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Drodzy Czytelnicy, startujemy z pierwszym 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 

2020 

 

styczen Urier 

okrą łową 

Wydarzenia…    

  
23.09.2020 

 

29.09.2020 

 

Pasowanie na ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 6 im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Świebodzinie 

 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds Izabela Statkiewicz 

01.09.2020 

 

Uroczyste Rozpoczęcie  

Roku Szkolnego 

 

15.09.2020 

 

Międzynarodowy Dzień 

Kropki – święto 

kreatywności, talentu  

i odwagi w pokonywaniu 

trudności 

 

Dzień Dyni dla klas 0-1 mający 

na celu kształtowanie 

zdrowych nawyków 

żywieniowych 
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Spis treści   

1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Izabela Statkiewicz 

Co jest grane w ZE1? 

Wydarzenia z życia szkoły 

Co jest grane w ZE1? 
 

       Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie 
antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. 
Celem edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy  
i umiejętności uczniów klas 4 na temat zdrowia w kontekście 
szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „Bieg 
po zdrowie” realizowane będą za pomocą zróżnicowanych 
metod aktywizujących. Podstawą zajęć jest stymulowanie 
kreatywności i aktywności uczniów. Dzieci będą zachęcane do 
aktywnego udziału w programie poprzez dyskusję, wymianę 
doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Program 
skierowany jest również do rodziców. Współpraca rodziców    
z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego 
przykładu mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw 
prozdrowotnych. 

 

15.09.2020 

          

        Ten dzień stał się już tradycją naszej szkoły. Kolejny raz 
poloniści (H. Dembowska, M. Stańko, I. Statkiewicz,  
J. Zagdańska) wraz ze swoimi uczniami obchodzili to święto 
kreatywności, inwencji i nieszablonowego myślenia. Podczas 
różnorodnych działań uczniowie wykazali niezwykłą 
pomysłowość, uwolnili swoją wyobraźnię, a wszystkiemu 
towarzyszyła świetna zabawa, co można zobaczyć  
na zamieszczonych zdjęciach. 

sddsdsds mgr Ewelina Pałetko-Koloska   

2-4 

Kto pyta? 

Wywiad z Panią Edytą Skowron 

nauczyciele   

 5 

 6 Modnie i wygodnie 

Ciekawostki ze świata mody 

Donata Leszczyńska 

 6 Rozrywka na poziomie 

Kącik rozrywkowy 

Irena Śledzińska 

 6 
Newsy ze Świata 

Ciekawostki ze świata 

Marcel Piechowicz 

 7 Historyczna okolica 

Ciekawostki historyczne 

Antek Bładyko 

 7 Muzyka na czasie 

Jakiej muzyki słuchamy?  

Hanna Wolańska 

 8 Żyj zdrowo! 

Przepisy na zdrowe potrawy 

Amelia Hukiewicz 

 8 English! 

Naucz się języka angielskiego z Kajtkiem! 

Kajetan Byra 

 9 
S jak Sukces! 

Sukcesy naszych uczniów 

Izabela Statkiewicz 

 10 Ogłoszenia 

Ciekawe informacje i ogłoszenia szkolne 

nauczyciele 

 11 Rusz głową! 

Jesienny krzyżówkowy konkurs 

Pola Świtała 

Ostatnia strona gazetki 

Cała redakcja gazetki 

Martyna Jaźwińska 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

 12 
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    Świebodzińskie Granty Oświatowe   

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Projekt Grantowy #CMI 

 

      Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęciach z informatyki, 

podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania. Przyjdź na zajęcia            

w środę (7 godzina lekcyjna) i zdobądź profesjonalne umiejętności programistyczne. CMI umożliwia 

uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na 

rozwiązywanie problemów.    

  

 

 

 

sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  

sddsdsds mgr Karolina Stróżyk  

       Dnia 1.09.2020 r. w Urzędzie Miasta Świebodzin, w obecności Burmistrza Świebodzina p. Tomasza 

Sielickiego oraz Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie  

p. Grażyny Chmielewskiej, odebraliśmy przyznany naszej szkole grant oświatowy. Świebodzińskie Granty 

Oświatowe to działanie wspierające inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne szkół podstawowych 

oraz placówek oświatowych. Projekt, który uzyskał dofinansowanie to „Szkoła życia - przyrodnicze 

zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP6 w Świebodzinie” autorstwa p. Karoliny Stróżyk.  

Jest on dedykowany uczniom chcącym poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne, 

ze szczególnym uwzględnieniem biologii z zakresu szkoły podstawowej. Dla uczestników projektu 

zaplanowana została wycieczka do Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, Centrum Nauki 

Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze. 
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Pasowanie w „Szóstce”. Pierwszakom towarzyszył… Koziołek Matołek! 

      Tę chwilę Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie zapamiętają do końca życia. Nie 
tylko dlatego, że właśnie rozpoczęły nowy etap w życiu, także ze względu na towarzystwo. Wyjątkowe.  
W pasowaniu towarzyszył im… Koziołek Matołek. 

A konkretnie rzeźba, którą specjalnie na tę okazję wykonał lokalny artysta Jerzy Pach. Bajkowa postać 

oczywiście nie jest przypadkowa, wszak Matołek to patron tej placówki. Rzeźba oczywiście już ma swoje 

miejsce. Codziennie będzie witała nasze dzieci. Chcielibyśmy bardzo podziękować za tak wspaniały gest – 

podkreślają rodzice. 

       23 września w pierwszym dniu jesieni przedszkolaki świętowały Dzień Dyni. Dzieci bawiły się przy muzyce. 

Uczestniczyły w badawczych poszukiwaniach  „Co znajdziemy w dyni?”, degustowały pestki i potrawy                 

z dyni. Wszyscy wspólnie uczyli się rymowanki „Dynia tu, dynia tam, dynia krąży tu i tam”.  Radośnie 

rozwiązywali dyniowe łamigłówki. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne z użyciem pestek 

dyni oraz wyrabiały dynię z masy plastycznej. Radośnie brały udział w wielu ruchowych zabawach 

prowadzonych przez instruktorów (skoki przez dynię, dyniowy slalom, kręgle dyniowe). Dzieci fotografowały 

się w dyniowej fotobudce. Zabawa była fantastyczna! 

 

 

 

sddsdsds mgr Grażyna Knapik  

Dzień Dyni 2020  
 

 

sddsdsds Artur Matyszczyk 

Pasowanie klas pierwszych 
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Kto pyta? 

                 

Fizyka i matematyka nie są dla niej tajemnicą… 

Uczestniczką mojego wywiadu zgodziła się zostać  

Pani Edyta Skowron, nauczycielka matematyki i fizyki, która w tym  

roku szkolnym podjęła pracę w naszej szkole. Dzięki odpowiedziom na  

zadane przeze mnie pytania będziecie mogli bliżej poznać Panią Edytę Skowron. 

Martyna Jaźwińska: Dzień dobry, chciałabym zadać Pani kilka pytań odnośnie Pani pracy oraz 

zainteresowań. 

Edyta Skowron: Dzień dobry, chętnie odpowiem. 

MJ: Jak to się stało, że została Pani nauczycielką? Czy zastanawiała się Pani nad innym zawodem? 

ES: Już od dziecka chciałam zostać nauczycielką. Będąc małą dziewczynką, lubiłam bawić się z siostrą  

w szkołę. Po ukończeniu liceum mój tata namówił mnie, abym spróbowała dostać się do Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunek - Fizyka. Szkoła ta kształciła przyszłych pedagogów. Po 

ukończeniu studiów na kierunku Fizyka, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu matematyki. 

MJ: Czy w naszym wieku lubiła Pani przedmioty, których uczy? Jak bardzo przykładała się Pani do nich? 

ES: W szkole podstawowej i w liceum nie miałam przedmiotów, które szczególnie lubiłabym. Do nauki 

matematyki i fizyki specjalnie się nie przykładałam, bo nauka przychodziła mi łatwo. Uczyłam się tylko na 

sprawdziany. 

W szkole podstawowej fizyki uczył mnie mój tata, więc  do tego przedmiotu miałam szczególne 

podejście. Mniej zgłaszałam się na lekcjach. 

MJ: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

ES: W wolnym czasie (którego mam naprawdę niewiele) czytam książki i ćwiczę gimnastykę. 

MJ: Jak wyglądały Pani początki nauczania? Co było najtrudniejsze? 

ES: Pracę rozpoczęłam od razu po ukończeniu studiów. W pierwszej pracy dużym wsparciem byli dla 

mnie inni nauczyciele, którzy chętnie pomagali mi w trudnych momentach. Najtrudniejsze było 

odpowiedzieć sobie na pytanie, jak uczyć, aby uczniowie rozumieli to, co tłumaczę. Pomogła mi w tym 

trochę nauczycielka matematyki, która przychodziła do mnie na lekcje i wspierała swoimi radami. 

MJ: Czy lubi Pani swoją pracę? Jeśli tak, to co najbardziej? 

ES: Lubię swoją pracę, a najbardziej to, jak wstawiam uczniom dobre oceny, bo wtedy widzę efekty 

swojej pracy. 

MJ: Jakie filmy ogląda Pani najchętniej? 

ES: Moje ulubione filmy to stare polskie komedie: “Poszukiwany, poszukiwana”, “Miś” czy “Nie lubię 

poniedziałku”. 

MJ:  Jak opisałaby Pani swój kontakt z uczniami? 

ES: Nie potrafię opisać swojego kontaktu z uczniami, ale staram się nie wyróżniać nikogo i traktować 
wszystkich sprawiedliwie. 
MJ: Na koniec chciałabym zapytać o Pani ulubioną książkę. 
ES: Moja ulubiona książka to “ Kwiaty na stepie” Barbary Piotrowskiej-Dubik. Jest to pamiętnik z zesłania 
rodzin polskich oficerów na Syberię. Polecam każdemu tę lekturę.  
MJ: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
ES: Ja również dziękuję. 

 

 

 

 

sddsdsds Martyna Jaźwińska 
 



www.ze1swiebodzin.edu.pl                                                     „Kurier z Mokrą Głową” nr 1  |  09/10 2020                  6 | S t r o n a  

 

 

 

  

Modnie i wygodnie 

Hej, Dziewczyny! Jeżeli zgadzacie się ze mną, że  
w gazetce nie powinno zabraknąć rubryki poświęconej  
modzie, zapraszam do śledzenia moich artykułów.  

      W pierwszym jesiennym numerze gazetki kieruję Waszą uwagę na komplety dresowe. Dres to hit 
ostatnich miesięcy. Kojarzy się przede wszystkim z wygodą, czasem spędzonym w domu, kiedy nikt poza 
rodziną nas nie widzi. A jednak może prezentować się również stylowo. Dresową bluzę można połączyć      
z długimi lub krótkimi spodenkami  i zawsze wygląda dobrze. 

 

 

 

 

 

 

 

sddsdsds Donata Leszczyńska 

 

sddsdsds Irena Śledzińska  

Rozrywka na poziomie 

                 

  

  

 

 

 

Tarapaty 2  

      25 września do kin weszła druga część polskiego  

filmu Tarapaty. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej  

części, to musicie ją koniecznie zobaczyć! Film opowiada historię 12-letniej Oli, która przyjeżdża do 

ciotki, do warszawskiej kamienicy na wakacje. Znajduje tam mapę i razem z nowo poznanym kolegą 

(i jego psem Klopsem) ruszają szlakiem przygody. Druga część tego świetnego filmu opowiada                  

o dalszych przygodach tej dwójki i o kolejnej wspólnie rozwiązanej zagadce.  

Enola Holmes 

      23 września na platformę Netflix wszedł film (idealny dla nastolatek) opowiadający historię 

młodszej siostry Sherlocka Holmesa, tytułowej Enoli Holmes, która rusza w podróż za swoją matką. 

Przeszkadzają jej w tym starsi bracia, którzy chcą, aby dziewczyna uczęszczała do szkoły                             

z internatem, zamiast włóczyć się po wiktoriańskiej Anglii… Wielkie nazwiska w obsadzie. Polecam. 

 

sddsdsds Marcel Piechowicz  

Newsy ze Świata 

                 

  

  

 

 

 

 Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – kobiety opracowały metodę zmiany DNA roślin, zwierząt i mikroorganizmów. 

 Czarnobyl – po wybuchu reaktora jądrowego w 1986 roku miejscowość  ta jest strefą zakazaną. Pewien człowiek 

zebrał tam radioaktywne grzyby, które mogły zagrozić życiu wielu osobom. 

 Koronawirus News – szczepionka na COVID-19 będzie dostępna w Polsce już pod koniec tego roku. 

 Nowy Jork – na licytacji sprzedano szkielet tyranozaura za kwotę 4 miliardów złotych. 
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Historyczna okolica 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Antek Bładyko  

      Okolice Świebodzina są bardzo bogate w zabytki. Nikt tak naprawdę nie wie, co jeszcze może się 

ukrywać w okolicznych lasach. Ciekawskim podróżnikom i przyszłym archeologom przedstawiam warte 

uwagi obiekty w naszym regionie: 

 Ruiny zamku Karolat w Siedlisku. Uwaga, straszy tam duch rycerza psychopaty!  

 Ruiny zamku w Międzyrzeczu też są nawiedzone!  

 Opuszczona niemiecka fabryka amunicji w Nowogrodzie Bobrzańskim (dobre miejsce na urbex); 

 Ruiny kościoła ewangelickiego w Radoszynie. Uwaga, zakaz wchodzenia! 

 Ruiny pałacu w Studzieńcu; 

 Opuszczony cmentarz i wieża kościoła łaski w Kożuchowie; 

 Nieczynny most kolejowy w Stanach koło Nowej Soli; 

 Cmentarz, bramy i zamek Joannitów w Łagowie; 

 Poniemiecki cmentarz w Janach;  

 Pałac w Brodach koło Żar; 

 Bunkry i podziemne schrony w MRU.  

 

sddsdsds Hanna Wolańska 

Muzyka na czasie 

                 

  

  

 

 

 

Hejeczka! W tegorocznej gazetce będę Wam prezentować  

zespoły i utwory muzyczne, które nie są najpopularniejsze, a są świetne. 

      Na pierwszy ogień leci mój ulubiony zespół Coma! Jest to grupa rockowa, założona w czerwcu 1998 r.                

w Łodzi. Wokalem zajmuje się Piotr Rogucki, na dwóch gitarach grają Dominik Witczak i Marcin Kobza,            

a na perkusji - Adam Marszałkowski. Moim zdaniem wszystkie utwory są świetne, ale piosenka ,,Lipiec” 

jest naprawdę godna podziwu. Tekst ma bardzo głęboki sens, jednak nie każdy potrafi go zrozumieć, 

przez co nie bardzo przypadł do gustu wszystkim fanom Comy.  

Wielu moich przyjaciół już zaraziłam tą muzyką, więc może i Was mi się uda.  
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sddsdsds Amelia Hukiewicz 

sddsdsds Kajetan Byra 

Hi everyone. You are reading the very first edition of English? Gotcha!  in „Kurier z Mokrą Głową”. Today, we 

got some tips for you to help you get better with your English. Let’s start!  

[Cześć! Właśnie czytacie pierwsze wydanie English? Gotcha! w „Kurierze z Mokrą Głową”. Dzisiaj mamy dla Was kilka porad, które 

pomogą Wam w angielskim. Zaczynamy!] 

       It’s good to know that native speakers (people who speak English all the time and who live in a country 

where English is the main language) usually won’t speak that clear and slow, so keep in mind that it could be a 

shock talking to a native speaker for the first time. While having a conversation you may don’t understand 

some words or sentences. You can use: 
[Dobrze wiedzieć, że „native speakerzy (ludzie, którzy mówią po angielsku cały czas i żyją  w kraju, gdzie angielski jest głównym językiem) 

zazwyczaj nie będą mówić tak wyraźnie  i wolno, więc pamiętajcie, że pierwsza rozmowa z native speakerem może być szokująca. 

Podczas konwersacji może się zdarzyć, że nie zrozumiecie kilku słów lub zdań. Wtedy możecie użyć:] 

Sorry, I didn’t get / catch that. 

Excuse me, could you repeat that. 

or just simply [lub zwyczajnie] Sorry? 

 

Thanks for reading this edition of English? Gotcha! See ya! 

[Dzięki za przeczytanie tego wydania English? Gotcha! Do następnego!] 

 

 

 

Żyj zdrowo 

                 

  

  

 

 

 

Cześć, jestem Amelka z 6 c. W tym roku szkolnym dołączyłam do Redakcji gazetki i zajęłam się działem  
ŻYJ ZDROWO. W moich artykułach znajdziecie przepisy na zdrowe posiłki oraz pomysły na aktywne spędzanie 
czasu.  
        Dziś proponuję przepis na zdrowe śniadanie do szkoły, a będzie to zielone smoothie, do którego 

potrzebujemy następujących składników: 

 2 garście jarmużu 

 2 garście szpinaku  

 1/4 ananasa  

 1 mango 

 1 banan 

 1 cytryna 

 100 ml wody  

 2 łyżeczki nasion chia 

Sposób przygotowania 
Do blendera wkładamy umyte liście jarmużu i szpinaku. Dokładnie miksujemy. Owoce obieramy, kroimy 

w kostkę i dodajemy do blendera. Zalewamy wodą. Całość blendujemy do uzyskania gładkiej 

konsystencji. Dodajemy nasiona chia i mieszamy łyżką. GOTOWE. SMACZNE I ZDROWE!                     

Smoothie wlewamy do wysokiej szklanki lub słoiczka ze słomką. 

 

English? Gotcha! 
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sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

S jak Sukces! 

                 

  

  

 

 

 

LUBUSKI KONKURS LITERACKI ROZSTRZYGNIĘTY! 

       Organizatorem LKL jest Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konkurs odbywa  

się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty  

i Marszałka Województwa Lubuskiego. 

Tegoroczna V edycja konkursu odbyła się  

pod hasłem Witajcie w nasze bajce. Komisja  

konkursowa wyłoniła Laureatów 

w każdej z 3 kategorii wiekowych. Wśród nich  

znalazły się dwie uczennice z klasy 8b,  

Martyna Jaźwińska i Irena Śledzińska.   

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy  

dziewczętom kolejnych wspaniałych przygód                                                                                                                           

z pisaniem. 

sddsdsds mgr Anna Rybicka 

Konkurs Biblioteczny 

                 

  

  

 

 

 

                                ,,Książka, którą warto przeczytać” 

Konkurs na  projekt okładki promujący czytelnictwo 

Zapraszamy  wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym 
,, Książka, którą warto przeczytać’’ 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII 
Cele konkursu: 

• Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań czytelniczych i plastycznych 

• Tworzenie szansy prezentacji własnej twórczości 

• Zachęcanie dzieci do odwiedzania biblioteki 

Warunki uczestnictwa: 

• Uczestnik wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą okładkę książki 

• Prace należy wykonać na formacie A 4  dowolną technika plastyczną 

• Na odwrocie pracy należy umieścić imię, nazwisko i klasę 

• Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 31.10.2020r. 

• Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy 

• Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa odbędzie się  

w listopadzie.  

 

 



www.ze1swiebodzin.edu.pl                                                     „Kurier z Mokrą Głową” nr 1  |  09/10 2020                  10 | S t r o n a  

 

  
  

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2020 
18-19-20 września 2020 

 

 

 

 

Jest rok 2020, a my po raz 27 wyruszyliśmy posprzątać Polskę! 
Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. 

Segreguję”. W czasie Wielkiego Finału Akcji we wrześniu zachęcaliśmy Polaków  i motywowaliśmy do 
rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe i gdzie da się wprowadzić inne, bardziej ekologiczne 

rozwiązania, a także inspirowaliśmy do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku                        
w gospodarstwach domowych. Edukacja jest niezbędna, szczególnie ta, która namawia, by nie 

śmiecić w naturze, i ta, która wskazuje na niebezpieczeństwo zaśmiecania natury takimi odpadami jak 
plastik. Nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego 

zadbać! (Fundacja Nasza Ziemia) 

Tradycyjnie nie zabrakło naszej szkoły, podczas piątkowej akcji sprzątaliśmy teren wokół 
placówki. Wychowawcy klas podczas 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. „ Dom przyjaźniejszy dla środowiska”. 

 

 

sddsdsds mgr Ewelina Pałetko-Koloska   

 

Nasze akcje 
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sddsdsds Pola Świtała  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć! 
      Jestem Pola i w tym roku szkolnym zajmę się działem Rusz głową! Z racji tego, że już za oknami 

jesień, pierwsza krzyżówka jest związana właśnie z tą kolorową porą roku. Zapraszam do udziału  

w konkursie. Rozwiązanie krzyżówki zapisz na kartce i przekaż opiekunom gazetki. Weźmiesz udział                        

w losowaniu nagród. 

 

1. Liść tego drzewa widnieje na fladze Kanady | 2. Samica jelenia to… | 3. Jedno                                

z popularniejszych drzew iglastych w Polsce,  osiągające nawet do 45 m wysokości |                    

4. Zbieramy je jesienią w lesie | 5. Kolorowa, czasem pojawia się na niebie | 6. Samica dzika 

to… | 7. Posiada czerwone kuliste owoce, można robić z niej korale | 8. Trujące grzyby 

rosnące w polskich lasach 

 HASŁO: 

 

 

    

     

     

      

     

     

         

         

 

   1. 

 

                2. 

    3. 

   4. 

 

     5. 

     6. 

        7. 

 

8. 
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 Numer 

 

 
 

WRZESIEŃ 

PAŹDZIERNIK 

2020 

 

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 


