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Współpraca
 z nami

SP nr 6

Po długiej zimie, wreszcie do nas zawitała!
Zielona i pachnąca, głośna, radosna – wiosna!
Ptaki pięknie śpiewają, wszystko nabiera
kolorów, nawet dzieci zapełniły podwórka.
I znowu chce się żyć!

Wiosennie i radośnie witamy wszystkich 
po długiej, długiej przerwie. Zmieniło się wiele
od czasu, kiedy po raz ostatni mogliście czytać
nasze pismo. Dojrzalsi i nieco bardziej
doświadczeni - dajemy Wam do rąk naszą
gazetkę, która z „Sawki”, przemieniła się we
„Frycka”, ale to już odrębna historia...

Tymczasem - wszystko budzi się do życia,
budzimy się i my z zimowego snu. 
                                               Zapraszamy do lektury!

                                                    Redakcja

Czytaj w numerze...

Jeśli ktoś z Was ma ochotę
współpracować z nami - 
zapraszamy !

frycek.sp6@interia.pl

Polecamy stronę
internetową naszej szkoły:

www.sp6.siemianowice.pl

Wesołych Świąt

E.G.

Int.
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Doświadczenie i tradycja - 
z postępem i nowoczesnością

Budynek "Szóstki" przy ul. 1 Maja

Nasza szkoła jest najstarszą szkołą w Siemianowicach
Śląskich. Powstała w 1830 roku w miejscu drewnianego
budynku mieszkalnego, odkupionego przez gminę od
osoby prywatnej. W budynku szkolnym znajdowała się
wtedy tylko jedna sala lekcyjna oraz mieszkanie dla
nauczyciela. W pierwszych latach istnienia uczęszczało do
niej tylko 80 uczniów. 

W miarę rozwoju przemysłu liczba uczniów gwałtownie wzrosła i w 1857
roku wynosiła już 400. W tej sytuacji pojawiła się potrzeba przeniesienia do
nowego budynku, co nastąpiło rok później. Nowy budynek miał 4 izby
lekcyjne, nauka nadal odbywała się jednak na dwie zmiany, a w klasach było
bardzo ciasno. Liczba uczniów wzrosła do 524, nauczało wtedy 4
nauczycieli. W 1878 roku powołano pierwszy Komitet Rodzicielski. 
Za naukę płaciło się rocznie 120 marek. 
W 1883 roku obok starego budynku rozpoczęto budowę nowego, 
z czterema klasami i czterema mieszkaniami dla nauczycieli. Poświęcenie
nastąpiło 23 października 1884 roku. Do roku 1894, w tych ośmiu salach
lekcyjnych, uczyło się 14 klas liczących 1.058 uczniów. 
By poprawić ten stan rzeczy, sprzedano miejscowemu szpitalowi stary
budynek i podjęto budowę nowego, z 12 izbami lekcyjnymi. Budowę
ukończono 2 czerwca 1894 roku. Zatrudniono wówczas 11 nauczycieli.
Poprawa sytuacji nie trwała długo. W roku szkolnym 1900/1901 zapisanych
do szkoły było 1.445 uczniów, ale z uwagi na brak pomieszczeń, część z
nich nie została przyjęta do szkół.

Po wybuchu I wojny światowej często zawieszano zajęcia szkolne. Część sal oddano do dyspozycji gminy. Od roku szkolnego 1922/1923 zaczął się polski
rozdział w dziejach naszej szkoły. W 1926 roku rozpoczęto rozbudowę budynku. Dobudowano salę gimnastyczną i kilka sal, w których urządzono gabinety -
fizyczny, chemiczny i robót ręcznych. Szkoła posiadała ogródek szkolny (przy ul. Krótkiej) i boisko. W setną rocznicę istnienia szkoły nadano jej imię
Grzegorza Piramowicza.

Po II wojnie światowej pierwszym kierownikiem został Władysław Szyndler, a szkoła otrzymała imię Hanki Sawickiej. Liczyła wówczas 10 oddziałów i 2
oddziały ochronki. W szkole działało harcerstwo. W latach 1958/1959/1962/1963 poddano budynek modernizacji.
23 stycznia 1964 roku zmarł długoletni kierownik szkoły - Władysław Szyndler. Jego następcą został Jan Hoffman.

We wrześniu 1968 roku SP nr 6 należała do największych na terenie miasta. Uczęszczało do niej 915 uczniów podzielonych na 25 oddziałów.
Rok 1969 to początek reformy organizacyjnej i programowo-metodycznej. Zaczął obowiązywać ośmioletni system nauki w szkole podstawowej. W 1971
roku w ramach reorganizacji systemu otwarto nową placówkę ( SP nr 21 mieszczącą się w naszym obecnym budynku), do której przeniesiono część
uczniów.
W 1975/1976 roku wprowadzono "Kodeks ucznia" zawierający zbiór praw i obowiązków. Stanowisko dyrektora powierzono mgr U. Dominiak. 28 marca 1977
roku po raz pierwszy obchodzono "Dzień Patrona". 1 września 1983 roku przyłączono do naszej szkoły zlikwidowaną Szkołę Podstawową nr 19. Klasy I-III
uczyły się nadal w starym budynku, jako filia Szkoły Podstawowej nr 6. We wrześniu 1988 roku dyrektorem szkoły została mgr Barbara Spyra.

Do 2016 roku siedziba szkoły mieściła się przy ul. 1 Maja 16. W czerwcu uczniowie po raz ostatni opuścili jej stare mury. Wcześniej spędzili noc w szkole,
podczas której szukali ukrytego skarbu ducha „Szóstki”. Znalezioną skrzynkę ze starymi pamiątkami naszej szkoły: starą, pierwszą kroniką, żeliwnym
dzwonkiem, spisem uczniów, drewnianym liczydłem, piórem z obsadką i dziennikiem z 1963. przenieśli do nowego budynku, mieszczącego się przy ul.
Chopina, w którym rozpoczęli naukę we wrześniu 2016 r. Szkoła przyjęła imię nowego patrona - F. Chopina.
Obecnie mamy do dyspozycji znacznie większy budynek, w którym znajduje się m.in.stołówka szkolna, świetlica z osobną salą zabaw oraz
pomieszczeniem do nauki indywidualnej, szatnie, duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, duże boisko szkolne. Ponadto, sąsiadujemy z Muzeum Miejskim,
Miejską Biblioteką oraz MDK Jordan, a bliskość parków sprzyja aktywnym zajęciom na świeżym powietrzu. 
                                                                                                                                                                                           Źródło: www.sp6.siemianowice.pl

E.G.
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W świetlicy czas miło
płynie...

A jak oceniają szkołę
inni?
Zapytaliśmy o to naszych uczniów.

NASZA STARA - NOWA SZKOŁA!

Obecny budynek

Minęło już blisko pół roku, odkąd rozpoczęliśmy naukę w nowych murach "Szóstki". Od tego czasu
wiele się w szkole zmieniło: odnowiono znaczną część sal lekcyjnych, odmalowano korytarze,
wyremontowano łazienki na II piętrze. Zupełne przeobrażenie przeszła też szkolna świetlica, w której
miło spędzają czas uczniowie przed zajęciami lub po lekcjach. Większości z nas te zmiany się
podobają. Podoba się też nowy budynek, który jest bardziej przestronny i co najważniejsze - "łatwy do
ogarnięcia" dla wszystkich, bo sale lekcyjne znajdują się na dwóch poziomach - mało więc
prawdopodobne, by w szkole ktoś się zgubił. To jest szczególnie ważne dla najmłodszych oraz dla
naszych rodziców, którzy czasem "ginęli" w labiryntach starej szkoły. Nowa daje zupełnie nowe
możliwości. Wokół budynku jest pełno zieleni, mamy więc miejsce do odpoczynku i spotkań z
przyjaciółmi.

Monika

Magda 5 a: Najbardziej lubię pracownię muzyczną
i plastyczną, poza tym - szkolną "obiadówkę", bo
serwuje smaczne obiady

Brajan 2 a: Lubię hol, bo jest duży i wszyscy się
na przerwach na nim mieścimy. 

Dawid 6a: Mnie podoba się sala gimnastyczna,
chociaż jest mniejsza, to fajnie, że nie trzeba
chodzić do niej przez plac.

Adam 1 a: Bardzo lubię świetlicę, bo jest ładna,
kolorowa i są w niej zabawki.

Marcin 3 a -:Najładniejsza jest świetlica. 

Hania 3a:  Nowa szkoła jest przyjemniejsza
 i dużo ładniejsza od tamtej. Teraz jest więcej
miejsca i mam blisko do moich koleżanek 
z innych klas.

Ala 6a: Bardzo lubię nowy budynek, chociaż
tęsknię troszkę za starym. Ten jest bardziej
nowoczesny i przestronny. Szatnie, stołówka,
duży hol, więcej sal - same zalety.

Monika 6a: Lubię nową szkołę. Jest ładniejsza
 i większa. Fajnie, że maluchy są u góry, bo są
osobno i nie muszą na przerwach przebywać ze
starszymi. Brakuje mi tylko lusterek w łazienkach.

Oliwier 2a: Zdecydowanie - mamy więcej miejsca!

Jest wesoło...

Wspólne odrabianie lekcji

Nasze zabawy

Świetlica szkolna to jedno z ulubionych i
najczęściej odwiedzanych miejsc w szkole.
Nic dziwnego, tutaj czas płynie zupełnie inaczej...
Dużo się bawimy i rozmawiamy na przeróżne
tematy. Czasem odbywamy niezwykłe podróże w
odległe miejsca, wtedy też poznajemy zwyczaje
naszych rówieśników z różnych stron świata.
Często wspólnie czytamy, rozwiązujemy
łamigłówki, budujemy wspaniałe obiekty 
z klocków. Lubimy też zabawy naszych rodziców,
np. skakanie na skakance. 
Na pewno w świetlicy nigdy się nie nudzimy. 
Tu nawet odrabianie lekcji wydaje się bardziej
przyjemne.                                              V.

Int.

E.G.

E.G.

E.G.
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Idzie wiosna, czas wyjść z domu...

Nie kupuj kota w worku

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień
Konsumenta. Z tej okazji klasy I-II wzięły udział w
prelekcji  pt. „Nie kupuj kota w worku”
zorganizowanej przez Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach.

 "Mądrej głowie dość...
przysłowie"

Nie kupuj kota w worku

Oznaki wiosny

P o c z ą t e k
w i o s n y
Astronomiczna wiosna przypada w
dzień równonocy wiosennej, co
oznacza, że dzień

i noc trwają wtedy tyle
samo. Od tej pory
dzień wydłużać się
będzie jeszcze przez
trzy miesiące. W tym
roku astronomiczny
początek wiosny
przypadał będzie 20
marca - punktualnie o
godzinie 11.29.
Kalendarzowa wiosna
wypada zawsze w ten
sam dzień.
Niekiedy pierwszy
dzień astronomicznej
wiosny i wiosna
kalendarzowa zbiegają
się w czasie. Jednak,
co ciekawe, jeszcze
przez wiele lat to nie
nastąpi. Wszystko to
jest związane z tzw.
ruchem precesyjnym,
który wykonuje nasza
planeta. Aż do roku
2102 astronomiczna
wiosna wypadać
będzie 20 (a
kilkakrotnie do roku
2044 wypadnie nawet
19) marca.

Idzie wiosna - najlepszy czas, by skorzystać z
pogody i wyjść z domu. A  możliwości spędzania
czasu na świeżym powietrzu jest wiele! Można
wyjść na rower, rolki, pospacerować z psem po
parku, spotkać się z przyjaciółmi. Po co siedzieć
w domu przed komputerem, skoro można pograć
na dworze w piłkę, albo poskakać na skakance,
jak to robiły nasze mamy?
Jeśli zdecydujesz się na wyjście z domu - z
pewnością skorzystasz! Poprawi Ci się humor, a
poza tym - Twoje zdrowie będzie bezpieczniejsze.
Zaczniesz się ruszać, ruch - to zdrowie.                
                Monika          
 Z ciepłych chwil trzeba korzystać! Czas zostawić
elektronikę w domu i popędzić na dwór! Dzięki temu
będziemy zdrowsi i pełni energii. Jest wiele
sposobów na zabawę na świeżym powietrzu -
np.gra w podchody czy w chowanego. Każdy
znajdzie jakieś rozwiązanie dla siebie.                      
   Ola
Wiosna kojarzy się nam z wiosennymi świętami:
Prima aprilis, Wielkanocą, Śmigusem Dyngusem.
Nam przychodzi na myśl jeszcze Dzień
Wagarowicza, obchodzony 21 marca, połączony
z tradycją topienia Marzanny. W tym dniu
uczniowie unikają lekcji, by cieszyć się
pierwszymi oznakami wiosny. Młodsi topią
Marzannę, by przegonić zimę.      Ala i Monika

Uczniowie mieli okazję porozmawiać na temat
praw konsumenta, dowiedzieli się, czym jest
reklamacja oraz dlaczego warto zbierać paragony
za zakupy. Prowadzący wytłumaczyli również,
jak ważne jest używanie przedmiotów zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz dlaczego należy
sprawdzać oznakowania na produktach,
zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci.
 Uczniowie osobiście mogli zdecydować, które
zabawki są dla nich bezpieczne, nauczyli się
czytać symbole, którymi oznakowane są
bezpieczne przedmioty. Na koniec każdy
otrzymał pamiątkową kolorowankę - „Poradnik
 młodego konsumenta”. Urozmaiceniem
spotkania byli zabawnie przebrani inspektorzy,
którzy swoim strojem przestrzegali przed
kupowaniem kota w worku. Mamy nadzieję, że po
takiej lekcji wyciągniemy dobre wnioski i staniemy
się mądrymi kupującymi.

6 lutego w Szkole
Podstawowej nr 14 w
Chorzowie odbył się XII
Rejonowy Konkurs
"Mądrej głowie dość...
przysłowie". Do
zmagań przystąpiły
trzyosobowe drużyny
ze szkół chorzowskich,
świętochłowickich i
siemianowickich.
Naszą "Szóstkę"
reprezentowały:
Katarzyna Widera (5a),
Marta Biziorek (5b) i
Marta Tomaszewska
(VIc). Uczennice
pieczołowicie

przygotowywały się do
konkursu pod
kierunkiem swoich
nauczycieli: p. Anny
Bul i p. Aurelii
Tomaszewskiej.
Podczas turnieju
wykazały się świetną
znajomością polskich
przysłów i znalazły się
na podium, zajmując III
miejsce. Dziewczynom
gratulujemy oraz
życzymy dalszych
sukcesów, a
organizatorom
konkursu dziękujemy
za znakomitą zabawę.

E.G.

Int.
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Dzień Świętego Patryka

Spotkanie było cudowną lekcją TOLERANCJI. Na
twarzach uczniów i nauczycieli zagościły
uśmiechy. Wszyscy jednogłośnie orzekli, że
trzeba to powtórzyć! 
                                                   D. Swatkowska

Jak uczniowie SP 6 i SP 9 wspólnie świętowali
Dzień Świętego Patryka!

NASZE PASJE...

Dzień Świętego Patryka w SP 6

Z okazji narodowego święta Irlandii – DNIA ŚWIĘTEGO PATRYKA – z inicjatywy nauczycieli języka
angielskiego: p. D. Swatkowskiej i p. B. Podwysockiej, odbyło się integracyjne spotkanie uczniów z
dwóch siemianowickich szkół. Do „Szóstki” przybyło czternaścioro uczniów z SP9 wraz ze swoją
anglistką p. Agnieszką Daniłowicz. W murach SP6 zazieleniło się za sprawą przygotowanych dekoracji
i przepięknych strojów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00, kiedy to zgromadzonych powitała
pani wicedyrektor Izabela Kurzyca. W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie klas IV- VI z
SP9 wraz z wychowawczyniami: p. Justyną Janik i p. Agnieszką Zawadzką oraz chętni przedstawiciele
klas V b i VI c z SP6. Na początku uczniowie wylosowali koniczynkę, która wskazała im ich zadania.
Powstało 6 grup, które wzięły udział w konkursie wiedzy o Irlandii i 5 grup, których zadaniem było
wykonanie plakatu o tym kraju.  

Grupy były mieszane, składały się z
przedstawicieli obu szkół. Uczniowie szybko
znaleźli wspólny język, zapoznali się i przystąpili
do pracy, którą poprzedziły dwie prezentacje,
specjalnie przygotowane na ten dzień przez: Alę,
Emilię, Aleksandrę i Natalię. Prezentacje
dziewcząt obfitowały w ciekawostki o Irlandii,
które ogromnie przydały się podczas późniejszej
pracy.
Kolejnym etapem dnia integracyjnego był pokaz
tańca irlandzkiego przygotowany przez: Anię
Kozerę, Alicję Kałużę, Anelię Dudkievich i Emilię
Labochę pod kierunkiem pani Dominiki
Wawrzynek. 
 Całość naszej  imprezy zakończyła się wspólną
ucztą. Większość serwowanych smakołyków
miała oczywiście kolor zielony.

SUKCES W KONKURSIE
"SIEMIANOWICE - MOJE
MIASTO"

28 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się
finał konkursu międzyszkolnego przeznaczonego
dla uczniów klas 1-3, „Siemianowice – moje
miasto”. Zadaniem dla uczniów klas pierwszych
było wykonanie prac plastycznych,
przedstawiających ważniejsze miejsca w
Siemianowicach Śląskich. Rysunki Magdy
Kubiaczyk i Łukasza Okuńskiego z klasy 1a
zdobyły wyróżnienie. W konkursie wiedzy o
Siemianowicach Śląskich godnie reprezentowali
nas Hania Kachel i Mateusz Agacki z klasy 3a. W
części konkursu przeznaczonego dla uczniów
klas drugich wystąpiła Martyna Kusak z klasy 2a.
Zaśpiewała i wyglądała tak pięknie, że podbiła
serca jury i zajęła pierwsze miejsce za wykonanie
piosenki „Dzióbka dej” oraz za pomysłowy strój.Martyna

Magda i Łukasz

Hania i Mateusz

A.B.

A.B.

Int.

Int.

Int.
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NIEZWYKŁA PASJA ALI

jbjb

Pusia

Tofik

Tuptek

Amper

Ś w i n k a  m o r s k a  (kawia domowa)
to przesympatyczne małe zwierzątko, idealnie
nadające się do bycia domowym pupilem.
Odpowiednio traktowane jest bardzo towarzyskie.
Rzadko cechuje się agresywnym zachowaniem
wobec opiekuna, dobrze znosi głaskanie czy
trzymanie na rękach.

Majeczka Amper

PiszczusLadyinek

Świnki morskie (cavia domowa) to bardzo
delikatne i wymagające zwierzęta. Najważniejsze
jest to,że nie mogą być same, bo to zwierzęta
stadne. Wiele informacji na ich temat można
znaleźć na stronie Stowarzyszenia Pomocy
Świnkom Morskim (SPŚM),ja chciałabym Wam
przybliżyć kilka ciekawostek o moim stadku i
pokazać, że każdy zwierzak jest inny :)
Majunia ma 5 lat. Jest najstarszą z moich
świnek.Jest mniej aktywna przez swój wiek.
Czasami lubi skubnąć kogoś w rękę, ale mnie to
nie przeszkadza.Uwielbia się przytulać i głaskać.
Z racji swojegoj wieku jest na samej górze w
hierarchii, dlatego reszta świnek jej ustępuje ;)
Majeczka jak na swój wiek bardzo dobrze się
trzyma, nie choruje i nie ma z nią problemów.
Perełka ma 3 lata. Jest żywiołową i bardzo
szybką świnką. Zawsze była przestraszona i od
wszystkich uciekała, po ciąży się to zmieniło.
Bardzo lubi leżeć z wystawionymi stopami ;)
Dwuletnia Pysia jest dużo świnką, wbrew
pozorom jest szybka, ale szybko się też męczy.
Lubi leżakować na hamaku albo na kolanach. Ma
bardzo skrzeczący głos, dlatego jest głośną
świnką.
Tuptuś ma roczek.Tak jak Pysia jest dużą
świnką.Bardzo lubi biegać, jednak też jak może,
to zawsze się gdzieś położy ;) Tuptinek jest
głośny. Najczęściej leży w domku, w którym już
się powoli nie mieści ;D
Lola ma 8 miesięcy, jest córką Pysi. Zawsze była
najmniejsza, a po urodzeniu trzeba było ją karmić
specjalna karmą, bo nie umiała pic mleka swojej
mamy. Dużym poświeceniem moim i mojej
mamy było to,że co 2 godziny trzeba była ją
karmić i tak przez cały miesiąc. W nocy tez
trzeba było wstawać, ale było warto, bo teraz jest
dużą, zdrowa i energiczną świnką :) Bardzo lubi
się przytulać.
Pusia jest siostrą Loli, ma marzycielski wzrok i
nie lubi biegać :) Bardziej lubi wylegiwać się w
hamaku lub na kolanach. Jeśli coś ją zdenerwuje,
to potrafi się obrazić. Wygląda to słodko, bo
obraca się wtedy bokiem.
Pyrtuś też ma 8 miesięcy. Jest bratem Loli i Pusi.
Od urodzenia jest bardzo łagodny, nigdy nie
gryzie, ale jest ciekawski :) Lubi leżeć na
kolanach, szczególnie z Ladyinkiem.
Ladyinek (Landrynek) jest synkiem Perełki :) Jest
szybką i żywiołową świnką. To ulubienica pani
weterynarz, która nazywa go Landrynkiem :)
Uwielbia się głaskać i jest towarzyska świnką.

 Macie jakieś pasje? Coś, co lubicie robić 
i czemu chętnie oddajecie wolne chwile?
Uczennica naszej szkoły - Alicja Wróbel ma dość nietypowe hobby. Dosłownie można powiedzieć -
takie troszkę świńskie... Dlaczego? Otóż opiekuje się całkiem sporą gromadką świnek morskich!
Uwaga - aktualnie stadko Ali liczy aż 12 sztuk tych milusińskich, charakternych i całkiem przyjaznych
stworzeń!!! Poprosiliśmy Alę, by opowiedziała o swoim domowym "chlewiku" ;)

Piszczus :)jest  płochliwy i wymaga większej
troski ze względu na wadę serca. Nie lubi obcych,
ale dla domowników jest dużym pieszczochem
:D 
Tofik ma rok. Jest płochliwy, ale lubi się
przytulać. W przeszłości miał duże problemy z
łapką i nie umiał chodzić. Udało się to wyleczyć
dzięki rehabilitacji,teraz biega bez problemu. 

A.W.

A.W.

A.W.

A.W.

A.W. A.W.

A.W.A.W.
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NIEZWYKŁA PASJA ALI...

Pysia

Amper i Tesla maja około roku. Są nierozłączne . Jak wyciągnie się jedną,
to druga od razu kwiczy w klatce. Amper od początku był bardziej
kontaktowy, Tesla wymagała większej cierpliwości podczas oswajania.
Wymagają częstych wizyt u weterynarza -co 2 tygodnie oraz
systematycznego podawania leków. Są pod jego ścisłą kontrolą.

C I E K A W O S T K I

Jako zwierzęta stadne świnki morskie najlepiej czują się w grupach.
Swoją nazwę „świnka” zawdzięcza budowie ciała (krótkie nóżki i
masywny tułów), zaś „morska” prawdopodobnie dla tego, że przybyła
„zza morza”.
Dieta świnki morskiej w uproszczeniu składa się z warzyw, owoców i
ziół. Jej podstawowym elementem diety powinien być suchy granulat,
uzupełniony o świeże warzywa i owoce (np. jabłko, truskawki, marchew,
ogórka, paprykę czy koper). Należy również pamiętać o tym, że świnka
musi posiadać stały dostęp do świeżej wody.
Świnki morskie są łagodnymi i początkowo nieufnymi zwierzętami. Ich
oswajanie może potrwać nawet do kilku tygodni. W trakcie oswajania nie
powinniśmy hałasować i wykonywać gwałtownych ruchów. Warto
również zaopatrzyć się w smakołyki (np. warzywa i owoce) – dzięki nim
świnka będzie kojarzyła naszą obecność z czymś przyjemnym.
Oswojona świnka odwdzięczy się nam wieloma radosnymi chwilami.

Świnki morskie powinny mieć zapewnione co 2 miesiące wizyty u
weterynarza w celu kontrolowania uzębienia oraz ogólnego stanu
zdrowia!!!

Część kolekcji

OLIWIA z 3b i jej nietypowa pasja!!!
We wrześniu do grona uczniów naszej szkoły dołączyła Oliwia Labocha.
Dziewczynka dała się poznać jako grzeczna i wzorowa uczennica, szybko
zyskała także sympatię klasy i grono przyjaciół. Dziś chcielibyśmy
przedstawić Wam nietypowe hobby Oliwki- mianowicie opaski do włosów.
Codziennie możemy podziwiać kolekcję uczennicy. Oliwia zaskakuje nas
różnorodnością i pięknem swoich ozdób do włosów. Wszystko, jak sama
mówi, zaczęło się jak była mała, od prezentu od rodziców. Dziś kolekcja
liczy ponad 30 sztuk!!!! I jak zapewnia: " Na tym nie koniec " ! Oliwka trzyma
swoje skarby na specjalnej półce w pokoju. Z niecierpliwością czekamy na
kolejną oryginalną opaskę we włosach wesołej trzecioklasistki. Gratulujemy
nietypowego hobby! 

D.S.

Jeśli masz jakieś nietypowe zainteresowanie lub znasz
kogoś, kogo wyróżnia jakaś szczególna pasja, chętnie

napiszemy o tym na łamach naszej gazetki.
Czekamy na Wasze propozycje!

A.W.

D.S.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 03/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLFRYCEK

Wesołego jajka!!!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Wam,  aby te święta wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło

i nadzieję.                                                 Redakcja

W Wielkanoc chłop
wchodzi do stodoły i
mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię
tylko w Wigilię.

Nauczycielka do
Jasia:
-Przyznaj się,
ściągałeś od Małgosi!
-Skąd pani to wie?
-Bo obok ostatniego
pytania ona napisała:
"nie wiem", a ty
napisałeś: "ja też".

- Mamusiu, czy mogę
iść się pobawić?
- Z tą dziurą w
rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z
drugiego piętra.

Podczas, gdy Jaś
przed obiadem coś
robił w swoim pokoju,
mama woła go na
obiad:
- Jasiu, rzuć wszystko
i szybko chodź na
obiad! 
Z drugiego pokoju
słychać brzęk i plusk. I
Jasio przychodzi na
obiad, a mama go
pyta: 
- Jasiu, co robiłeś tak
głośno u siebie w
pokoju? 
- Przenosiłem
akwarium.

Sekretarka wchodzi

do gabinetu dyrektora i
krzyczy:
- Panie dyrektorze
wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!

Synek do ojca:
- Tato, a jaki kawał
zrobimy mamie na
Prima Aprilis?
- Ale Prima Aprilis było
wczoraj...
- Buuuuu!
- Haha! Żartowałem!

Bocian uśmiecha się
do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś
zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl
ma przechlapane!
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U W A G A  K O N K U R S !!! U W A G A  K O N K U R S !!! 

Dlaczego nasza gazetka z "Sawki" stała się "Fryckiem"?

Odpowiedzi zapisane na kartkach i podpisane proszę przynosić 
do świetlicy szkolnej do końca marca.

Int.
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