wiele ciekawych 

przygód, jak to w wakacje  Jedna z nich wydarzyła się właśnie u mojej babci. Wyjechałam do 

niej na dwa tygodnie. Bardzo się cieszyłam, ponieważ rzadko kiedy mam możliwość spędzenia 

takiej ilości czasu z nią. Było już dosyć późno, zaspani podjadaliśmy resztki pizzy, która była 

na kolację. Babcia z dziadkiem spali, tylko ja z wujkiem kroiliśmy kawałek za kawałkiem.  

Nagle pod drzwiami kuchni rozległo się donośne miauczenie. Kicia, stara, dzika kotka 

wróciła z „polowania” głodna i zmęczona. Chwyciłam więc latarkę i wyszłam niepewnie na 

korytarz – zawsze bałam się wychodzić w nocy na korytarz,. 

Z przestrachem zawołałam wujka. Ten tylko się roześmiał i polecił zapalić światło. 

No tak. Światło. Skierowałam światło latarki na ścianę w poszukiwaniu przycisku. 

Zawołałam znowu wujka. „Ja się boję!” Poczułam, jak coś łaskocze mnie w palec. Skierowałam 

na to latarkę: to pajęczyna! Miauczenie nie ustępowało.  

Z odrazą zdjęłam z siebie pajęczynę i poświeciłam na drugi koniec korytarza.  

Zaświeciły DWIE pary oczu. Zaczęłam krzyczeć jeszcze głośniej. 

Zrezygnowany wujek w końcu zapalił światło. Z Kicią stała jeszcze Luna ze swoimi wielkimi, 

błyszczącymi oczami. Wujek pokiwał głową i wrócił do kuchni,  

a ja nakarmiłam głodne koty. 
Dominika Gaweł 6a 

 

 
 

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

Moje wakacje zaczęły się w lipcu. Były to półkolonie, które zorganizowała Świetlica ZŁOTE 

SERCA. Znajduje się ona obok przedszkola przy ul. Moniuszki. 

Było bardzo fajnie: byłem w sali zabaw, na basenie przy ul. Sulechowskiej, przy  fontannie oraz na 

lodach, pizzy i kebabie. Razem ze świetlicą byłem na obozie harcerskim ZHP i poznałem druhnę Edytę, 

dowidziałem się też że dwie druhny są w Zielonej Górze. 

Kamil Kaszubiński 5a 

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

Moje wakacje spędziłem w domu, nad Ochlą  i w Łagowie Lubuskim. 

W Łagowie nurkowałem w jeziorze.  Ten ośrodek wypoczynkowy Leśnik mi się bardzo podobał. 

Wakacje mi się bardzo podobały i były udane. 

Mateusz Żmudziński 5a 

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

Tegoroczne wakacje spędziłem w Trzęsaczu nad morzem. Odwiedziłem też Rewal, Niechorze, 

Aqua Park. Byłem na latarni morskiej, gdzie musiałem przejść 300 schodów w górę.  Byłem też dwa dni 

nad jeziorem w Radnicy, tam łowiłem z dziadkiem ryby i byłem tydzień nad jeziorem w Krośnie 

Odrzańskim oraz nad Odrą z rodziną, ale tam  nie dało się łowić ryb bo było bardzo płytko. 

Kuba Szmyt-Terentowicz 5a  
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Wakacje w Biehaim 
 

Pewnego lipcowego dnia, z kilkoma osobami z naszej klasy i szkoły, pojechaliśmy na 

obóz do Niemiec, do miasta Biehaim. Na pewno nam się nie nudziło!  

Po przyjeździe szliśmy chwilę do jeziorka, przepłynęliśmy je łódkami i byliśmy na miejscu! 

Czekały tam na nas nasze bagaże. Po odebraniu ich poszliśmy wybrać swoje namioty  

i rozpakować się w nich. Namioty były 2-osobowe, więc ja miałam namiot z Magdą.  

Kiedy wszyscy się rozpakowali, pobiegliśmy zjeść obiad. Po zjedzeniu panie zorganizowały 

nam zebranie, na którym zapoznały nas z terenem, dziećmi i paniami z Niemiec.  

Po zebraniu szybko się przebraliśmy w stroje kąpielowe i poszliśmy się kąpać.  

Jezioro było piękne, takie czyste i niebieskie. Potem wróciliśmy na kolację. 

Pobawiliśmy się w różne gry i poszliśmy spać. Pierwsza noc była straszna, no ale szybko 

zasnęliśmy, ponieważ byliśmy bardzo zmęczeni! Następnego dnia rano pojechaliśmy 

autobusem na miasta Gorlitz. Pozwiedzaliśmy trochę, byliśmy w zoo i poszliśmy na obiad, 

którym była pizza. Po zjedzeniu poszliśmy na zakupy. Każdy kupił sobie coś fajnego i każdy 

był zadowolony. Potem wróciliśmy do obozu. Pokazaliśmy sobie zakupy i zawołano nas na 

kolację. Potem poszliśmy pod prysznic i poszliśmy spać. W tę noc była straszna burza i wiał 

mocno wiatr. Nie mogliśmy zasnąć do późna, ale kiedy burza i wiatr się uspokoiły, poszliśmy 

szybko spać. Następnego dnia było fajnie, ale niestety dzieci stamtąd musiały wracać do 

domów, więc szkoda, ale my dalej się bawiliśmy. Potem przyjechał do nas pan, który za 

wykonanie zadań, dawał nam żetony, które następnego dnia wymieniał na nagrody. Zrobiliśmy 

dużo zadań, zjedliśmy kolację i dalej zbieraliśmy żetony. Następnego dnia było bardzo zimno i 

padał deszcz. Potem się ociepliło i zbieraliśmy żetony, bawiliśmy się i odebraliśmy nagrody. 

Każdy dostał słodycze i drobiazgi, które sobie wybrał w zależności, ile żetonów zebrał. 

Ostatniego dnia, czyli następnego, spakowaliśmy się i wróciliśmy do Polski. 

                Bardzo mi się tam podobało, ponieważ po raz pierwszy byłam w Niemczech i 

poznałam tamtejszą kulturę, ale także świetnie się bawiłam! 

Karolina Wiśniewska, kl. 5b 
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Trochę kultury 

 

Recenzja filmu Mały książę 
 Film „Mały Książę” obejrzałam w kinie w ostatnie wakacje. Przykuł on moją uwagę, tym że książką 

autorstwa Antoine de Saint-Exupéry’ego bardzo mi się spodobała i byłam ciekawa, jak reżyser upora się 

z niepozorną, cienką książeczką, zawierającą w sobie więcej mądrości niż jakakolwiek wielka księga i 

jak przedstawi tą mądrość za pomocą obrazu i dźwięku. 

                Wchodząc do kina miałam bardzo mieszane uczucia: martwiłam się, że film dostatecznie nie 

odwzoruje wspaniałego tworu francuskiego pisarza, jednak cudna animacja i INNOŚĆ tego filmu, 

podkreśliło INNOŚĆ książki. 

                Film pokazuje historię pilota z zupełnie innej perspektywy. Głównym bohaterem w filmie nie 

jest ani pilot, ani Książę, a mała dziewczynka. 

Mama dziewczynki pragnie, aby jej córka dostała się do najlepszej akademii w mieście, co odnosi się do 

rzeczywistości. Niestety, próba dostania się do akademii skończyła się niepowodzeniem, więc matka 

dziewczynki postanowiła przeprowadzić się z córką bliżej akademii, by szkoła musiała przyjąć 

dziewczynkę. No i się udało… 

Sąsiadem dziewczynki jest nieco dziwny, marzycielski pilot. Ukazuje on przed dziewczynką swoje 

przygody i zdradza informacje o swoim przyjacielu, Małym Księciu. 

Matka dziewczynki nie była zadowolona z przyjaźni między dziewczynką a pilotem. Rozplanowała ona 

bowiem każdą sekundę życia swojej córki, by mieć pewność, że córka będzie pracowita i całe życie 

będzie skupiać na pracy. Jest przekonana, że w ten sposób jej córka osiągnie zawodowy sukces. 

Mam nadzieję, że już wkrótce w sprzedaży ukaże się płyta Małego Księcia, a wtedy zachęcam do kupna, 

kino dla małych i dużych. Wiem, bo na seansie łzy zaświeciły i w oczach mojej babci  

 

 

Dominika Gaweł 6a 

 

 
 

Jesienny wiersz 
 
 

Idzie Jesień, liście niesie, 
rozsypała je po lesie. 

Wrzosy kwitną, 
wiatr zawiewa, 

deszczem świeżym. 
Jesień astry podlewa. 

 
Bierzmy nożyki, 

wiklinowe koszyki, 
jesień jeszcze grzyby ma! 

Szukajmy ich na sos raz, dwa! 
  

   Dominika Gaweł 6a 
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Powitanie jesieni w Lesie Nadodrzańskim 

 
 

 

 
 

Uczniowie klas 4a i 4b powitali jesień w zielonogórskiej Krępie. 

Od 1 stycznia 2015 r. Las Odrzański stał się częścią Zielonej Góry. 

Wycieczka ścieżką ekologiczną nad samym brzegiem Odry była bardzo udana. 
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Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze bierze udział w drugiej edycji konkursu 

"Książki naszych marzeń".  
Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez szkołę listy 50 książek,  

o przeczytaniu których marzą uczniowie oraz filmu na temat  

„Nasza szkoła powinna dostać wymarzone książki, bo…”.  

Na podstawie Waszych propozycji powstała lista książek, o których marzycie, które chcecie 

przeczytać, które Waszym zdaniem powinny być w bibliotece szkolnej.  

Powstał też film, który nosi tytuł "Czarowanie przez czytanie".  

Zaczytanych uczniów książkami czaruje wróżka Martynka . 

Nasz film „Czarowanie przez czytanie” można zobaczyć na stronie internetowej 

szkoły, na naszym profilu facebook oraz na stronie youtube.pl Zapraszamy do oglądania! 
W filmie zaprezentowano także wypowiedzi uczniów klasy 5b i 6a, którzy rozwinęli myśl 

„Nasza szkoła powinna dostać wymarzone książki, bo…” 
 

Prezentujemy kilka scen z planu filmowego : 
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Krzyżówka jesienna 
 

 

 

 

 
1. Czerwone kuleczki z których robimy naszyjniki 

2. Często pada jesienią 

3. Jeden z najpiękniejszych kwiatów jesieni 

4. Kolorowe spadają jesienią 

5. Owoce dębu 

6. Jesienny miesiąc 
 

 

 

opracowała Nikola Kapuścińska 6a 
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Zielona szkoła we Wroniawach 
 

Klasy 3a i 3b Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze przez 5 dni były na 

zielonej szkole w pięknym pałacu we Wroniawach.  

Każdy dzień był przepełniony wieloma zajęciami i atrakcjami.  

Była to edukacja, wypoczynek, sport i rekreacja. 
W trakcie turnusu dzieci wyjeżdżały na dodatkowe wycieczki m.in. do Wolsztyna 

i Rakoniewic. Oprócz codziennych zajęć edukacyjnych, które były świetną 

zabawą, odbywały się też konkurencje sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne. 

Wieczorami odbywały się dyskoteki.  

Jak było – popatrzcie sami                            

 

 

 

fot DWD Wroniawy 
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Drodzy Nauczyciele! 

 

W Dniu Waszego święta 

składają Wam życzenia chłopcy i dziewczęta. 

Aby spełniły się Wasze marzenia! 

Sukcesów w pracy, 

Najgrzeczniejszej klasy. 

Wesołych mapetów czyli nas 

i dobrze wyposażonych klas  

 

zespół redakcyjny Głosu Szóstki 
 

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

 

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 


