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Wywiad z Panią Teresą Kozłowską 
 

 

Wiktoria Bogucewicz: Jak 

spędza Pani Wigilię?  

Pani Teresa Kozłowska: 

Zawsze w rodzinnym domu 

z najbliższymi. 

Jakie potrawy wigilijne 

kładzie Pani na stół? 

Na stole znajdują się same 

tradycyjne potrawy, takie jak: 

karp w różnych postaciach, 

uszka z grzybami oraz barszcz. 

Z kim spędza Pani te święta? 

Z rodzicami oraz braćmi. 

Gdzie spędza Pani Wigilię? 

W rodzinnym domu w Lubsku. 

Jaką Wigilię Pani najbardziej zapamiętała? 

Najbardziej zapadła mi w pamięci ostatnia Wigilia, na której 

pierwszy raz był obecny malutki synek mojego brata. Choć bardzo płakał, 

wszystkim było niezmiernie miło, że dołączył do naszej rodziny :-) 

Jaki prezent najbardziej się Pani spodobał?  

Najbardziej podobała mi się malutka lalka, 

którą dostałam, gdy byłam małą dziewczynką. 

Doskonale ją jeszcze pamiętam: małe kręcone, 

blond włosy, różowa spódniczka, białe buciki 

i zginały jej się ręce i nogi. Do tej pory pozostały 

mi jeszcze po niej białe pantofelki. 

Dziękuję za wywiad. 
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Pani Gabriela Bondia o Wigilii 
 

Julia Haupe: Jak spędza Pani Wigilię? 

 

Pani Gabriela Bondia: Od rana przygotowuję potrawy na Wigilię 

oraz całe święta. Piekę też ciasta. Oczywiście jest sprzątanie, nakrywanie 

do stołu. Ubieramy choinkę i czekamy na pierwszą gwiazdkę. Jak się 

pojawi, siadamy do stołu, dzielimy się opłatkiem. W tle gra muzyka 

z kolędami. Święty Mikołaj kładzie prezenty pod choinką, jak jesteśmy 

wszyscy przy stole. Po kolacji idziemy do choinki i rozdajemy prezenty. 

Każdy musi zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wierszyk, aby otrzymać 

prezent. W nocy idziemy na Pasterkę. 

  

Z kim spędza Pani te Święta?  

 

Ze swoją rodziną tzn. Syn, mąż, mama 

i piesek Amar. 

 

Gdzie spędza Pani Wigilię? 

 

W swoim domu. 

 

Jaki prezent najbardziej się Pani spodobał? 

 

Wszystkie prezenty są wspaniałe. Jako dziecko cieszymy się 

z zabawek, słodyczy, a jako dorośli cieszymy się z każdej drobnostki, którą 

oferuje nam Święty Mikołaj. 

 

Jaką Wigilię najbardziej Pani zapamiętała? 

 

W wieku 10 lat byłam u babci, gdzie stół wigilijny zastawiony był na 

30 osób. Dziadek grał kolędy na skrzypcach i opowiadał opowieści wigilijne. 

Wszystkie dzieci siedziały wtedy przy choince. 

Oczywiście przybył Święty Mikołaj i rozdawał prezenty. Każdy musiał 

powiedzieć Mikołajowi, czy był grzeczny i zaśpiewać piosenkę. 

 

Jakie potrawy wigilijne kładzie Pani na stół? 

 

Tradycyjne: barszcz, uszka, karp, pierogi z kapustą i grzybami, 

kompot z suszu, krokiety, śledzie w oleju, chleb, opłatek, pstrąg w galarecie, 

kutia, ryba po grecku. 
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Andrzej Apostoł 

 

Andrzejki 
Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub 

Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych w nocy 
z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 
patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska 
wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 
za sprawą Marcina Bielskiego. 

Dzień ten przypada na końcu lub na początku 
roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją 

do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się 
adwentem. 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny 
i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem 
andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo 
poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; 
w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach 
rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się 
w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 

A oto kilka wróżb na tę okazję: 

Obierka jabłka 

 Chcąc poznać pierwszą litere imienia ukochanego przeznaczonego przez los, 

należy starannie obrać jabłko, bacząc, by nie przerwać w czasie obierania 
skórki i by powstała jedna obierka. Należy rzucić nią za siebie przez lewe 

ramię i z obierzyny odczytać literę jaką utworzy upadłszy na podłogę. 

Karteczki z imionami 

 Na niewielkich jednej wielkości karteczkach należy wypisać imiona, dla 

dziewcząt imiona chłopców, dla chłopców imiona żeńskie. Karteczki powinno 
się ciasno złożyć lub zwinąć i w noc andrzejkową włożyć pod poduszke, a po 

przebudzeniu nie patrząc, wylosować spod niej jedną karteczkę. W ten sposób 
podobno można poznać imię wybranki lub wybranka serca. 

Rzucanie bucikiem. 

 Bucik, zdjęty (koniecznie!) z lewej nogi, należy nie patrząc rzucić za siebie 
przez ramię. Jeśli upada noskiem w stronę drzwi, wróży właścicielce szybkie 

zamążpójście. 

Informacje dostarczyła Hatalia Hardel 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1557
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Bielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_liturgiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynki
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Kącik gwiazd 
 

 

W świątecznym „Kąciku gwiazd” 

prezentujemy najlepsze zagraniczne 

i polskie piosenki świąteczne. 

1.Wham - Last Christmas 

Każdy chyba już zna piosenkę Last 

Christmas. Tekst i melodia od razu wpada w 

ucho. Jest to już od kilku lat najlepsza 

piosenka świąteczna, a w święta na pewno 

usłyszycie ją w radiu. 

2.Mariah Carey - All 

I Want For Christmas Is 

You 

Jest to druga po Last Christmas najpopularniejsza 

piosenka świąteczna.  

3.Demi Lovato - A Wonderful Christmas Time 

Teraz coś dla fanów Demi Lovato. Czy wiedzieliście, że 

wykonuje ona piosenki świąteczne??? 

4.Gosia Andrzejewicz - Magia Świąt 

W Polsce tworzy się mało piosenek o świętach. Jednak 

Gosia Andrzejewicz napisała taką piosenkę, a efekt jest wspaniały!!! 

5.Ania Szarmach - Coraz bliżej Święta 

Pewnie nie raz widzieliście w telewizji reklamę Coca-coli na święta. Czy 

wiedzieliście, że piosenkę w tle wykonuje Ania Szarmach??? 

6.Feel-Gdy Wigilia Jest 

Na pewno każde dziecko lubi wigilię. Ta piosenka jest właśnie o tym 

pięknym okresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Wiktoria Winiarska 
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Co w świetlicy piszczy? 
 

Jury w składzie: wicedyrektor szkoły p. U. Walczak oraz wychowawcy 

świetlicy p. B. Urbaniak, p. R. Marek przyznały sześć wyróżnień.  

Nagrodzono prace: 

Mariki Szmyt-Terentowicz z kl. IV a; 

Natalii Lisowskiej z kl. I c; 

Luizy Niemczynowskiej z kl. III a; 

Justyny Kozak z kl. II a; 

Angeliki Muniak z kl. III a; 

Kai Ogrodnik z kl. II a,  

które wręczono podczas szkolnej uroczystości.  

Konkurs ten odbywa się w naszej szkole corocznie. Zapraszamy 

do udziału w przyszłym roku. 

W listopadzie i grudniu uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w 

kolejnych konkursach organizowanych przez świetlicę szkolną. Zachęcamy do 

narysowani, namalowania lub wyklejenia aniołków, ozdób choinkowych oraz 

kartek świątecznych. Ozdoby choinkowe przedstawiające: bombki, choinki, 

gwiazdki, aniołki, łańcuchy zanosimy do świetlicy szkolnej. Najciekawsze prace 

reprezentują szkołę w konkursach zewnętrznych. 

Wręczenie wyróżnień nastąpi podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia 

Anioła. 

Beata Urbaniak 

 

 

 W międzyszkolnym konkursie plastycznym pod tytułem „Za co 

kochamy Zieloną Górę” organizowanym od kilku lat przez Zespół Edukacyjny 

nr 1 następujący uczniowie zostali nagrodzeni: 

Aleksandra Dąbrowska, 

Natalia Myczko, 

Magdalena Frydrysiak, 

Ewa Kowalska, 

Marika Szmyt-Terentowicz, 

Kinga Orwat. 

 Uczniowie zostali zaproszeni wraz z opiekunami p. Renatą Marek, 

p. Renatą Ferenc i p. Beatą Urbaniak na uroczystość wręczenia nagród. 

 Nagrodzone prace przedstawiały wzgórze winne wraz palmiarnią, 

amfiteatr, place zabaw oraz inne miejsca w Zielonej Górze, które kochają dzieci. 
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Rozrywka 
 

1. Krzyżówka  

 

1. Syn córki dla matki, to… 

2. Tata twojego taty, to dla ciebie… 

3. Mąż twojej siostry, to dla ciebie… 

4. Córka matki, to dla ciebie… 

5. Wujek po angielsku. 

6. Mama twojego taty, to dla ciebie… 

7. Siostra twojej mamy. 
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2. Wykreślanka 

 

Wykreśl pionowo i poziomo wyrazy związane z Wigilią i Bożym 

Narodzeniem. Pozostałe litery utworzą hasło. Znajdź te wyrazy: 

 

RENIFER 

ŻYCZENIA 

GRUDZIEŃ 

KARP 

KOLĘDY 

BOMBKI 

CHOINKA 

OZDOBY 

ŚNIEG 

PREZENTY 

OPŁATEK 

GWIAZDKA 

 

 
 

 

 

 
Opracował Krzysztof Szymaniak 
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3. Kolorowanka 
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Opracowała Weronika Litecka 
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Trochę kultury!!! 

 Kolęda 
 
Nasza mama kocha muzykę  
i my także muzykę kochamy,  
więc na gwiazdkę myśmy kupili  
płytę dla naszej mamy.  
 
Potem była wigilia, choinka,  
pierwsza gwiazdka błysnęła z nieba,  
myśmy wszyscy siedzieli przy stole  
i ta płyta zaczęła śpiewać.  
 
Złotą świeczką mrugnęło drzewko,  
zatańczyły na ścianie cienie,  
- Dobry wieczór... - szepnęła mama  
- dobry wieczór, panie Chopinie.  
 
Płyta grała scherzo z kolędą,     Gwiazdka 
rozśpiewały się pięknie klawisze  
i tak było, jakby naprawdę    Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, 
Chopin do nas, do domu, przyszedł.  Jak małe ptaki z gniazd, 
  Wanda Chotomska   Patrzą na niebo, czy już świeci  
     Najpierwsza z wszystkich gwiazd. 
       

  O zimne szyby płaszczą noski  
  W okienkach miast i wsi,  
  Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,  
  Czy już nad nami tli. 
 
  Różowe niebo pociemniało,  
  I cień błękitny legł  
  Na ziemię białą, białą, białą,  
  Na nieskalany śnieg. 
 
  Anioły mogą zejść do ludzi,  
  Przebiec calutki świat:  
  Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi  
  Białych anielskich szat. 
 
  Białe opłatki, białe stoły,  
  Świeżych choinek las...  
  Doprawdy mogą dziś anioły  
  Zagościć pośród nas. 
 
  Tylko ta gwiazda niech zaświeci  
  Nad ciszą białych dróg  

     I zawiadomi wszystkie dzieci,  
     Ze się narodził Bóg. 
 
       Bronisława Ostrowska 

Wiersze wybrała Marzenka Maślana 
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Niedokończone historie 

 

Koszula ze śladem po kuli, list do rodziców, wiersze. Niewiele rzeczy 

pozostało po młodych ludziach zamordowanych podczas strajków czy stanu 

wojennego. Wcześniej o ich śmierci głośno nie mówiono. Czy dzisiaj - choć 

nazywamy ich bohaterami - są znani?  

 

JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ 

 

Przez wiele lat i autor ballady był anonimowy, i jej 

bohater. Teraz wiemy, że piosenkę napisał solidarnościowiec 

Krzysztof Dowgiałło, zabity zaś 17 grudnia 1970 r. 

w Gdyni chłopiec niesiony przez stoczniowców na marach 

- wyrwanych drzwiach - nazywał się Zbyszek Godlewski.  
 

Urodził się w 1952 r. w Zielonej Górze. W latach 50. 

rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania, gdyż ojciec Zbyszka był 

wojskowym i przerzucano go do różnych miast od Żagania po Elbląg. W 1970 r. 

w czerwcu Zbyszek Godlewski skończył szkołę zawodową, zaraz potem 18 lat 

i postanowił, że chce poznać świat i poczuć swoją dorosłość. Znalazł pracę 

w Zarządzie Portu w Gdyni, przy przeładunku statków, zamieszkał na stancji. 

Nadszedł grudzień. W połowie miesiąca, po ogłoszeniu drastycznych podwyżek 

cen, stoczniowcy  

w Gdańsku wyszli na ulicę, chcieli rozmawiać z władzą, która odpowiedziała 

atakiem wojska i milicji. Pojawiły się ofiary i ranni. W kolejnych dniach 

robotnicy zastrajkowali w Szczecinie, Elblągu i Gdyni.  

 

      - Grudzień '70, który widziałem z bliska, wywarł wpływ na całe moje życie, 

chociaż miałem wtedy 15 lat. Już wiedziałem, ze nie istnieje socjalizm z ludzką 

twarzą, bo to przecież ten zbrodniczy system spowodował, że zginęli moi 

rówieśnicy - wspomina Janusz Śniadek, do niedawna przewodniczący 

Solidarności. Przez całe życie stara się o upamiętnienie tamtych ofiar.  

 

      Zbyszek Godlewski pojechał 16 grudnia do Gdańska. Zrozumiał, że jest 

to protest ludzi takich samych jak on, a nie „obcych”, jak twierdziła propaganda. 

Wiedział, że następnego dnia weźmie udział w manifestacji. Jego najbliższy 

przyjaciel Kazik przestrzegał, że może to być zbyt niebezpieczne, ale 

Godlewski nie chciał zmienić zdania. Wieczorem napisał krótki list 

do rodziców: „Kochani Rodzice, byłem dzisiaj w Gdańsku. Wszystko 

widziałem. Nie martwcie się... Zbyszek”.  
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      Następnego dnia chłopak dołączył do strajkujących w Gdyni. O godzinie 

9.40 został zastrzelony z karabinu maszynowego - pierwsza kula utkwiła 

w klatce piersiowej, druga w brzuchu, trzecia powyżej ucha. Zakrwawione 

zwłoki robotnicy położyli na drzwiach i wyruszyli spod stoczni do centrum ulicą 

Świętojańską. Po drodze zatrzymali się przy kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Od księdza dostali krzyż i kwiaty, które położyli na ciele ofiary. Dzień 

później Godlewscy dostali telegram „Zbyszek nie żyje. Kazik”. Następnego dnia 

rodzice pojechali do Gdyni, szukali syna w szpitalu. Prokurator nie wyraził 

zgody na oddanie zwłok. Zrozpaczeni rodzice wrócili do domu. Wieczorem 20. 

grudnia przyszło do nich dwóch mężczyzn, poinformowali, że zabierają ich 

na pogrzeb. Późnym wieczorem, praktycznie po nocy, bo dochodziła dziesiąta, 

na cmentarzu w Gdańsku Oliwie rodzice, brat Wiesław oraz sąsiedzi pożegnali 

młodego bohatera Wybrzeża. Eugeniusz Godlewski zdobył potem zakrwawione 

ubrania syna. Kiedy je obejrzał, nie miał wątpliwości, że do bezbronnego syna 

strzelano na wprost... Patrzył na rzeczy przez kilka godzin, potem wrzucił je 

do pieca.  

 

      W 2008 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Zbyszka Godlewskiego 

Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz przemian demokratycznych 

w Polsce. Godlewski jest patronem jednej z ulic w Zielonej Górze, w której nie 

tylko się urodził, ale też spędził ostatnie wakacje, u swojej babci. W Gdańsku 

natomiast jest ulica imienia Janka Wiśniewskiego. 
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Wydarzyło się 
 

 

Ostatnie przygotowania do apelu 

z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości. Pani Aneta 

Adamczewska poprawia szarfę Wiktorii 

Winiarskiej. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pan Przemysław Szczotko, ze znaną 

sobie brawurą, po mistrzowsku przygotował 

podkład muzyczny do występu uczniów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Występ młodych aktorów 

nagrodzony został burzą braw. 

 

W piątek 25 listopada w klasie 6a odbyły 

się klasowe Andrzejki. Przygotowaliśmy wiele 

wróżb między innymi: „Drzewko szczęścia”, 

wróżby z kubeczkami, kwiatami i kolorami itp. 

Oczywiście nie mogło też zabraknąć tradycyjnego 

lania wosku. Uczniowie bardzo dobrze się bawili 

i czekają na więcej tak dobrych imprez. 
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Uczniowie młodszych 

klas chętnie odrabiają prace 

domowe na świetlicy 

szkolnej.   

 

 

Można się tam też pobawić, czy spędzić 

czas przy komputerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani w sklepiku zawsze pomoże, choćby 

przy otwieraniu loda. 

 

 

 

 

 

 

 

Szkołę, podczas Mikołajek, 

odwiedził mały Franek – synek 

Pani Anny Michalskiej, który 

chętnie rozdawał cukierki.  
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Pizza dla 
najlepszych 

 

Uczniowie klasy V b, 

którzy aktualnie posiadają 

przechodni puchar dla najlepszej 

klasy, otrzymali w nagrodę pizzę 

od Pani dyrektor Bogumiły 

Moskaluk.  

 

 

Takie Andrzejki na pewno 

na długo zapamiętamy – mówią 

uczniowie klasy V b.  

Zostaliśmy bardzo mile 

zaskoczeni – dodają.  

Nie będzie łatwo odebrać 

nam pucharu w tym roku, 

ponieważ zdecydowanie opłaca 

się go posiadać, gdyż płynie 

z tego tytułu szereg korzyści – 

zapowiadają podopieczni Pana 

Krzysztofa Pietraszaka. 

 

 Puchar może zdobyć 

każda klasa, która posiada dobre 

wyniki w nauce, zachowaniu oraz często bierze udział w konkursach 

organizowanych przez szkołę.    

 

 Być może to Twoja klasa zdobędzie puchar w tym roku. Na pewno warto!   
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Sprawozdanie z wizyty w Gazecie Lubuskiej 
 

Dnia 06. 12. 2011 r. o godzinie 15
50

 dotarliśmy do Gazety Lubuskiej, 

gdzie byliśmy wcześniej umówieni na zwiedzenie całego budynku. Ośmiu 

uczestników naszej wycieczki przywitała pani Agata Kaźmierczak, która 

oprowadziła nas i pokazała całą redakcję. 

Najpierw oglądaliśmy dział ogłoszeń, gdzie panie przyjmują ogłoszenia 

czytelników. Dowiedzieliśmy się, że za niektóre ogłoszenia wcale nie trzeba 

płacić. Następnie udaliśmy się do działu łączności z czytelnikami, który zajmuje 

się nagłymi przypadkami i interwencjami. Okazało się, że każda strona każdej 

gazety podzielona jest na szpalty (pionowe kolumny) oraz 

na moduły (poziome rzędy), zanim zostanie na nią 

naniesiony tekst i zdjęcia. Odwiedziliśmy nawet salę 

konferencyjną, w której zrobiono nam zdjęcie i obiecano, 

że zostanie ono zamieszczone w Gazecie Lubuskiej. 

Kolejnym etapem naszej wycieczki było odwiedzenie 

działu sportowego, który okazał się pokojem oklejonym 

plakatami z różnych wydarzeń sportowych. Nie trzeba 

było nam tłumaczyć, czym zajmują się siedzący tam 

dziennikarze. 

Z kolei 

udaliśmy się do działu 

marketingu, który 

odpowiedzialny jest 

za wszystkie konkursy. 

Znajdowały się tam nagrody oraz worki 

ze zgłoszeniami od czytelników. Pani Agata 

oprowadziła nas również po pokoju 

„składaczy”, w którym dokonuje się składu 

i poprawek Gazety. Wreszcie dotarliśmy 

do „serca” Gazety Lubuskiej, czyli 

do ogromnego pokoju, w którym znajdowali się prawdziwi dziennikarze, 

piszący artykuły. Każdy z nich miał swoje biurko z komputerem i sterty 

potrzebnych materiałów. 

 Redakcja mieści się na trzech kondygnacjach kamienicy znajdującej się 

na starym rynku w Zielonej Górze. Największe wrażenie zrobił na nas pokój 

„sportowców”, w którym czuć było dziennikarskiego ducha, a Pan, który 

opowiadał o swojej pracy, robił to z pasją. Wycieczkę zakończyliśmy o godzinie 

17 
30. 

Cała redakcja Głosu Szóstki chciałaby bardzo podziękować za wprowadzenie 

w arkana wiedzy dziennikarskiej i bardzo miłe przyjecie.  
Redaktorzy Głosu Szóstki 
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Głos Szóstki radzi 
 

 Jak napisać sprawozdanie? 
 

Sprawozdanie to inaczej chronologiczne przedstawienie ustne lub 

pisemne przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem. 

Szczegółowe odtworzenie kolejności wydarzeń. Punktem wyjścia do napisania 

sprawozdania może być plan ramowy lub plan szczegółowy, który rozwijamy 

w zdania. 

Sprawozdanie przedstawiamy w formie narracji. 

 

Powinno ono:  

 

1. uwzględniać: miejsce, czas, uczestników, 

2. obiektywnie prezentować sytuację, choć na końcu formułuje się 

własne uwagi, 

3. przedstawiać fakty chronologicznie, 

4. selekcjonować fakty, aby najważniejsze informacje nie zginęły 

w natłoku danych, 

5. być czytelne, przejrzyste i konkretne, 

 

Pamiętaj aby napisać: 

Kto uczestniczył w opisywanym wydarzeniu? 

Kiedy miała miejsce omawiana historia? 

Gdzie się odbyła? 

Jaki miała przebieg? 

 

Nie zapomnij używać zwrotów  

charakteryzujących następstwo czasowe, np.: 

następnie; 

później; 

wówczas; 

wtedy; 

z kolei… 

Pamiętaj też o czasownikach typu: 

odwiedziliśmy;  

zobaczyliśmy; 

zwiedziliśmy; 

zapoznaliśmy się; 

oglądaliśmy… 
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Głos Szóstki postanowił na swoich łamach przedstawić każdą z klas. W tym numerze 

prezentujemy klasę 6a, w następnym planujemy zapoznać czytelników z klasą 6b. 

Do naszej klasy chodzi 15 osób. Ich imiona to: 

-Dagmara, Sandra, Patryk Jezierski, Kamil, Weronika, Kuba, Asia, Mateusz, Michał, Zuzia, 

Oskar, Nicola, Wiktoria, Patryk Zboralski oraz Milena. 

Od klasy 0-3 uczyła nas pani Renata Archaniołowicz. Klasę czwartą i połowę piątej 

spędziliśmy z panią Anną Michalską. Od połowy piątej klasy aż do teraz uczy nas pani Teresa 

Kozłowska.  

Kilkoro uczniów takich jak: 

Sara Budajczak, Karolina Orwat, Karolina Prześlica, Dawid Poźniak oraz Damian Ochroński 

już odeszli z naszej klasy. Jednak większość uczniów jest z nami już od klasy 0. Pani 

Kozłowska (wychowawczyni) wyraża o nas taką opinię: 

-Wasza klasa jest zdolna, rozrywkowa, a czasami rozbrykana, lecz na prawdę bardzo, bardzo 

Was lubię!!!- mówi Pani Teresa. 

Ulubionym przedmiotem klasy jest informatyka. Chodź lubimy szkołę, to najbardziej 

wyczekiwanym przez wszystkich momentem jest przerwa. A to już zdjęcie z roku szkolnego 

2010/2011, kiedy to byliśmy jeszcze 5a.  

 (Opis zdjęcia) I rząd (górny) od lewej: Patryk Jezierski, Mateusz Najderek, Kuba Machunik, Kamil Kasprzak.  

II rząd od lewej: Sara Budajczak, Zuzanna Sidorowicz, Nicola Skrzydlewska, Sandra Głąb, Weronika Kupnicka, 

pani Anna Michalska.  

III rząd od lewej: Dagmara Gargol, Joanna Malinowska, Wiktoria Winiarska, Milena Żmudzińska, Michał 

Nawara, Przemek Zalewski. 
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Redakcja Głosu Szóstki spotyka się we wtorki 

od 14 35 – 15 20 w sali nr 24. Wszystkich 

chętnych młodych redaktorów, serdecznie 

zapraszamy. 
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