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 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze jest Beneficjentem Funduszu 
Małych Projektów Euroregionu „Sprewa - Nysa – Bóbr” i Euroregionu „Neisse e. v.”. 
 W 2011 roku realizujemy projekt pod nazwą „Warsztaty sportowe” w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.      
Współpraca dotyczy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze  oraz Park - 
Mittelschule w Zittau.   
 Centralnym punktem współpracy są warsztaty sportowe dla uczniów obu 
szkół, które odbyły sie w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w Przylepie k/ Zielonej 
Góry, w dniach 15. 06 - 22. 06. 2011r. oraz 15. 09. - 22. 09. 2011 r.  
 Jednym z celów współpracy obu szkół jest realizacja idei partnerstwa miast  
Zielona Góra i Zittau. „Warsztaty Sportowe” w swoim programie mają zarówno 
propagowanie różnych dyscyplin sportowych, jak i pokonywanie barier językowych.   

 
Wywiad z Panią Julittą 

Jusianiec 

 

 Marzena Maślana: Dzień dobry. Jestem 

redaktorką Głosu Szóstki i chciałabym 

porozmawiać z Panią na temat wycieczki 

do Przylepu.  

 Pani Julitta Jusianiec: Witam!  
Czego można się było tam nauczyć? 

 Podczas obozu sportowo – językowego 

uczniowie mogli rozwijać swoje 

zainteresowania. Największą frajdą dla dzieci 

była nie tylko jazda konna, ale również opieka 

nad zwierzętami. Uczestnicy obozu musieli 

nauczyć się czyszczenia koni oraz 

bezpiecznego obchodzenia się z nimi.  
 Jacy uczniowie byli na wycieczce? 

 W obozie brały udział dzieci z klas 4-6. 
 Czy była to udana wycieczka? Jakie były tam atrakcje? 

Wyjazd był bardzo udany, bo było wiele atrakcji, jak, np.: zwiedzanie 

miasta, wizyta w Centrum Rekreacji, ognisko, spacery po lesie, basen, gry 

sportowe i wieczorna dyskoteka. Zawiązaliśmy na obozie wiele przyjaźni 

i znajomości. Nauczyliśmy się wielu słów i zwrotów niemieckich. Żal było 

rozstawać się. 
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Czy przewiduje 

Pani organizację 

jakiegoś 

konkursu? 

Pragnę zaprosić 

wszystkich  

uczniów do 

udziału 

w konkursach 

przyrodniczych, 

które odbędą się 

w tym roku 

szkolnym. 

 Dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

Wywiad z Panią Katarzyną Kuśpiś  

 

 Julia Haupe: Jakie przewiduje Pani konkursy w roku szkolnym 

2011/2012? 

 Pani Katarzyna Kuśpiś: W tym roku 

organizuję konkurs matematyczny dla klas 2. i 3. 

Co miesiąc uczniowie rozwiązują zadania 

matematyczne, a z pośród najlepszych zostanie 

wybrany Mistrz Matematyki.  

 Jak sprawuje się pani klasa? 

 Moja klasa to czternaście uśmiechniętych 

buziek. Na lekcjach odpowiadają na różne 

pytania, nawet te najtrudniejsze. Na wycieczkach 

rozbiegają się we wszystkie strony, ale zawsze 

wracają. 
 Czy jest Pani z nich zadowolona? 

 Bardzo lubię te swoje dzieciaki, więc 

cieszę się z każdego ich sukcesu, nawet tego 

najmniejszego. 
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Kącik gwiazd 
Rihanna 

 

 

Rihanna urodziła się jako Robyn 

Rihanna Fenty 20 lutego 1988 roku w Saint 

Michael, na Barbadosie, jako córka Moniki 

Braithwaite, księgowej na emeryturze 

i Ronalda Fenty, kierownika magazynu 

w fabryce odzieży. Jest najstarsza z trójki 

rodzeństwa, ma dwóch młodszych braci 

Rorreya i Rajada Fenty. Oprócz tego ma 

także dwie siostry przyrodnie. Zaczęła 

śpiewać w wieku około siedmiu lat. 

Dorastała w Bridgetown, gdzie sprzedawała 

ubrania wraz z ojcem na ulicznym straganie.  

W grudniu 2003 roku, Rihanna zrobiła 

wrażenie na producencie muzycznym, który 

zaprosił ją na spotkanie.  

W wieku 16 lat została miss szkoły 

i wygrała szkolny talent show z piosenką 

Mariah Carey „Hero”. 
W styczniu 2005 roku Evan Rogers 

(producent muzyczny) rozpoczął rozsyłanie 

nagranych wcześniej czterech piosenek demo Rihanny do różnych wytwórni 

płytowych. Kopia demo trafiła do studia Def Jam, gdzie Jay Brown jeden 

z personelu A&R, usłyszał ją i zabrał do prezesa wytwórni, Jay'a-Z. Gdy Jay-Z 

usłyszał „Pon de Replay”, początkowo był sceptyczny wobec Rihanny, bo 

uważał, że piosenka jest zbyt ciężka dla niej. W lutym 2005 roku piosenkarka 

podpisała kontrakt z wytwórnią i anulowała spotkania z innymi. Tego samego 

miesiąca przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. 

Mimo, że wciąż uważa siebie za Robyn, wybrała swoje drugie imię jako 

swój pseudonim sceniczny ponieważ dla niej, imię Rihanna jest właśnie 

etapem, który zaczął się w studiu nagraniowym w 2005 roku. 
22 sierpnia 2005 roku ukazał się jej debiutancki singiel, który zajął drugie 

miejsce na Billboard Hot 100 oraz na UK Singles Chart. Utwór stał się 

światowym hitem, zajmując pozycję w pierwszej dziesiątce w piętnastu krajach. 

Album Music of the Sun został wydany 30 sierpnia 2005 roku w Stanach 

Zjednoczonych, osiągając miejsce dziesiąte na Billboard 200, ze sprzedażą 
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69 000 kopii w pierwszym tygodniu. Ponadto płyta sprzedała się w ponad 

dwóch milionach egzemplarzy na całym świecie i pokryła się złotem przez 

Recording Industry Association of America, z wynikiem ponad 500 000 

kupionych egzemplarzy w USA. 

 

Ostatni singiel Rihanny „Rude Boy” ustanowił kolejny rekord w karierze 

artystki. Rihanna jest pierwszą wokalistką, której sześć utworów dostało się na 

szczyt listy Hot 100 w Stanach. Jest to również jej siódmy nr 1 na liście Hot 

Dance (czym dorównała rekordowi Madonny). Udział w drugim singlu 

Eminema „Love The Way You Lie” ustanowił jeszcze jeden rekord wokalistki.  

 

Rihanna obok Mariah Carey, Beyoncé Lady Gagi jest jedyną artystką, 

której 6 utworów dostało się na szczyty listy Pop Songs Radio. 
 

 
 

Własnoręczny podpis 
 Rihanny  

 
 
 
 
 
        Opracowała Wiktoria Winiarska 
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Rozrywka 
 

1. Krzyżówka – hasło WIEWIÓRKA 
 

 

 Wpisz wyrazy do odpowiednich tabel: 
 

- wrotki; 

 

- jesień; 

 

- Krzysztof; 

 

- zabawa; 

 

- dziupla; 

 

- drzewa; 

 

- kredki; 

 

- mróz; 

 

- orzechy 

 

 

 

 

 
Opracował Krzysztof Szymaniak 
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2. LABIRYNT 

 

 Pomóż wiewiórce wyjść z labiryntu i zjeść orzechy. 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował Krzysztof Szymaniak 
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3. KOLOROWANKA 

 

 Pokoloruj wiewiórkę. 

 

 
 

 

 

 

Opracował Krzysztof Szymaniak 
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4. Humor 

 

Wiewiórczy humor 

 

 

Jakie kroki należy podjąć, 

 gdy spotka się wściekłą 

wiewiórkę?  

 Jak najdłuższe. 

 

 

Przychodzi wiewiórka 

do lekarza ze skarpetką 

na głowie. 

 Lekarz pyta:  

- Co pani dolega? 

- Nic, to napad. 

 

Wiewiórka spotyka zajączka. Zdziwiona widzi, że zając ma wyjątkowo 

krótkie uszy.  

- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?- pyta z troską. 

- Bo jestem romantyczny... – odpowiada zając. 

- A co to ma do rzeczy? – dziwi się wiewiórka. 

- Wczoraj na łące słuchałem śpiewu słowika i nie usłyszałem kosiarki... 

 

 
Opracował Krzysztof Szymaniak 

 

 

Konkurs 
 Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na 

napisanie recenzji książki, najlepiej, żeby nie 

była to lektura, lecz jakiś inny tekst spoza kanonu 

szkolnego. Wierzymy, że na pewno znajdzie się 

wiele ciekawych prac oraz utworów, które można 

polecić innym. Prace proszę składać do 20. 10. 

2011 (do czwartku) do pani Anety 

Adamczewskiej. 

 

 



 10 

Czy wiesz, że wiewiórka... 
 

Wiewiórka pospolita - gatunek ssaka z rodziny wiewiórkowatych 

należący do rzędu gryzoni. 

Żyje w lasach liściastych i iglastych oraz 

parkach. Spotykana także w innych 

miejscach zadrzewionych. 

Długość bez ogona 19-26 cm. 

Długość ogona 15-20 cm. 

Waga 200-400 g. 

Sierść na grzbiecie w kolorze 

rudym, na brzuchu biała. Głowa mała, oczy 

umieszczone po bokach, uszy sterczące, u 

niektórych zakończone sztywną, prostą 

sierścią. Ciało kończy długi, puszysty 

ogon, pomocny przy wykonywaniu skoków 

między drzewami.  

 Wiewiórki preferują aktywny tryb życia. Zajmują się szukaniem lub 

budowaniem gniazd w dziuplach drzew, a także gromadzeniem pożywienia, które 

zakopują lub suszą na drzewie na okres zimowy. 

Odżywia się nasionami, owocami, grzybami, pędami, orzechami, jajami, 

małymi pisklętami. 

Wiewiórka szara- jest 

podobna do pospolitej, ale jest 

większa od niej. Długość ciała 

wynosi 23 -30 cm, długość ogona ok. 

24 cm, waga może sięgać 750 g.  

Charakteryzuje się szarą 

sierścią z rudawą smugą na grzbiecie. 

Jej ogon jest długi i puszysty, uszy 

zaokrąglone na końcach, bez 

pędzelków typowych dla wiewiórki 

pospolitej.  

Występuje ona w USA i Wielkiej Brytanii. Jako kryjówek używa dziupli, ale 

buduje również w koronach drzew gniazda. W przypadku zagrożenia wiewiórka nie 

ucieka, lecz obiega pień i zastyga nieruchomo po jego niewidocznej stronie. Głównym 

pokarmem wiewiórki szarej są nasiona i orzechy. Zjada także inne części roślin oraz 

grzyby. W jej jadłospisie mogą się znaleźć również owady, jaja ptasie i małe pisklęta.  

W czasie jedzenia siada na tylnych kończynach przednimi przytrzymując pokarm. 

Przed zimą gromadzi zapasy żołędzi lub orzechów.  

Opracowała Natalia Hardel 
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Nasza Pani 
 

Nasza Pani umie sobie radzić z nami 
Choć czasami ją martwimy, 
gdy na siebie skarżymy, 
gdy uwagę dostajemy, 
gdy wierszyka nie umiemy. 
Za to bardzo cieszy się, 
gdy na lekcji aktywni jesteśmy, 
gdy same piątki dostajemy. 
A najbardziej cieszy ją to, 
że do winy przyznać się umiemy. 
   Marzena Maślana 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela 

 życzy redakcja Głosu Szóstki 
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Redakcja Głosu Szóstki spotyka się we wtorki od 14 
35
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 w sali nr 24. 

Wszystkich chętnych młodych redaktorów, serdecznie zapraszamy. 
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