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                 Oddajemy w ręce naszych Czytelników najnowszy numer Kuriera z Mokrą Głową. 

Pracowaliśmy na pełnych obrotach, żeby zdążyć przed świętami. Zachęcamy do czytania tego,         

co dla Was przygotowaliśmy, a z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia Dyrekcji, 

Nauczycielom, wszystkim Pracownikom naszej szkoły oraz Rodzicom i Wam, Koleżanki i Koledzy, 

życzymy świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych              

w cieplej i rodzinnej atmosferze. 

 

  

 

Apel z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej.  

Urier 

okrą łową 

Wstępniak od Redakcji…   

Wydarzenia…    

  
14.12.2018 3 i 19.12.2018 

sddsdsds Irena Śledzińska 

  Numer 

 

 
 

    grudzień 

        2018 

 

styczen 

28.11.2018 6.12.2018 

 

Cała szkoła obchodziła 

mikołajki – ulubiony dzień  

w roku 

 

Wyjście do ŚDK na 

przedstawienie teatralne 

 

Zabawa andrzejkowa  

dla uczniów klas 4-6 

Koncerty muzyczne  

dla uczniów z cyklu  

„W krainie Pani muzyki  

i Akademia Melomana” 
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Nasz Patron 

 
Kornel Makuszyński – odznaczony  

Orderem Orła Białego 

Prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę od- 

zyskania Niepodległości odznaczył pośmiertnie  

Orderem Orła Białego 25 Polaków. Odznaczenie to jest 

wyrazem najwyższego szacunku wobec znamienitych zasług 

poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej 

Polskiej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w - - - - -    

-                                              Warszawie. Przypomnijmy, że Kornel -                     

-      ---------------------------------  Makuszyński to prozaik, poeta, ---- - - - 

- - -------------------------------------felietonista, krytyk teatralny i - - - - - - - - 

- - -------------------------------------publicysta, jeden z najpoczytniejszych 

---------------------------------------  pisarzy okresu międzywojennego. 

 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

 

28.11.2018 

Jak co roku w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa 

dla klas 4-6. Uczniowie wyśmienicie się bawili. Na dyskotece 

na pewno nie było nudno, ponieważ Samorząd Uczniowski 

przygotował ciekawe i śmieszne zabawy: Kto najlepiej tańczy? 

Kto najszybciej zje jabłko? Do tego wróżby i słynne przebijanie 

serduszek. Uczniowie na długo zapamiętają ten wieczór. 
 

 

 

 

 

  

  
Oskar Weber 

 8 
Wielka Niepodległa 

Rozejm bożonarodzeniowy 

Bartosz Mikołajczyk 

Spis treści   

 9 

1 

Dzieci w sieci, Bądź bogaty w słowa 

Kim jest haker? 

Artur, mgr Izabela Statkiewicz 

 10 

Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Nasze pasje, Przystanek książka, Dni 

których nie znamy… 

 

Irena Śledzińska 

Marika, Joanna, Donata 

 11 Bądź zdrów, Czas na muzykę 

Kutia, Roksana Węgiel 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 

Donata, Hanna W. 

 12 Co jest w modzie, Samorząd Uczniowski, 

TikTokerzy 

Hanna T, Bartosz, Joanna 

13 

sddsdsds  mgr Izabela Statkiewicz  

2-5 

Rubryka literacka 

Z pamiętnika niebieskiej kredki 

Kto pyta? 

Wywiad z p. mgr Weroniką Gałek-Flasińską 

sddsdsds Gabrysia Rzeszótko i Kornelia Kimsa  

Irena Śledzińska 

Dominka i Magda 

 15 

 14 

Gabrysia i Kornelia   

W świecie zwierząt 

O reniferach 

6-7 

 7 

Julia Osińska 

Rusz głową! 

Przedświąteczne łamigłówki 

Amelia Szafińska 

A to ciekawe!  

Ciekawostki ze świata 

Marika  Piechowicz 

 7 English Corner! 

O Zero Conditional i First Conditional 
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6.12.2018 
Mikołajki! Chyba każdy z nas uwielbia ten dzień. Szóstego grudnia Mikołaj 

przynosi nam drobne podarki. 
Do naszej szkoły również zawitał. „Chodźcie dzieci po cukierki!” - z takim 

entuzjazmem panie częstowały uczniów słodkościami. Klasy 4-6 mikołajki 

obchodziły w gronie klasowym. Każdy wręczał prezent wylosowanej wcześniej 

osobie. Nie zabrakło również pieczonych pierniczków i innych ciasteczek 

przygotowanych szczególnie przez dziewczęta. „A czy są tu jakieś grzeczne 

dzieci?” - pytał Mikołaj, wchodząc do klas 1-3. Tam, gdzie znalazł dobre i grzeczne 

maluchy, zostawiał słodkie prezenciki. Mamy nadzieję, że za rok znów odwiedzi 

naszą szkołę. 

14.12.2018 
14 grudnia uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakle teatralne wystawione przez 

Wrocławki Teatr Edukacyjny Artenes. Młodsze dzieci obejrzały przedstawienie 

składające się z trzech odrębnych bajek tego samego autora, a każda historia 

ukazana została w innej technice aktorskiej i innym planie. Uczniowie klas starszych 

zobaczyli innowacyjny spektakl oparty na mitach starożytnych Greków.                       

W komediowy i przystępny sposób zainscenizowano kilka najzacniejszych mitów, 

które nawet we współczesnym świecie nie straciły na swej popularności. Dzieci 

mogły poznać wagę ponadczasowych wartości takich jak: męstwo, odwaga, 

potęga miłości czy poświęcenie. Dzięki bogatej scenografii, ikonograficznym 

kostiumom, antycznym maskom oraz doskonałej grze aktorskiej uczniowie mogli 

przenieść się w czasy starożytnej Grecji. Interaktywna forma spektaklu z czynnym 

udziałem widzów nie tylko zapewniły doskonałą zabawę, ale, co najważniejsze, 

umożliwiły przyswojenie lektury. 
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sddsdsds Magda Niklewicz i Dominika Gnyszka 
 

A to ciekawe! 

                 

 

 

 

 

sddsdsds Marika Piechowicz 

 

 Kto pyta? 

Gorąco zapraszamy na wywiad z nauczycielką muzyki, Panią Weroniką 

Gałek-Flasińską. 

Dlaczego Pani wybrała zawód nauczyciela muzyki? 

Zawsze chciałam uczyć. Początkowo miałam plan, aby zostać nauczycielem gry na  

skrzypcach.  Wczasach liceum zmieniłam trochę plany i postanowiłam zostać  

nauczycielem muzyki. 

Jaki jest Pani ulubiony gatunek muzyczny? 

Najczęściej słucham muzyki filmowej (głównie Hansa Zimmera), ale nie pogardzę też dobrym rockiem            

i irlandzkim folkiem. 

Czy brała Pani udział w konkursach muzycznych w swoich latach szkolnych? 

Zdecydowanie tak! Brałam udział w wielu konkurach skrzypcowych, które odbywały się w różnych polskich 

miastach, np. w Poznaniu, Warszawie, Nysie itd. Mam w domu teczkę pełną dyplomów. 

Na ilu instrumentach Pani gra i jakie to są instrumenty? 

Biegle gram na dwóch instrumentach. Pierwszy z nich to skrzypce, a drugi – fortepian. Potrafię też zagrać 

co nieco na gitarze. 

Jaki jest Pani ulubiony piosenkarz/piosenkarka? 

Mój ulubiony piosenkarz to irlandzki wokalista - Damien Rice. 

Ulubiona piosenka to...? 

Moja ulubiona piosenka, której potrafię słuchać kilkanaście razy dziennie to ,,Bohemian Rhapsody" zespołu 

Queen. 

Dziękujemy za rozmowę. 

  

 

Na kontynencie afrykańskim, na plaży 

Boulders żyje aż 55 tysięcy pingwinów. 

 

Najdłuższe włosy świata to dredy, które 

mierzą 16 metrów i ważą 19 kilogramów. 

Najgrubszy człowiek świata ważył  

około 600 kg. 

Najdłuższą i najbrudniejszą rzeką na 

świecie jest rzeka Jangcy w Chinach 

sddsdsds 
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Dzieci w sieci! 

                 

Jak założyć własną stronę? 

 W Internecie każdy może mieć własną stronę. Wiele ludzi i firm zdecydowało się już, by zabłysnąć w sieci. 

Nie trzeba jednak być bogaczem lub informatykiem, by taką stronę założyć. Istnieje wiele narzędzi i platform, 

dzięki którym możemy samemu stworzyć stronę z naszych marzeń. Zaczynajmy! 

               Najpierw musimy się zastanowić, co będzie na naszej stronie. Najlepiej jest najpierw zrobić plan, a potem 

dopiero wdrożyć go w życie. Może potrzebujemy strony z blogiem, a może i bez?  

               Gdy mamy już plan, musimy wybrać, jak ją zrobimy. Jak wspomniałem wcześniej, jest wiele serwisów 

oferujących darmowe narzędzia do tworzenia stron. Oto kilka z nich: 

               Wordpress.com – Wordpress jest idealny do stworzenia bloga. Ma on kilka planów, które są płatne, ale 

można go używać za darmo. Jest wiele innych serwisów oferujących oprogramowanie Wordpress, ale ten jest 

oficjalny. 

               Wix.com – Wix to serwis, który oferuje bardzo dużo możliwości co do stworzenia strony. Można wybrać 

szablony, a potem dopasować wszystko do naszego gustu bez potrzeby pisania kodu. Alternatywą dla Wix jest 

Weebly (weebly.com). 

               Dla bardziej zaawansowanych lub tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoją stroną, istnieje jeszcze 

jedna opcja – używanie hostingu i napisanie własnej strony, używając języków HTML i CSS. Nie są one bardzo 

trudne, o ile znasz się na komputerach. Istnieje wiele darmowych hostingów (serwisów, gdzie możesz wrzucić 

własną stronę napisaną w HTML-u, żeby była dostępna na Internecie), na przykład cba.pl. 

 

 

sddsdsds Artur Weber 

English Corner! 

                 

  

  

 

 

 

Good morning! 

Dziś piszę o zdaniach warunkowych – Second and Third Conditional. Zdania warunkowe używamy, aby mówić o 

warunkach, które muszą zaistnieć, by coś się wydarzyło. Podczas gdy pierwszy tryb warunkowy wyraża możliwe do 

spełnienia warunki i ich pewne rezultaty, drugi i trzeci tryb wyrażają rzeczy mniej prawdopodobne lub w ogóle 

niemożliwe do spełnienia. 

Przykład: 

If you heat water to 100 degrees Celcius, it will boil. (1st Conditional) 

Drugi tryb warunkowy odnosi się do hipotetycznych sytuacji i ich prawdopodobnych rezultatów. Można to 

porównać do „gdybania”: 

If I were rich, I would buy a Lamborghini. 

Co interesujące, w zdaniach warunkowych zawsze używamy „were”, nigdy nie mówimy was, np. „If I were rich”, a 

nie „If I was rich” 

Trzeci tryb warunkowy odnosi się do sytuacji, która już zaistniała. Można to porównać do „płakania nad rozlanym 

mlekiem”. 

If I had been more careful, I wouldn’t have spilled the milk. 

Drugi i trzeci tryb warunkowy należą do bardziej złożonych konstrukcji. Trzeba znać formę przeszłą czasowników 

modalnych, których chcemy użyć, drugą oraz trzecią formę czasowników nieregularnych, gramatyczny wzór 

struktury… 

 

 

sddsdsds Oskar Weber 
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Wielka Niepodległa 

 

Cześć! W grudniowym numerze prezentuję wydarzenie zwane ROZEJMEM BOŻONARODZENIOWYM.  

To porozumienie zawarły siły niemieckie oraz alianckie w Wigilię Bożego Narodzenia 1914 roku. Rozejm 

jednak nie trwał długo, ponieważ skończył się 3 stycznia 1915 roku. W czasie porozumienia obie strony 

ozdabiały swoje okopy lampkami choinkowymi, po czym rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd  

i wykrzykiwanie życzeń. 

Na ziemi niczyjej rozegrano mecz piłki nożnej, który zakończył się wynikiem 3:2 dla Niemiec, ponieważ piłka 
przebiła się o  wystający drut kolczasty.  
Rok później w tym samym miejscu koło Neuve - Chapelle  doszło do już o wiele  
mniejszych prób bratania się. Zaważyły na tym wydarzenia  z przeciągu minio- 
nego roku, tj. nieudany, krwawy atak brytyjski na Ypres oraz użycie przez  
Niemców gazów bojowych. Dowódcy z obu stron starali się także nie dopusz- 
czać do prób bratania, zarządzając na dni świąteczne ostrzał artyleryjski. Uni- 
kano także trzymania oddziałów dłużej w jednym miejscu, aby nie doszło do  
bliższego „kontaktu” z żołnierzami z drugiej strony frontu. 
Fotografia przedstawia żołnierzy strony niemieckiej, francuskiej,  
belgijskiej, brytyjskiej, hinduskiej oraz alianckiej podczas rozejmu  
bożonarodzeniowego na ziemi niczyjej*. W tym wydarzeniu brał udział pułk saksoński (pułk niemiecki), kilka 
oddziałów brytyjskich, np. Londyńska Brygada Strzelców. 
 
*Ziemia niczyja - teren niekontrolowany przez żadną ze stron konfliktu. 
 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Bądź bogaty w słowa 

 
W kolejnym numerze gazetki porcja przysłów na literę M. 

Mądra głowa nie dba o głupie słowa – mądry się nie obraża. 

„Mądra głowa nie dba o głupie słowa, niech sobie Julka o mnie mówi, co chce - i tak nie ma racji” – 

pomyślała Ewelina. 

Mądrego oszukać można tylko raz – mądry wyciąga wnioski z doświadczeń. 

„Wpuść mnie, piesku, na podwórko, jestem zagubioną kurką”. Cienki głosik zmylił Burka, co pilnował 

wciąż podwórka. Lis udusił kury dwie, drugi raz nie uda się! „Wpuść mnie, piesku…”, a Burek chaps! – 

mądrego oszukać można tylko raz. 

Mądrej głowie dość dwie słowie – mądry szybko rozumie, o co chodzi, nie trzeba mu długo tłumaczyć. 

    - Mądrej głowie dość dwie słowie i zrozumie, co kto powie – chwalił młodego księcia i jego 

przedsięwzięcia królewski doradca stary. – Dowódca to wielkiej miary, rozsądku mu nie brakuje i dobrze 

wojsko szykuje. 

Mądry Polak po szkodzie – ktoś zrozumiał, co trzeba było zrobić, żeby nie ponieść strat. 

    - Na reklamie wszystko tak pięknie błyszczało… - załamywała ręce Ewa. 

    - A poczytałaś instrukcję? Popatrz, tu wyraźnie jest napisane, że tylko do powierzchni lakierowanych. 

    - Rzeczywiście, mądry Polak po szkodzie. 

                                                                                              I.S. (Ilustrowany słownik przysłów polskich) 

 

  

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk  
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Tradycyjne trzy kolory świąt Bożego Narodzenia to: zielony, czerwony i złoty.  
Zieleń od dawna jest symbolem życia i odrodzenia. Czerwień symbolizuje  
krew Jezusa Chrystusa, a złoto reprezentuje światło, a także dobrobyt i królewskość. 
Boże Narodzenie jest drugim najczęściej obchodzonym świętem na świecie.  
Pierwszym jest Nowy Rok. 
Wigilia w języku łacińskim – „vigilia” oznacza czuwanie. 
Jedna z najpopularniejszych kolęd „Cicha Noc” została przetłumaczona na ponad 300 języków. 
12 potraw wigilijnych: 
barszcz czerwony  z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, śledź w śmietanie, karp w galarecie, makowiec, 
kluski z makiem, ryba po grecku, zupa grzybowa, sernik, piernik, kompot z suszu, karp smażony.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W tym numerze gazetki piszę o pasji Ireny Śledzińskiej z klasy 6d, która uwielbia 

 pisać ciekawe opowiadania.  

Jej pasja rozpoczęła się w 2. klasie. To wtedy zauważyła, że pisanie opowiadań spra - 

wia jej wielką radość. Lubi tworzyć opowiadania fantastyczne, ponieważ dzięki temu  

może oderwać się od rzeczywistości i pomarzyć o czymś niezwykłym. W pisaniu  

uwielbia to, że może się wcielić w daną postać i decydować o jej dalszych losach. Irena bierze udział              

w różnych konkursach literackich i osiąga sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym została Laureatką 

Lubuskiego Konkursu Literackiego. Jej praca została również wyróżniona w Gminnym Konkursie na 

Najpiękniejsze Opowiadanie Wigilijne. W naszej gazetce szkolnej jest autorką cyklu „Z pamiętnika 

niebieskiej kredki”. Kto wie, może ta uzdolniona dziewczyna kiedyś zostanie pisarką? Tego jej serdecznie 

życzymy.  

 

Marika Piechowicz  

Nasze pasje 

                 

  

  

 

 

 

Dni, których nie znamy… 

                 

  

  

 

 

 

13 grudnia - ŚWIATOWY DZIEŃ TELEWIZJI DLA DZIECI 

Dzieci spędzają zdecydowanie za dużo czasu przed telewizorem. Eksperci zgodnie 

twierdzą, że maluchy do 3 roku życia  telewizji nie powinny oglądać wcale. 

Musimy odpowiednio dobierać programy, mogą uczyć – gdy wybierzemy mądrze; 

bawić – kiedy bajka dostosowana jest do wieku dziecka; rozwijać wyobraźnię  

i wzbudzać ciekawość świata –  gdy maluch ogląda program przyrodniczy lub 

naukowy. 

22 grudnia - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY  

To dobry moment, aby zacząć szanować i oszczędzać wodę, ponieważ wody pitnej 

brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy  dzień wody odbywa się 

w celu uświadomienia mieszkańcom nasze planety, jak wielką rolę w naszym życiu 

odgrywa woda i jak niebezpieczny jest spadek jej zasobów.   

 

sddsdsds Donata Leszczyńska  

Hanna Tatyga, Asia Kiławiec 

 

Ciekawostki o świętach Bożego Narodzenia 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds 
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sddsdsds mgr Aneta Raczykowska, mgr Karolina Stróżyk 

S jak SUKCES! 

                 

  

  

 

 

 

Kolejny sukces SP6 - III miejsce "Akcja – segregacja. 2 razy więcej, 2 razy czyściej"  
Nasza szkoła zajęła III miejsce i wygrała nagrodę pieniężną 500zł z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia do pracowni przyrodniczych lub na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji odpadowej. 
 
Zadaniem konkursowym było przygotowanie i przeprowadzenie lokalnej kampanii promującej 
segregację odpadów, potwierdzonej przez urząd gminy. Konkurs był częścią Jubileuszowej 25. Akcji 
Sprzątanie świata - Polska. Organizatorem konkursu była Fundacja Nasza Ziemia, a partnerami                        
i fundatorami nagród - Fundacja PlasticsEurope Polska i Cartoon Network. 

sddsdsds Michał Przygoński 

Infosport 

                 

  

  

 

 

 

ZE ŚWIATA 

Piłka nożna: Wręczenie złotych piłek (to jedna z najbardziej prestiżowych nagród piłkarskich, która wręczana 

jest co roku dla najlepszego piłkarza. 

Otóż została ona wręczona 3 grudnia i najbardziej prawdopodobnych kandydatów już znamy. Są to trzej 

piłkarze: Kylian Mbappe, Raphael Varane i Luka Modrić. Jednak wiemy już, że znany brazylijski piłkarz 

Neymar nie wystąpił na gali. Internauci udostępniają informacje o tym, że wolał grać w znaną wojenną grę 

komputerową "Call of Duty". 

Skoki narciarskie: Polacy wygrali konkurs drużynowy "Wisła 2018".                                                                         

Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot wygrali już 2. konkurs w tym roku. Są to zawody 

Pucharu Świata w Zakopanem. O 25 punktów Polska wyprzedziła Niemców, którzy zajęli 2. miejsce a 3. 

zdobyli Norwegowie. 

Koszykówka: Polacy wygrali z Chorwatami 79:74 w meczu 2. etapu kwalifikacji do mistrzostw świata 2019. 

Siatkówka: Po raz 4 z rzędu jesteśmy mistrzami świata. Polacy pokonali Brazylię w finale. 

Klubowe mistrzostwa świata siatkarskie już niedługo! Podczas nich wiadomo, że wystartują  

dwie polskie drużyny: 

  - PGA Skra Bełchatów  

  - Asseco Resovia Rzeszów  

 

SPORTOWA SZÓSTKA 

Nasi uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych w koszykówce. Odbyły się one  
29 listopada w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Świebodzinie. Osobno  
walczyli chłopcy i dziewczęta. Niestety nasze obydwie drużyny przegrały po ciężkiej  
walce. Jednak gratulujemy im za sportowe zmagania i życzymy sukcesu w kolejnych  
zawodach. 
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Nasze działania realizowane  w ramach akcji: 
1. Akcja sprzątania świata (ponad 150 uczniów) wraz z opiekunem  
szkolnym konkursu nauczycielką przyrody Panią mgr Karoliną Stróżyk  
na terenie szkoły oraz osiedla Łużyckiego. Ponadto, równolegle odby- 
wała się kampania informacyjna, podczas której uczniowie m.in. przypo- 
mnieli sobie o zasadach segregacji śmieci, zapoznali się z ideą recyklingu 
oraz mieli okazję wykonać tematyczne plakaty.  
 
2. Została wybrana i nagrana piosenka przewodnia promująca ideę  
segregowania śmieci: 
---> https://www.youtube.com/watch?v=z-YG1hiFDE8 <---  
 
3. Wytworem tzw. „produktem” całej akcji była gra edukacyjna przygo- 
towana przez młodych informatyków, którzy na zajęciach dodatkowych 
 #Koderzy pomogli w stworzeniu gry dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym o tematyce spójnej z celem kampanii informacyjnej  w środo- 
wisku Scratch:  
--- >https://scratch.mit.edu/projects/251316678<--- pod opieką nauczyciel- 
ki informatyki Pani mgr Anety Raczykowskiej. Po przetestowaniu gry 
przez uczniów szkoły, została ona udostępniona nieodpłatnie ponad 100  
 zainteresowanym placówkom oświatowym na terenie gminy Świebodzin, 
 zasięg gry: ponad 2500 potencjalnych uczniów przedszkoli i szkół pod- 
stawowych. 
Kampania informacyjna realizowana w ramach konkursu była niezwykle  
ważna dla uczniów w kilku aspektach: m.in. poszerzyła ich wiedzę z tej  
tematyki, pozwoliła na współpracę uczniów różnych środowisk w  
jednym celu, zadania zostały skorelowane na różnych zajęciach  
przedmiotowych i w końcu uświadomiła uczniom, że sprawa  
segregacji śmieci jest naszym wspólnym celem. 
Opiekunem i koordynatorem szkolnym konkursu była nauczycielka  
przyrody Pani mgr Karolina Stróżyk. 
Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za zaangażowanie się w akcję i gratulujemy #SUKCESU! 
  
 
 

#Sukces - III miejsce dla uczennicy z NASZEJ SZKOŁY! 

 
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie "Technologiczne Dzieciaki" zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Konkurs fotograficzny "Zabierz 
Robota w świat nowoczesnych technologii". Technologiczne Dzieciaki to podróż do świata 
technologii, robotów i eksperymentów, gdzie lubuskie dzieci mają  
możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami poprzez  
wspólną, twórczą zabawę i eksperymentowanie.  
Konkurs Zabierz Robota w świat nowoczesnych technologii polegał  
na wykonaniu zdjęcia Robota na tle nowoczesnej technologii.  
Zadanie skierowane było do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych.  

Nagrodę i III miejsce zdobyła uczennica  
Maja Tomaszewska z klasy 4B. 

Szkolnym koordynatorem konkursu była  
Pani mgr Aneta Raczykowska - nauczyciel informatyki. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-YG1hiFDE8
https://scratch.mit.edu/projects/251316678
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TikTokerzy 

  

  

 

 

 

Joanna Kaczmarek 

W LO im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie odbył się Finał XIX Konkursu Recytatorskiego O Laur 

Niepodległej pod patronatem wojewody wielkopolskiego i lubuskiego. Dwoje uczniów Barbara Taront 

z 6d i Bartosz Mikołajczyk z 5a reprezentowali naszą szkołę, po sukcesie w etapie rejonowym, który 

miał miejsce kilka dni wcześniej. Obydwoje recytowali wiersze Jana Lechonia, „Rejtan” i „Pani 

Słowacka”. Basia zajęła I miejsce, Bartosz II w kategorii szkół podstawowych. Jury oceniało stopień 

trudności tekstu, interpretację, intonację, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne. Nagrody zwycięzcom 

wręczył Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod 

kierunkiem pani mgr Izabeli Statkiewicz. 

 

 

Hej, witajcie w kolejnym artykule o tiktokerach, również i z naszej szkoły. 

--------------------------- @witkowski - Michał Witkowski 

--------------------------- Michał ma 402.3K fanów na tiktoku i 21.9M serduszek. Tiktok dał mu nazwę   

--------------------------- „popularny twórca”. Chłopak na Instagramie nazywa się witkowskii_. Michał ----------

--------------------------- oczywiście ma koronę. Chłopak najczęściej nagrywa #lipsync, a czasami na jego ------

----------------------------tiktoku możemy też znaleźć #comedy.  

 

@pietrusewicz - Ola Pietrusewicz  

Ola na swoim koncie ma 530 fanów i 304 serduszka. Nagrywa na tej aplikacji od  

około trzech lat. Wcześniej miała inne konto, ale obecnie aktywna jest tyko na tym. 

 Dziewczyna chodzi do 5 klasy.  Jej ulubionym sportem jest piłka ręczna i taniec  

hip-hop, a ulubione kolory to szary, czarny, biały, czerwony i granatowy.  

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZoJv17IvfAhUEiCwKHfG4CLwQjRx6BAgBEAU&url=https://samequizy.pl/test-dla-prawdziwych-fanow-witkowskiego-jestes-jednym-z-nich-sprawdz/&psig=AOvVaw21plTgYQfCGOgqKW2SfRCJ&ust=1544207915042947
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Samorząd działa! 

  

  

 

 

 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

W środę, 28 listopada, odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas 4-6. Samo- 

rząd Uczniowski zorganizował na tę okazję wróżby, które cieszyły się dużym powo- 

dzeniem. Można było między innymi zajrzeć w swoją przyszłość i dowiedzieć się, kim 

zostaniesz z zawodu lub gdzie zamieszkasz, a nawet jakie imię będzie nosiła Twoja  

wybranka serca. 

                                                           SZLACHETNA PACZKA 

W środy, 28 listopada oraz 5 grudnia, na lekcji wychowawczej odbyła się zbiórka pieniężna dla rodziny      

w trudnej sytuacji materialnej. Samorząd zachęcał także do zakupu produktów chemicznych, 

żywnościowych, przyborów szkolnych itp. Wszystkie podarowane z dobroci serca produkty i przedmioty 

zostały przekazane potrzebującym. Dziękujemy za wrażliwość i otwartość na potrzeby innych.  

 

sddsdsdsBa Bartosz Mikołajczyk 

sddsdsdsBa Hanna Tatyga, Asia Kiławiec 

Co jest w modzie? 

  

  

 

 

 

W grudniowym artykule napisałyśmy o tym, co jest modne na stokach narciarskich           

w sezonie zimowym 2018. 

 Najważniejsza jest kurtka. Musi być dobrze ocieplona, zro- 

biona z wytrzymałego materiału i w dobrze widocznych kolorach. 

Ilość kieszonek środkowych i zewnętrznych jest bardzo istotna.  

Szczególną uwagę na to powinni zwracać ci, którzy spędzają dużo 

 czasu na stokach i nie chcą jeździć z plecakiem. Spodnie narciar- 

skie, podobnie jak kurtka, muszą być wytrzymałe i nieprzemakal- 

ne. Szczególnie zwróćmy uwagę na profilowane kolana, kieszenie oraz wzmocnienia na 

dole nogawek. Najmodniejsze spodnie narciarskie to modele w neonowych kolorach. 

Warto pamiętać o modnych akcesoriach na stok, które pomogą zachować widoczność, 

ciepło oraz stabilność w czasie zjazdów. Im bardziej kolorowe i neonowe, tym lepiej!  
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  Masz wesołą minkę, gdy zjesz witaminkę 

Hej! Dzisiaj będzie słodko, bowiem podaję przepis na wigilijną kutię. 

 Składniki na 4 porcje:  
 * 1 szklanka pszenicy łuskanej * 1 szklanka maku * 1 szklanka mleka * 1 szklanka miodu  
 * 100 g orzechów włoskich, posiekanych * 100 g orzechów laskowych, posiekanych 
 * 100 g migdałów, drobno posiekanych * 100 g suszonych fig, drobno posiekanych  
 * 100 g suszonych daktyli, drobno posiekanych * 100 g rodzynek  
 * kilka kropel aromatu rumowego 
 

Sposób przygotowania: Pszenicę opłucz na sicie, a następnie zalej w garnku 
gorącą wodą. Odstaw na noc. Rano pszenicę ponownie przepłucz pod bieżą- 
cą wodą i ugotuj w świeżej wodzie do miękkości (ok. 4 godz.). Po ugotowa- 
niu odcedź i znów opłucz. Odstaw na ok. 1 godz. Mak zalej wrzącym mle- 
kiem, a następnie doprowadź do ponownego wrzenia. Zdejmij z ognia i od- 
staw na co najmniej 2 godziny. Po upływie tego czasu mak odcedź dobrze na 
sicie i zmiel dwa razy w maszynce. Rodzynki zalej na chwilę wrzącą wodą.  
Miód rozpuść w rondelku na małym ogniu. Kiedy będzie już płynny, wymie- 
szaj z makiem i z pszenicą. Dodać bakalie i aromat, wymieszaj. Przełóż kutię  
do miseczki i wstaw do lodówki na kilka godzin w celu schłodzenia. Gotowe!                
 

sddsdsdsBa Donata Leszczyńska  

 

Bądź zdrów! 

  

  

 

 

 

sddsdsdsBa 

Czas na muzykę! 

  

  

 

 

 

Hanna Wolańska 

 Witajcie ! To znowu ja, Haneczka!  W trzecim numerze gazetki prezentuję Wam bardzo, bardzo 

utalentowaną dziewczynę. Poznajcie Roksanę Węgiel! 

Ach, ta nasza wspaniała Roksana… Pewnie już wiecie, że wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 

2018! Wcześniej zwyciężyła pierwszą edycję The Voice Kids. Ma dopiero 13 lat i tak wspaniałe sukcesy…  

Roksana pochodzi z Jasła. W rodzinnym mieście uczęszcza do Szkoły Muzy- 

cznej I Stopnia w klasie fortepianu. We wczesnym dzieciństwie trenowała  

gimnastykę artystyczną, judo i taniec towarzyski. W wieku 8 lat zaczęła  

uczęszczać na lekcje śpiewu, później dołączyła do parafialnej scholii dziecię- 

cej. Jak widać, jest nie tylko utalentowana, ale i bardzo pracowita, dlatego  

osiągnęła sukces.  Bardzo polecam tę piosenkarkę. Choć jest taka młoda,  

może być autorytetem dla swoich rówieśników. Jeżeli chcesz coś zdobyć  

w życiu, musisz o to walczyć I DUŻO PRACOWAĆ… 

Do następnego !  

 



www.psp6swiebodzin.com.pl                                          „Kurier z Mokrą Głową” nr 3  |  12/2018                                      S t r o n a   13   

 

 

 

  

sddsdsds Irena Śledzińska  

RUBRYKA LITERACKA 

                 

  

  

 

 

 

Z pamiętnika niebieskiej kredki 

wtorek 20.11.18 r. 

        Gdy rano się obudziłam, przeraziłam się 

nieco, ponieważ nie wiedziałam, gdzie 

jestem. Dopiero po chwili przypomniałam 

sobie, że znajduję się w piórniku chłopca, 

który poprzedniego dnia zapomniał oddać 

mnie Dorotce. Bardzo tęskniłam za 

dziewczynką i miałam nadzieję, ze za 

kilkanaście minut ją zobaczę. Czas do tego 

spotkania strasznie mi się dłużył. Wreszcie 

wyszliśmy z domu do szkoły. Po chwili 

usłyszałam głos Dorotki. Byłam taka 

szczęśliwa! Powiedziała do chłopca, że chyba 

przypadkiem zabrał jej kredkę. On zaprzeczył 

i podszedł do kolegów. O nie! Przecież 

jestem w jego piórniku. Musi mnie oddać! 

Dorotka jednak na tym nie poprzestała, 

podeszła do grupy chłopaków i jeszcze raz 

poprosiła o to, by sprawdził dokładnie 

piórnik, gdyż powinna tam być jej niebieska 

kredka. Chłopiec otworzył przybornik, gdyż 

nie chciał wśród kolegów wyjść na tchórza. 

Przekładał długo wszystkie kredki, co nie 

było przyjemne. Aż w końcu wydobył mnie      

z piórnika, mocno ściskając w swoich 

paluchach i bez słowa oddał Dorotce. Tak 

bardzo się ucieszyłam! Gdy Dorotka 

podziękowała z miną zwycięzcy, odeszła od 

grupy chłopców, oni roześmiali się, ale to już 

nie było ważne. Dziewczynka włożyła mnie 

do piórnika. Tak miło było znowu się tu 

znaleźć. Przywitałam się ze wszystkimi 

przyborami i usadowiłam na swoim miejscu. 

Teraz dopiero zauważyłam, że jestem bardzo 

zmęczona, gdyż poprzedniej nocy prawie nie 

zmrużyłam oka. Choć był to dopiero 

początek lekcji, szybciutko zasnęłam.  

 

 

czwartek 6.12.18 r. 

        Dziś były mikołajki. Od rana w szkole 

panował świąteczny nastrój. Wszystkie dzieci 

miały na głowach czerwono-białe czapki,         

a pani nauczycielka - poroże renifera. Na 

pierwszej lekcji dzieci pisały list do Świętego 

Mikołaja z prośbą o prezenty. Dorotka 

poprosiła o pluszowego kotka oraz 

kasztanowego konika na biegunach. Na 

kolejnej lekcji ktoś zapukał do drzwi. Do klasy 

wszedł starszy pan ubrany na czerwono,          

z długą, białą brodą. W ręce trzymał duży 

czerwony worek. To był Święty Mikołaj! 

Przywitał się z dziećmi i spytał, czy były 

grzeczne przez ten rok. Wszystkie chórem 

odpowiedziały „tak!”. Potem zaczął 

wyjmować prezenty z worka i wyczytywać 

nazwiska dzieci, dla których były 

przeznaczone. Pani powiedziała, żeby             

na razie nie rozpakowywać prezentów. Gdy 

Mikołaj rozdał już wszystkie podarki, cała 

klasa zrobiła z nim sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Niebawem musiał już iść, bo miał do rozdania 

jeszcze sporo prezentów. Dzieci usiadły do 

ławek i z ciekawością zaczęły  rozpakowywać 

kolorowe pudełka. Dorotka w swoim 

znalazła czekoladę oraz kredki. Wyjęła je 

szybko z opakowania. Miały piękne, 

metaliczne kolory, choć według mnie 

najładniejsza była niebieska. Dorotka 

wypróbowała je na kartce, a następnie 

ułożyła równiusieńko w pudełeczku. A ja 

myślałam o tym, kiedy uda mi się poznać        

te nowe kredki. 
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-----------------------------------------Cześć! W grudniowym wydaniu gazetki szkolnej przedstawię ciekawe i------------------------

-----------------------------------------informacje o reniferach. Pewnie większość z Was wie, że renifery często --------------------

---------------------------------------- kojarzone są ze świętami Bożego Narodzenia, dlatego zdecydowałam się-------------------

---------------------------------------- o nich napisać. Mam nadzieję że zaciekawią was te zwierzęta.  

Kolor futra reniferów zależy od podgatunku, regionu występowania, płci i pory roku. Ich sierść może mieć 

kolor od ciemnobrązowego po niemal biały. Zwierzęta te posiadają poroże, mniejsze mają samice i młode 

renifery. Ten gatunek jest roślinożerny. Długość ciąży samic jest zmienna, wynosi od 203 do 240 dni. Niestety, 

renifery uważane są za gatunek narażony na wyginięcie. Co ciekawe, renifery miały ciągnąć sanie św. 

Mikołaja. Renifer nie jest zwierzęciem w pełni udomowionym przez człowieka, ale jest wykorzystywany m.in. 

przez Samojedów, Lapończyków i Tunguzów jako zwierzę dostarczające mleka, mięsa, skór, kości i rogów. 

Maksymalny wzrost dorosłego renifera wynosi od 85 do 150 centymetrów, a jego szybkość to 60 - 80 

kilometrów na godzinę.  

A teraz kilka ciekawostek: 

- Czy wiecie, że historia o reniferze Rudolfie, który miał czerwony nos, wcale nie wzięła się znikąd? Niektóre 

renifery faktycznie mają czerwone nosy, co wiąże się z dużą liczbą gęsto „upakowanych” naczyń 

krwionośnych bezpośrednio pod skórą.  

- Renifery potrafią zmieniać kolor oczu. Dlatego zależnie od pory roku kolor ich oczu zmienia się od złotego 

po niebieski - dzięki temu łatwiej im wypatrzeć potencjalne drapieżniki. 

- Wiemy już, skąd wzięła się historia o Rudolfie, ale co z reniferami ciągnącymi sanie Mikołaja? Otóż, okazuje 

się, że naukowcy nakryli renifery, które zażywały substancje halucynogenne, lecz myślę, że wcale o tym nie 

wiedziały. Pewnie dlatego wtedy powstała ta legenda. Jak dla mnie zabawna historia. 

Mam nadzieję, że zainteresowały Was te niezwykłe zwierzęta. 

 

 

W świecie zwierząt 

 
sddsdsds Julia Osińska 

sddsdsdsBa 

Witajcie! W tym miesiącu piszę o książce Joanny Chmielewskiej ,,Wielkie 

zasługi”.   Jeżeli lubicie książki detektywistyczne, to dobrze trafiliście. ,,Wielkie 

zasługi” opowiadają o bliźniakach Janeczce i Pawełku. Rodzeństwo ma bardzo 

mądrego psa Chabra, który pomaga im w rozwiązywaniu zagadek. Rodzice 

Janeczki i Pawełka nie wiedzą, czym zajmują się ich dzieci, ponieważ są za 

bardzo pochłonięci wakacjami na plaży. Jeżeli interesuje Was ta tematyka,         

to koniecznie musicie przeczytać ,,Wielką zasługę”. Dodam, że jest ona 

napisana zrozumiałym dla nas językiem. Dzięki tej książce polubiłam 

opowiadania detektywistyczne. Możecie zakupić ją przez Internet.              

Gorąco polecam! 

 

 

Joanna Kaczmarczyk 

Przystanek książka 
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sddsdsds Amelia Szafińska 

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Hejka! Powoli idą święta a z nimi zima. Mam dla Was kilka  świąteczno-zimowych zagadek. Jeśli znasz 

odpowiedzi do poniższych zadań, zapisz je na kartce i przynieś do gabinetu 17. A oto zwycięzcy               

z poprzedniego numeru gazetki: Maja Tomaszewska 4b, Weronika Radkiewicz 4b, Wojtek 

Korkiewicz 5g, Jakub Król 5g (tylko 4 odpowiedzi były poprawne). 

Znajdź pandę wśród bałwanków.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Czas na matematykę!                                                                         Znasz rozwiązanie rebusu? 
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     2018 
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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 


