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TUTAJ IZA UWAŻAJ ŻEBY SIĘ NIE PRZESUNEŁO NIC  numerem Kuriera z Mokrą Głową w tym roku szkolnym.  

Zespół redakcyjny to dziewięcioosobowa grupa, która pod okiem opiekunów postara się  dostarczyć Wam 

ciekawych informacji z różnych dziedzin życia, również szkolnego. Serdecznie zapraszamy do współpracy 

Nauczycieli, którzy zechcą podzielić się ciekawymi działaniami czy sukcesami swoich uczniów.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom 

Zespołu Edukacyjnego nr 1 zdrowia, uśmiechu każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności.  

 

  

 

 Numer 

 

 
 

Wrzesień 

październik 

2021 

 

styczen 

okrą łową 

Wydarzenia…    

  
14.10.2021 

 

31.10.2021 

 

HALLOWEEN - nieodłączona 

część kultury anglosaskiej. 

Ten zwyczaj w Polsce pojawił 

się w latach 90. XX w. 

 

Urier 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds Izabela Statkiewicz 

01.09.2021 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2021/2022. 

Radośnie powitaliśmy nowy 

rok szkolny.                             

  

13.10.2021 

 

Odbyło się Pasowanie na 

Przedszkolaka w Publicznym 

Przedszkolu nr 8 

 

Obchodziliśmy Dzień Edukacji 

Narodowej potocznie 

nazywany Dniem Nauczyciela 

 

Drodzy Czytelnicy,  

przedstawiamy najnowszy numer gazetki szkolnej. Znajdziecie w niej wiele ciekawych artykułów i dobrych 

porad, ponadto proponujemy interesujący wywiad z Panią Krystyną Giecołd, jesień w obiektywie, a na koniec 

szczyptę rozrywki. Zachęcamy do czytania „Kuriera z Mokrą Głową”, również na stronie internetowej szkoły. 

Kolejny numer wkrótce! 
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sddsdsds mgr Aneta Raczykowska 

Mamy trzech Stypendystów Lubuskich Talentów! 

Już po raz trzeci Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał stypendia najzdolniejszym 
uczniom szkół podstawowych i średnich z naszego województwa. W tym roku wpłynęło ponad 700 wniosków,  
a stypendium przyznano 149 uczniom szkół  podstawowych i 209 z liceów. Program Stypendialny Lubuskie Talenty 
ma na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży naszego województwa, by uczniowie mogli rozwijać swoje 
pasje i zdolności. Wśród wyróżnionych, szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, ICT i języków obcych znaleźli się uczniowie naszej szkoły:  
 

Golik Iga 7a – opiekun dydaktyczny p. Karolina Stróżyk,  
Mikołajczyk Bartosz 8a – opiekun dydaktyczny p. Michał Dalidowicz,  
Piechowicz Marcel 7e – opiekun dydaktyczny p. Aneta Raczykowska.     
  

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

K jak Kultura 

 

  

  

 

 

 

sddsdsds Konrad Czekała  

Kultura ma różne oblicza i każdy z nas odbiera ją inaczej, gdyż mamy różne gusta i preferencje.  

Niewątpliwie wydarzenia kulturalne sprawiają, że możemy obcować ze sztuką w ulubionej przez nas 

formie. 

Jednym z ciekawszych wydarzeń kulturalnych, jakie miało miejsce ostatnio w naszym kraju, był XLVI 

Festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. Festiwal trwał od 20 do 25 września 2021 roku. Jego ideą 

jest promowanie naszej rodzimej kinematografii. W konkursie głównym rywalizowało w tym roku                        

16 filmów. Podczas uroczystej gali na zakończenie festiwalu wręczono Laureatom wyjątkowe nagrody,  

a mianowicie Złote i Srebrne Lwy.  Srebrnymi Lwami nagrodzono film „Żeby nie było śladów” w reżyserii 

Jana P. Matuszyńskiego, natomiast Złotymi Lwami „Wszystkie nasze strachy” w reżyserii Łukasza 

Rondudy i Łukasza Gutta. 

Za nami również prestiżowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. W tym roku odbyła się już 

XVIII edycja tego międzynarodowego konkursu. Trwał on od 2 do 23 października. W tym czasie 

Warszawa stała się międzynarodową stolicą pianistyki. Konkurs Chopinowski jest niewątpliwie 

najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Polsce i jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na 

świecie. W przesłuchaniach bierze udział wielu utalentowanych pianistów z różnych krajów, w tym 

oczywiście z Polski. Wśród dwunastu finalistów znalazło się również dwóch Polaków, Jakub Kuszlik 

otrzymał IV nagrodę oraz nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków. Zwycięzcą został Bruce Liu  

z Kanady. 
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  sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz 

Sukces w konkursie recytatorskim 

21 października w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie odbył się Konkurs Recytatorski „Czytamy wiersze 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej 

oraz młodzieży szkoły średniej, którzy podjęli to trudne wyzwanie, bowiem poezja Baczyńskiego jest 

pełna pesymizmu, katastrofizmu, jest głosem pokolenia tragicznego, czyli tych ludzi, których wejście w 

okres dorosłości naznaczone zostało przez świat wojny i okupacji. Mimo to nasi uczniowie świetnie sobie 

poradzili z trudnymi utworami poety i odnieśli spory sukces. Marcel Kapała z kl. 8a (op. I. Statkiewicz) 

zdobył  1. miejsce, Natalia Śnieg z kl. 8g (op. M. Stańko) zajęła 3. miejsce, a Wernika Radkiewicz z kl. 7b 

(op. J. Zagdańska) i Bartosz Mikołajczyk z kl. 8a (op. I. Statkiewicz) zdobyli wyróżnienie.                                           

Dziękujemy uczniom za reprezentowanie naszej Szkoły w konkursie i gratulujemy sukcesu. 

  

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz 

CHCIEJMY BYĆ KREATYWNI 

Na języku polskim w klasie 8b, poświęconemu rodzajom stylów językowych, uczniowie mieli możliwość 
dokonać przekładu intersemiotycznego  i przełożyć poznaną wiedzę na inny kod, wykorzystując swoje 
zdolności plastyczne. Mogli zostać projektantami mody i zaproponować stroje odpowiadające 
poszczególnym stylom językowym. Okazali się bardzo pomysłowi, czego dowodzą wykonane prace 

 

 

 

 

 
 
 

 

(Na zdjęciach prace Aleksandry Lelewer i Mikołaja Możejki, napisy wykonała Kornelia Grzebalska z 8d) 

Jeśli chcesz pobudzić w sobie kreatywność, wysypiaj się, używaj papieru i pióra, szukaj inspiracji wśród 
ludzi, dobieraj muzykę (jazz to kreatywność w najczystszej postaci). Istotną rolę odgrywa też czytanie  
i kontakt z kulturą. 
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sddsdsds Nikola Trzeciak 
 

Co w bibliotece piszczy? 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

      BIBLIOTEKI to instytucje kultury, które gromadzą, przechowują  i udostępniają materiały biblioteczne.  

Te niezwykłe miejsca stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Organizują   

i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. W bibliotekach znajdziemy to,  

co nas interesuje, np. bajki, opowiadania, powieści, poezję, literaturę popularnonaukową, a nawet czasopisma.  

O zaletach  samego czytania chyba nie trzeba nikogo przekonywać, więc odwiedzajmy biblioteki jak najczęściej.  

A to ciekawe...  Najstarszą biblioteką na świecie jest ta w Fezie w Maroku, stanowiąca część meczetu al-Qarawiyyin, 

którego budowę rozpoczęto w 859 r, w Polsce zaś to Biblioteka Raczyńskich powstała w 1829 r. Z kolei największa 

jest Biblioteka Kongresu (ang. Library of Congress) w Waszyngtonie, która posiada 170 mln woluminów w ponad 

470 językach, a w Polsce to Biblioteka Narodowa w Warszawie, która zawiera 700 tys. woluminów. 

 

 

 

  

 

Wolumin - podstawowa jednostka 

introligatorska, czyli pojedynczy fizyczny 

egzemplarz książki, tom w znaczeniu 

bibliotecznym. 

 

Wywiad z Panią Krystyną Giecołd – naszą szkolną bibliotekarką 

Nikola Trzeciak: Jakie cechy charakteru przydają się w pracy bibliotekarza? 

Krystyna Giecołd: Dobry bibliotekarz powinien zachowywać porządek w swoim  
miejscu pracy, mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktu z uczniami oraz wiedzieć,  
co aktualnie interesuje jego czytelników poza kanonem lektur, aby móc dobrze  
dobierać nowości biblioteczne.  

NT: Jakie książki najchętniej czytają uczniowie? 

KG: Uczniowie czytają różne książki w zależności od ich zainteresować i zamiłowań. Są to zarówno książki 
fantastyczne, obyczajowe, komiksy, jak również  bajki. Jednak naszymi bestsellerami wśród młodszych uczniów  
są „Dziennik Cwaniaczka” oraz „Przygody Mikołajka”. 

NT: Na czym, poza wypożyczaniem książek, polega Pani praca? 

KG: Poza wypożyczaniem, przyjmowaniem i wpisywaniem książek do księgozbioru bibliotecznego, jak również 
ewidencji podręczników, przygotowuję różnorodne konkursy czytelnicze, gazetki tematyczne i wystawy książek, 
które promują czytelnictwo. Rokrocznie w październiku przeprowadzane jest pasowanie uczniów klas pierwszych 
na czytelników. Październik to również Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych i z tej okazji ogłoszony został 
konkurs plastyczny na projekt autorskiej okładki ulubionej baśni lub legendy, do którego udziału serdecznie 
zapraszam. 

NT: Ile woluminów liczy nasza biblioteka szkolna? 

KG: W naszej bibliotece jest ponad 11 000 książek w księgozbiorze ogólnym, jest również bogato wyposażony 
księgozbiór podręczny, gdzie znajdują się różnorodne słowniki, encyklopedie czy poradniki dla nauczycieli. Od kilku 
lat istnieje księgozbiór podręczników dla uczniów, ostatni numer wpisanego podręcznika to 24 574. 

NT: Jak często czyta Pani książki? 

KG: Książki czytam w wolnej chwili, najczęściej przy porannej kawie. Zdarza się, że czytam jednocześnie dwie, trzy 
książki. Czasami, kiedy treść książki mnie nie zaintryguje, odkładam ją  i wracam do nie po jakimś czasie. Aktualnie 
czytam książkę biograficzną ,, Polki na Montparnassie”. 

NT:  Bardzo dziękuję za rozmowę. 
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Rady nie od parady! 

 
BĄDŹ BEZPIECZNY! 
 
 Koleżanki i Koledzy, wraz z jesienią przychodzą coraz krótsze dni, coraz szybciej zapada zmrok, 
dlatego należy szczególnie  uważać na drodze! Co prawda pierwszeństwo na pasach ma pieszy, ale kierowca 
nie zawsze go może zauważyć. 
 Pamiętajcie o tym, żeby patrzeć w lewo i w prawo, i znów w lewo, nawet gdy po drugiej stronie leży 
osoba nieprzytomna lub potrzebująca pomocy. Przechodzić można tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych.  
Nie należy przez pasy przejeżdżać rowerem ani przebiegać. Dobrze jest zakładać jasne i kolorowe ubrania, 
wtedy jesteśmy bardziej widoczni dla kierowców. Pamiętajcie o tym, że nie przechodzi się przez jezdnię, 
słuchając muzyki przez słuchawki lub patrząc w telefon komórkowy. 
Polecam zajęcia, na których można nauczyć się pierwszej pomocy. Warto też brać udział  
w spotkaniach z ratownikami medycznymi,  strażakami lub z policjantami. Od tych osób zawsze można 
nauczyć się wielu przydatnych rzeczy.     
 

 

 

 

 

 

 

 

sddsdsds Stanisław Plichta 

 

sddsdsds Marcel Piechowicz  

Newsy ze Świata ICT 

                 

  

  

 

 

 

 Limitowana edycja Xbox od Microsoft: Spongebob Kanciastoporty oraz Wojownicze Żółwie Ninja.  

Postacie z tych bajek zdobią unikatowe konsole Xbox Series X. 

 NFC w Smartwatchach – to komunikacja zbliżeniowa, a inaczej technologia radiowa, która pozwala                   

na przesyłanie danych bezprzewodowo i bezdotykowo, co daje możliwości płatności np. zegarkiem. 

 Przed nami kolejna generacja – 6G. Firmy pracujące nad tą siecią uważają, że możliwy będzie jeszcze 

większy rozwój sztucznej inteligencji, co umożliwi budowę w pełni połączonego świata cyberfizycznego,  

a ludzie będą wchodzili w interakcje z obiektami i osobami w rzeczywistości wirtualnej. 

sddsdsds Pola Świtała  

Rozrywka na poziomie 

                 

  

  

 

 

 

W pierwszym tegorocznym wydaniu gazetki chcę zaprezentować  

książkę idealną dla miłośników fantastyki! 

       Jest to książka pt. „Gwiezdny zegar. Cienista ćma” - świetna propozycja zarówno dla młodszych, jak i starszych 

czytelników. Autorka Francesca Gibbons przedstawia historię rodzeństwa Marie i Imogen, które niespodziewanie 

zostają uwięzione w odległym królestwie, gdzie nie każdy zachowuje się tak jak powinien. Siostry walczą  

z czasem, uciekając przed potworami ukazującymi się po zmroku i szukając drogi powrotnej do domu.  

To magiczna opowieść o przyjaźni, relacjach między rodzeństwem. Choć ma prawie 500 stron, czyta się  

ją zaskakująco_szybko, a to za sprawą króciutkich rozdziałów, specyficznego humoru i wciągającej akcji.   

 W dodatku, oprócz fascynującej historii, książka ta jest pełna wspaniałych ilustracji autorstwa Chrisa Riddell’a.            
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Redaktor w podróży 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Antek Bładyko  

ŚWIEBODZIN BEZ TAJEMNIC 

 

Cześć! Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim ruszyła gazetka. W tym numerze i w kolejnych będę 

przybliżał historię naszego pięknego miasta. 

 Świebodzin został pierwszy raz wzmiankowany w łacińskich dokumentach z połowy XII wieku. 

 Nazwa Świebodzin pochodzi od słowiańskiego słowa ,,świewoda” oznaczającego bogactwo  

lub swobodę. Taką samą nazwę nosi basen miejski. 

 Świebodziński ratusz pochodzi z XV wieku.  Na herbie widnieje budowla z dwoma wieżami.  

To dawny ratusz. Kiedyś miał dwie wieże. 

 Nasze miasto słynęło z doskonałych wyrobów sukienniczych oraz materiałów. Ku pamięci 

świebodzińskich sukienników na placu Jana Pawła II w 2016 roku na wysokim cokole stanął 

Świebodziński Sukiennik. 

Ciekawostka: 
Na jednej z tablic możemy przeczytać: „Rzeźbę wykonano w Roku Sienkiewiczowskim”.  
Czy istnieje jakiś związek noblisty ze Świebodzinem? Ależ oczywiście! Henryk Sienkiewicz przynajmniej dwukrotnie 
wspomina w „Trylogii” tkaninę, z której słynęło miasto. Longinus Podbipięta „brzuch miał tak wpadły pod piersią, że 
można by go wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio, w szarą opiętą kurtę ze świebodzińskiego sukna, 
 z wąskimi rękawami”, a Onufry Zagłoba miał rzec: „Będę miał skórę wyczesaną jak świebodzińskie sukno”. 
 

sddsdsds Hanna Wolnik 

Żyj zdrowo! 

  

  

 

 

 

Cześć, jestem Hania i chodzę do klasy 8b. W tym roku szkolnym zdecydowałam dołączyć do zespołu 

redakcyjnego, ponieważ interesuję się gotowaniem i chciałam poprowadzić rubrykę poświęconą właśnie 

zdrowemu odżywianiu. Tutaj znajdziecie przepisy na zdrowe, szybkie oraz praktyczne dania na różne pory dnia. 

 

Dziś proponuję bardzo szybką w przygotowaniu pastę z awokado. 

SKŁADNIKI: 

- awokado - 1/2 sztuki (75g), 

- czosnek - 2/3 ząbka (3g), 

- pietruszka, natka - 3/4 łyżeczki (5g), 

- pieprz czarny - 1 szczypta (1g), 

- sól himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1g), 

- (opcjonalnie) cytryna. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Dojrzałe awokado obrać, podzielić na cząstki. Dodać posiekaną natkę pietruszki, czosnek, (opcjonalnie) 

trochę soku z cytryny i przyprawy. Wszystko należy rozgnieść w szerokiej miseczce. Podawać                                           

z pieczywem i pokrojonym pomidorem. 

SMACZNEGO! 
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sddsdsds XYZ 

Szkolny SAVOIR-VIVRE 

                 

  

  

 

 

 

Słowo SAVOIR-VIVRE powstało jako połączenie dwóch francuskich  

czasowników: savoir – wiedzieć, umieć i vivre  – żyć, co dosłownie  

znaczy „umiejętność życia”. Savoir-vivre zatem to znajomość form  

towarzyskich, zwyczajów, reguł zachowania się w określonych sytuacjach. 

Umiejętność zachowania się w określonych sytuacjach jest jak pływanie czy jazda na rowerze, trzeba się 

nauczyć,  a potem robi się to odruchowo. Młodość jest czasem na naukę, teraz gafy i potknięcia będą 

wybaczone, w dorosłym życiu płaci się za nie wyższą cenę. 

Najogólniej zasady savoir-vivre’u to: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecja, 

lojalność, grzeczność.  

Anglicy zawarli złote zasady dobrego zachowania w przewrotnym akronimie „IMPACT” (wstrząs) 

utworzonym od wyrazów: integrity – prawość, manners – maniery, personality   – osobowość, 

appearance – wygląd zewnętrzny, consideration – wzgląd na innych, tact  – takt. 

Szkoła to wspólnota, a zarazem zbiór indywidualności. Każdy z nas przynależy do wielu 

wspólnot/społeczności. Każda wspólnota, aby dobrze funkcjonować, wprowadza pewne zasady, normy 

postepowania, reguły gry, których przestrzeganie jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa, wolności 

oraz atmosfery sprzyjającej pracy i zabawie. 

POWITANIE 

Ukłon jest przejawem naszej uprzejmości, a przy odpowiednim wyrazie twarzy także życzliwości 

okazywanej spotkanej osobie. Pierwsza kłania się osoba młodsza starszej, mężczyzna – kobiecie, 

podwładny – przełożonemu. Nigdy jednak nie popełni błędu ktoś, kto ukłoni się pierwszy. Starajmy się 

wypowiadać słowa pozdrowienia wyraźnie, zadbajmy o to, aby w tym momencie nie trzymać rąk                    

w kieszeniach. 

W szkole na każdej przerwie spotykamy nauczycieli, zdarza się, że tych samych w tym samym miejscu, 

np. na dyżurze. Przy pierwszym spotkaniu pozdrawiamy spotkaną osobę, potem wystarczy uśmiech lub 

skinienie głowy. Zawsze jednak zaczynamy od pozdrowienia, kiedy wchodzimy do jakiegoś 

pomieszczenia: sekretariatu, gabinetu pedagoga, pielęgniarki czy innej klasy.  

Następna  porcja dobrych manier już w kolejnym numerze gazetki. Zapraszam! 
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sddsdsds mgr Ewelina Paletko-Koloska  

Sprzątanie świata! 

                 

  

  

 

 

 

W TYM ROKU PO RAZ 28. WYRUSZYLIŚMY, BY POSPRZĄTAĆ POLSKĘ! 

„ZOSTAŃ BOHATEREM NASZEJ ZIEMI” 
                              – pod takim hasłem odbywała się tegoroczna Akcja Sprzątania Świata. 
 
Nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać!  
          Tradycyjnie nie zabrakło naszej szkoły, podczas piątkowej akcji sprzątaliśmy teren wokół budynku. 
Wychowawcy klas podczas piątkowej lekcji wychowawczej przeprowadzili zajęcia poświęcone selektywnej 
zbiórce  i recyklingowi surowców wtórnych. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny na temat działań ekologicznych 
na rzecz Ziemi. W gablotce szkolnej powstała gazetka tematyczna propagująca działania ekologiczne pt. „ Moje 
działania na rzecz Ziemi”. 

Z tej okazji nauczyciele uczący przedmiotów przyrodniczych ogłosili dwa konkursy ekologiczne.  
1. „Zdjęcia posprzątanego fragmentu najbliższej okolicy”.   

Należało zrobić zdjęcie tego miejsca przed i po sprzątaniu. Na zdjęciu miała się znaleźć ilość zebranych 

śmieci. Laureatami w tym konkursie są: Maja Tomaszewska 7b, Weronika Radkiewicz 7d, Maja 

Tyliszczak 7c. 

2.  "Wiem,  dlatego  nie śmiecę". 

Należało zaprojektować i wykonać tabliczkę z hasłem lub grafiką, która zachęci do nieśmiecenia. 
Laureatami w tej kategorii są: Wysocka Gabriela 7f i Piechowicz Marcel 7e. 

              Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!!! 

Pamiętajmy: „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.” 

 
Dzień Drzewa! 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds mgr Ewelina Paletko-Koloska  

„DRZEWA TO ŻYCIE !!!” 
Nie sposób opisać wszystkich funkcji, 

które pełnią drzewa i lasy. Nie sposób wycenić ich 
znaczenia dla naszej planety, każdego organizmu, 
w tym dla człowieka i rozwoju jego cywilizacji. 
Moglibyśmy mówić o zdrowiu, o gospodarce  
i przemyśle, o bioróżnorodności, jednakże 
wszystko to byłoby za mało. Odpowiednim 
określeniem wydaje się zatem być jedno słowo: 
drzewa to życie. Co powinniście wiedzieć  
o drzewach? 
DRZEWA TO TLEN 
DRZEWA TO GIGANTYCZNY KLIMATYZATOR 
DRZEWA DZIAŁAJĄ JAK FILTR 
DRZEWA MAGAZYNUJĄ CO2 
DRZEWA WPŁYWAJA NA NASZE ZDROWIE I URODĘ 
PONADTO DRZEWA:  

 chronią przed erozją gleby, 

 żyją w symbiozie 

 produkują próchnicę, 

 dają schronienie ptakom, dziuplakom  
i wiewiórkom, 

 produkują lekarstwa, kwiaty i owoce. 
 

 
 
 
  
 
 

  

DLACZEGO WARTO SADZIĆ DRZEWA? 
 Oprócz funkcji przyrodniczych, społecznych oraz 

gospodarczych trzeba podkreślić to, dlaczego tak ważne jest 
sadzenie drzew dla procesu pochłaniania i magazynowania 
CO2. 

Z okazji Dnia Drzewa 10.10.21r. członkowie kółka ekologicznego 
przygotowali gazetkę tematyczną pt. „Co daje drzewo?”, plakaty pod 
tym samym tytułem oraz posadzili drzewko.   
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sddsdsds Maja Siroń  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć, jestem Maja i chodzę do 8 klasy. W tym roku szkolnym dołączyłam do koła dziennikarskiego  

i będą dostarczała Wam rozrywki umysłowej. Rozwiązywanie zagadek  i łamigłówek należy od dawna 

do repertuaru zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu wielu ludzi. Życzę przyjemnej zabawy! 

 

Samorząd działa 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Hanna Hładka  

Samorząd Uczniowski, mimo nauki w reżimie sanitarnym, stara się realizować zaplanowane 

działania. Już we wrześniu zostały przeprowadzone trzy akcje. 

 Pierwszą z nich była kampania charytatywna „Pola Nadziei”, podczas której 

sprzedawano cebulek żonkili. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczono dla 

Hospicjum Domowego  w Zielonej Górze. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie     

i wsparcie akcji. 

 Kolejnym działaniem był wybór Rzecznika Praw Ucznia. Wychowawcy klas 

przeprowadzili na lekcji wychowawczej wybory, po czym zebrali głosy uczniów   

i przekazali opiekunom SU. Po przeliczeniu głosów okazało się, że Rzecznikiem 

został Pan Michał Dalidowicz. Gratulujemy. 

 Ostatnim wydarzeniem września był Dzień Chłopaka. Z tej okazji sporządziliśmy na 

holu szkoły gazetkę tematyczną, na której pojawiły się życzenia i zdjęcia chłopców. 

To taki niewielki, ale miły akcent naszego szkolnego życia. 
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Jesień w obiektywie 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Zuzanna Derlatka  
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 Numer 

 

 

 

Wrzesień 

październik 

2021 

 

styczen 

Urier 

okrą łową 

Zespół Edukacyjny nr 1 

os. Łużyckie 28  

66-200 Świebodzin 

 

tel./fax: 68 475 2275 

e-mail: sekretariat@ze1swiebodzin.edu.pl    

 

Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
ze1swiebodzin.edu.pl 


