
Redakcja: Amelia Chojnowska, Anna Dudarska, Jagoda Jasińska, Ignacy Juszkiewicz,  

Donata Leszczyńska, Jakub Leśniewski, Julia Pilecka, Julia Ripa, Izabela Szulc, 

Aleksander Sidorowicz, Gabriela Sitkowiak, Julia Skrzypek, Szymon Szymkowiak,  

Irena Śledzińska, Julia Wachowiak, Artur Weber, Oskar Weber, Aleksandra Zajączkowska, 

Jolanta Zaleska, Zofia Zaremba 

Przygotowanie i szata graficzna: Aneta Raczykowska  Opiekun: Izabela Statkiewicz 

 

 

             

 

 

 
     Drodzy Czytelnicy, czas płynie bardzo szybko. Niedawno się z Wami witaliśmy, a już pora  

się żegnać, oddając w Wasze ręce ostatni numer Kuriera z Mokrą Głową. Dla nas to była ciekawa 

przygoda móc uwieczniać na łamach gazetki ważne wydarzenia z mijającego roku szkolnego;  

pisać o Was i dla Was. Dziękujemy za współpracę, za liczny udział w naszych konkursach.  

Życzymy całej społeczności szkolnej wspaniałych wakacji!  

 

 

  

 

 Numer 

 

 
 

MAJ 

CZERWIEC 

2018 

 

styczen 
Urier 

okrą łową 

Wstępniak od Redakcji…   

Wydarzenia…    

  
17 MAJA 2018 

 

8 CZERWCA 2018 

 

W piątek, przed południem 

obchodziliśmy Dzień Patrona 

szkoły, po południu bawiliśmy 

się na festynie szkolnym.  

sddsdsds Irena Śledzińska 

26 KWIETNIA 2018 

 

• Tego dnia odbył się uroczysty 

apel z okazji Święta 

Konstytucji 3 Maja  

w wykonaniu klas 4c, 4d i 5f. 

 

8 maJA 2018 

 

We wtorek nasza szkoła była 

gospodarzem Gminnego Konkursu 

Historycznego  

Wiek Niepodległości, 

zorganizowanego w związku   

z setną rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

 

Tego dnia uczniowie klasy  

4g pod kierunkiem pań Jolanty 

Kwiecień i Weroniki Gałek-

Flasińskiej zaprosiły uczniów 

na apel misyjny pt. Wszystkie 

dzieci nasze są. 

 



www.psp6swiebodzin.com.pl                                                     „Kurier z Mokrą Głową” nr 7  |  05/06 2018                  2 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

  

  

Spis treści   

1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Irena Śledzińska 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 

Ale w szkole jest WESOŁO! 
 

26.04.2018 

Tego dnia 4c, 4d  oraz 5f zaprosiły klasy 4-6 na apel  

z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie recytowali 

piękne wiersze, śpiewali piosenki takie jak: ,,Majowa 

jutrzenko’’, ,,Jak długo’’ oraz ,,Żeby Polska była Polską’’, 

opowiadając o historii Polski, o pierwszej w Europie i drugiej  

na świecie konstytucji uchwalonej na Sejmie Czteroletnim w 1791 

roku. Uroczystości towarzyszył niezwykły, podniosły nastrój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2018 

Dzieci z klasy 4g pod kierunkiem Pani Joli Kwiecień  

i Pani Weroniki Gałek-Flasińskiej przygotowały misyjny apel 

pod hasłem Wszystkie dzieci nasze są, zwracając uwagę  

na problemy, z jakimi spotykają się ich rówieśnicy na różnych 

kontynentach. Poprzez prezentację multimedialną zachęciły 

swoich kolegów i koleżanki do włączenia się w różne akcje 

charytatywne na rzecz innych, by w ten sposób wyrazić 

solidarność potrzebującym i za przykładem matki Teresy  

z Kalkuty nie być obojętnym na los drugiego człowieka. 

sddsdsds Ania Dudarska i Amelka Chojnowska  

2-3 

Kto pyta? 

Wywiad z Maciejem Galasem 

Julka i Jakub 

Ania i Amelka   

 4 

 5 Czy wiesz, że… 

Ciekawostki o rafie koralowej 

Jagoda Jasińska 

 5 Kim zostać? 

O zawodzie pilota samolotu 

Oskar Weber 

 6 
Dzieci w sieci 

Phishing metoda wyłudzania danych 

Artur Weber 

 6-7 S jak SUKCES! 

Wyniki konkursów i osiągnięcia uczniów 

mgr Izabela Statkiewicz 

 8 Bądź bogaty w słowa, Nasze pasje 

W tym numerze pasja Juliana! 

Donata Leszczyńska  

 8 Dni, których jeszcze nie znamy 

Dzień przyjaciela 

Julia Pilecka 

 9 Przystanek książka 

Sara Pennypacker „Pax” 

Zosia Zaremba 

 9-10 Kartka z Savoir-Vivre, Bądź zdrów! 

Bezpieczeństwo nad wodą, nasiona chia 

Szymon, Iza i Ola 

 10-11 Dział mody, Drugie życie… 

Jeansy, lampa jak ananas! 

Julia, Julka, Julia 

 11 Youtuberzy, InfoSport 

Ranking, Piłka ręczna 

Julia Pilecka, Ignacy 

 12-15 Uwolnij Swój TALENT!, Flesz 2017/2018, 

Rusz głową! 

Jola, Gabrysia, Alek 
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08.06.2018  

Jubileuszowy festyn F-6 Forma na szóstkę za nami! 

Odwiedziła nas przesympatyczna Mrówka, przy stoisku Szkolnej Kasy Oszczędności można było 

spotkać Żyrafkę - logo oszczędzających. Poszczególne klasy przygotowały liczne atrakcje i niespodzianki. 

Klasa 4a zachęcała i uczyła wytwarzania baniek mydlanych, a klasa 4f otworzyła fabrykę slimów. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się stoisko artystów, którzy pod czujnym okiem opiekunek wszystkim chętnym 

malowali twarze i ręce.   

Stoisko kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł"  

proponowało quiz wiedzowy i malowanie autoportretów.  

Czwartoklasiści cierpliwie oczekiwali na swoją kolej,  

by zdać egzamin na kartę rowerową, bo przecież wakacje  

blisko, a frajda rowerowych wypraw kusi!  

Na scenie występowali uczniowie, dzielnie prezentując  

swoje umiejętności i pasje.  

Przepięknie zaprezentowały się dzieci z klasy 3i, 

wykonując poloneza i taniec z szarfami.  

W finale dorocznego Konkursu talentów nie zabrakło emocji.  

Jury miało trudny wybór, który zakończył  

się przyznaniem dwóch pierwszych miejsc exequo.  

Miłośnicy gier komputerowych rozegrali pierwszy szkolny  

turniej gier. Dzięki wsparciu Rady Rodziców naszej szkoły  

nie zabrakło słodkości. Kawiarenka "U Rodziców" jak zwykle  

oferowała domowe ciasta, a chętnych na nie nie zabrakło.  

Mimo upału grochówka szefowej też szybko znikała z kotła.   

 

sddsdsds Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Chmielewska  
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Kto pyta? 

                 

W związku z tym, że wielkimi krokami  

zbliżają się  wakacje, przeprowadziliśmy  

wywiad z młodym  ratownikiem, Maciejem Galasem,  

który jest uczniem naszej szkoły i uczęszcza do klasy VI c.  

Dlaczego zdecydowałeś się być ratownikiem?      
                                                                                              
Z kilku powodów:  
- bo chcę ratować ludzkie życie, 
 - ponieważ od dwóch lat trenuję pływanie w klubie Totis Viribus, 
- bo mój wychowawca również jest ratownikiem, 
- jest to zajęcie, które może zapewnić mi w przyszłości dochód. 
 
Od kiedy jesteś ratownikiem?                                                                                                

Kurs na młodszego ratownika WOPR ukończyłem 18.02.2018 r. Jest to pierwszy stopień kursu odpowiedni  

do mojego wieku. Kurs trwał przez kilka tygodni w niedzielę, była część teoretyczna oraz praktyczna.                                       

Kurs zakończył się egzaminem, który ja zdałem. 

Jak zostać młodym ratownikiem?       

                                                                                                       

Należy mieć ukończone 13 lat, umieć pływać, chcieć nieść pomoc na wypadek zagrożenia ludzkiego życia, być 

zdrowym. Po skończonym kursie należy odbyć praktyki w ilości 100 godzin na dowolnym akwenie wodnym. 

Jakich  najważniejszych reguł trzeba przestrzegać nad wodą?                                                                 

 

Nad wodą należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek:                                                                              

- nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających,                          

- korzystamy z kąpielisk oznakowanych, gdzie czuwa ratownik nad bezpieczeństwem kąpiących się,                                                                                                                                                        

- gdy widzimy czerwoną flagę na kąpielisku strzeżonym, wówczas kąpiel jest zabroniona,                      

- nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci powinni czuwać dorośli opiekunowie,                                  

- nie wolno skakać do wody, zwłaszcza wtedy, gdy nie znamy głębokości wody,                                            

- nie należy wchodzić do wody zaraz po jedzeniu, powinno się odczekać przynajmniej pół godziny,                                                                                                                                                                        

- nie należy wchodzić od razu do wody po opalaniu się. 

Jak się zachować w sytuacji, kiedy widzimy, jak ktoś się topi?   

                                                           

- niezwłocznie przystąpić do akcji ratowniczej,                                                                                            

- nie można tracić kontaktu wzrokowego z osobą tonącą,                                                                           

- osoba ratująca powinna mieć przy sobie jakiś przedmiot o dużej wyporności,                                         

- najważniejsze, aby tonącego wyciągnąć z wody jak najszybciej, gdyż każda sekunda jest bardzo ważna,                                                                                                                                                           

- osobę tonącą po wyciągnięciu na brzeg należy ułożyć na boku i sprawdzić, czy oddycha, czy nie ma obcych ciał  

w buzi,                                                                                                                                       

- jeśli jest taka potrzeba, przystąpić do resuscytacji. Masaż serca wykonujemy aż do momentu przyjazdu pomocy 

medycznej. 

                                                                                                                                                       Dziękujemy za cenne wskazówki. 

 

 

 

 

sddsdsds Julka i Jakub  
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Czy wiesz, że… 

                 

 

Rafy koralowe powstają w ciepłych wodach mórz i oceanów, tam, gdzie 

głębokość nie przekracza 50 metrów. Polipy, które tworzą Wielką Rafę Koralową, 

nie powinny być zanurzone na więcej niż 100 metrów, przeszkodę stanowi 

ciemność i brak pożywienia. 

 

Aby koralowce mogły rosnąć, zasolenie wody musi wynosić od 27% do 40%. Rafy 

koralowe są tworzone przez otwornice, stułbiopławy, mięczaki i mszywioły. Musi 

być ona cały czas w ruchu, by do organizmów docierało pożywienie. Koralowce są 

bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody. 

Największa rafa koralowa na świecie położona jest u wybrzeży Australii. Ciągnie się 

ona na powierzchni około 2 tysięcy kilometrów, liczy około 60 kilometrów 

szerokości. Jako biała smuga widoczna jest nawet z kosmosu. Wiek tej rafy szacuje 

się na około 20 mln lat, niektóre nawet na 45 mln lat. 

 

 

sddsdsds Jagoda Jasińska  

 

sddsdsds Oskar Weber  

Zawód pilota samolotu nie należy do najłatwiejszych, ale jest bardzo ważny – samoloty są przecież istotną 

formą transportu. Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się nad tym, jak zostać pilotem. 

Kurs pilota, nawet na licencję PPL (pilota turystycznego) kosztuje bardzo wiele – nawet około 20 tysięcy złotych. 

Składa się on z części teoretycznej i praktycznej (50h) i jest zakończony egzaminem. Przy dobrych wynikach można 

bezpłatnie pójść wyżej na Politechnikę Rzeszowską. Alternatywnie, musimy płacić więcej, co może razem kosztować 

aż około 200 tysięcy złotych.  

Jest jeszcze licencja ATPL. Jej kurs również składa się z części teoretycznej  

i praktycznej (ok 300h) i jest zakończony egzaminem. Potrzebna jest  

ona na pilotaż samolotu pasażerskiego.  

Choć nieraz zazdrościmy pilotom ich niezwykłego zawodu, to wiedzmy,  

że jest on jednym z najbardziej stresujących, o czym donoszą niedawno  

przeprowadzone badania amerykańskie. 

No i jeszcze jedno – bardzo ważne w zdobyciu tej pracy jest zdrowie. Dyskwalifikują nie tylko poważne choroby,  

ale również wady wzroku czy słuchu, brak koordynacji i słaby refleks. 

 

Kim zostać? PILOTEM! 
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Dzieci w sieci! 

                 

            

          Phishing to metoda wyłudzania danych używana przez hakerów, najczęściej w celu zdobycia danych 

logowania do stron bankowych lub portali społecznościowych. W tym celu hakerzy tworzą stronę łudząco 

podobną do oryginalnej (np. strona logowania banku), a następnie rozsyłają taką stronę przez pocztę internetową 

pod pretekstem np. potrzeby zmiany hasła lub zalogowania się na konto, by coś potwierdzić.  

Czasami trudno jest rozpoznać fałszywe strony od prawdziwych, dlatego mam dla Was kilka porad dotyczących 

tego, jak chronić się przed phishingiem: 

- Nie otwieraj podejrzanych e-maili. 

- Zawsze sprawdzaj adres strony, na której się logujesz (np. facebook.com jest dobry, a facebook-login.pl jest zły). 

- Sprawdź, czy koło adresu strony znajduje się zielona kłódka. Oznacza to, że strona jest zabezpieczona 

specjalnym certyfikatem. 

- Zaktualizuj swoją przeglądarkę internetową – wiele popularnych przeglądarek ma wbudowany mechanizm, który 

wykrywa podejrzane strony. 

- Zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe. 

  

 

 

 

sddsdsds Artur Weber 

sddsdsds mgr Izabela Satkiewicz  

S jak SUKCES! 

        Jak co roku uczniowie klas 4-6 licznie uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym 

Omnibus 2018. Wielu z nich osiągnęło bardzo dobry i dobry wynik, jednak najlepsi okazali się uczniowie 

klas piątych i szóstych, zdobywając Tytuł Laureata za I miejsce w województwie oraz Dyplom Uznania  

za bardzo dobry wynik za II miejsce. Oto oni: 

Zofia Zaremba 6e – I m. Tytuł Laureata 

Oskar Weber 5e – I m. Tytuł Laureata  

Izabela Szulc 6e – II m. Dyplom Uznania za bardzo dobry wynik  

Irena Śledzińska 5d – II m. Dyplom Uznania za bardzo dobry wynik  
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   sddsdsds mgr Agnieszka Szylko-Kilarska  

Laureaci Konkursu Poetyckiego Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze 

1 czerwca pięcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział 

w gali wręczenia nagród w konkursie poetyckim  

Ja i moje pasje zorganizowanym przez TPD w Zielonej 

Górze. Podczas uroczystości w Muzeum Ziemi Lubuskiej 

poeta Czesław Sobkowiak zwrócił się do młodych 

literatów tymi słowami: Cieszy mnie to,  

że młodzi mają tyle pasji, bo to właśnie pasje będą Was 

kształtować w drodze do dorosłego życia. 

Tegoroczni Laureaci: Kornelia Duraj 6d, Karolina 

Garbowska 6d, Kuba Bęben 6d, Szymon Szymkowiak 

6b  i Julian Krzeszowski 5d. Uczniowie pracowali pod 

kierunkiem Pani Agnieszki Szylko-Kilarskiej i Pani Izabeli 

Statkiewicz. 

 

 

      Po rocznej przerwie znów mogliśmy wziąć udział  

w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Radość 

pisania”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1. 

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie 

klas szóstych i siódmych.  

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęło  

się od części artystycznej przygotowanej  

przez gospodarzy konkursu.  

Usłyszeliśmy również fragmenty  

nagrodzonych opowiadań, wśród  

których królowała fantastyka.  

W gronie nagrodzonych i wyróżnionych  

znaleźli się również nasi uczniowie:  

Jolanta Zaleska z 6b została laureatką,  

natomiast Szymon Szymkowiak, również z 6b, 

otrzymał wyróżnienie.  

Nagrodami w konkursie były vouchery do realizacji  

w salonach Empik.  

                                                    Gratulujemy sukcesu! 

 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  sddsdsds mgr Beata Żurek  

       W sobotę 2 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone 

wyniki konkursu pt. „Na stulecie odzyskania 

niepodległości – modlitwa za Ojczyznę”, 

zorganizowanego przez Tygodnik Katolicki 

„Niedziela” pod Patronatem Narodowym 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie 

Odzyskania Niepodległości. 

I miejsce –  

Małgorzata Kaczmarczyk 

 
Panie Boże, Królu nieba,  
Czego bardzo nam potrzeba?  
Daj nam tylko wolną Polskę.  
Tu chcę mieszkać, gdy dorosnę.  
Błogosław, Boże, Polskę kochaną.  
Przez wszystkie dzieci bardzo lubianą.  
Zachowaj nasz kraj od wojny,  
Niech będzie szczęśliwy i spokojny. 
 

             Gratulujemy sukcesu! 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Dziennikarskie żniwa - szkolna gazetka  

Kurier z mokrą głową nagrodzona! 

12 czerwca 2018 roku w Bibliotece Pedagogicznej 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 

Wielkopolskim odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień 

w XIII Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną 

Województwa Lubuskiego.  

Nasz Kurier z Mokrą Głową również otrzymał nagrodę. 

Jury przy ocenie uczniowskich gazetek szczególną 

uwagę zwracało na pomysłowość i dociekliwość 

młodych redaktorów oraz na ich warsztat dziennikarski. 

Na ten sukces cały rok pracowała cała Redakcja Kuriera 

i opiekunowie: Pani Izabela Statkiewicz i Pani  

Aneta  Raczykowska. 
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sddsdsds Donata Leszczyńska  

Nasze pasje 

                 

  

  

 

 

 

     Hej! W tym numerze piszę o pasji Juliana Krzeszowskiego.  

Jego ulubionym zajęciem jest gra na keyboardzie.  

Kiedy był mały, dostał zabawkowy keyboard z mikrofonem.  

Chłopiec grał na nim z wielkim zamiłowaniem. W końcu mama  

zapytała Julka, czy chciałby grać na prawdziwym instrumencie.  

Julek chętnie się zgodził. Mama kupiła mu keyboard i tak gra  

na nim już trzy lata. To hobby sprawia mu wielką frajdę 

 

 

sddsdsds Julia Pilecka  

Dni, których jeszcze nie znamy… 

                 

  

  

 

 

 

        9 czerwca – DZIEŃ PRZYJACIELA! 

Dzień Przyjaciela - wypada 9 czerwca. Czasem przyjaciel jest nam bliższy niż własny brat lub siostra.  

Trochę to smutne, ale nikt nie ma wpływu na to, kto jest naszym rodzeństwem, przyjaciela wybieramy 

świadomie. Warto więc dbać o niego, bo dobry przyjaciel to prawdziwy skarb.                                                   

 

 

  

 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Bądź bogaty w słowa 

 W ostatnim numerze gazetki szkolnej przysłowia na literę W jak wakacje. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – dobre samopoczucie psychiczne wiąże się ze zdrowiem fizycznym. 

- W zdrowym ciele zdrowy duch! Co tak niemrawo, dziewczęta? Zaczynamy: raz, dwa, trzy… - 

dyrygowała nauczycielka podczas rozgrzewki. 

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – do jednego miejsca można trafić różnymi sposobami. 

- Dojedziesz do mnie każdym autobusem. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – roześmiała się Danka. 

Wyjątek potwierdza regułę – jeśli coś wydarza się zawsze, a raz się nie wydarzy, to nie oznacza, że nie 

będzie się wydarzało w dalszym ciągu. 

- Dlaczego nie wstawiła pani jedynki Oli, przecież też nie miała pracy domowej, a pani wtedy zawsze 

wstawia? – zapytał Adaś. 

- Masz rację, ale wyjątek potwierdza regułę. Ola nie była obecna ponad tydzień i dopiero zaczęła 

wszystko uzupełniać. 
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Zosia Zaremba  sddsdsds 

Przystanek książka 

                 

  

  

 

 

 

      W ostatnim numerze gazetki szkolnej piszę o książce pt. ,,Pax''.  

Jej autorką jest Sara Pennypacker. Książka opowiada o przyjaźni  

dwunastoletniego Petera i jego lisa - Paxa. Oboje są nierozłączni,  

ale gdy nadchodzi wojna, chłopiec musi wypuścić pupila do lasu.  

Bardzo tęskni. Postanawia powrócić i zabrać lisa do domu.  

W tym celu wyrusza  w daleką podróż. Tymczasem udomowiony zwierzak musi poradzić sobie w lesie. 

Historia jest opowiadana z perspektywy Petera i Paxa. Urozmaica to opowieść. Uważam, że książka jest 

wzruszająca, ponieważ pokazuje jak bardzo silna może być więź człowieka ze zwierzęciem. Polecam ją na 

wakacje, które już wkrótce! 

  

 

Kartka z savoir-vivre 

                 

  

  

 

 

 

     Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, czyli upragniony czas wszystkich uczniów,  

dlatego większość z nas wyjedzie nad morze. Niezależnie od tego, czy jedziemy nad polskie,  

czy zagraniczne morze, wszędzie obowiązują te same zasady kultury i odpowiedniego zachowania.  

Aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo, warto przeczytać tych kilka zasad. 

1. Słuchaj się ratownika! - od tego mężczyzny może zależeć Twoje życie. Nie ignoruj go, słuchaj jego 

poleceń i nie udawaj, że nie słyszysz gwizdka lub nie widzisz czerwonej flagi. Osoby świadomie 

ignorujące polecenia ratowników wykazują się brakiem kultury. 

2. Zawsze stosuj kremy ochronne! -  nie ma znaczenia, że nad polskim morzem słońce nie świeci tak 

mocno jak na południu Europy. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z kremów z filtrem, nawet gdy słońce 

nie świeci zbyt mocno. Szczególnie dotyczy to dzieci, małych i dużych. 

3. NIE dla załatwiania się w krzaczkach - plaża to nie toaleta. Krzaczki przy plaży nie są odpowiednim 

rozwiązaniem na załatwianie się. Potwierdzą to osoby, które rozkładają swoje parawany i leżaki 

właśnie przy nich. Zanim więc wpadniemy na szalony i niegrzeczny pomysł, żeby to zrobić, pomyślmy  

i o nich. Więc chyba warto wydać 2 złote na toaletę i zrobić to kulturalnie i nie narobić sobie wstydu. 

4. Nie śmieć! - każdy plażowicz może zobaczyć brak czystości na polskich plażach i to może go 

zdenerwować, pomimo że nad morze przyjeżdżamy odpocząć. Jednak często nam samym zdarza się 

zaśmiecać plażę. Pamiętajmy, że latem przez plażę przewijają się tysiące turystów i wyobraźmy sobie, 

co by się stało z plażą, gdyby każdy z nich zostawił jakikolwiek śmieć. Dlatego z tego samego powodu 

pamiętaj, aby  posprzątać po swoim psie, gdy zdecydujesz się go zabrać nad wodę. 

  

 

Szymon Szymkowiak  sddsdsds 
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sddsdsds Iza i Ola  

Bądź zdrów! 

                 

  

  

 

 

 

        Chia zawiera wiele witamin, miedzy innymi: C, A, E. Zawarte są w niej też kwasy omega-3, które 

ułatwiają uczenie się, poprawiają pamięć, dlatego są polecane szczególnie uczniom. Ponadto 

wspomagają układ nerwowy, uspakajają, a nawet mogą pomóc złagodzić objawy depresji. 

 

 Składniki: 

 150 g jogurtu greckiego 

 150 g jogurtu waniliowego  

lub brzoskwiniowego 

 3 łyżeczki nasion chia 

 2 mango 

 

 

sddsdsds Julia i Julka 

Dział mody 

                 

  

  

 

 

 

         Powoli zbliżamy się do naszego ulubionego miesiąca, czyli lipca, chyba każdy wie, co to 

oznacza… WAKACJE! A na wakacje trzeba „zaopatrzyć się” w lekkie i przewiewne ubrania, 

kolorowe i przede wszystkim jasne. Modnymi wzorami, które często możemy spotkać na ulicach,  

są wzory kwieciste bądź wzory geometryczne, takie jak: paski, kółka, fale i tym podobne.  

Coraz większą popularność zyskują spodenki z wysokim stanem, dlatego pokażemy, jak 

własnoręcznie można takie wykonać. 

Zrób to sam: przeróbka spodni  

1. Przygotuj stare niepotrzebne jeansy, nożyczki, naszywki (opcjonalnie).  

2. Obetnij nogawki do miejsca, w którym spodenki będą się kończyć. 

3. Podwiń lekko końcówki. 

4. Naklej naszywki. 

 

Przygotowanie: 

 

Jogurt grecki i owocowy mieszamy z nasionami chia  

i zostawiamy do napęcznienia na kilkanaście minut.  

Przekładamy do małych pojemniczków do połowy ich  

wysokości. Mango myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. 

Miksujemy na mus, który nakładamy na warstwę jogurtową.  

Wierzch dekorujemy cząstkami owoców.   
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sddsdsds Julia  

Drugie życie, czyli coś z niczego 

                 

  

  

 

 

 

To już ostatni numer gazetki szkolnej. Jest coraz cieplej i zbliżają się wakacje.  

Pomyślałam, że pokażę Wam, jak wykonać lampę wyglądającą jak ananas.  

Przyda się na letnie wieczory. 

DO DZIEŁA! 

Przygotuj: lampę stojącą, butelkę plastikową (najlepiej 1,5L), klej (np. vicol), dwa opakowania 

łyżeczek plastikowych (najlepiej białych), żółtą farbę, pędzel, kartkę z bloku technicznego w kolorze 

zielonym i nożyczki. 

1. Odetnij dno i górną część butelki. 2. Ściągnij etykietę z butelki. 3. Nożyczkami  

odetnij górną część łyżeczek. 4. Pozostałe elementy łyżeczek pomaluj żółtą farbą.  

5. Przyklej klejem łyżeczki do butelki. 6. Wytnij z kartki kształt górnej części ananasa i liście. 

7. Nałóż butelkę na lampę (pamiętaj, aby ściągnąć oryginalny abażur z lampy). 

8. Przyklej do ananasa górną część i włóż liście do otworu. 

  

 

sddsdsds Julia Pilecka 

YouTuberzy 

                 

  

  

 

 

 

             Subiektywny Ranking  
W czerwcowym numerze gazetki prezentuję YouTuberkę,  

która ma króliczka Dudusia. Mowa oczywiście o quick.  

Julia Piotrowska, bo tak się nazywa,  zaczęła nagrywać  

25 września 2013 roku. Posiada na swoim koncie 231 315 subskrypcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

sddsdsds Ignacy Juszkiewicz 

InfoSport 

                 

  

  

 

 

 

         Złoty medal w piłce ręcznej 

Chłopcy z naszej szkoły: Michał Ciechanowicz, Jakub Leśniewski, Michał Wolski, Maksym Popielecki, 

Michał Grykiel, Jan Gancewski, Patryk Paterczak, Wiktor Hoffman, Szymon Chroniak, Damian Meszka, 

Kacper Guźniczak, Stasiu Talar  zajęli pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich w piłce ręcznej.   
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sddsdsds Jola Zaleska  

Uwolnij swój TALENT 

                 

  

  

 

 

 

Czas na OSTATNIE opowiadanie  

o przygodach Luny! 

Czas na ostanie opowiadanie!  

    - Dziewczyny! Nie ma czasu! – zawołałam, 

łapiąc kapelusz, który lada chwila mógł 

zsunąć się z mojej głowy. Walizka stukała  

o kamienie, a za sobą słyszałam stukot, 

który wywoływały Oliwia, Kimiko i Kasia. 

   - Zaraz odjedzie! – usłyszałam 

zrozpaczony krzyk Japonki.  Na szczęście 

udało nam się wskoczyć do pociągu. Zaraz 

potem maszyna ruszyła. Przeszłyśmy do 

naszego przedziału i usiadłyśmy na 

czerwonych siedzeniach. Zauważyłam, że 

za oknem widać już było las,       w którym 

spotkałyśmy sarny. Oliwia chwyciła sok  

i zaczęła łapczywie pić. Tak łapczywie, że 

się zakrztusiła. Kasia poklepała ją po 

plecach. Przyrzekam – nigdy w życiu nie 

widziałam, aby moje przyjaciółki były tak 

czerwone. Ich twarze przypominały jabłka, 

moja chyba też. Oparłam swoją głowę  

o szybę i powiedziałam: 

   - Udało się! Śniardwy! – moje przyjaciółki 

zawtórowały mi radosnym okrzykiem.  

Po trzech godzinach wysiadłyśmy na 

ogrzanej słońcem stacji. Rozejrzałam się  

i w końcu dostrzegłam czerwone auto. 

Pociągnęłam dziewczyny w tamtą stronę. 

Kiedy byłyśmy blisko, z maszyny wysiedli mój 

wujek i kuzyn. Uścisnęli nas i zabrali do domu. 

Farma, na którą dojechaliśmy, znajdowała się 

w małym zagajniku. Moi wujkowie mieli 

krowy i kury,   

a pozostały teren został obsadzony 

jabłonkami, truskawkami, krzakami agrestu, 

malin             i dużymi drzewami akacjowymi. 

W domu zostałyśmy poczęstowane ciastem, 

po posiłku oraz rozpakowaniu się poszliśmy 

nad jezioro. Błękitnooki opowiadał żarty,  

w szczególności          o blondynkach, aby 

mnie zdenerwować. Nie udało mu się to, 

więc naburmuszył się i nas wyprzedził. Gdy 

doszliśmy nad wodę, chłopak zaproponował 

wycieczkę na wyspę.  Przyjęłyśmy ten 

pomysł   z radością. Wypożyczyliśmy łódkę 

od bardzo miłego pana i popłynęliśmy w jej 

stronę. Już wkrótce leżeliśmy na złotym 

piasku i podziwialiśmy piękne niebo. 

  - Idziemy popływać? – zapytał Marek. 

Przytaknęłyśmy. Gdy zanurzyliśmy się  

w wodzie, Marek natychmiast zaczął nas 

chlapać. Nie pozostałyśmy dłużne.  

W zamieszaniu Oliwia zaszła go od tyłu  

i wskoczyła na jego plecy. Zaskoczony 

stracił równowagę… Pokładałyśmy się ze 

śmiechu, gdy jego głowa, przyozdobiona 

glonami, wynurzyła się po dłuższej chwili.. 

Do końca wypadu nam to wypominał.  

     Już wieczorem w domu oglądałam 

zdjęcia. Na rozświetlonym ekranie 

widziałam fotki     z wycieczki klasowej, 

Wiktora przebranego za pannę młodą, 

wieżę z pudełek po pizzy, nockę w szkole  

i wiele innych, Jako ostatnie figurowało 

zdjęcie całej 6B. Wiedziałam, że po 

wakacjach się spotkamy, jednak już 

tęskniłam. 

- Do zobaczenia za dwa miesiące…  

- szepnęłam, wyłączając telefon.   
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Flesz wydarzeń ROK SZKOLNY 2017/2018 
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sddsdsds Gabrysia i Alek  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć, z tej strony Gabrysia i Alek. 

Znajdziecie tu rebus, zagadki i krzyżówkę. Powodzenia! Dziękujemy za wspólną zabawę z naszymi 

łamigłówkami i za udział w konkursach z nagrodami. 

Rozwiąż rebus 

                                          

                             apla                              p     o = e     zeczka                               anek                                    ogór      k=c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblicz równania:      Zgadnij brakujące części wyrazów: 

                
                                                                                                                     

 

UŚMIECHNIJ SIĘ                                                                                                        

 Jak ci się podobało nad morzem? 

 - pyta brunetka blondynkę. 

- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie 

fale były do siebie takie podobne... 

Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za 

długi list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go 

przeczytam”. 

Agent biura podróży wynajmuje 

Kowalskim apartament nad morzem. 

- A czy tu często pada deszcz? - pyta 

Kowalski. 

- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz. 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta 

napotkanego Araba: 

- Panie, jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek  

w prawo. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=56r%2bprMl&id=356D2C908C2EA6A1E34FEDF0412EFCE6F4147452&thid=OIP.56r-prMlpU6ZnSHgn2NNDAHaEA&mediaurl=http://fitday.eu/wp-content/uploads/2016/08/og%c3%b3rek-mini.png&exph=867&expw=1600&q=og%c3%b3rek&simid=608002487655139905&selectedIndex=4
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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    

 

 Numer 

 

 
 

MAJ 

CZERWIEC 

2018 

 

styczen 

Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
psp6swiebodzin.com.pl 


