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  Witamy naszych Czytelników po dłuższej przerwie. Za nami święta i ferie zimowe. Przed 

nami  drugie półrocze. Życzymy wszystkim zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

rozwijaniu talentów i wielu sukcesów. Zachęcamy do czytania gazetki i brania udziału w naszym 

konkursie. Nagrody za prawidłowe rozwiązania tym razem trafią do Małgosi Chałustowskiej  

z 4f, Zosi Plichty z 4f i Weroniki Radkiewicz z 4b. 

Gratulujemy!  

 

  

 

Wydarzenia…    

  
11.01.2019 

 

12.2018/01.2019 

 

Urier 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds Irena Śledzińska 

okrą łową 

Spotkania z żołnierzami 

saperami, strażakiem, 

ratownikiem medycznym  

Jasełka wystawione przez 

dzieci z Eucharystycznego 

Ruchu Młodych 

 

Koncert muzyczny pt. 

“Wiedeń, Strauss i walc...” 

 

Apel Bezpieczne ferie dla 

uczniów klas 4-5 

 

  Numer 

 

 
 

        LUTY 

        2019 

 

styczen 

20.12.2018 

 

3.01.2019 

 
  

  

 

Jasełka wystawione przez 

dzieci z Eucharystycznego 

Ruchu Młodych 

 

 

 

Koncert muzyczny pt. 

“Wiedeń, Strauss i walc...” 
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1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Irena Śledzińska 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 
2-3 

Kto pyta? 

Wywiad z Panią pedagog 

Spis treści   

Dominka i Magda 

Marika Piechowicz 

Gabrysia i Kornelia   

 4 
English Corner! 

Efektywna nauka języka obcego 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

 
20.12.2018 r. 
W czwartek, na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej odbyły się 

jasełka przygotowane przez Eucharystyczny Ruch Młodych. 

Przedstawienie odzwierciedlało prawdziwą historię 

narodzenia Chrystusa. Kostiumy, efekty dźwiękowe                        

i scenografia były bardzo urozmaicone. Oczywiście nie 

zabrakło świątecznych kolęd i pastorałek w wykonaniu 

uczniów z naszej szkoły i nie tylko. 

 

 

  

 

03.01.2019 r. 

NOWY ROK!!! Życzymy  

Wam wszystkiego co najlepsze!  

Przerwa świąteczna już za nami, w nowym roku szkoła 

zaskoczyła nas niezwykłym koncertem pt.  ,,Wiedeń, Strauss  

i walc…’’. Tym razem słuchaliśmy muzyki klasycznej.  

W muzycznym koncercie  brało udział trzech muzyków  

i prowadzącej, która opowiadała o Wiedniu, Straussie  

i walcach, czyli cudownej muzyce. Wszyscy mieli na sobie 

piękne stroje. Do naszych uszu docierały dźwięki pochodzące 

z bębnów, keyboarda i ze skrzypiec. Koncert na pewno 

zostanie nam na długo w pamięci.  

11.01.2019 r. 

W piątek, tuż przed feriami zimowymi, wiele się działo: do 

naszej szkoły zawitał strażak, który ostrzegał uczniów przed 

niebezpieczeństwami oraz uświadomił, jak nie zagrażając 

zdrowiu i życiu, spędzić czas wolny. Odbył się również apel 

Bezpieczne ferie i było szkolne zbieranie pieniędzy na Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  Na długiej przerwie wszyscy 

uczniowie mogli kupić różne przepyszne ciasta, ciastka                  

i babeczki, wspierając WOŚP i pomagając innym. 

 

 

 3 

 3 

Oskar Weber 

S jak Sukces 

Konkurs humanistyczny Alfik 

mgr Izabela Statkiewicz 

sddsdsds 

 4 

Gabrysia Rzeszótko i Kornelia Kimsa  

A to ciekawe! 

Ciekawostki ze świata przyrody 

Dzieci w sieci! 

Linux nie jest trudny! 

Artur Weber 

 6 

 7 

 7-8 

Bądź bogaty w słowa, Nasze pasje 

W tym numerze pasja Marcela! 

 10 

 8-9 

Marika Piechowicz  

 7 

Hanna T. Asia K. Bartosz 

M. M. M. M. M M. 

InfoSport, Świat zwierząt 

Piłka nożna skoki, piesek Maczo 

Dni, których jeszcze nie znamy 

Dzień kota, dzień walki z depresją 

Michał P. i Julia O. 

 11-12 Samorząd Uczniowski, TikTokerzy,  

Rubryka Literacka, Rusz Głową! 

Donata Leszczyńska 

 Joanna, Irena, Amelia 

Przystanek książka 

„Ela Sanela” 

Joanna Kaczmarczyk 

Czas na muzykę! Bądź zdrów! 

Dawid Podsiadło, ciasteczka 

Hanna W. i Donata L. 

Dział mody, Wielka Niepodległa 

Moda, Powstawanie Styczniowe 

 5 
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Kto pyta? 

                 

 
 Tym razem do  gazetki wywiadu udzieliła nam pedagog  
 Pani Joanna Gulbicka-Byra. 
 
1. Dlaczego wybrała Pani zawód pedagoga szkolnego? 

Wybrałam zawód pedagoga, ponieważ lubię pomagać ludziom 

i wspierać ich w trudnych sytuacjach. Szczególnie los dzieci był 

i jest dla mnie ważny. 

2. Co sądzi Pani o zawodzie, który Pani wykonuje? 

Pedagog pracujący w szkole pełni bardzo ważną rolę. Wspiera  

jednocześnie uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie jest to łatwe. 

3. Jak postrzega Pani dzisiejszą młodzież? 

Dzisiejsza młodzież nie różni się aż tak bardzo od młodzieży sprzed  

lat. Pomimo tego, że dorasta w zupełnie innym świecie, bardzo często ma podobne problemy, troski          

i marzenia jak ich rówieśnicy dawniej. 

4. Dlaczego wybrała Pani pracę z dziećmi? 

Wybrałam pracę z dziećmi, ponieważ lubię naturalną, dziecięcą szczerość, która sprawia, że kontakt          

z młodymi ludźmi skłania mnie, osobę dorosłą, do wielu refleksji i '' świeżego'' spojrzenia na życie. 

5. Jakie cechy charakteru, według Pani, powinien posiadać pedagog szkolny? 

Pedagog powinien być przede wszystkim osobą bardzo empatyczną, cierpliwą i sprawiedliwą. Ponadto 

powinien być odporny na sytuacje stresowe oraz umieć zachować zimną krew w sytuacjach 

kryzysowych. 

6. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

W wolnym czasie lubię podróżować, odwiedzać nowe miejsca, poznawać ciekawych ludzi. Uwielbiam 

górskie wędrówki, uprawiam sport, czytam i wciąż się jeszcze uczę :) 

 
         W grudniu i styczniu wiele uwagi w naszej szkole poświęcono bezpieczeństwu, dlatego uczniowie 

uczestniczyli w ciekawych spotkaniach z żołnierzami saperami oraz ratownikiem medycznym. Celem takich 

zajęć było przekazanie konkretnej wiedzy i zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, np. takich jak 

znalezienie niewypału czy pomoc osobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Edukacja dzieci w tej 

dziedzinie jest bardzo potrzebna, bo zdrowie i życie to wartości bezcenne. 

 

S jak Sukces 

 

Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu humanistycznego Alfik, w którym udział wzięli uczniowie klas 4 – 6. 

Oto zdobywcy najwyższych wyników w swoich kategoriach. 

Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymali następujący uczniowie: Weronika Radkiewicz 4b, Weronika Raszewska 

6a, Barbara Piaszczyńska 6d, Artur Weber 6e. 

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku zdobyli Urszula Podbucka 6f i Oskar Weber 6e. Gratulujemy uczniom  

 

 

 i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach z języka polskiego.  

 

 

sddsdsds Magda Niklewicz i Dominika Gnyszka 
 

Mgr  mgr Izabela Statkiewicz  
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A to ciekawe! 

                 

 

 

 

sddsdsds Marika Piechowicz 

 

sddsdsds Oskar Weber  

English Corner! 

                 

  

  

 

 

 

Efektywna nauka języka obcego w 10 prostych krokach! 

1. Oglądaj filmy i czytaj artykuły w docelowym języku. 

2. Wykorzystuj każdą okazję, by rozmawiać w języku, którego się uczysz. 

3. Eksperymentuj ze strukturami - nie bój się popełniać błędów. 

4. Analizuj swoje błędy i wyciągaj wnioski. 

5. Słuchaj wypowiedzi innych i wzoruj się na nich. 

6. Ustaw język swojego smartfona na język obcy. 

7. Ucz się tekstów piosenek, tym samym szlifując wymowę. 

8. Próbuj pisać po angielsku – na przykład z przyjaciółmi. 

9. Systematycznie powtarzaj, czego się uczysz. 

10. „Marry” the language – pamiętaj, że nauka języka obcego trwa całe życie. 

 

Przydatne linki: 

- http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ Poszerz słownictwo i ćwicz słuchanie! 

- https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html Szlifuj gramatykę! 

- http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/shakespeare/unit-1 Naucz się znanych 

powiedzeń od Szekspira! 

 

Rekiny nie zamykają oczu, dlatego nie można 

stwierdzić, czy śpią. 

 

 Największe zwierzę świata – płetwal błękitny ważący ok. 

190 ton pochłania dziennie 2 tony skorupiaka 

planktonowego. 

Ryby bojowniki potrzebują do życia powietrza, 

dlatego też podpływają do powierzchni i „łapią 

oddech”. 

FUGU to najbardziej toksyczna ryba, która w Japonii 

uznawana jest za rarytas, choć czasem bywa ostatnim 

posiłkiem w życiu.  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/shakespeare/unit-1
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Dzieci w sieci! 

                 

Linux nie jest trudny! 

Czy jesteś znudzony wyglądem i działaniem Windowsa? Czy chcesz mieć  

pełną kontrolę nad tym, co jest na Twoim komputerze? Czy nie lubisz automatycznych aktualizacji 

Windowsa? Jeżeli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś „tak” na te pytania, to Linux jest dla ciebie. 

Możecie się zapytać, „czym jest Linux?” Mówiąc ogólnie, jest to system operacyjny (a dokładnie wiele 

dystrybucji systemu) który jest kompletnie darmowy i ma otwarty kod źródłowy – dzięki temu każdy może 

zobaczyć, jak system działa i dodać coś od siebie, co sprawia, że projekt szybko rośnie. Możliwe, że już 

używasz Linuxa, nawet o tym nie wiedząc – Android, system operacyjny na większości smartfonów, jest na 

nim bazowany. 

Brzmi strasznie? Nie powinno – nie jest to wcale czarna magia, którą rozumieją tylko profesjonaliści                    

w dziedzinie komputerów. Z biegiem czasu Linux staje się coraz prostszy w użyciu.  

Żeby zacząć naszą przygodę z Linuxem, musimy wybrać dwie rzeczy: środowisko graficzne i dystrybucję. 

Od środowiska graficznego zależy, jak wygląda nasz pulpit i okienka. Najbardziej popularne to GNOME, 

dołączany z Ubuntu, KDE, z dużymi możliwościami zmian i XFCE dla słabszych komputerów i mniejszego 

zużycia pamięci. 

Od wyboru dystrybucji zależy dość niewiele dla przeciętnego użytkownika. Dużo osób decyduje się na wybór 

Ubuntu. Innymi popularnymi dystrybucjami są Debian (na którym bazuje się Ubuntu), Fedora, Linux Mint          

i Arch Linux (mniej zaawansowane wersje Archa to Manjaro i Antegros). Głównymi różnicami pomiędzy 

dystrybucjami są częstotliwość i dostępność niektórych programów. 

Instrukcję instalowania Linuxa możecie znaleźć na internecie. Nie będę się o tym rozpisywał w artykule. 

Odpowiem jednak na kilka często zadawanych pytań związanych z używaniem Linuxa. 

Pytanie: Czy muszę używać konsoli/koment tekstowych? 

Krótka odpowiedź: Nie, ale ich znajomość jest przydatna. 

Dłuższa odpowiedź: Wiele rzeczy, które można zrobić przez komendy, jest wykonywalna przez programy         

z interfejsami graficznymi. Mimo to warto jest znać chociaż kilka podstawowych komend. 

Pytanie: Czy wszystkie programy/gry, których używam na Windowsie, będą działać na Linuxie? 

Odpowiedź: Może nie wszystkie, ale większość. Niektóre programy mają wersje dla Linuxa, niektóre mają 

alternatywy. Jeżeli chcemy używać aplikacji lub gier z Windowsa, mamy kilka możliwości: 

- Zainstalowanie ich przez nakładkę Wine 

- Zainstalowanie ich przez nakładkę PlayOnLinux 

- Zainstalowanie ich przez platformę Steam, z użyciem Steam Proton 

sddsdsds Artur Weber 
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sddsdsds Marika Piechowicz  

Nasze pasje 

                 

  

  

 

 

 

W kolejnym numerze naszej gazetki piszę o zamiłowaniach mojego brata Marcela Piechowicza z klasy 4e. 

Jego największą pasją jest jazda na nartach. 

Swoją przygodę z nartami rozpoczął 4 lata temu. Pierwsze zjazdy pokonywał z instruktorem, który 

stwierdził, że jeszcze się nie nadaje. Jednak zaparcie rodziców i Marcela było tak ogromne, że po zajęciach  

z instruktorem postanowił próbować dalszych sił wraz z tatą. Szybko się okazało, że instruktor nie miał racji 

i Marcel poszusował w dół. Od tamtej pory każdego roku w okresie zimowym rozwija swoją pasję                       

i doskonali technikę jazdy. Nie tylko pora zimowa jest ku temu okazją, gdyż skutecznie każdego roku 

namawia rodziców na szusowanie w maju po alpejskich lodowcach. Ten sport jest atrakcją dla całej rodziny 

i każda wolna chwila jest okazją, aby spędzić ją na stoku… Wigilia, sylwester – byle na nartach, aż do 

zamknięcia bramek !!! 

 

 

Bądź bogaty w słowa 

Dziś porcja przysłów na literę N.  

Najpierw obowiązek, potem przyjemność – najpierw trzeba wypełnić obowiązek, aby potem         

o nim nie zapomnieć. 

     - Gry zaczekają. Najpierw obowiązek, potem przyjemność – stanowczo powiedział tata i kazał 

dzieciom odrobić lekcje. 

Nauka, gdy smakuje, prędko się pojmuje – jeśli ktoś lubi się uczyć, szybko zdobywa wiedzę. 

     - To całkiem łatwe, proszę pana, możemy zrobić więcej takich zadań – stwierdzili uczniowie po lekcji 

matematyki. 

      - No właśnie, nauka, gdy smakuje, prędko się pojmuje – ucieszył się nauczyciel. 

Nie zaboli język od dobrego słowa – trzeba być uprzejmym. 

Dwie panny wróżka z domu wyprawiła i taką im radę na drogę mówiła: „Nie zaboli język od dobrego 

słowa, czy to prosta dziewczyna, czy dama światowa”. Wzięła jedna do serca tę mądrą przestrogę               

i z uśmiechem przebyła wyznaczoną drogę. Druga zaraz utknęła, bo słów dobrych skąpiła, i wokół domu 

bez sensu trzy lata chodziła.  

                  I.S. (Słownik przysłów polskich) 

  

 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  
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sddsdsds 

Książka pod tytułem ,,Ela Sanela” opowiada o dziewczynce, która  

została oddzielona od swojej rodziny. Urodziła się w 1993 na Bałkanach, 

jest Bośniaczką. Przeżyła wojnę, ale trafiła do ośrodka dla uchodźców,  

skąd zaadoptowała ją obca kobieta, Polka, którą nazywa ,,babcią”.  

Zbliżają się święta, a dziewczynka niedługo ma poznać swoją kuzynkę i siostrę. W czasie robienia 

przedświątecznych porządków w pokoju, dziewczynce przypomina się, że nie wysłała kartki z życzeniami 

rodzinie. Po rozmowie z babcią, Ela dochodzi do wniosku, że jej rodzina nie obchodzi świąt i jest innej 

wiary. Sanela nie mogła w to uwierzyć, a w jej głowie pojawiło się dużo pytań na temat jej religii, kultury       

i rodziny. Książka jest dostępna w internecie, a jej autorką jest Katarzyna Pranić, która zdobyła 2. miejsce 

w Konkursie  Literackim im. Astrid Lindgren. 

  

 Dni, których nie znamy… 

                 

  

  

 

 

 

17 lutego -  DZIEŃ KOTA    

 Pierwszy DZIEŃ KOTA odbył się we Włoszech w 1990 roku. W Polsce po raz pierwszy w roku 2006. Niestety,     

w niektórych miejscach te urocze czworonogi wcale nie mogą liczyć na sympatię czy choćby współczucie. 

Niezwykle trudno pojąć to w naszej rodzimej kulturze, gdzie całe pokolenia pamiętają „Pana kotka”, co leżał  

w łóżeczku czy też ciekawskiego Filemona i zasadniczego Bonifacego. A teraz także Garfilda… 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ wypada 23 lutego  

Ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie 

wiedzy na temat depresji, jej objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia. w Polsce na depresję choruje  

ok. 1,5 miliona ludzi.  

 

Czas na muzykę! 

                 

  

  

 

 

 

Witajcie! W tym  numerze prezentuję DAWIDA PODSIADŁO! 

Wokalista urodził się 23 marca 1993 roku. Nazywany jest Davidem Ross.  

W świecie muzycznym aktywny jest od 2010 roku, najczęściej pisze piosenki 

typu indie pop bądź indie rock. Na swoim koncie ma ponad 30 klipów, ale  

jeden osobny pt. ,,Początek’’ wykonany jest z udziałem Krzysztofa  

Zalewskiego i Korteza. Najpopularniejsze z nich to ,,Małomiasteczkowy’’,  

,,Nie Ma Fal’’, no i oczywiście ,,Początek’’. Myślę, że większość z Was zna  

tego piosenkarza, jednak ten artykuł napisany jest szczególnie dla tych,  

którzy go dotychczas nie znali. Sadzę, że warto posłuchać jego muzyki. 

 

Donata Leszczyńska  

  Joanna Kaczmarczyk  

Przystanek książka 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Hanna Wolańska  
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sddsdsds Donata Leszczyńska 

Bądź zdrów! 

 
Masz wesołą minkę, gdy zjesz witaminkę. 
Hej! Dzisiaj piszę Wam o tym, jak zrobić coś pysznego, co idealnie pasuje do tej pory  
roku. Mianowicie będą to ciasteczka owsiane. Zdrowe oraz pyszne. :) 
 
Składniki potrzebne do wykonania tych ciasteczek : 
- 1 jajko 
- 1 szkl. mąki pszennej 
- 0,75szkl. mąki owsianej 
- 0,25szkl. wiórek kokosowych 
- płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
- 0,5 kostki masła  
- połamana czekolada lub polewa czekoladowa w kulkach 
Sposób przygotowania: 
Jajko, obie mąki, cukier, proszek do pieczenia, wiórki kokosowe i masło wrzuć do miski i ugniataj     
do połączenia. Poczekaj, aż ciasto  chwilę odpocznie. Uformuj ciasto w kulki i dodaj połamaną 
czekoladę lub polewę, wciskając ją w uformowane ciasto. Piecz w temperaturze 220 stopni C ok. 15 
minut. 
 
Tym sposobem wychodzi jedna porcja, czyli od 15 do 18 ciasteczek. Na zimowe dni polecam ten 
deser do gorącej czekolady. Smacznego! :)   

 

sddsdsds Hanna Tatyga, Joanna Kiławiec 

Co jest w modzie? 

                 

  

  

 

 

 

W tym artykule napisałyśmy dla was o czapkach i szalikach na chłodne dni. 

Pogoda nadal pozostaje pod znakiem zapytania, dlatego warto być przygotowanym 
na każdą ewentualność. Czapek w sklepach jest mnóstwo. Są proste i oversize, 
cienkie lub wełniane, w neonowych kolorach. Duży wybór jest również wśród 
szalików. Najmodniejsze szaliki mają cukierkowe kolory, takie jak pomarańczowy, 
różowy i błękitny albo barwy ziemi i elementy czerni. Szalik można nosić nie tylko tak, 
by chronił nas przed niską temperaturą, wiatrem i deszczem, ale też, by był wisienką 
na torcie naszej stylizacji. Gdy w kolekcjach pojawiają się rękawiczki, to znak, że 
wkraczamy w sezon jesienno-zimowy. Modne są modele w wyrazistych kolorach i o 
różnych długościach. 
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POWSTANIE STYCZNIOWE 

Witam w kolejnym artykule, który chcę  poświęcić powstaniu styczniowemu.  

Wydarzenie to było ostatnim zrywem niepodległościowym, które niestety nie  

przyniosło Polsce zwycięstwa i wolności od zaborców. 

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 

ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. 

Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, 

zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.   

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej 

opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew                           

i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi. Jednak 

poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi, w Inflantach Polskich oraz innych Ziemiach 

Zabranych większość społeczeństwa nie była gotowa poprzeć „pańskiego” zrywu. Mimo 

początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy 

zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub 

zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali 

pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali 

do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia 

powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum 

Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowany przez oddziały Murawjowa 

Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys. 

Po upadku powstania Polska i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 

zlikwidowano samodzielność Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet,  w 1868 wprowadzono 

nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną  

Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa  

miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, 

a w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie wewnątrz  Królestwa   

skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich oraz  rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem  

polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała  

dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.  

Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach 

 i w etnicznej Rosji uwłaszczenia chłopów, zarówno w Królestwie, jak i na ziemiach zabranych.  

  

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk 

Wielka Niepodległa 
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sddsdsds Michał Przygoński 

Infosport 

 

sddsdsds Julia Osińska 

Świat zwierząt 

 

13 grudnia bieżącego roku w Hali Miejskiej odbyły się zawody piłki ręcznej  

w Świebodzinie. Udział w nich brała również nasza szkoła. Zdobyliśmy 3 miejsce.  

 Piłka nożna: Ze znanej drużyny piłkarskiej Manchesteru United wyrzucono José 

Mourinho dotychczasowego trenera.                                                     

Z polskiej reprezentacji odszedł Sławomir Peszko. Udostępnił na instagramie taki wpis: 

„Z całego serca    i sił swoich starałem się reprezentować nasz kraj jak najlepiej.  

Była to ogromna duma grać z orzełkiem na piersi. Umiejętności czasami brakowało,  

ale na pewno nie woli walki. Dziś mówię Dziękuje Reprezentacji Polski. Dziękuję 

wszystkim kibicom, trenerom, piłkarzom oraz tym, którzy na co dzień pomagali mi  

w Reprezentacji!! Życzę powodzenia w eliminacjach.” 

Skoki narciarskie: wszystkie turnieje 4 skoczni wygrał Ryōyū Kobayashi. Najbliżej 

podium był D. Kubacki, który zajął 2. miejsce.  

 

W tym artykule chcę przedstawić  Wam ciekawe informacje   na temat psów, dużych i małych.  Uwielbiam 

psy, więc pisanie o nich jest dla mnie przyjemnością. Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodoba. 

- Pieski  bardzo lubią być głaskane, ale nie przepadają za obejmowaniem ich ramionami. Odbierają to jako 

znak dominacji. 

- Psy posiadają dwa razy więcej mięśni do poruszania uszami niż ludzie! Używając tych mięśni, wyrażają 

ponad 100 emocji, jakie towarzyszą twarzy człowieka. 

- Ogon psów również wyraża wiele emocji. Jeśli zwierzę  macha ogonem w prawo, to znaczy, że jest 

szczęśliwe, a jeśli macha w lewo, to oznacza przerażenie. 

- Psy potrafią wydać  z siebie 10 dźwięków, koty aż 100. 

- Te zwierzęta zwijają się w kłębek podczas snu, aby chronić swoje najważniejsze narządy przed 

ewentualnym atakiem. 

- Psy nie odróżniają dobra od zła i nie wiedzą, kiedy grozi im potencjalne niebezpieczeństwo. 

 

A teraz prezentuję mojego pieska. 

Wabi się Maczo. Był on prezentem dla mnie i dla mojej siostry. Dostałyśmy go  

od rodziców, którzy kupili pieska bez naszej wiedzy, co było wspaniałą  

niespodzianką, bo bardzo długo namawiałam ich na psa. Maczo jest rasy  

chihuahua i ma 4 miesiące. Mój pies uwielbia się bawić naszymi starymi  

zabawkami i często zabiera nam kapcie, po czym niszczy je, gryząc.  

Najczęściej zabawki, które mu kupujemy, leżą gdzieś w kącie pokoju.  

Mój pies Maczo podczas drzemki. 
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sddsdsds mgr Kamila Orlicka-Hyz 

Samorząd Uczniowski działa… 

                 

  

  

 

 

 

21.12.2018 r. – wspólne kolędowanie z Małym Samorządem.  

Na długiej przerwie, przy choince, odbyło się wspólne kolędowanie. Uczniowie naszej szkoły mogli 

zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy oraz piosenki świąteczne w języku angielskim. 

04.01.2019 r. – konkurs na plakat promujący akcję „Góra Grosza” 

Jak co roku nasza szkoła wspiera akcję Góra Grosza. 4 stycznia ruszyło wielkie głosowanie na profilu 

Facebookowym naszej szkoły na najładniejszy plakat promujący akcję „Góra Grosza”. Wygra klasa, 

której plakat uzyska najwięcej polubień. Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego. 

11.01.2019 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Samorząd Uczniowski włączył się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy do puszek oraz służyliśmy pomocą przy sprzedaży ciasta. 

Koordynatorem akcji w naszej szkole była pani Karolina Stróżyk. 

 

 

sddsdsds Joanna Kaczmarczyk 

TIKTOKERZY 

                 

  

  

 

 

 

Hej, witam Was w kolejnym artykule poświęconym tiktokerom,  także z naszej szkoły. 

@monika.kociolek-Monika Kociołek  

Ta dziewczyna ma 278.1k obserwujących i 15.9 m serduszek. Monika często pojawia się 

 w zakładce ,,Dla ciebie”. TikTok oznaczył ją nazwą ,,popularny twórca”. Tiktokerka  

często spotyka się ze znajomymi, którzy również są popularni na tej aplikacji. Ma też  

Youtuba  Monika Kociołek. Na jej kanale możemy znaleźć np. comedy.  

@pietrasik4567-Marianka Pietrasik 

                                                         Marianka ma 88 fanów i 1.6 k serduszek. Dziewczyna ćwiczy akrobatykę, a jej               

                                                         ulubiony kolor to miętowy. Ma 11 lat. Marianka dopiero zaczyna przygodę z tą   

                                                         aplikacją. 
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sddsdsds Irena Śledzińska  

RUBRYKA LITERACKA 

                 

  

  

 

 

 

Z pamiętnika niebieskiej kredki 

sobota 12.01.2019 r. 

Gdy się obudziłam, nie wiedziałam, gdzie 

jestem. Dopiero po chwili przypomniało mi 

się, że jestem w kieszeni kurtki Dorotki, która 

poprzedniego dnia mnie tam włożyła. 

Musiałam późno wstać, ponieważ chwilę po 

tym Dorotka razem z mamą gdzieś 

wychodziły.  Cieszyłam się, bo dzięki temu, że 

byłam w jej kurtce, mogłam iść razem z nimi. 

Wsiadłyśmy do samochodu i pojechałyśmy 

gdzieś na obrzeża miasta. Gdy wysiadłyśmy, 

zobaczyłam lodowisko, podobne do tego, 

które widziałam w książce Dorotki. 

Dziewczynka poszła założyć łyżwy i, razem 

ze mną  w kieszeni, weszła na lodowisko. Tak 

fajnie było jeździć wraz z nią! Powiew wiatru 

oraz lekki mróz nadawały cudownego, 

zimowego klimatu. Nagle Dorotka zrobiła 

ostry zakręt, a ja wypadłam z jej kieszeni. 

Upadłam na przeraźliwie zimny i twardy lód. 

W pierwszej chwili myślałam, że się 

połamałam, ale na szczęście do tego nie 

doszło. Przestraszyłam się, że dziewczynka 

może mnie nie zauważyć, ale na szczęście po 

chwili spostrzegła mnie i podniosła. Gdy 

włożyła mnie do kieszeni, było tak miło             

i cieplutko, że od razu zasnęłam.  

             

środa 30.01.2019 r. 

W końcu ferie się skończyły. Były całkiem 

fajne, ale w szkole z pewnością jest ciekawiej.       

Nie mogłam się doczekać chwili, kiedy będę 

mogła porysować z metaliczną, niebieską 

kredką, którą poznałam podczas dni 

wolnych. W sumie, ona była całkiem miła, 

lecz trudno mi było pogodzić się z myślą, że 

obie malujemy na niebiesko. Rozpoczęła się 

lekcja. Pani zapytała dzieci o to, jak spędziły 

 

ferie zimowe, a potem każdy miał narysować 

w zeszycie niewielki rysunek przedstawiający 

najciekawszą przygodę z tych ferii. 

Domyśliłam się, co narysuje Dorotka – siebie 

na lodowisku. Było to dla niej fantastyczne 

przeżycie, gdyż w tym roku pierwszy raz 

wykonała  piruet. Aby narysować taflę 

lodowiska, Dorotka użyła niestety 

metalicznej niebieskiej kredki. - A czy mnie 

nie będzie potrzebować? - pomyślałam. Na 

szczęście moje zmartwienia okazały się 

niepotrzebne. Po narysowaniu lodowiska          

i siebie, dziewczynka musiała przecież 

namalować niebo, a mój kolor idealnie do 

tego pasował. Uradowałam się, że zarówno 

ja, jak i moja nowa koleżanka jesteśmy 

potrzebne Dorotce do wykonywania 

pięknych rysunków. Potem długo jeszcze           

w piórniku opowiadałyśmy sobie różne 

zabawne zdarzenia. Metaliczna kredka, która 

spędziła sporo czasu w torbie Mikołaja, 

zanim ten rozdał prezenty dzieciom, 

opowiadała o tym, jak pomylił adresy                 

i zamiast do szkoły pojechał do 

supermarketu. Żartom i śmiechom nie było 

końca. Jak fajnie było znów wrócić do szkoły. 
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sddsdsds Amelia Szafińska 

Rusz głową! 
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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 


