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23 lipca - Dzień Włóczykija 

Jeden z sympatycznych dni w kalendarzu świąt 

nietypowych. Wypada w środku wakacji, przez co 

wykorzystywany jest przez wielu organizatorów 

wypoczynku jako motyw przewodni nietypowych 

wycieczek.  

To dobry dzień na krótką wyprawę albo chociaż na 

spacer. Tak naprawdę wszyscy mamy w sobie „żyłkę” do 

włóczykijstwa. Określenie to oznacza po prostu turystę, który 

zwiedził lub zwiedza duży obszar świata lub kraju. Co ciekawe, 

pojęcie to pochodzi od średniowiecznych studentów - żaków, którzy, 

wędrując od miasteczka do miasteczka, zajmowali się w celach 

zarobkowych tworzeniem i odtwarzaniem świeckiej poezji miłosnej, 

satyrycznej i okolicznościowej. I choć współcześnie Włóczykij 

bardziej kojarzy się z postacią z serii książek Tove Jansson 

opowiadających o Muminkach i serialu animowanego z cyklu „Muminki”, 

warto chyba w letni wieczór spróbować „uczcić” dzisiejszy dzień 

krótką przechadzką… dla zdrowia. 
Opracowała Natalka Hardel 

 

Dzień Kundelka – nieformalne polskie święto kundelka, 
czyli wszystkich wielorasowych psów, obchodzone 
corocznie 25 października, tj. w dzień po wejściu w życie 
ustawy o ochronie zwierząt. Data 25 października to 
również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a miesiąc 
październik jest miesiącem dobroci dla nich. 

W 2000 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kundelka założone przez Krystynę z Warszawy, jednak ze względu na brak 
wystarczającego wsparcia musiało zostać rozwiązane. Pozostał Dzień Kundelka. 

Właściciele kundelków organizują w całej Polsce obchody Dnia Kundelka, by ich 
podopieczni mieli swoje święto. Organizują także swoje wystawy – wystawy kundelków. 

Tego dnia schroniska dla zwierząt organizują dni otwarte i zachęcają 
do odwiedzenia schronisk w celu adopcji kundelków, których przebywa tam najwięcej, oraz 
innych zwierząt, jak również wspomożenia schroniska w postaci datków, karmy, koców. 
Niektóre schroniska prezentują swoich podopiecznych w newralgicznym punkcie miasta, 
np.: na rynku, w szkole. 

Opracowała Wiktoria Bogucewicz 

http://poczta.wp.pl/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://poczta.wp.pl/wiki/Pies_nierasowy
http://poczta.wp.pl/wiki/Pies_domowy
http://poczta.wp.pl/wiki/25_pa%C5%BAdziernika
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Piątek trzynastego jest uznawany za dzień pechowy 
w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych 
i portugalskojęzycznych. Taki sam status posiada w takich 
krajach jak: Polska, Estonia, Niemcy, Finlandia, Austria, Irlandia, 
Szwecja, Dania, Słowacja, Norwegia, Czechy, Słowenia, Bułgaria, 
Islandia, Belgia i Filipiny. 

W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy jest uznawany 
wtorek trzynastego, zaś we Włoszech piątek siedemnastego. 

Strach przed piątkiem trzynastego jest nazywany paraskewidekatriafobią. Słowo to 
powstało z greckiego słowa paraskevi (piątek), dekatreis co oznacza trzynasty, zaś fobia to 
po grecku strach. 

Data piątek 13. może w ciągu jednego roku przypaść co najmniej 1 raz 
i maksymalnie 3 razy. Nie jest możliwe, aby w ciągu całego roku ani jeden piątek nie wypadł 
trzynastego dnia miesiąca. 

Opracowała Wiktoria Bogucewicz 
 

 

Pies jako zwierzę posiadające świetny węch już 

w dawnych czasach towarzyszył ludziom na polowaniach. 

Dzisiaj psy wykorzystuje się także do innych celów. 

Dla potrzeb wojska psy szkoli się pod kątem 

wyszukiwania broni i amunicji. Psy szkolone są także 

do wyszukiwania narkotyków, które to wykorzystują 

przeważnie służby celne. Najlepszymi rasami do takich 

celów są owczarki niemieckie i belgijskie, labradory, 

retrievery, cocer spaniele i springer spaniele. 

W Amerykańskim Departamencie Rolnictwa działa 

specjalna brygada pracująca na lotniskach, poszukująca 

niedozwolonych owoców i mięsa. W Skandynawii labradory, 

były szkolone aby wykrywały pleśń w magazynach drewna. retrivery 

W Wielkiej Brytanii psy wyczuwały wzrastającą wilgotność w  domach. Na całym świecie 

psy są używane podczas akcji ratunkowych. Nowofundlandy są szkolone we Francji, 

aby ratować ludzi podczas awarii na morzu. Do akcji ratunkowych w górach najlepsze są 

owczarki niemieckie, springer spaniele i border collie. Oczywiście są też wykorzystywane 

inne rasy. Psy w czasie operacji ratunkowych idą za zapachem na ziemi lub w powietrzu 

poszukując ludzi zasypanych lawinami lub podczas zimy w górach. 

 
Opracowała Wiktoria Bogucwicz 
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Co należy wiedzieć o Bożym Ciele? 
 

23 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 
Boże Ciało. To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. 

Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany chleba i wina w rzeczywiste Ciało 
i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba 
było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały 
i zadomowiły się w Kościele katolickim. 

Uroczystość ta przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy 
Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert 
ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege. 

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji 
krakowskiej. W Kościele katolickim 
w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego 
Ciała było obchodzone już we wszystkich 
diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do 
świąt głównych. Od końca XV w. przy 
okazji tego święta udzielano 
błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem.  

Procesje 
Procesje eucharystyczne w dniu 

Bożego Ciała wprowadzono później niż samo 
święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest 
wzmianka o uroczystej procesji przed sumą 
w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji 
niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. 
W ten sposób nawiązywano do dawnego 
zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii 
dla ochrony przed niebezpieczeństwami. 

W XV w. procesje eucharystyczne 
odprawiano w całych Niemczech, Anglii, Francji, 
północnych Włoszech i Polsce.  

Procesję odprawiano z wielkim 
przepychem od początku jej wprowadzenia. 
Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez 
reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary. 

W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości 
wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje 
w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne 
władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast. 

Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji 
Bożego Ciała,  

wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania 
ewangelii tematycznie związane z Eucharystią. 

Opracowała Natalka Hardel  
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1. Ptak uznany za symbol mądrości. 
2. Nietoperz to: ptak, ssak czy płaz? 
3. Według przysłowia: „Bez pracy nie ma …”. 
4. Motyl latający nocą. 
5. Czerwony trujący grzyb. 
6. Odbyła się w Polsce w 1025 roku. 
7. Liczba parzysta. Większa od 39, mniejsza od 42. 
8. 6. Grudnia. 
9. Materiał pisarski sporządzony  z włókien łodygi rośliny rosnącej nad Nilem. 
10. Składa się je na urodziny. 
11. Morze graniczące z Polską. 
12. Onomatopeja to wyrazy… 
13. Trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja i … 
14. Rodzaje głosów męskich: tenor, baryton i … 
15. „Biedny jak mysz …”. 
16. 300 minut to 5… 
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Pomóż Wojtkowi dojść z domu na plażę 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Opracował Krzysztof Szymaniak 
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Kącik  gwiazd 
Shakira Isabel Mebarak Ripoll 

 

Shakira, właśc. Shakira Isabel 

Mebarak Ripoll (ur. 2 lutego 1977 

w Barranquilli)- kolumbijska piosenkarka 

pop-rockowa, autorka tekstów, muzyk, 

producent muzyczny, tancerka i filantrop. 

Swoją pierwszą piosenkę Tus Gafas 

Oscuras napisała w wieku 8 lat. 

We wczesnych latach ‘90 zadebiutowała 

na scenie muzycznej Ameryki Łacińskiej. 

W szkole rozwinęła swój talent jako 

tancerka brzucha i piosenkarka, 

zadziwiając barwą głosu 

charakterystyczną dla rock and rolla, 

muzyki libańskiej i latynoskiej. Językiem 

ojczystym Shakiry jest hiszpański, mówi także płynnie po angielsku, 

portugalsku i włosku.  

W 1991 r. powstał pierwszy album Shakiry zatytułowany Magia. Dwa lata 

później, wydano album Peligro. Oba albumy sprzedały się w około tysiącu 

egzemplarzy. W tym czasie Shakira zadebiutowała w kolumbijskiej telenoweli 

El Oasis, grając w nim główną rolę. 

W 1995 r. ukazała się płyta Pies Descalzos, która przyniosła jej rozgłos 

w Hiszpanii i Ameryce Środkowej.  

W 1998 Shakira przeprowadziła się do Miami. Na kolejnej płycie ¿Dònte 

estàn los ladrones? wypromowała piosenka Ciega Sordomuda, która znalazła 

się na pierwszym miejscu we wszystkich krajach Ameryki Południowej. 

Kolejnym przebojem stał się drugi singel Ojos Asi, w którym można było 

usłyszeć brzmienia charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu. 

W 1999 nagrała koncert MTV Unplugged, za który otrzymała nagrodę 

Grammy. Następną płytę, tym razem anglojęzyczną Laundry Service Shakira 

nagrała w 2001 r. Płyta stałą się największym, dotychczas sukcesem 

komercyjnym artystki, a wiele piosenek jak Whenever, Wherever, Underneath 

your clothes, Objection stało się ogólnoświatowymi przebojami. Dzięki temu 

sukcesowi Shakira zyskała fanów poza Europą, głównie w Stanach 

Zjednoczonych, zdominowanych do tej pory przez angielskojęzycznych 

artystów. Album rozszedł się w 13 mln nakładzie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1977
http://pl.wikipedia.org/wiki/1977
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wschód
http://pl.wikipedia.org/wiki/Laundry_Service


Głos Szóstki 

czerwiec 2012 

 

7 | S t r o n a  
 

Kolejne płyty Fijación Oral Vol. 1 oraz anglojęzyczna wersja Oral 

Fixacion Vol. 2 wydane w 2005r., potwierdziły sukces kolumbijskiej artystki 

na muzycznej estradzie. Piosenka Hips Don't Lie została najlepiej sprzedającym 

się utworem roku. 

W 2009 Shakira nagrała płytę She Wolf, którą promował singiel o tym 

samym tytule. Dyskografię wokalistki uzupełniają jeszcze trzy albumy 

koncertowe – MTV Unplugged, Live & Off The Record oraz Oral Fixation Tour. 

Wygrała dwie nagrody Grammy, siedem nagród Latin Grammy Awards, 

dwanaście Latin Music Awards i była również nominowana do nagrody Złotego 

Globu. Shakira jest również najlepiej zarabiającą kolumbijską artystką wszech 

czasów. Sprzedawszy ponad 60 milionów kopii albumów stworzonych dzięki 

współpracy z wytwórnią Sony Music, jest drugą, po Glorii Estefan, 

najpopularniejszą piosenkarką latynoską. W samych Stanach Zjednoczonych 

sprzedała 9,6 miliona kopii. Shakira jest jedyną artystką pochodzącą z Ameryki 

Południowej, która zajęła wysokie miejsce na amerykańskiej liście przebojów 

Billboard Hot 100, australijskiej liście ARIA oraz brytyjskiej liście najlepiej 

sprzedających się singli. 

Pracuje również w fundacji charytatywnej działającej na rzecz biednych 

i potrzebujących dzieci przesiedleńców z powodu wojny domowej w Kolumbii, 

noszącej nazwę Fundación Pies Descalzos (Fundacja Bose Stopy). Nazwa 

fundacji wywodzi się od tytułu jej płyty Pies Descalzos z 1995 r. Fundacja 

Shakiry pomaga już 3380 dzieciom w trzech miastach Kolumbii. 

W 2010 r. nagrała piosenkę Waka, Waka (This Time to Africa), która 

została oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w RPA. Utwór spotkał się 

z gorącym przyjęciem, stał się hitem oraz najlepiej sprzedającym się singlem 

promującym Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Angielska wersja piosenki 

zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej oglądanych teledysków w serwisie 

You Tube. Jej najnowszym singlem jest piosenka Loca, promująca album Sale 

El Sol, którego premiera miała miejsce 19 października 2010 r. Utwór ten został 

wydany w dwóch wersjach językowych: hiszpańskiej i angielskiej 

(z fragmentami śpiewanymi w języku 

hiszpańskim). 8 listopada 2011 r. Shakira 

odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of 

Fame. 

         Oryginalny podpis Shakiry 

 

Opracowała Wiktoria Winiarska 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Australian_Recording_Industry_Association
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Trochę kultury!!! 

Dla taty 
 

Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty !  
I wszystkich Ojców na świecie!  
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty... 
Zarzucę Tacie na szyje cieple ręce...  
Powiem do ucha : Tatku, 
posłuchaj... 
Chce Cię uściskać...nic więcej..  

autor nieznany 

*** 
Żegnaj szkoło ukochana , 
na wakacje wyjeżdżam jutro z rana . 
Choć pożegnać muszę Cię , 
Ja tu wrócę, nie bój się .  
Żegnajcie nauczyciele mili , 
Chcę abyście się nigdy nie zmienili . 
Z całego serca dziękuję Wam , 
Za to że dobre świadectwo mam . 
                            Marzena Maślana 

* * * 
Wakacje już zacząć czas , 

a skończyć szkolny czas . 

Koleżankę pora pożegnać , 

a nad morzem przywitać słońce . 

Czas biegać z bratem na łące , 

Jak dwa wesołe zające . 

Ewa ,Ania i Basia czekają już na łące . 
                        Marzena Maślana  
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Wydarzyło się 
 

 23 maja 2012 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki  
„Katarynka” przeboje z repertuaru Maryli Rodowicz. 
 Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem 
Pani Wiolety Haręźlak Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 maja 2012 r. Uczniowie 
klas II a i II b odwiedzili 
Lubuski Teatr w Zielonej 
Górze. Dzieci miały okazję 
zwiedzić teatr od kulis oraz 
poznały wiele faktów 
z historii teatru. 
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25 czerwca 2012 r. 

zostały wręczone nagrody 

uczniom, którzy brali udział w 

konkursach w ciągu całego roku 

szkolnego. Całą imprezę 

otworzyli uczniowie z klasy pani 

Katarzyny Kuśpiś i teatrzyku 

szkolnego „Baju Baj”, 

przedstawiając swoją wizję 

baśni pt. „Królewna Śnieżka 

i siedmiu krasnoludków”. 

  Mistrzem ortografii w roku 

szkolnym 2011/ 2012 został Fabian Perek. 

Serdecznie gratulujemy. 

 

 Warto jeszcze 

nadmienić, że przechodni 

puchar dla najlepszej 

klasy przypadł w tym 

roku klasie IV a. 

  

 Nie sposób wymienić całej listy laureatów i konkursów, dlatego 

prezentujemy tylko niektórych, choć wiemy, że wszyscy z Was zasługują na nie 

mniejszą uwagę. Dlatego jeszcze raz serdecznie Wam gratulujemy. 
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22. 06. 2012 r. rozdano nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

 Pierwszego dnia lata, w samo południe na jednej z sal 

zielonogórskiej Palmiarni panowała gorąca atmosfera. Wszak pod 

palmami zasiedli niemalże sami prymusi – najlepsi uczniowie, 

laureaci olimpiad i ich nauczyciele. Było ich aż tylu, że zabrakło 

miejsc. 

- Gratuluję serdecznie uczniom, ich 

nauczycielom i rodzicom. To miłe, 

kiedy tylu młodych ludzi z naszego 

miasta osiąga tak wspaniałe, 

spektakularne sukcesy. Życzę Wam 

tego, co przed nami czyli miłych, 

spokojnych wakacji i odpoczynku. 

Bo zaraz po nich trzeba zabrać się 

do pracy, by za rok móc uczestniczyć 

w podobnej uroczystości – 

powiedział prezydent Kubicki.  

  

Laureaci, niektórzy z wielką 

nieśmiałością i skromnością – ale też 

z nieukrywaną radością odbierali stypendia i nagrody. Dziękowali, cieszyli się 

i zgodnie mówili, że taka gratyfikacja niesamowicie potrafi motywować, by 

dawać z siebie więcej i więcej… 

  

Stypendia Prezydenta Miasta Zielona Góra otrzymało 84 uczniów (15 ze 

szkół podstawowych; 12 z gimnazjów; 15 ze szkół ponadgimnazjalnych). 

Ponadto stypendiami naukowymi wyróżniono 42. laureatów i finalistów 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a także ich opiekunów.  

 

Piszemy o tym, ponieważ jedną z uczestniczek tej imprezy była wasza 

koleżanka Weronika Winiarska z klasy VI a, która uzyskała najwyższą średnią 

w szkole 5, 60 i wzorowe zachowanie. To naprawdę ogromny wyczyn.  

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów każdemu z was. 

 

 

 

 

 



Głos Szóstki 

czerwiec 2012 

 

12 | S t r o n a  
 

Zielonogórskie wędrówki 

historyczne 

Apteka „Pod Lwem”, czy „Pod Filarami”? 

 

Apteka „Pod Lwem” 

(obecnie „Pod Filarami”) 

do 1925 r. mieściła się 

w kamienicy obok. W 1925 r 

właściciel apteki Alfred 

Hampel kupił i przebudował 

sąsiednią kamienicę. I tak 

powstała charakterystyczna 

kamienica z filarami, w której 

narożnik przeznaczono 

na aptekę „Pod Lwem”. Była 

to jedna z trzech pierwszych 

aptek w Zielonej Górze. 

Dzisiaj mieści się tutaj apteka „Pod Filarami”. Na budynku możemy jeszcze dziś 

dostrzec lwa oraz rok wybudowania kamienicy. Dziś na ulicy Pod Filarami 

mieści się apteka o tej samej nazwie, kiedyś ulica ta nosiła nazwę Poststrasse 

i normalnie poruszały się jeszcze po niej samochody.  
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Zadalis my pytanie naszym nauczycielom, jakie mają plany 
na wakacje. 

 
  

                                                                                                                                                                        
Pan Skierski nie ma plano w by wyjechac , za to będzie 

mo gł pobawic  się ze swoją tro jką pociech. 
 
 
 

 
 

Pani Kus pis , jak to dobra 
patriotka, wybiera  się nad nasz Bałtyk oczywis cie 
jez eli dopisze pogoda w tym roku. 

 
 

  
Pan Pietraszak poszedł w s lady pani 

Kus pis ; wybiera się nad Bałtyk do S winoujs cia.  
  

 
Na Tour de Pologne zobaczymy 

panię Bondię, ale nie tylko tam, w górach 
też będzie . 

 
 

Nauczycielom oraz wam uczniowie życzymy ciepłych 
spokojnych wakacji, a za dwa miesiące  widzimy się 

ponownie ;-) 

  
       Opracowała Zuzanna Sidorowicz 
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Julia Haupe: Jacy uczniowie byli w Przylepie? 

Pani Magdalena Tryba: Do Przylepu pojechali wybrani uczniowie naszej szkoły z klas 

IV – VI oraz uczniowie z niemieckiej szkoły w Zittau. 

Jakie były tam atrakcje? 

W Przylepie czekały na nas fantastyczne warunki i mnóstwo atrakcji, wśród których 

wymienić można: jazdę konną, basen, spacery po lesie, warsztaty ekologiczne, zajęcia 

sportowe, wycieczkę do Zielonej Góry połączoną ze zwiedzaniem miasta i Ogrodu 

Botanicznego oraz wycieczkę do Starego Kisielina, gdzie mogliśmy przejść piękną ścieżką 

przyrodniczo-leśną. 

Jak Pani pracowało się z uczniami polskimi i niemieckimi? 

Bardzo dobrze. Szybko nawiązaliśmy współpracę. To była dla mnie ogromna 

przyjemność móc uczestniczyć z nimi w tym wyjeździe. 

Jak Pani wspomina tę wycieczkę? 

Było wspaniale. Już nie mogę doczekać się kolejnych wyjazdów  

Czy ta wycieczka była udana? 

Oczywiście, że była udana. Przeżyliśmy tam wiele wspaniałych chwil. Będzie co 

wspominać po latach. 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze jest Beneficjentem Funduszu Małych Projektów 
Euroregionu „Sprewa - Nysa – Bóbr” i Euroregionu „Neisse e. v.”. 
 W 2012 roku zrealizowano projekt pod nazwą „Warsztaty ekologiczne” w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.      
Współpraca dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze  oraz Park - Mittelschule 
w Zittau.   
 Centralnym punktem współpracy były warsztaty ekologiczne dla uczniów obu szkół, 
które odbyły się w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w Przylepie k/ Zielonej Góry, 
w dniach 07. 05 - 14. 05. i 14. 05. – 21. 05. 2012 r. 
 Podstawowym celem Warsztatów było propagowanie różnych form zachowań 
proekologicznych jako podstawę zrównoważonego współżycia człowieka ze środowiskiem, 
nawiązywanie relacji koleżeńskich oraz pokonywanie barier językowych między uczniami obu 
szkół poprzez wspólne zajęcia ekologiczne, sportowe, językowe. 
 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. 
 

 W lipcu tego roku uczniowie naszej szkoły wyjadą na podobne 

warsztaty do Zittau. 
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