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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 

 

 
 

GRUDZIEŃ 

2020 

 

styczen Urier 

okrą łową 

Wydarzenia…    

  
01.12.2020 

 

06.12.2020 

 

Przedszkolaki  

w oczekiwaniu na niezwykłego 

gościa śpiewały piosenki  

i recytowały wierszyki. 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds Aneta Raczykowska 

25.11.2020 

 

Dzieci z wszystkich grup 

naszego przedszkola 

świętowały  

„Dzień Pluszowego Misia”. 

30.11.2020 

 

Nasze przedszkolaki zgodnie 

z tradycją brały udział                

w zabawie andrzejkowej. 

 

Europejski Tydzień Autyzmu   

obchodzony jest co roku               

w dniach 1– 7 grudnia. 

Drodzy Czytelnicy, oddajemy grudniowy numer Kuriera z Mokrą Głową w świątecznej oprawie graficznej. 

Pracowaliśmy na pełnych obrotach, żeby zdążyć przed przerwą świąteczną. Zachęcamy do czytania artykułów, 

które dla Was przygotowaliśmy. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia Dyrekcji, Nauczycielom, 

wszystkim Pracownikom naszej szkoły oraz Rodzicom i Wam, drodzy Uczniowie, życzymy przede wszystkim 

dużo zdrowia, białych, pachnących choinką i spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze świąt oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku. 
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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? 
 

       Dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola świętowały 
25 listopada „Dzień Pluszowego Misia”. To nie jest 
przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica 
powstania tej maskotki.  
Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy  
je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził 
swoje setne urodziny. Dziś pluszowy miś to kultowa zabawka 
dzieci na całym świecie, również naszych przedszkolaków. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andrzejkowa zabawa   

          

        Nasze przedszkolaki zgodnie z tradycją brały udział  
w zabawie andrzejkowej. Dzieci były przebrane za magów, 
wróżki i czarnoksiężników. Maluchy przeniosły się w magiczny 
świat wróżb, zapoznały się z tradycjami i zwyczajami 
andrzejkowymi. Wszystkie zabawy i wróżby były dostosowane 
do wieku i możliwości dzieci, a przede wszystkim, pod 
czujnym okiem Pań, do zasad bezpieczeństwa. Nasi milusińscy 
lali wosk przez klucz, wystawiali buty za drzwi, rozwiązywali 
zagadki i rebusy, losowali wróżby na przyszłość. Wszystko 
oczywiście przy zdrowych przekąskach, radosnych pląsach  
i wielu pozytywnych emocjach. 

 

sddsdsds mgr Grażyna Knapik   

2-4 

 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 Redaktor w podróży 

Gdzie na narty? 

Antek Bładyko 

 7 Muzyka na czasie 

Piosenki na świąteczny czas  

Hanna Wolańska 

 8 Żyj zdrowo! 

Przepis na świąteczne pierniczki 

Amelia Hukiewicz 

 8 

Kto pyta? 

Wywiad z Panią Katarzyną Rygiel 

English! 

Naucz się języka angielskiego z Kajtkiem! 

Kajetan Byra 

nauczyciele   

 9 
Biologiczne ABC 

Sikorki i wróble 

 5 

Irena Śledzińska 

 9 Ogłoszenia 

Warsztaty edukacyjne online 

Ewelina Pałetko-Koloska 

 10 Rusz głową! 

Świąteczny Quiz 

Pola Świtała 

Ostatnia strona gazetki 

Cała redakcja gazetki 

Martyna Jaźwińska 

sddsdsds mgr Grażyna Knapik 

 11 
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    Mamy Stypendystkę!                    Sukces informatyczny! 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki w PP8 

 

Mikołajki w przedszkolu. Spotkanie z Mikołajem to zawsze radosne przeżycie dla każdego malucha. 

Przedszkolaki w oczekiwaniu na niezwykłego gościa śpiewały piosenki i recytowały wierszyki.  

Gdy się pojawił, wywołał okrzyki radości i uśmiechy na twarzach, których nie zakłóciło nawet to, że 

Mikołaj przybył w tym roku w maseczce i rękawiczkach. Najważniejsze, że jak zawsze miał wspaniałą 

brodę i wór pełen prezentów. 

  

 

 

 

sddsdsds mgr Grażyna Knapik  

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

       Irena Śledzińska, uczennica klasy 8b, została 

stypendystką programu Lubuskie Talenty (opiekun 

dydaktyczny – Izabela Statkiewicz).  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

przyznał stypendia na rok szkolny 2020/2021 dla 

najzdolniejszych uczniów w województwie. Mimo że 

w tym roku podniesiono wymagania, przyznano 140 

stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.      

Program Stypendialny Lubuskie Talenty ma na celu 

wyrównywanie szans dzieci i młodzieży naszego 

województwa, by uczniowie mogli rozwijać swoje 

pasje i zdolności. Gratulujemy naszej uczennicy 

sukcesów w nauce, dzięki którym dołączyła  

do grona najzdolniejszych uczniów województwa 

lubuskiego! 

sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  

Uczniowie naszej szkoły Aleksander Hojdus  

z klasy 4c oraz Weronika Radkiewicz z klasy 6b  

jako jedyni ze Świebodzina zakwalifikowali się  

do półfinałów konkursu informatycznego  

Pix Programming Challenge w grupie wiekowej 

„ROOKIE” oraz „SKILLED”.  

Jest to międzynarodowy  

konkurs programistyczny  

dla dzieci i młodzieży.  

7 grudnia rozpoczęła się Liga algorytmiczna  

w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego. Zespoły uczniów będą ze sobą 

współzawodniczyć w 8 rundach na wybranym przez 

siebie poziomie zaawansowania i w wybranym 

języku kodowania (Scratch, C++, Python) – w tym 

także grupa #Koderów ze Świebodzina.  

Trzymajcie za nas mocno kciuki! 
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Kto pyta? 

                 

  

Matematyka nie jest dla niej zagadką…  
  

Tym razem rozmowę przeprowadziłam z Panią Katarzyną Rygiel,  
która od tego roku uczy w naszej szkole matematyki, głównie  
młodsze klasy, tak więc starsi uczniowie dzięki temu wywiadowi  
będą mogli ją bliżej poznać.   
DZ: Jak to się stało, że postanowiła Pani uczyć w szkole? Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot 
nauczania?  
KR: Decyzja o pozostaniu nauczycielem była długa i nie od razu oczywista. Kiedy byłam na studiach, sądziłam, 
że brakuje mi cierpliwości i najzwyczajniej nie dam rady być pedagogiem. Życie kilkukrotnie wystawiło mnie na 
próbę, by uczyć innych ( i to nie od razu w szkole), okazało się, że sprawia mi to dużą frajdę, więc 
spróbowałam swoich sił jako nauczyciel. Nowa rola przypadła mi do gustu, sprawia mi dużo przyjemności, 
satysfakcji i co rusz stawia przede mną nowe wyzwania.  
Dlaczego matematyka? Cóż, od zawsze był to mój ulubiony przedmiot. Uwielbiałam liczyć, rozwiązywać 
zagadki i dociekać, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Logiczne następowanie, wytłumaczalność i brak 
konieczności uczenia się na pamięć zdecydowały, że pokochałam matematykę.  
DZ: Czy w naszym wieku była Pani przykładnym uczniem? Które przedmioty były  ulubionymi, a za którymi Pani 
nie przepadała lub sprawiały trudności?  
KR:   W wieku szkolnym byłam dobrym uczniem, kończyłam każdą klasę z wyróżnieniem i czerwonym paskiem 
(na świadectwie oczywiście :)) Uwielbiałam, jak się zapewne domyślacie, matematykę, plastykę oraz muzykę. 
Najtrudniejszym przedmiotem był dla mnie WF, wysiłek nie był moją mocną stroną, choć bardzo lubiłam gry 
drużynowe, często popołudniami z przyjaciółmi graliśmy w koszykówkę, siatkówkę itd. W późniejszych latach 
na przekór związałam się dość mocno ze sportem i dziś jestem instruktorem oraz trenerem sportu w jeździe 
konnej, więc nasze upodobania i pasje zmieniają się.  
DZ: Jakie według Pani są wady, a jakie zalety pracy nauczyciela?  
KR: Zacznę od wad: papierologia oraz brak elastyczności w podstawie programowej. Nauczyciel jest też 
urzędnikiem, obowiązuje nas stos dokumentów, które zajmują bardzo dużo czasu, a nie mają bezpośredniego 
wpływu w naszą pracę.  
Zalety: na szczęście jest ich wiele, możliwość pracy z drugim człowiekiem, kształtowanie młodych ludzi daje 
dużo satysfakcji. Ciągły rozwój nauczyciela, doskonalenie swojego warsztatu i dopasowanie sposobu 
przekazywania wiedzy do odbiorcy nie pozwalają się nudzić. Sukcesy młodzieży są naszymi sukcesami, które 
sprawiają nam wiele radości.  
DZ: Jaką pamięta Pani swoją najśmieszniejszą sytuację w szkole?  
KR: Najśmieszniejsza sytuacja w szkole, jak rozumiem jako ucznia, to występ na apelu żegnającym starsze 
roczniki. Mieliśmy inscenizację w stylu wieczorku poetyckiego, gdzie siedziałam bokiem przez około godzinę. 
Po zakończeniu mieliśmy rozdać absolwentom oraz nauczycielom kwiaty. Po tak długim siedzeniu "na kucaka" 
w jednej pozycji okazało się, że ścierpły mi nogi, również mojej koleżance, i przy próbie powstania runęłyśmy 
na ziemię, nogi nam się gięły jak z plasteliny, wyglądało to komicznie:)  
DZ: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?  
KR: W wolnym czasie uwielbiam ruch na świeżym powietrzu i jazdę konną. Dużą przyjemność sprawia mi 
również dobra lektura, moje ulubione gatunki to fantastyka i kryminały.  
DZ: Jaka jest Pani ulubiona wigilijna potrawa oraz który film świąteczny ogląda Pani najchętniej?  
KR: Ulubiona potrawa świąteczna to pierogi z kapustą i grzybami. Ulubionego filmu świątecznego nie mam - 
nie lubię oglądać kilkukrotnie tego samego filmu. Choć są  tytuły, do których lubię wrócić,                                            
np. "Good morning Vietnam", "Zielona Mila" oraz " Między piekłem a niebem". Za to uwielbiam świąteczne 
piosenki, które wprowadzają mnie w niezwykły nastrój.  
DZ: Dziękuję za rozmowę.  
KR: Ja również dziękuję.  
 

 

 

sddsdsds Martyna Jaźwińska 
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Modnie i wygodnie 

 
Hej! Witam Was w dziale mody.  
       W tym miesiącu zaprezentuję ciepłe dodatki na zimę.  W sumie, skoro  

mamy grudzień, powinien być przynajmniej kilkustopniowy mróz i śnieg  

po kolana...No ale cóż, widocznie “nasza zima zła” nas oszczędza.  

Mimo wszystko jest już chłodno i większość wyciąga z szafy czapki i szaliki. Jak dało się zauważyć, od 2-3 sezonów 

wiele osób nosi tzw. “kocyki”, czyli grube, cieplutkie i milutkie szaliki. Są one naprawdę idealne... Można powiedzieć 

też, że wielofunkcyjne. Kocyk do zarzucenia na plecy i szalik w jednym. POLECAM je wszystkim, którzy są takimi 

zmarzluchami jak ja. Do szalików dołączam również życzenia ciepłych, rodzinnych świąt.  

 

 

 

 

 

 

 

sddsdsds Donata Leszczyńska 

 

sddsdsds Irena Śledzińska  

Rozrywka na poziomie 

                 

  

  

 

 

 

Pan Jangle i Świąteczna Podróż 

Ten musical to kolejne dzieło mogące zostać świątecznym klasykiem dla całej rodziny. Opowiada historię 

błyskotliwego wynalazcy, który wskutek nieszczęśliwego wypadku traci chęć do tworzenia. Po latach przyjeżdża 

do niego wnuczka i próbuje na nowo go zainspirować. Ta produkcja pełna jest pięknych, świątecznych piosenek, 

których chce się słuchać nawet po zakończeniu filmu; kolorowe kostiumy zachwycają, a klimat świąt wręcz 

emanuje z ekranu.  

  

Dixit 

To gra polegająca na skojarzeniach. Jej zasady są proste, lecz sama rozgrywka jest zaskakująca i często zabawna. 

Nadaje się zarówno dla młodszych, jak i starszych, więc idealnie sprawdzi się podczas wspólnej zabawy z rodziną. 

Rozgrywka polega na wymyślaniu skojarzeń do wylosowanych przez siebie obrazków i dopasowywaniu 

skojarzeń do obrazków innych graczy. 

 

sddsdsds Marcel Piechowicz  

Newsy ze Świata 

                 

  

  

 

 

 

 Argentyna w żałobie narodowej – Diego Maradona, ikona światowej piłki nożnej, NIE ŻYJE. Zmarł na atak serca.  

 Jest szczepionka na Covid-19 – na początku pierwszego kwartału rozpoczyna się program szczepień w Polsce. 

Amerykanie będą szczepieni już w grudniu.  

 EKOLOGIA – jest porozumienie w sprawie redukcji gazów cieplarnianych. Unia Europejska gwarantuje, że do 2030 

roku ograniczy się emisja szkodliwych gazów o 40%, co oznacza, że będziemy oddychać czystszym powietrzem.   

Jednak wymaga to od nas wszystkich odpowiedniego podejścia do ekologii !!!  

 

 

 



   www.ze1swiebodzin.edu.pl                                                          „Kurier z Mokrą Głową” nr 3  |  12/2020             7 | S t r o n a  

 

   
Redaktor w podróży 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Antek Bładyko  

Na narty… 
Nadeszła zima, a wraz z nią śnieg, przynajmniej w górach. To dobry moment na narty albo sanki. Jednak trzeba przyznać, że  

w naszym mieście w ostatnich latach prawie wcale nie padał śnieg! Dlatego warto udać się w inne miejsca, by zasmakować 

trochę białego szaleństwa! Zapraszam do czytania. 

 

 Narty w Szklarskiej Porębie to dobry pomysł na ferie. Zjazd ze Szrenicy to niezła frajda, jednak odradzam osobom 

nieumiejącym skręcać i hamować. Ta atrakcja bez doświadczenia może się źle skończyć. Posiada 5 tras o łącznej długości 12 

kilometrów. Znajdują się tam 3 koleje linowe i 5 wyciągów. 

 Zieleniec Ski Arena to ośrodek narciarski znajdujący się w Dusznikach-Zdroju, pomiędzy Górami Stołowymi a Orlickimi. Jest to 

jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Ma 34 trasy zjazdowe o łącznej długości 22 kilometrów. Znajduje się 

tam 29 wyciągów, a dla fanów biegówek - 200 kilometrów tras. To najbardziej ,,górski” ośrodek narciarski w Polsce. 

 Jakuszyce to prawdopodobnie najlepsze miejsce na narty biegowe. Właśnie tutaj odbywał się Puchar Świata w biegach 

narciarskich. Do Jakuszyc można dojechać koleją. To najwyżej położona stacja kolejowa w kraju (stanowiąca dużą atrakcję). 

 Malta Ski to nowoczesny ośrodek narciarski położony w Poznaniu. Na terenie obiektu znajdują się 2 stoki: mały stok do nauki 

narciarstwa i wielki dla umiejących jeździć na nartach, a dla fanów rollercoasterów jest aktywna kolejka górska. 

 Ośrodek narciarski Czarna Góra znajduje się w Masywie Śnieżnika w Sudetach Wschodnich. Jest tam 13 tras zjazdowych, 

również tych zaawansowanych. Są tam także 3 koleje linowe (w tym najszybsza w Polsce - Lux Torpeda), 6 wyciągów 

orczykowych i 4 wyciągi taśmowe. 

 Wisła to bardzo dobre miejsce na narty. Brak tam jednego dużego ośrodka, ale są inne pomniejsze. W Wiśle znajduje się 

jedna z najnowocześniejszych skoczni narciarskich na świecie. 

 Tatry to miejsce na narty tylko dla doświadczonych. Tak też jest w przypadku Kasprowego Wierchu. Zjazd sponad 2 tysięcy 

metrów wysokości jest bardzo niebezpieczny! W dodatku funkcjonują tam tylko dwie kolejki linowe, z czego jedna bardzo 

stara, za to na pewno największa atrakcja narciarska w Zakopanem. 

    

sddsdsds Hanna Wolańska 

Muzyka na czasie 

                 

  

  

 

 

 

Hejka! Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia chciałabym Wam przypomnieć o kilku tradycyjnych i znanych od lat 

piosenkach, które rozbudzą w Was magię Świąt! 

 

Wham! – Last Christmas - Oczywiście nie można zapomnieć o hicie Last Christmas by Wham! Kto z Was przeczytał te dwa słynne słowa, 

mając w głowie piosenkę? Ja tak! Chyba nie ma osoby, która nie zna tego świetnego utworu. Od razu chce się tańczyć! 

Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You - Jakie znacie fajne piosenki świąteczne? Od ponad dwudziestu lat Mariah Carey i jej 

niekwestionowany hit usłyszeć można w każdym domu. Nic tak nie kojarzy nam się ze świętami jak All I Want For Christmas Is You. Klimatyczny 

teledysk, urocza Mariah w czerwonym, świątecznym stroju i jej wspaniały wokal stanowią  niezwykle barwny symbol świąt. 

Dean Martin — Let it Snow! - Przy tworzeniu świątecznej listy piosenek nie możemy zapomnieć o tym utworze! Niezależnie od tego czy 

na dworze widnieje biały puch, czy raczej dominuje szarość i mrok, ta piosenka wprawi Was w świąteczny nastrój! Dzięki niej wyobraźnia działa 

na najwyższych obrotach i nawet jeśli święta pozbawione są śnieżnobiałego śniegu, to odpowiednia atmosfera w pełni nam to zrekompensuje.  

 

To już wszystkie piosenki, które chciałam Wam zaprezentować, życzę magicznych świąt, dużo szczęścia i kolorowych prezentów!  
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sddsdsds Amelia Hukiewicz 

sddsdsds Kajetan Byra 

Welcome again to the English Gotcha! In this edition, we’ll help you with making Christmas wishes. Let’s jump right 

into it. [Witaj z powrotem. W tym wydaniu pomożemy Ci układać bożonarodzeniowe życzenia. Zaczynamy!] 

Christmas is coming so, it would be pretty nice to know some Christmas wishes. You can send them to your friends 

from abroad or learn them for the future. So sit back and repeat after me: [Święta Bożego Narodzenia nadchodzą, więc 

dobrze by było, gdybyś poznał kilka świątecznych życzeń. Możesz je wysłać swoim przyjaciołom z zagranicy lub wykorzystać 

je w przyszłości. W takim razie usiądź wygodnie i powtarzaj za mną:] 

May your home glow with joy and your heart sparkle with good cheer. Merry Christmas.   

(Niech Twój dom jaśnieje radością, a serce tryska dobrym nastrojem. Wesołych Świąt.)  

May this Christmas bring smiles at your doorstep joy inyour heart and love togetherness of friends and family in your 

home. 

(Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą uśmiechy do Twoich drzwi, radość w sercu, miłość i wzajemne spotkania 

przyjaciół i rodziny.) 

The spirit of Christmas is in the peace joy and hope that it brings may it touch your heart and remain in your part of the 

world, today and always. Merry Christmas. 

(Świąteczny duch żyje w radości, pokoju i nadziei, które przynosi. Wesołych Świąt.)  

 

Żyj zdrowo 

                 

  

  

 

 

 

Hejka! Witam Was w grudniowym wydaniu gazetki.  

Dziś przepis na pyszne pierniczki, które niewątpliwie są związane ze świętami Bożego Narodzenia i trudno byłoby się bez 

nich obejść. 

Potrzebne składniki: 

2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej (najlepiej gotowej) 

2 łyżki masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno 

cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleko, zagniatać ręką ciasto, aż 

będzie gładkie, jednolite i konsystencją przypomni ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie 

wyrabiać ręką przez około 10 minut. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. 

Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie. 

Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy dekorować) i piec  w piekarniku 

nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości.  

SMACZNEGO! 

 

 English? Gotcha! 
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sddsdsds Irena Śledzińska  

Biologiczne ABC! 

                 

  

  

 

 

 

22 grudnia rozpoczęła się kalendarzowa zima. To świetna okazja na rozpoczęcie dokarmiania ptaków. Ale trzeba to 

robić poprawnie, ponieważ jeżeli jest źle zorganizowane, może zaszkodzić bardziej niż mróz czy głód. Z tego powodu 

chciałabym przybliżyć Wam kilka najważniejszych zasad. Po pierwsze, ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsca karmienia, 

więc nie powinno się zaprzestawać go w środku zimy, a dopiero wczesną wiosną, najczęściej na początku marca, kiedy są już 

w stanie same łatwo zdobyć pożywienie. Po drugie, trzeba pamiętać o regularnym czyszczeniu karmnika z resztek jedzenia  

i odchodów, aby zapobiec przenoszeniu chorób między ptakami. Ważne jest również pożywienie, które dajemy tym 

zwierzętom. Nie może być spleśniałe, bo zaszkodzi im tak samo jak ludziom, słonina nie powinna wisieć na dworze dłużej niż 

2 tygodnie, a ziarno musi być bez dodatku soli i przypraw. Sam karmnik należy umieścić w zacisznym miejscu i z drogą 

możliwej ucieczki. A oto kilka informacji o dwóch najczęstszych bywalcach karmników. Na pierwszy ogień idzie sikorka 

bogatka. Jej nazwa wzięła się od bogatego w kolory upierzenia. Jest to największa i najpopularniejsza z naszych sikor. 

Zamieszkuje obszar całego kraju, zarówno lasy, jak i miejskie ogrody. Prowadzi osiadły tryb życia. U sikorek bogatek 

występuje dymorfizm płciowy (różnice zewnętrzne między osobnikami różnych płci). Samce mają szerszy, czarny pasek na 

brzuchu i zazwyczaj są barwniejsze od samic (kolory upierzenia są bardziej intensywne). Ptaki te są wszystkożerne, żywią się 

rozmaitymi owadami, pająkami, a także nasionami i owocami. To sprawia, że są one sprzymierzeńcami człowieka, ponieważ 

zjadają szkodniki. Kolejnym ptakiem często odwiedzającym  nasze karmniki jest wróbel. Jest nieco większy od sikorki, ma od 

14 do 18 cm długości. Tak jak sikorki bogatki, zamieszkuje cały kraj, za to jedynie w sąsiedztwie ludzkich zabudowań. Wróble 

jedzą głównie nasiona, ale wiosną też owady. Prowadzą osiadły tryb życia. Są również prawdopodobnie najdłużej 

związanymi     z człowiekiem ptakami. Szacuje się, że ten ptaszek wprowadził się do ludzkich osad już kilka tysięcy lat temu. 

Wróble często mylone są z mazurkami – również częstymi gośćmi karmników. Najłatwiej odróżnić je od siebie po czarnej 

plamce na policzku – mazurki posiadają ją, a wróble nie. Mam nadzieję, że zarówno Wy, jak i ptaki z Waszej okolicy 

skorzystają z tych porad.  

  

 

sddsdsds mgr Ewelina Pałetko-Koloska 

Warsztaty edukacyjne online 2020 r.                 

  

  

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Operatora Gazociągów 

Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 

Celem warsztatów jest rozbudzanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich wiedzy z zakresu fizyki  

i chemii, doskonalenie umiejętności obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, 

fizycznych,  dostrzegania roli fizyki i chemii w zjawiskach obserwowanych przez uczniów na co dzień, wyrabianie 

nawyku poszerzania wiedzy i bezpiecznego eksperymentowania, wartościowanie znaczenia fizyki i chemii  

w procesach rozwoju gospodarczego i społecznego, także codziennego życia. 

Tematyka zajęć nawiązuje do wiedzy i umiejętności z obszaru chemii, fizyki, zastosowania paliw gazowych 

i innych węglowodorów, wpływu paliw gazowych i węglowodorów na środowisko naturalne. 

  Aby edukacja w zakresie chemii i fizyki była możliwie najbardziej skuteczna, w zestawie materiałów 

dostaliśmy niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne do przeprowadzenia doświadczeń, link do filmów 

przedstawiających przebieg doświadczeń obejmujących zagadnienia zgodne z zakresem podstawy programowej 

nauczania chemii i fizyki  w szkole podstawowej oraz profilem działalności GAZ-SYSTEM S.A., karty pracy, ulotki 

informacyjno-dydaktyczne oraz upominki dla uczniów biorących udział w warsztatach. 
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sddsdsds Małgorzata Lepka 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień w klasie 7F 

  

  

 

 

 

Klasa 7f pod opieką wychowawcy, p. M. Stańko na jednej z ostatnich lekcji wychowawczych 

obchodziła Klasowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Święto to przypada 21 listopada. Celem akcji było 

promowanie postawy uprzejmości i życzliwości w kontaktach z innymi w codziennym życiu. 

 Uczniowie na tydzień przed planowanym spotkaniem otrzymali zadanie, które polegało na 

wykonaniu zdjęcia pt. „Życzliwość w kadrze”. I tutaj wszyscy dali upust swojej wyobraźni. Powstały 

piękne zdjęcia z hasłami/ plakatami/ emotkami, na których uwiecznione zostały złote myśli propagujące 

życzliwe zachowanie. Następnie na lekcji uczniowie poznali historię Święta Życzliwości i Pozdrowień. 

Porozmawiali na temat życzliwości, konieczności okazywania innym szacunku i korzyści, jakie wypływają 

z otwartej i miłej postawy wobec innych ludzi. Potem wszyscy chętnie wzięli udział w zabawie: 

„Powiedz mi coś miłego”. Każdy uczestnik zabawy powiedział coś miłego sąsiadowi,                             

który znajdował się za nim na liście obecności na Teamsach. Komplementom płynącym z ust uczniów 

towarzyszyła miła atmosfera i wiele uśmiechu. W dalszej części spotkania uczniowie obejrzeli film pt. 

„Jesteś super!”, którego główna bohaterka w wianku stoi na jednej z warszawskich ulic  

i przechodzącym obok niej ludziom pokazuje karton z dużym napisem „Jesteś super!”. Dzięki niemu 

wszyscy mogli się przekonać, że nawet drobne gesty, takie jak szczery uśmiech, podanie dłoni, 

przytulenie czy ciepłe słowo, mogą odmienić innym nastrój i rozpędzić jesienne chmury.   

Na zakończenie spotkania uczniowie zdali się na los, aby potem zrobić coś miłego nie tylko dla bliskich. 

Wyzwanie polegało na zakręceniu kołem i wykonaniu wylosowanego zadania. 

Zatem pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie 

tylko nam, ale także osobom przebywającym w naszym towarzystwie. 

Bądźmy życzliwi na co dzień!!! 
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CZEŚĆ ! Za kilka dni Boże Narodzenie, więc przygotowałam quiz, w którym możecie spraw - 
dzić swoją wiedzę na temat świąt. Zachęcam do zabawy, ponieważ nie jest trudny, a można wygrać 

niezłe nagrody. 
DO DZIEŁA! (: 
 

 

sddsdsds Pola Świtała  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 BOŻONARODZENIOWY  QUIZ   

1. Którego  dnia obchodzona jest Wigilia w Polsce? 

Odp. 

2. Ile jest wigilijnych potraw ? 

Odp. 

3. Z którego państwa wywodzi się tradycja ubierania choinki? 

Odp. 

4. Wymień 3 popularne potrawy wigilijne pojawiające się  na polskich stołach. 

Odp. 

5. Z czym wiąże się tradycja zostawiania pustego miejsca przy stole? 

Odp. 

6. Wymień przynajmniej  jeden zagraniczny świąteczny posiłek.  

Odp. 

7. Wymień tytuły 3 polskich kolęd. 

Odp. 

8. Ile czasu trwa adwent? 

Odp. 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 
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GRUDZIEŃ 

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 


