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                                      Polecamy: 

  Co piszczy w Szósteczce? 

  Łamigłówki dla każdej główki 

  Nasze zwierzaki… 

  Co u naszych juniorów?  

  Humor z zeszytu ucznia! 

 

 

 
 



      

 
      1. Np. sosnowy 

      2. Na godle polski 

      3. Używasz go w szkole 

      4. Czwórka przy ocenianiu 

      5. Muczy 

      6. Ma kły i ryje nimi w ziemi 

 

 

1.Kwaśny cytrus 

2.Kraj skośnookich ludzi 

3.Duży most w Sopocie 

4.Garnki mogą być …………. 

5.Portal ……… klasa 

6.Zwierzę kopytne 

7.Miała ją Ania Shirley 

8.Najdłuższa rzeka w Polsce 

9.Nasze miasto 

 

                                                                                        
 

 
   Milioner zwiedza stary zamek, który zamierza kupić. Po budowli oprowadza go stary 

służący.  

-Mówiono mi, że tu straszy.  

-Bzdury! Mieszkam tu od ponad 300 lat i niczego nie zauważyłem ! 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca  ? 

-Po kasztanach.  

-A jeśli kasztanów jeszcze nie ma ? 

-To poczekam.  
 

Baca rozmawia z turystą: 

-Zabiłem wczoraj 10 ćmów – mówi baca. 

-Ciem – poprawia turysta  

-A kapciem.  

 

Do apteki wpada blady, zdyszany chłopak:  

-Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

-A co Cię boli, chłopcze ? 

-Jeszcze nic, ale tata właśnie ogląda moje świadectwo  ! 

 

Niedźwiedź złapał zajączka. Zając krzyczy, wrzeszczy:  
-Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz, to, to … 

-To co ? 

-To trudno … 

 

-Prosiaczku, prosiaczku ! – woła Kubuś Puchatek – Krzyś dał nam 10 baryłek miodu do 

podziału. To na każdego będzie po 8.  

-Ależ Puchatku – mówi prosiaczek – 10 baryłek miodu na dwóch to będzie po 5, a nie po 8.  

-Ja tam nie wiem! Ja swoje zjadłem!  

 

Jedzie blondynka rowerem i nagle zatrzymuje ją policjant  i mówi : 

- Przepraszam, ale nie ma pani powietrza w tylnym  kole.  
Blondynka spogląda na koło i mówi: 

- Tak, ale tylko na dole.  

 

 

Pani w szkole pyta Jasia:  

- Jasiu, masz prace domową ? 

- Tak, mam  

- To pokaż mi ją.  

- Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.  
 



 
    Dnia 13.01.10 r. w godzinach od 9.00 do11.30  odbyła się zabawa 

choinkowa uczniów klas 0-III. Dzieci były przebrane za różne postacie 

z ulubionych bajek. Zabawa zaczęła się teatrzykiem zespołu aktorskiego 

„ARKADIA”. Po spektaklu odbyły się różne, ciekawe gry i konkursy.  

    W nagrodę za zaangażowanie w zabawę choinkową, dzieci odwiedził 

Święty Mikołaj. Rozdał im przepiękne prezenty, którymi uczniowie byli 

zachwyceni.  

    Na koniec zabawy wielką atrakcją było stworzenie sztucznego śniegu. 

Dzieci były pod ogromnym wrażeniem. Impreza była bardzo udana. Mali 

„uczniowie” miło spędzili czas. Do zobaczenia za rok!!!!  

                                  
 

 
Straszne opowieści 
   Wyobraźcie sobie coś najokropniejszego. Właśnie o takich rzeczach 

śpiewali celtyccy bardowie. W historii, którą opowiemy, nie ma  

w sumie nic złego… chyba że należycie do klubu jeździeckiego i nie 

pozwolilibyście, aby waszego wierzchowca przerobiono na hamburgery. 

   Konie-uosobienie szybkości i piękna- były przypisane celtyckiemu bogu 

Słońca. Celtowie wierzyli, że można przejąć zalety konia, jeśli się go zje. 

(Próbowałem. Czy działa? Nii-haa!!!). 

Dziwaczne wierzenia 
   Celtowie upatrywali bogów dosłownie wszędzie- w drzewach,  

strumieniach, a nawet w kamieniach. Największą świętością był dąb  

i rosnąca na nim jemioła o wielkiej magicznej mocy. Ludzie do dziś  

w to wierzą. Stąd zwyczaj całowania się pod jemiołą. 

OSTRZEŻENIE: Nie daj się tylko namówić na całowanie pod jemiołą  

z każdym dziwakiem. Lepiej powiedz mu prawdę.  

 

    
                                               

                       Baran   
Twoje hasła : Jestem. Istnieję. Walczę.  

                       Byk  
Twoje hasła : Posiadam. Lubię mieć, a to co mam, jest moje.  

                       Bliźnięta   
Twoje hasła : Myślę. Kombinuję. Mówię. Nigdy się nie nudzę.  

                       Rak     
Twoje hasła : Czuję. Wyobrażam sobie. Mam rację.  

                       Lew                                   
Twoje hasła : Tworzę. Dominuję Króluję.  

                      Panna 
Twoje hasła : Analizuję. Oceniam. Krytykuję.  

                      Waga  
Twoje hasła : Waham się, porównuję. Dbam o siebie.  

                       Skorpion 
Twoje hasła : Życzę sobie! Dostanę. Osiągnę to, czego pragnę.   

                       Strzelec 
Twoje hasła : Widzę, uzasadniam. Muszę znać prawdę. Spełniam marzenia.  

                       Koziorożec  
Twoje hasła : Władam, kieruję. Mam cel w życiu.  

                       Wodnik  
Twoje hasła : Chcę wiedzieć. Chcę być wolna(y).  

                        Ryby  
Twoje hasła : Marzę. Znam się na uczuciach. Mam nadzieję.  

 

W następnym numerze ukażą się „Twoje szczęśliwe kamienie” 



 
Oto najśmieszniejsze wypowiedzi uczniów wzięte 

 z samodzielnych prac i zeszytów uczniowskich: 

Czym różni się bajka od opowiadania ? 

- Bajka różni się osobami  

- Bajka różni się scenami 

- Bajka różni się kostiumami 

- Bajka różni się efektami  

- Bajka różni się rolami 

 

Znaczenia związków frazeologicznych: 

koń trojański- to jest podstęp na wrogów do zamku; szybki i silny; koń 

który lata 

pięta Achillesa- zmęczenie; duża, ogromna; ciężka; duża jak pięta 

Achillesa 

trafić po nitce do kłębka- bycie mądrym; to wpakować się w tarapaty 

nić Ariadny- nić, która pozwala wrócić po nitce do kłębka nici; nić bardzo 

długa, przydatna  

 

Nasza „Ania z Zielonego Wzgórza” 

„Na jutrze poszła do szkółki niedzielnej. Gilbert nazwał ją marchewką i 

walnęła jego tabliczką.”  

„Ania poznaję nowe znajomości i incydent z panią Małgorzatą Linde. 

Małgorzata przeprasza Anię i ma nową przyjaciółkę Dianę Barry.” 

 

 

 
 

 

 
 
     Dnia 27.10.2009r. o godzinie 12.30 w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 
sprawdzający znajomość treści książki Przygody Filonka Bezogonka. Miesiąc 

przed konkursem wychowawcy klas otrzymali regulamin.  

     Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy IIa, IIb, IIa i 2 osoby chętne z klasy 
Ib. Każdy z uczestników otrzymał tekst składający się z 3 zadań różnego typu. 

Czas trwania konkursu to 60 min.  

      O kolejności zwycięzców decydowała liczba uzyskanych punktów. 

Maksymalna ilość uzyskanych punktów 35.  

I  miejsce Radosław Zacharzewski      kl. 2a     24p.  

II miejsce Oliwia Łochowska               kl. 3a     22p. 

III miejsce Julia Jurkowska                 kl. 2a     21p.   
      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci konkursu nagrody 

książkowe. 

 

      

Dnia 5 stycznia 2010r. odbyły się eliminacje szkolne do Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Adama Mickiewicza. Przystąpiło 10 uczniów z 

klas IV-VI. Tematyka wierszy Adama Mickiewicza była różnorodna.  

Do etapu międzyszkolnego wytypowano trzech uczniów: 
Kamila Wysotę z kl. VB  

Kingę Ciszewską z kl. VB  

Alana Kotowskiego z kl. VB  

 
Dnia 15 lutego 2010r. w Centrum Ekologicznym przy ulicy Parkowej 2 

odbędzie się po raz drugi  

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. 
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza, rozwijania 

zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, uczenie rywalizacji 

w przyjaznej atmosferze. 
                    Organizatorami konkursu są nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 6 

                                       p. Hanna Tyszko oraz p. Jolanta Rynkowska.  

     Życzymy naszym uczestnikom sukcesu ! Powodzenia !  

 



 

 
 

          Pszczoła 
  

Przedstawiciele pszczoły mają długość 

ciała od 7-8 mm do 16-18 mm. 

 Ubarwienie o różnej intensywności - od 

jednolicie czarnego i ciemnobrązowego do żółtego i czerwono-

pomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają 

się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle - 

ogranicza je zaokrąglona żyłka, która nieco odstaje od krawędzi skrzydła. 

Pszczoły widzą promieniowanie ultrafioletowe.  

Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych 

społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z 

obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwiu i 

przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe i larwy odżywiają się 

nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie  

(rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące od kilku do 20-80 tysięcy 

osobników. 

 

                  
 

 

 

Zimowy dzień 

Wcześnie rano dzisiaj wstałam,  

 I w okienko swe spojrzałam.  

Widzę jak śnieg pada biały,  

Już przykryty jest świat cały.  

Hula wiatr w pobliskim lesie,  

Pieśń o zimie nam już niesie.  

Napadało śniegu wszędzie,  

Moc zabawy zaraz będzie.  

Dzieci biegną na saneczki,  

Inne lepią zaś kuleczki.  

Wszyscy bawią się wesoło,  

Słychać śmiech i gwar wokoło.  

Już bałwana Tomek robi,  

Zaraz marchwią go ozdobi.  

Bałwan rośnie szybko w górę,  

Kapeluszem sięga chmurę.  

Przez dzień cały się bawili,  

Dużo śnieżek ulepili.  

Wracać już do domu pora,  

Na bajeczkę z telewizora. 

Agata Paradawska 

                                      


