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            Kochani Czytelnicy, życzymy Wam wszystkiego najlepszego w 2020 roku,  

a jako że ferie zimowe tuż, tuż, to niech będą udane i białe! Tymczasem zachęcamy 

do czytania świąteczno-noworocznego wydania gazetki. Gratulujemy również 

zwycięzcom naszego konkursu, upominki trafią do Weroniki Radkiewicz  

i Julii Wolin z klasy 5b oraz Hanny Szymkowiak z klasy 6g. 

 

  

 

Urier 

okrą łową 

Wydarzenia…    

  
18.12.2019 

 

 Numer 

 

 
 

Grudzień 

styczeń 

2019/2020 

 

styczen 

09.01.2020 

 

Rozstrzygnięcie konkursu         

na najpiękniejszą kartkę 

świąteczną 

 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds Hanna Rój 

17.12.2019 

 

Mały Samorząd zorganizował 

akcję Kartka dla Michasi 

 

17.12.2019 

 

Jasełka w wykonaniu 

Eucharystycznego Ruchu 

Młodych oraz uczniów klas 

6a, 6d i 6g 

 

 

Odbyły się klasowe spotkania 

wigilijne 
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Spis treści   

1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Hanna Rój 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

 

SPEKTLAKT TEATRALNO-KABARETOWY PT. „STRACH MA WIELKIE 

OCZY” 18 listopada klasy 0 - 2 wzięły udział w spektaklu teatralno –          

-kabaretowym pt. „Strach ma wielkie oczy”, który zaprezentowany 

został przez zespół teatralny „GrupaT” z Torunia. Spektakl poruszał 

problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Główni 

bohaterowie ukazali sposoby radzenia sobie w skomplikowanym 

położeniu. Pokazują, że kluczem do rozwiązania sprawy jest 

przerwanie milczenia i zwrócenie się o pomoc. Udowadniają, że 

nauczyciel jest przyjacielem, który wie, jak wyjść z opresji i co robić, 

kiedy byliśmy świadkami przemocy. Aktorzy zabawnie włączali dzieci 

do zabawy, dając im porcję wskazówek edukacyjnych  

i wychowawczych. Uczniowie i nauczyciele gromkimi brawami 

podziękowali aktorom za fantastyczną i poruszającą teatralną naukę. 

 

 

 

 
Szkolna dyskoteka andrzejkowa 

       Dj Mundek poprowadził fantastyczną zabawę, a Samorząd 

Uczniowski przygotował konkursy i wróżby. Można było zabawić 

się ze ślepym losem i zobaczyć, jak na imię będzie miała nasza 

przyszła partnerka czy partner. Było również  stanowisko, przy 

którym dzieci malowały swoje twarze. Samorząd zorganizował 

także konkurs jedzenia jabłek na czas. Utrudnieniem okazały się 

zawieszone na sznurkach owoce trzymane przez uczniów. Zatem 

zabawy był ogrom. Zwycięzcą konkursu okazał się Wojtek  

Korkiewicz z klasy VIG, drugie miejsce zajął Nikodem Siemaszko  

z VIF, a trzecie miejsce przypadło Mariuszowi Hołowni z klasy VIIA. 

Serdeczne gratulacje! Ogromne podziękowania należą się także 

Radzie Rodziców, dzięki której mogliśmy bawić się  

z profesjonalnym wodzirejem. 

 

sddsdsds Hanna Rój, nauczyciele  

2-4 

Kto pyta? 

Wywiad z Dziadkiem 

Hanna Rój, nauczyciele   

 5 

 6 Rekordy Guinnesa 

Ciekawostki o rekordach świata 

Aleksandra Filar 

 6 Przerwa na grę! 

Kącik gracza 

Radosław Farat 

 7 
80 lat wstecz! 

Ciekawostki historyczne 

Bartosz i Marcel 

 7 Samorząd działa! 

Samorząd uczniowski w szkole 

Marcel Kapała 

 8 Porady nie od parady  

Doradztwo zawodowe 

Zuzanna Derlatka  

 8-9 S jak Sukces! 

Sukcesy naszych uczniów 

nauczyciele 

 10 DIY – Zrób to sam 

Ręczne robótki 

Hanna Marczenia 

 10 Podróże z Marcelem 

Podróż do Grecji 

Marcel Piechowicz 

 11 Infosport 

Ciekawostki sportowe, zawody sportowe 

Oliwier , Igor, Dominik 

 12 Ferie zimowe 2020, bezpieczne ferie 

Harmonogram zajęć edukacyjnych 

Gmina Świebodzin 

 13 
Rusz głową! 

Krzyżówka, rozwiąż i wygraj! 

Hanna Rój 

Sara Puk  
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    Pojemnik SECO/WARWICK      Jasełka (I) i (II) 2019 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki w naszej szkole 

                   Dziękujemy Radzie Rodziców za organizację szkolnych mikołajek oraz wyjścia klas 4-7 do 

Maxkina na film pt. "Jak zostać Świętym Mikołajem". Rada Rodziców serdecznie dziękuje osobom                      

i firmom, bez których stworzenie tak pięknych i bajecznych aranżacji nie byłoby możliwe: Pani Dorocie 

Hładkiej Studio Dream - za użyczenie magicznej świątecznej scenerii, bez której wykonanie tych 

fantastycznych projektów nie byłoby możliwe, #StudioDream - Pani Wioletcie Jocz - za poświęcony czas           

i cenne wskazówki dotyczące strony artystycznej i przestrzennej całego przedsięwzięcia,  Panu Pawłowi 

Suchcie reprezentującemu zaprzyjaźniony z nami od lat Market Budowlany "Mrówka" - za użyczenie 

świątecznych rekwizytów, które stanowiły elementy scenografii.  

 

 

 

 

         Podziękowania od Rady Rodziców dla firmy 
SECO/WARWICK. W piątek, 6 grudnia, przy wejściu do 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie 
postawiono SECO/SERCE, czyli metalowy pojemnik   
w kształcie serca, do którego każdy może wrzucić 
nakrętkę. Serce zaprojektowali i stworzyli 
inżynierowie z SECO/WARWICK. Lokalizacja nie jest 
przypadkowa, niecodzienny pojemnik ustawiony 
został na osiedlu Łużyckim, największym osiedlu  
w Świebodzinie, przy szkole, do której uczęszcza 
ponad 600 dzieci a pracuje 90 nauczycieli, 
pedagogów i pracowników pomocniczych. 

          Co łączy raj, zwiastowanie, ulice naszego 
miasta, dom rodzinny i szkołę? Tego można było 
dowiedzieć się we wtorek, 17 grudnia, oglądając 
jasełka przygotowane przez szkolno-parafialne koło 
religijne Eucharystyczny Ruch Młodych, prowadzone 
przez p. Beatę Żurek i p. Wiolettę Pilecką-Matunin. 
Natomiast JASEŁKA KLAS 6A, 6B I 6G zorganizowała 
p. Jolanta Kwiecień przy współpracy z p. Justyną 
Mickaniec. 
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       18 grudnia uczniowie klasy 7b wraz z wychowawcą Izabelą Statkiewicz  

gościli w firmie SECO/WARWICK. To technologiczny lider innowacyjnych 

rozwiązań do obróbki cieplnej metali.  

Posiada zakłady w całej Polsce i w Chinach oraz szereg firm  

sprzedażowo-serwisowych w USA, Niemczech czy Rosji.  

Uczniowie zwiedzili halę produkcyjną, poznając tajniki  

nowoczesnych technologii stosowanych przy produkcji kotłów,  

oraz laboratorium, w którym doświadczyli wielu niezwykłych eksperymentów, m.in.  z azotem, byli pod 

ogromnym wrażeniem.  

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Z WIZYTĄ W SECO/WARWICK 
 

 

sddsdsds mgr Małgorzata Suchta  

Kartka dla Michasi 

 
            Mały Samorząd wraz z opiekunkami M. Suchtą 

i A. Skrzypek-Zdziennicką zorganizował wśród 

uczniów klas I-III akcję pn. Kartka dla Michasi. 

Dziewczynka jest ciężko chorą uczennicą Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Białymstoku. Jej marzeniem było 

otrzymanie dużej ilości świątecznych życzeń. W ten 

sposób chcieliśmy pokazać Michasi, że nie jest sama 

w tej walce ze swoją chorobą. Dziękujemy wszystkim 

uczniom i nauczycielom klas I-III za tak wielkie 

zaangażowanie w tę akcję. 

Detektyw na tropie informacji…  
 

 

        To tytuł trzygodzinnych warsztatów, w których wzięli udział  

uczniowie klasy 7b z wychowawcą Izabelą Statkiewicz.  

Miały miejsce 9 grudnia w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Świebodzinie. Prowadzącym okazał się niezwykły młody  

człowiek, polski pisarz i dziennikarz, autor powieści kryminalnych,  

absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego i zielonogórzanin, zdobywca  

wielu prestiżowych nagród literackich. Warsztaty były niezwykle ciekawe  

(zaczęły się grą detektywistyczną) i bardzo cenne. Młodzież zdobyła wiele  

przydatnych wskazówek do pracy nad własnym warsztatem językowym  

i dziennikarskim. Trzy godziny minęły bardzo szybko, bo zajęcia były atrakcyjne,  

a uczniowie zadowoleni z udziału w tego typu lekcjach. 

sddsdsds mgr inż. Karolina Szałaśna  

Zrób to sam 

 

             Kolejny tydzień grudnia zaczął się dla uczniów 

klas IV, V i VI bardzo miło. Na lekcjach techniki pod 

opieką pani Karoliny Szałaśnej uczniowie 

przygotowali piękne ozdoby choinkowe, ozdoby 

świąteczne, stroiki. Okazało się, że w każdym uczniu 

drzemią pokłady kreatywności i nieodkrytych 

talentów. Nauczycielka zdołała je pobudzić. Te 

radosne chwile długo wspominano, patrząc na 

pięknie wykonane ozdoby, które posłużyły do 

przystrojenia szkolnych choinek, klas oraz własnych 

domów lub jako prezent dla najbliższych.  



www.psp6swiebodzin.com.pl                                           „Kurier z Mokrą Głową” nr 3 |  12/01/ 2019/2020                  5 | S t r o n a  

 

 

 

  

Kto pyta? 

                 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka proponujemy wywiad wnuczki  

z dziadkiem. Rozmowę przeprowadziła Sara Puk z 6a. 

Dziadku, chciałam Ci zadać kilka pytań. 

- Dobrze, czy to ma być coś w rodzaju wywiadu?  

- Tak, do szkolnej gazetki. 

- Więc pytaj! 

Czy bardzo się ucieszyłeś, gdy zostałeś dziadkiem ?  

- Bardzo. Bo widzisz, moje dzieci już wyfrunęły z gniazda, zaczęły swoje dorosłe życie, pozakładały rodziny. Ja nie 

miałem już komu opowiadać bajek do snu, czytać książek, cieszyć się z każdego nowego wypowiedzianego słowa. 

Teraz znowu mam was i mogę opowiadać o tym, co minęło, o dzieciństwie waszych rodziców i czasami też 

pomóc. 

Dziadku, a czy rodzice byli grzeczniejsi od nas? Czy bardziej niesforni? 

- Byli tacy jak wy i jak inne dzieci w tym wieku. 

 Co robiłeś w wolnym czasie po szkole, gdy byłeś dzieckiem? 

- Podobnie jak i wy, tyle tylko że wtedy nie było internetu i komputerów, ale mieliśmy inne gry i zabawy. 

A jak nie było pogody? 

- Wtedy w domu graliśmy w państwa i miasta i inne gry planszowe. 

 Powiedz mi dziadku, czy zostały Ci jeszcze jakieś pasje z dzieciństwa? 

- Tak, dalej bardzo kocham czytać książki i pracę w ogrodzie. 

- Dziękuję. Bardzo miło się z Tobą rozmawiało. Do zobaczenia wkrótce. 

 
 

 

 

 

 

sddsdsds Sara Puk 
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Rekordy Guinnesa 
 

Hej! Witam Was w grudniowym wydaniu gazetki szkolnej. Tym razem proponuję cztery REKORDY związane 

ze świętami Bożego Narodzenia. 

#4 Największy domek z piernika. Zajmuje ponad 1000 metrów sześciennych i ma bardzo  dużo kalorii. 

Powstał w Teksasie. Dentyści i dietetycy zastanawiają się, ile kalorii ma ten ogromny domek z piernika.  

Odpowiedź im się nie spodoba, po przeliczeniu okazało się, że cały domek  ma dokładnie 35 823 400 

jednostek. 

#3 W Garwolinie powstał największy pieróg w Polsce! Ważył 115,46 kg! Powstał z okazji   “Festiwalu Kultury  

i Tradycji”. Przygotowanie najcięższego pieroga odbyło się 15 maja 2016 roku. Farsz ważył 68 kg. Największy 

pieróg w Polsce gotował się w wodzie przez 3 godziny. Po wyjęciu miał 118 cm długości, 71 cm szerokości, 22 

cm wysokości. 

#2 Największa bombka na choinkę powstała w Złotoryi, w województwie dolnośląskim. Ma ona ponad metr 

obwodu i 33 cm średnicy. Zrobił ją Dariusz Walczyk 10 grudnia 2000 roku. Bombka stanowi obecnie eksponat 

Domu Rekordów. 

#1 Najwyższa sztuczna choinka na świecie miała 110, 35 m wysokości, 35 metrów średnicy i ważyła 330 ton. 

Rekordowa choinka była wyższa o 24 cm od poprzedniej rekordzistki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sddsdsds Aleksandra Filar 

 

sddsdsds Radosław Farat  

Przerwa na grę! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć! Dzisiaj PORTAL. Co to? Zaraz się dowiecie. PORTAL to  LOGICZNO-PLATFORMOWA GRA 

KOMPUTEROWA UKAZANA  Z PERSPEKTYWY PIERWSZEJ OSOBY, WYPRODUKOWANA I WYDANA W 2007 

ROKU  PRZEZ VALVE CORPORATION. Jej wersja pudełkowa miała premierę  w zestawie Orange Box. W 2011 

roku został wydany jej sequel, PORTAL2. 

Znajduje się tam główna postać Cheel, czyli Czel. Spotyka ją Wchetley po raz pierwszy w komorze relaksacyjnej 

komórek ludzkich. G.L.A.D.O.S. to robot sterujący całą placówką Aperture Jus Saience, który chce zniszczyć Cheel, 

lecz ona dostaje portal gan i udaje się jej wygrać z Wchetleym, wsadzjąc go w panel zmieniający szefa placówki. 

Wchetley przejmuje kontrolę, ale ostatecznie staje się zły i windę zrzuca na dół  razem z Glados zamienioną  

w ziemniak, która mówi, co robić, kiedy znajdują się przy Wchetleyu. Natomiast Cheel wkłada Glados do zamiany.  

Maszyna nie rozumie i mówi: „ Wykryto niezgodność, proszę wcisnąć guzik zgody ”. Cheel wykonuje polecenie, lecz 

niestety guzik eksploduje. Cheel postanawia wysyłać siebie i Wchetleya  w kosmos poprzez portal gun. Glados 

przejmuje kontrolę i naprawia wszystko. Aby mieć pewność, że  Wchtley nie wróci, wytrąca go z rąk a Cheel i szybko 

ją wciąga w portal w celu transportowania na ziemię. Cheell zasypia. Po obudzeniu widzi Glados,  P-bodiego i Atlasa. 

Windą  przedostaje się do góry, słuchając koncertu  wieżyczek  Wyglont. Pokrótce streściłem Wam, co się dzieje  

w grze. Spróbujcie sami i podzielcie się Waszymi doświadczeniami.   
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80 lat wstecz! 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk, Marcel Kapała  

W kolejnym artykule przedstawiamy Wam  ciekawe filmy i seriale  związane  z II wojną światową. 

Dywizjon 303. Historia prawdziwa – polsko-brytyjski dramat wojenny z 2018 roku  w reżyserii Denisa Delića,                   

z Maciejem Zakościelnym i Piotrem Adamczykiem.  Film opowiada o polskich lotnikach, początkowo 

niedocenianych i wyśmiewanych, którzy stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej 

Brytanii utworzyli elitarną jednostkę, która nie miała sobie równych.                    

Czas honoru - osią fabuły  polskiego serialu jest historia żołnierzy Armii Krajowej – powszechnie określanych 

jako CICHOCIEMNI. Serial inspirowany historią polskich dywersantów, którzy w czasie drugiej wojny światowej 

przechodzili w Anglii szkolenia, by wrócić  do okupowanej przez Niemców Polski z misją konspiracyjnej walki          

o niepodległość.           

 

 

Wojenne dziewczyny - polski serial telewizyjny w reżyserii Michała Rogalskiego i Karoliny Syskiej, emitowany        

od 5 marca 2017 w TVP1. Plenery: Warszawa, Stare Miasto w Lublinie, Milanówek, Łęczyca, Piaseczno, Żyrardów. 

Po wyemitowaniu trzech odcinków średnia oglądalność wyniosła 3,01 mln widzów.     

Czterej pancerni i pies - serial telewizyjny w reżyserii Konrada Nałęckiego, według scenariusza Janusza 

Przymanowskiego na podstawie książki tegoż autora pod tym samym tytułem. Fabuła przedstawia losy załogi 

czołgu Rudy i psa Szarika podczas II wojny światowej. Serial powstał w latach 1966–1970.  

 

sddsdsds Kapała Marcel  

Samorząd działa 
 

Samorząd uczniowski wspierał zbiórkę pieniążków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   

Zebrano 595,38 złotych. 
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Porady nie od parady 

                 
Hej! Witam Was w kolejnym wydaniu naszej  

gazetki szkolnej. Dziś przedstawię kolejne zestawienie ciekawych zawodów. W tym numerze jednak proponuję 

nieco inna formę. Mam nadzieję, że się podoba. Zapraszam do czytania.  

Detektyw 

W Polsce detektywi zajmują się głównie przeglądaniem akt sprawy, sprawdzaniem prawdomówności najbardziej 

potencjalnych współpracowników sprawy. Czasem dla niektórych ta praca może być po prostu nudna, 

wielogodzinne przeglądanie dokumentów oraz główkowanie nad jednym tematem bez przerwy, dlatego dla 

nielicznych jest to ciekawe zajęcie. Za taką pracę możecie otrzymać od 4420 zł do 5530 zł (brutto). Myślę jednak, 

że ta praca może być ciekawa i w miarę opłacalna. Tylko przypomnę o tym, że nie będzie jak w filmie lub                     

w książce.  

Coolhunter 

Pewnie ta nazwa nie mówi Wam zbyt wiele. Prawda? Nic dziwnego. Ja też, kiedy usłyszałam o tym zawodzie 

pierwszy raz, bardzo się zdziwiłam. Jednak już tłumaczę, kto to jest. Taką osobę można nazwać łowcą trendów. 

Obserwuje ona zachowania młodych ludzi w Internecie, którzy są podatni przede wszystkim na najnowszą modę 

lub trendy w innych obszarach. Coolhunter podają uzyskane w ten sposób informacje wielkim firmom, a te z kolei 

na tym zarabiają. Średnie zarobki takiego pracownika wynoszą około 4300 zł (brutto). Myślę, że to zajęcie jest 

ciekawe, szczególnie dla osób lubiących pracę przy komputerze.  

 

 

 

 
 

 

sddsdsds Zuzanna Derlatka 

sddsdsds mgr Małgorzata Stańko  

S jak Sukces!  
7 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im.                           

H. Sienkiewicza w Świebodzinie odbył się Finał XX 

Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego  

o Laur Kazimierza Wierzyńskiego w pięćdziesiątą rocznicę 

śmierci tego wielkiego poety. Inicjatorem konkursu jest 

Ogólnopolski Klub Poetów przy Zarządzie Głównym 

Związku Literatów Polskich. Patronaty honorowe nad całą 

imprezą roztaczają wojewodowie lubuski   i wielkopolski. 

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Bartosz 

Mikołajczyk z kl. 6A (opiekun p. I. Statkiewicz), Hanna 

Szymkowiak i Natalia Śnieg z kl. 6G (opiekun  p. M. 

Stańko). Poziom konkursu był bardzo wysoki. Ocenie 

podlegał stopień trudności tekstu, interpretacja, 

intonacja, dykcja i ogólne wrażenie artystyczne. Nasi 

uczniowie zaprezentowali się wspaniale. Mamy zaszczyt 

poinformować, że reprezentanci naszej szkoły zajęli:  

I miejsce – BARTOSZ MIKOŁAJCZYK  

III miejsce – NATALIA ŚNIEG 

 

Gratulujemy wszystkim  

uczestnikom i życzymy  

dalszych sukcesów! 

 

sddsdsds mgr Karolina Stróżyk  

Stypendia!  
           Uczennice naszej szkoły Weronika Raszewska  

z klasy 7a oraz Irena Śledzińska z klasy 7b zostały 

stypendystkami programu Lubuskie Talenty 

realizowanego przez Samorząd Województwa 

Lubuskiego. Dzięki przyznanemu stypendium  

w wysokości 6 tys. zł nasze uczennice do 31.08.2020 r. 

zrealizują Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego, 

opisane wcześniej we wniosku o przyznanie 

dofinansowania. Opiekunem Weroniki jest p. Karolina 

Stróżyk, natomiast Ireny p. Dorota Heppel-Kościelny. 

Uroczysta gala wręczenia nagród stypendystom odbyła 

się 5 grudnia w Filharmonii Zielonogórskiej.   
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sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Wychowanie przez czytanie 
       Klasa 7b znalazła się w gronie nagrodzonych  

w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą pracę 

multimedialną przedstawiającą wybrane wartości. 

Stało się to za sprawą nagranego filmiku 

prezentującego piękno wewnętrzne, który był 

ostatnim elementem realizacji programu Fundacji 

ABCXXI – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Należy 

dodać, że w projekcie wzięło udział aż 500 szkół, a jury 

nagrodziło 12 prac spośród dwustu zgłoszonych do 

konkursu. Projekt dofinansowany był przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Informację o nagrodzie uczniowie przyjęli z ogromną 

radością! Siódmoklasistów podczas realizacji filmu 

wspierała wychowawczyni Izabela Statkiewicz. 

sddsdsds mgr Karolina Stróżyk  

Kartka świąteczna! 
          Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami 

konkursu na wykonanie kartki świątecznej  

z motywem przyrodniczym organizowanego przez 

Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze  

w Zielonej Górze. Na ponad 60 prac, które podlegały 

ocenie, w kategorii wiekowej 11-15 lat szczególne 

uznanie zdobyły prace: Weroniki Radkiewicz z klasy 

5b - 1 miejsce , Ireny Śledzińskiej z klasy 7b - 3 miejsce, 

Jędrzeja Zuziana z klasy 5b – wyróżnienie. 15 grudnia  

w siedzibie Centrum Przyrodniczego odbyła się 

uroczysta gala, podczas której wyróżnieni uczniowie 

odebrali nagrody. Wydrukowane prace konkursowe 

stworzyły wystawę. Szkolny opiekun konkursu: 

Karolina Stróżyk 

sddsdsds mgr Jolanta Ranosz  

BRĄZOWY LAUR! 
Dnia 6 listopada 2019 r. w Gminnym Przedszkolu  

w Baczynie odbyło się podsumowanie II edycji programu 

Lubuskiego Kuratora Oświaty „Lubuscy poszukiwacze 

talentów”. W uroczystości uczestniczyli Lubuski Kurator 

Oświaty – Ewa Rawa, Lubuski Wicekurator Oświaty – 

Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Zastępca Wójta Gminy 

Lubiszyn – Urszula Stolarska, członkowie Zespołu 

Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów przy Lubuskim 

Kuratorze Oświaty oraz dyrektorzy i liderzy Programu             

z wyróżnionych Laurem Lubuskiego Kuratora Oświaty 

przedszkoli i szkół. Nasza szkoła zajęła III miejsce i zdobyła 

Brązowy Laur  w kategorii szkół podstawowych! 

 

  

 

sddsdsds Mgr  Karolina Ruczewska-Wolin  

Turniej szachowy! 
19 listopada 2019 r. drużyna szachistów w składzie: Michał 

Słota (3 a), Tomasz Ziółkowski (2 b), Michał Suchorowski 

(5 a), Cezary Lipiński (5 f) i Matylda Szymańska (1 a) zajęła 

III miejsce w Turnieju Szachowym na etapie powiatowym. 

Turniej był bardzo emocjonujący. Wszystkie dzieci walczyły 

w skupieniu o zwycięstwo. Serdecznie im gratulujemy. 
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sddsdsds Marcel Piechowicz  

Podróże z Marcelem 

                 

  

  

 

 

 

W trzecim numerze naszej szkolnej gazetki zabieram Was na Półwysep Bałkański oraz wyspy na 
Morzu Śródziemnym, czyli do pięknej Grecji. Słynie ona z uprawy oliwek i produkcji marmuru. Stolicą kraju są 
Ateny, nazwane na cześć bogini mądrości Ateny. Na wzgórzu Akropol można zobaczyć ruiny świątyni 
poświęconej Atenie.   

Ciekawostki:  

 Narodowym tańcem Grecji jest Zorba, 
 Święty Mikołaj – Nikolas pochodzi z Grecji, 
 z Grecji wywodzą się starożytne mity o bogach i bohaterach, 
 Grecja słynie z wyrobu pięknych i ręcznie malowanych waz, 
 Morze Śródziemne ma duże zasolenie, dlatego trudno w nim utonąć. 
Co warto zobaczyć:  

 Starożytne ruiny Akropolu, 
 wyspę Kleftiko – nurkowanie w jaskiniach, 
 Zatokę Wraku (zdjęcie nr 1), 
 mikrowyspę Agios Sostis (zdjęcie nr 3), 
 wyspę żółwi Careta Careta. 

 

sddsdsds Hanna Marczenia  

DIY – Zrób to sam 

 

Przed świętami półki sklepowe uginają się pod ciężarem wszelakich ozdób, droższych i tańszych, lepszych                  

i gorszych, ale przecież możesz sam wykonać taki świąteczny gadżet i mieć przy tym niezłą zabawę.                                                                                          

Przygotuj:                                                                                                    

- słoik,                                                                                                                                            

- brokat (najlepiej wygląda biały, srebrny lub złoty),                                                           

- farby,                                                                                                                                

- pędzelek,                                                                                                                                    

- małą sztuczną choinkę (znajdziesz ją w każdym sklepie z ozdobami),                                                                                                                                 

- gorący klej,                                                                                                                       

- wodę. 

Krok 1.  Pokrywkę od słoika pokryj białą farbą, a następnie przyklej  

gorącym klejem choinkę. 

Krok 2. Do słoika wlej wodę, wsyp brokat i zakręć pokrywką. 

Krok 3. I tak oto powstała ozdoba, którą możesz komuś sprawić miłą niespodziankę lub zatrzymać dla siebie, 

zawsze miło popatrzeć na wirujący śnieg, zwłaszcza że za oknem wcale nie jest biało.  
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   Oliwier, Igor, Dominik 

Infosport 

                 

  

  

 

 

 

FINAŁY WOJEWÓDZKIE IGRZYSK DZIECI  

Dnia 17.12.2019 r. w Drzonkowie odbyły się finały wojewódzkie igrzysk dzieci w kategorii chłopców oraz 

dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy w składzie: Tomasz Bącela, Marek Martyn oraz Patryk 

Hałuszczak z klasy VI F. Ostatecznie zajmujemy 11 miejsce w województwie. W finałach brało udział 16 

zespołów. Warto podkreślić, że wiele ciepłych słów padało z ust trenerów z całego województwa na 

temat Tomasza Bąceli. Opiekunem grupy był Igor Mrozowicz.  

 

IGRZYSKA DZIECI W KATEGORII 

CHŁOPCÓW W PIŁCE KOSZYKOWEJ  

Dnia 12.12.19 w Miejskiej Hali Sportowej 

odbyły się Igrzyska dzieci w kategorii 

chłopców w piłce koszykowej.                 

W zawodach brało udział 6 szkół : SP 1, 

SP 2, SP 3, SP 6, SP 7 Świebodzin oraz 

szkoła z Gościkowa. W grupie 

przegrywamy jeden mecz z SP 2 oraz 

wygrywamy jeden z SP 1. Meldujemy się 

w półfinale, gdzie pewnie wygrywamy     

z SP 7 Świebodzin i meldujemy się                

w finale, gdzie walczyliśmy z SP 3 

Świebodzin. Niestety przegrywamy finał 

13 do 11 i ostatecznie zajmujemy drugie 

miejsce. Życzymy SP 3 sukcesów na 

dalszych etapach. Naszą szkołę 

reprezentowali: Bartosz Mikołajczyk, 

Oliwier Morawski klasa VI A, Kuba 

Jędrzejczyk, Maciej Kaczor, Kacper 

Kołtan VI B, Łukasz Krasicki VI E, Adam 

Czajko VI D, Szymon Fassa V D, Alan 

Jagasyk , Krystian Wrzesiński VC oraz 

Jakub Uczko VF. Opiekun Igor Mrozowicz 

SPORTOWA WIGILIA  

13.12.2019 Katedra Wychowania 

Fizycznego naszej szkoły zorganizowała 

Sportową Wigilię dla klas 0 – 3. Dzieci 

mogły sprawdzić swoje umiejętności        

i poznać nowe formy zabaw. Liczyła się 

tylko dobra zabawa! Dziękujemy 

wychowawcom klas 0 - 3 za to, że 

znaleźli czas na Sportową Wigilię. 

Podziękowania dla Pani Anety 

Raczykowskiej za przygotowanie 

dyplomów, Radzie Rodziców za 

upominki dla dzieci. Czekamy już na 

edycję wiosenną. Ze sportowym 

pozdrowieniem Katedra Wychowania 

Fizycznego SP 6! 
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  Ferie zimowe 2020 oferta edukacyjna(I) i (II) tydzień 

                 

  

  

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem ferii zimowych w gminie Świebodzin.  

Harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej naszej szkoły: 

www.psp6swiebodzin.com.pl 

Życzymy bezpiecznych ferii zimowych! 

 

KAMPANIA MEDIALNA "ZDROWE FERIE ZIMOWE" Ferie zimowe to czas odpoczynku  

i rozrywki, ale też czas, kiedy na rozbrykane maluchy czyha sporo niebezpieczeństw. Warto, by dzieci 

wiedziały, jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo, ale też jak spędzić czas mądrze i z pożytkiem dla siebie. 

Zapoznaj się z całą listą materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej szkoły. 

http://www.psp6swiebodzin.com.pl/
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sddsdsds Hanna Rój  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Święta, święta i po świętach, rok 2020 już się zaczął. Dni stają się dłuższe, ale śniegu wciąż nie widać. 

Jeśli masz trochę wolnego czasu, to rozwiąż krzyżówkę, którą dla Ciebie przygotowałam. 

Rozwiązanie zapisz na kartce, podpisz się czytelnie (imię, nazwisko, klasa) i przynieś do gabinetu 17 

do końca lutego, a weźmiesz udział w losowaniu nagród.      

 

1             

2              

 3             

  4            

5                 

6             

7              

 8              

9              

10              

11                
                  

 

HASŁO: 
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 Numer 

 

 
 

Grudzień 

styczeń 

2019/2020 

 

styczen 

Urier 

okrą łową 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego 

os. Łużyckie 28  

66-200 Świebodzin 

 

tel./fax: 68 475 2275 

e-mail: sp6swiebodzin@wp.pl    

 

Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
psp6swiebodzin.com.pl 


