
PIĘTNASTKA 
GAZETKA SZKOLNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W ZIELONEJ GÓRZE 
Nr 4/2020/2021  

maj – czerwiec 2021   

            LITERACKI KĄCIK MARTY 

CIEKAWE, ZIELONOGÓRSKIE  

 ZAKĄTKI 

PRZEPISY NA ZDRWOE  

                                KOKTAJLE 

WAKACYJNE ZASADY  

BEZPIECZEŃSTWA 

MIĘDZYNARODOWY  

DZIEŃ DZIECKA 

TRADYCJE  

ŚWIĘTOJAŃSKIE 

                                                   PROJEKT „BAJKA 

W JĘZYKU ANGIELSKIM” 

Wspomnienia 

ósmoklasistów! 



DRODZY CZYTELNICY!  

Zapraszamy do lektury ostatniego, w tym 

roku szkolnym, wydania naszej szkolnej 

gazetki!  

 

W najnowszym numerze przeczytacie o: 

 szkolnych wspomnieniach ósmoklasistów, 

 zielonogórskich zakątkach, które warto odwiedzić, 

 Międzynarodowym Dniu Dziecka, 

 tradycjach świętojańskich, 

 literackich propozycjach Marty, 

 wakacyjnych zasadach bezpieczeństwa, 

 przepysznych i zdrowych koktajlach, 

 niesamowicie ciekawej bajce w języku angielskim. 

 

 

 

A ponadto… 

czekają  na Was 

łamigłówki i porcja 

wakacyjnego 

humoru.  
 

 

 



Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. …. 

Koniec roku szkolnego, to przede wszystkim pożegnanie 

uczniów klas ósmych. Postanowiliśmy zadać kilka pytań 

naszym absolwentom. Sprawdźcie, które wydarzenia 

najlepiej wspominają i jak podsumowują naukę w SP nr 15.  

  

Co uważacie za swoje największe 

osiągnięcie?                  

Klasa 8a za swoje największe osiągnięcia uważa 

dobre wyniki  nauce i zajmowanie wysokich 

miejsc w konkursach przedmiotowych.  

 

Klasa 8b sądzi, że ich największym dokonaniem 

jest pomyślne zdanie egzaminu oraz 

zadowalające wyniki w nauce.  

 

Klasa 8c również wskazuje na szereg swoich 

fenomenalnych rezultatów. Należy do nich 

systematyczność i zaangażowanie w zdobywaniu 

wiedzy, tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w 

klasie, a także wysokie osiągnięcia w 

konkursach.  

 

Jakie rady chcielibyście przekazać 

przyszłorocznym ósmoklasistom? 

Klasa 8a  radzi, aby uczyć się systematycznie i 

nie odkładać powtarzania materiału na ostatnie 

dni przed egzaminem.  

 

 Klasa 8b sugeruje, że należy unikać stresowych 

sytuacji i dokonać wszelkich starań, aby mieć jak 

najlepsze oceny na świadectwie.  

 

Klasa 8c podpowiada przyszłorocznym 

ósmoklasistom, by zwrócili szczególną uwagę na 

zaangażowanie w czasie lekcji. Ich zdaniem 

wystarczy tylko koncentracja, skupienie i 

odpowiedni poziom motywacji, by osiągnąć 

sukces. 

 

Które ze szkolnych wydarzeń chcielibyście 

przeżyć jeszcze raz?  

Klasa 8a chciałaby ponownie wyjechać na 

szkolną wycieczkę.  

 

Klasa 8b powtórzyłaby przede wszystkim proces 

nawiązywania przyjaźni w grupie rówieśniczej 

oraz szkolne dyskoteki i wycieczki.  

  

Klasa 8c miło wspomina wycieczkę do Torunia i 

Krakowa, lekcje religii z księdzem, wszystkie 

wyjścia klasowe oraz mikołajki i spotkanie 

wigilijne.   
 

Podajcie 3 przymiotniki, które opisują Waszą 

klasę.  

Klasa 8a: zabawna, lojalna, zgrana.   

 

Klasa 8b: miła, pomocna, śmieszna. 

 

Klasa 8c: niezwykła, mądra, zwariowana.  

 

Dokończ zdanie: Lata nauki w Szkole 

Podstawowej nr 15 były… 
 

 Klasa 8a: …pouczające, pożyteczne, miłe i 

piękne, ale przede wszystkim będą kojarzyć się z 

obowiązkowym etapem nauki.  

 

 Klasa 8b: … miłe, ciekawe i pełne wyjątkowych 

wrażeń.  

 

Klasa 8c: … niesamowite i niezapomniane. 

Zaowocowały nawiązaniem niezwykłych i 

wyjątkowych znajomości.   

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej ankiecie 

i życzymy powodzenia oraz samych sukcesów 

podczas kolejnego etapu edukacji!  

  

 

Redakcja i cała społeczność szkolna. 

R. 



Zielonogórskie zakamarki… 

…zbliżają się wakacje, nasza redakcja przygotowała dla Was  kilka zielonogórskich, ciekawych miejsc, w których 

możecie spędzić wolne chwile i jednocześnie świetnie się bawić.  Pod każdą propozycją znajdziecie linki do stron 

internetowych, zachęcamy do zwiedzania!!! 

1. PAPUGARNIA   
Papugarnia RIO znajduje się przy ulicy Makowej 12. Atrakcja otwarta  

jest codziennie w godzinach 11.00-19.00. Można tam miło spędzić 

czas z kolorowymi paugami.  

https://www.facebook.com/papugarniaRioZielonaGora/. 

 

2. OGRÓD BOTANICZNY 
Ogród botaniczny to atrakcja głównie dla młodszych, ponieważ  

możemy tam miedzy innymi nakarmić różne zwierzęta,  
oraz poznać baśniowych bohaterów,  

a także aktywnie spędzić czas na placu zabaw.  
Ogród otwarty jest codziennie w godzinach9.00-19.00.  

https://www.facebook.com/ParkBotaniczny/ 
 

3. TRASY ROWEROWE 
W wakacje podczas ładnej pogody można wybrać się  
na wycieczkę rowerową z rodziną lub przyjaciółmi.  
Zielona Góra to miasto pełne najróżniejszych ścieżek  
rowerowych.   
 https://visitzielonagora.pl/sekcja/mapa-sciezek-rowerowych/ 
 
 
 
 
 

4. PALMIARNIA 
Palmiarnia to miejsce, w którym zobaczymy dużo ciekawych roślin.  

Zjemy tu także  pyszny obiad, deser 

 i wypijemy fenomenalnie przyrządzoną kawę.  

http://palmiarnia.net.pl/ 

 

5. SKANSEN W OCHLI 
Skansen w Ochli to miejsce, w którym znajduje się  

Muzeum Etnograficzne.  

https://muzeumochla.pl/ 

 

 
 

6. DOLINA GĘŚNIK 
Ostatni, proponowany przez nas zakątek, znajduje się przy  ulicy 

                                        Źródlanej. Dolina gęśnik oferuje wiele  atrakcji: park linowy, 
 mały tor z przeszkodami dla psów, place zabaw 

 i siłownię na wolnym powietrzu. 
https://www.facebook.com/Dolina-Gęśnika-Zielona-Góra-836704233123336/        

 
 

L.S.                                                         

https://www.facebook.com/papugarniaRioZielonaGora/
https://www.facebook.com/ParkBotaniczny/
https://visitzielonagora.pl/sekcja/mapa-sciezek-rowerowych/
http://palmiarnia.net.pl/
https://muzeumochla.pl/
https://www.facebook.com/Dolina-Gęśnika-Zielona-Góra-836704233123336/


 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Międzynarodowy Dzień Dziecka został  

ustanowiony w 1954 roku dla upowszechnienia celów 

 dotyczących praw dziecka. 

 Obchodzony jest od 1955 roku w różnych krajach i dniach.  

Mając na celu zaspokojenie Waszej ciekawości, przygotowaliśmy  

krótkie zestawienie ukazujące różnice w jego świętowaniu. 

  
 

Strefa Data Nazwa Informacje 
Chiny  1 

czerwca  
儿童节  Po raz pierwszy obchody 

odbyły się 1 czerwca 1950 

roku.  

Kolumbia  Ostatnia 

sobota 

kwietnia  

Dzień 

Dzieciństwa i 

Rekreacji  

Data została uchwalona w 2001 

roku. Podobnie jak w wielu 

krajach funkcjonuje nawyk 

obdarowywania dzieci.  

Kostaryka  9 

września  

Dzień Dziecka  Dzieci uczestniczą w 

imprezach, a dzień jest 

całkowicie poświęcony 

zabawie. Wiele szkół prowadzi 

wtedy specjalne zajęcia 

pokazujące dzieciom, jaką rolę 

odgrywają w społeczeństwie, a 

rozgłośnie radiowe lub 

telewizyjne często poświęcają 

dzieciom całe programy.  

Paragwaj  16 

sierpnia  

Dzień Dziecka  Data pochodzi z bitwy pod 

Acosta Nu stoczonej 16 sierpnia 

1869 roku podczas wojny 

potrójnego sojuszu. W tej 

bitwie paragwajskie dzieci 

walczyły przeciwko 

brazylijskim siłom. Dzień ten 

jest hołdem dla poległej 

młodzieży.  

Niemcy  20 

września  

Weltkindertag  Obchodzony jest 20 września. 

We wschodnich regionach 

występuje również 1 czerwca 

tak jak przed zjednoczeniem 

kraju.   
 

 

A.S. 



Noc Świętojańska 
Czy wiesz, że…. 

…Noc Świętojańska, inaczej nazywana 

Wigilią św. Jana, jest obchodzona w nocy z 23 na 

24 czerwca w wigilię narodzin proroka Jana 

Chrzciciela. Urządzana jest głównie po to, aby 

powitać nadchodzące lato. Wiele zwyczajów 

związanych z tym świętem jest zapożyczone z 

wcześniejszej, pogańskiej Nocy Kupały m.in.: 

 

 

 

· Palenie ognia 

· Skoki przez ognisko 

· Palenie kukły 

· Puszczanie wianków po wodzie 

 

 

W przypadającą na 23–24 czerwca 

wigilię św. Jana, przeprowadzano 

tzw. obrzęd święcenia wody. W 

kościołach chrześcijańskich jest to 

również okres przede wszystkim 

święcenia ziół leczniczych. Z ziół 

obowiązkowo święcone są 

dziurawiec, macierzanka oraz kwiaty 

ogrodowe. W krajach bałtyckich i 

skandynawskich święto Jana 

Chrzciciela nazywa się również 

„dniem lub wieczorem ziół”. 

 

A.S. 



Kącik literacki  

Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam książkę napisaną przez Jessicę Townsend pt. 

„Nevermoor. Przypadki Morrigan Crow” w tłumaczeniu Małgorzaty Hesko-Kołodzińskiej i 

Piotra Budkiewicza.   

Morrigan Crow jest przeklęta. 

Wokół niej ma miejsce mnóstwo 

nieszczęśliwych wypadków. Jednak 

najgorszym efektem klątwy jest fakt, że 

gdy nadejdzie odpowiedni dzień, 

dziewczynka umrze. Jej rodzina jest już z 

tym pogodzona, co mocno odbija się na ich 

relacjach.  

Na szczęście, w czasie Dnia Ofert 

– specjalnego wydarzenia, na którym dzieci 

otrzymują propozycję nauki w różnych 

szkołach – Morrigan otrzymuje aż cztery 

oferty, co jest zdarzeniem niezwykłym. 

Bohaterka trafia pod opiekę niejakiego 

Jupitera Northa, który zabiera ją do 

niezwykłego miejsca zwanego Nevermoor, 

gdzie udaje się jej uniknąć czyhającej na 

nią klątwy.  

Książka ta, choć opowiada o losach jedenastoletniej dziewczynki, przypadnie do gustu 

również starszym czytelnikom. Przedstawia ona nietuzinkową historię o szukaniu rodziny i 

przyjaciół, a także walce dobra ze złem, która wcale nie jest tak oczywista, jak w większości 

innych książek.  

Książka jest dostępna w naszej bibliotece szkolnej.  

~ M. J. ~  

 
 



 WAKACJE TUŻ, TUŻ…. 
…postanowiliśmy przypomnieć Wam o kilku, 
bardzo ważnych zasadch bezpieczeństwa 
podczas wakacyjnego wypoczynku:  
 

1. Z nieznajomymi nigdy nie rozmawiaj, a 

już na pewno do auta z nimi nie wsiadaj! 

2. Kąp się tylko w miejscach  strzeżonych 

 i do tego przeznaczonych! 

3. Bez opieki nie wchodź do wody,  

bo wyrządzisz wiele szkody! 

4. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze 

noś nakrycie głowy.  

5. Szukaj bezpiecznego schronienia, kiedy 

widzisz, że zbliża się burza, 

bo skala niebezpieczeństwa 

jest bardzo duża. 

6. Nie schodź ze szlaku, kiedy 

trwa górska wycieczka, idź 

drogą, którą wyznacza 

ścieżka! 

7. Podczas spacerów po lesie, stosuj preparaty odpędzające owady, by 

oszczędzić sobie o zdrowie obawy.  

8. Uważając na rośliny, których nie znasz, o swoje bezpieczeństwo dbasz. 

9. Kiedy z domu się oddalasz, to rodzicom podpowiadzasz, gdzie odnaleźć 

Ciebie mogą, bo nie jesteś powisinogą! 

A. O. 



Orzeźwiające koktajle na lato 

Letnia pogoda bywa niesamowicie upalna. W takie dni warto 

sięgnąć po orzeźwiające koktajle. Nasza redakcja przygotowała trzy 

takie przepisy.  

1. Tropikalne mango 

• 2 szklanki mango (świeżego lub w zalewie)  

• ¾ szklanki nektaru z mango lub soku jabłkowego 

• 1 szklanka mleka kokosowego 

• Łyżka stołowa brązowego cukru lub miodu 

• Sok wyciśnięty z 1,5 limonki 

• Kostki lodu 

Składniki zblenduj na gładką konsystencję i dodaj kostki lodu w ilości wg własnego uznania. 

 

2. Letnia bomba 

                                                        • Szklanka arbuza bez pestek 

                                       • 1/3 szklanki jagód 

                                                  • 1 kiwi (obrane ze skórki)  

                    • 1 banan 

                                        • 1/3 szklanki mango 

                                                                   • Miód lub brązowy cukier do smaku 

                       • Kostki lodu 

Składniki zblenduj na gładką konsystencję i dodaj kostki lodu w ilości wg własnego uznania. 

3. Arbuzowe orzeźwienie  

• Ćwiartka arbuza bez pestek 

• 3 banany 

• Sok z 1 limonki 

• Miód lub brązowy cukier do smaku 

• Listki mięty 

• Kostki lodu 

Składniki zblenduj na gładką konsystencję i dodaj 

kostki lodu w ilości wg własnego uznania i udekoruj 

listkami mięty.             L.S. 



Projekt „Bajka w języku angielskim” 

Alan Hejmanowski i Łukasz Raszka – uczniowie klasy 6c,  napisali oraz zilustrowali bajkę w języku 

angielskim  pod tytułem  „Pufi and the enchanted bone”, czyli „Pufi i zaczarowana kość”.  Zachęcamy do 

przeczytania ich utworu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

M.R. 



Rozrywka z SP15 

1. W poniższej wykreślańce znajdź, w pionie lub poziomie, 14 

wakacyjnych haseł.  

 

 

 

 
2. Znajdź 10 różnic, w poniższych ilustracjach.  

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

DRODZY 
CZYTELNICY ! 

  

Kolejny rok szkolny dobiegł 
końca! Z tej okazji nasza 
redakcja chciałaby Wam życzyć 
długiego i udanego wypoczynku, wielu pięknych , słonecznych dni 
oraz niezapomnianych przygód. 

  

Wasza redakcja  


