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  Tym numerem Kuriera z Mokrą Głową kończymy naszą przygodę z Redakcją gazetki  

w roku szkolnym 2018/2019. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za to, że chętnie z nami 

współpracowali, a Uczniom - że czytali gazetkę i brali udział w naszych konkursach.  

Zwycięzcami z  poprzedniego numeru Kuriera z Mokrą Głową zostały dziewczęta z klasy 4f, 

Małgosia Chaustowska i Zosia Plichta. Żegnając się, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, 

wszystkim Pracownikom szkoły oraz Wam, Koleżanki i Koledzy, życzymy cudownych wakacji!  

 

  

 

Wydarzenia…    

Urier 

okrą łową 

  Numer 

 

 
 

 Maj - czerwiec 

        2019 

 

styczen 

Jasełka wystawione przez 

dzieci z Eucharystycznego 

Ruchu Młodych 

 

Koncert muzyczny pt. 

“Wiedeń, Strauss i walc...” 

 

Przedstawienie profilaktyczne 

Dopalaczom NIE! 

 

15.05.2019 

 

16.05.2019 

 

 

    

 

 

Koncert muzyczny  

 

21.05.2019 

 

31.05.21019 

 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds Irena Śledzińska 

Obchody Dnia Patrona 

 

 

Akcja WSPÓLNE 

CZYTANIE utworu 

Kornela 

Makuszyńskiego 
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Kto pyta? 

Wywiad z Panią Izabelą Statkiewicz 

Spis treści   

Dominka i Magda 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

 
15.05.2019 r. 

Wspólne czytanie!  

 
Wszyscy wiemy, jak czytanie jest 
ważne i potrzebne w życiu. Nasza  

szkoła zorganizowała bardzo fajną  
akcję. Uczniowie zebrali się na korytarzu szkolnym i czytali. 

Każda klasa miała za zadanie przygotować fragment utworu 
Kornela Makuszyńskiego ,,Awantury i wybryki małej małpki 

Fiki-Miki'', a później przeczytać go na głos. Niektórzy 
uczniowie dostawali specjalne kolorowe karteczki, na których 

były napisane cytaty dotyczące właśnie czytania. Młodsze 
dzieci miały na swoich głowach papierowe opaski z małpką. 

Nauczyciele robili zdjęcia i kręcili filmiki. Na koniec Pani 
Dyrektor bardzo serdecznie nam podziękowała. Ta akcja jest 

już organizowana po raz kolejny i mamy nadzieję, że 
 w przyszłym roku szkolnym również się odbędzie. 

  
 

16.05.2019 r. 
 

W czwartek na pierwszej i drugiej  

godzinie lekcyjnej odbył się ostatni 
w tym roku szkolnym koncert. 

Przewodnimi instrumentami były instrumenty dęte blaszane. 
Uczniowie usłyszeli dźwięki tuby, trąbki i puzonu. Pan 

prowadzący dokładnie wyjaśnił, czym różnią się 
przedstawione instrumenty i szczegółowo omówił ich 

budowę. To była bardzo ciekawa lekcja muzyki. 
 
 

 

  

 

 

 

1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Irena Śledzińska 

 4 
English Corner! 

Efektywna nauka języka obcego 

Oskar Weber 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 

Gabrysia i Kornelia   

Dzieci w sieci! 

Odśwież laptop! 

2-3 

Artur Weber 

 3 

 3 

 6 

 7 

 7-8 

Bądź bogaty w słowa, Nasze pasje 

Nauka i pasja 

 10 

Nauczyciele 

Marika Piechowicz 

sddsdsds 

 4 

Gabrysia Rzeszótko i Kornelia Kimsa  

 8-9 

A to ciekawe! 

Ciekawostki ze świata przyrody 

S jak Sukces 

Konkursy z udziałem naszych uczniów 

Marika Piechowicz  

 7 

Hanna T. Asia K. Bartosz 

M. M. M. M. M M. 

InfoSport, Świat zwierząt 

O sukcesach sportowców, O zwierzętach 

Dni, których jeszcze nie znamy 

Dzień Psa, Dzień Czekolady 

Julek K.. i Julia O. 

 11-12 
Samorząd Uczniowski, TikTokerzy,  

Rubryka Literacka, Rusz Głową! 

Donata Leszczyńska 

 Joanna, Irena, Amelia 

Przystanek książka 

„Nawiedzony dom” 

Joanna Kaczmarczyk 

Czas na muzykę! Bądź zdrów! 

Alan Walker, sorbet 

Hanna W. i Donata L. 

Dział mody, Wielka Niepodległa 

Moda, Bitwa pod Verdun 

 5 
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21.05.2019 

 

21 maja po raz kolejny odbyło się przedstawienie profilaktyczne w ramach konkursu organizowanego przez 

Urząd Miejski w Świebodzinie. Spektakl pt. „Dopalaczom NIE” został zaprezentowany przez uczniów kl. VIa 
i VId. Nasz 10 - osobowy zespół tworzyli: Katarzyna Wiśniewska, Martyna Peno, Barbara Taront, Alicja 

Rowińska, Diana Strożuk, Wiktoria Danielczuk, Paweł Jurczyk, Szymon Puk, Kacper Leszczyński oraz Tomasz 
Boruszewski. Przedstawienie było adresowane do uczniów klas szóstych.  Aktorzy ukazali współczesny 

problem młodego człowieka. Ponadto chcieli skłonić młodzież do refleksji na temat niebezpieczeństw 
wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy.  

Przedstawienie było oceniane przez czteroosobowe jury złożone z członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawicieli Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu 
Miejskiego. Komisja konkursowa zwróciła uwagę na profilaktyczny przekaz, przygotowanie wykonawców 

 i ogólne wrażenie. W nagrodę zespół teatralny uczestniczył w trzydniowej wycieczce do Karpacza.   
Gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczniom życzymy, by to spotkanie profilaktyczne stało się 

inspiracją do kierowania się w swoich wyborach odpowiedzialnością  
i asertywnością,  by z podniesioną głową mówić: „Dopalaczom NIE!”. 

 

15.05.2019 

 

 
Czy wiecie, że Nasi  #Koderzy odwiedzili KOSMOS? 
W kosmicznej misji udział wzięli laureaci  konkursu programistycznego z  
województwa lubuskiego, nie zabrakło też #Koderów z naszej szkoły:   
Artur Weber, Oskar Weber, Kuba Turzański. Konkurs został zorganizowany w marcu przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego pn. "Zaprogramuj Robota", "Robot w Kosmosie" natomiast warsztaty odbyły się 
15.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  - uczestnicy zostali 
podzieleni na 6 grup: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran. Dowódcami wyprawy byli: marszałek Elżbieta 
Anna Polak oraz generał Mirosław Hermaszewski - Pierwszy Polak w Kosmosie.    
Pierwszą misją było sprawdzenie wiedzy na temat wszechświata. Misja druga to  przygotowanie się do kosmicznej 
wyprawy, czyli zbudowanie rakiety. Kolejny etap warsztatów przewidywał zaprogramowanie zbudowanego 
obiektu oraz podróż na inną planetę. Zawodnicy podzieleni na grupy stanęli do rywalizacji „wyścigu na asteroidę”, 
wykorzystując przy tym umiejętności z zakresu programowania. Uczestnicy korzystali z wcześniej opracowanej 
mapy galaktyk, kodując i układając na macie elementy, a następnie ćwiczyli ruchy konstrukcji (wcześniej przez siebie 
wykonanych i zaprogramowanych). Jedną z finałowych aktywności był przejazd konstrukcji po macie na czas            
(w formie wspólnej rywalizacji). Wykorzystane zostały do tego tablety z aplikacjami do nauki programowania. 
Zakończeniem całego wydarzenia była misja trzecia – były to zawody „walki sumo” zbudowanych 
konstrukcji, pomiędzy uczestnikami warsztatów. Podczas zajęć młodzież miała możliwość nabyć umiejętności 
praktyczne z dziedziny podstaw programowania. Poszczególne drużyny wykonywały zadania ćwiczące logiczne 
myślenie i wprowadzające do nauki programowania. Cała wyprawa odbyła się w środowisku Lego Mindstorms 
EV3.    

 

Mgr  mgr Małgorzata Lepka 

Mgr  mgr Aneta Raczykowska 
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31.05.2019 

W piątek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Nie mieliśmy tradycyjnych lekcji,  

tylko różne gry i zabawy. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą przygotowywała  

plakat pokazujący, za co cenimy Kornela Makuszyńskiego. Następnie pisaliśmy  

dyktando. Odbył się również szkolny konkurs wiedzowy Omnibus, w którym brały  

udział 10 - osobowe drużyny rywalizujące w różnych kategoriach, takich jak:  

język polski, język angielski, matematyka, historia, przyroda, technika, sztuka i sport.  

W tym roku odbył się również kornelowski pokaz mody, w którym uczniowie, przebierani  za postacie            

z książek Makuszyńskiego, prezentowali się przed szeroką publicznością. Na szkolnym orliku miał miejsce 

wyścig rzędów na wesoło. Pogoda i doping uczniów dopisywały naszym zawodnikom. Od długiej przerwy 

na szkolnym korytarzu stało stoisko z babeczkami i ciastami własnej roboty. Były też lody, które chłodziły 

uczniom ten gorący dzień. Ostatnim punktem programu był finał Festiwalu Talentów oraz egzamin na 

kartę rowerową. Mimo że dzień minął szybko, to na pewno zostanie zapamiętany jako bardzo miły, 

spędzone na dobrej zabawie. 
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sddsdsds mgr Małgorzata Kowalczuk  

S jak Sukces!                 

  

  

 

 

 

Przedstawiciele naszej szkoły - laureaci konkursów profilaktycznych organizowanych przez Urząd Miejski 

 w Świebodzinie w ramach kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł  uczestniczyli  w dniach 27.05 -29.05.2019  
w wycieczce do Karpacza.  

W drodze młodzież odwiedziła Jelenią Górę. Dawniej miasto  słynące z produkcji szkła, hutnictwa  
 i tkactwa.  Uczniowie wysłuchali  historię  grodu obronnego na Górze Bolesława Krzywoustego.  

Spacerując  z przewodnikiem po Starym Rynku,  poznali   wiele  obiektów zabytkowych. Były nimi: gotycki 
Kościół Parafialny św. Erazma I Pankracego z XIV w., figura Jana Nepomucena , kościół garnizonowy św. 

Krzyża z XVIII w., wieża Bramy Zamkowej z XVI w., fontanna z posągiem Neptuna,  klasycystyczny  Ratusz  
z  20 metrowa  studnią, barokowe  i renesansowe kamieniczki, zachwycający,  jedyny na Śląsku, rynek 
posiadający podcieniową zabudowę zrekonstruowaną w latach 1958 -72 r.  

Wieczorem grupy z klas szóstych zaprezentowały profilaktyczne przedstawienia biorące udział 
 w konkursie.  Występ naszych uczniów jak i innych grup zachwycił oglądających. Mimo niesprzyjającej aury 
wtorek okazał się dniem udanym.   Młodzież poznała  historię osadnictwa, początki turystyki  
w Karkonoszach, opowieści o górnictwie, karkonoskiej przyrodzie i legendarnym Duchu Karkonoszy, 
oglądała skały  i minerały. Wysłuchała opowieści przewodnika o Karczmie Sądowej  i Lipie Sądowej z XVIII 
w. - miejsca dawnych sądów. Zwiedziła  800 - letnią  Świątynia Wang,  Muzeum Turystyki i Sportu,  Centrum 
informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego z wystawą  minerałów. W ostatnim dniu uczniowie 
poznali  Dziki  Wodospad, park przy zaporze  na Łomnicy, Rzeźby Ducha Gór i leśnych zwierząt, Skwer 

Śladów Zdobywców" odlane w brązie ślady polskich himalaistów, 12 - tonowy Kamień Everestu postawiony 
w 30. rocznicę polskiej wyprawy zimowej Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego na Mount Everest. 

W trakcie pobytu w Karpaczu oprócz nauki był  i czas na zabawę.  We wtorkowy wieczór grupa odwiedziła  
park wodny " Tropikana" w Hotelu "Gołębiewski. Czynny wypoczynek w obiekcie  sprawił   wielką  radość.  

Codziennie uczniowie uczestniczyli w  grach i zabawach integracyjnych. Odkryto liczne talenty 
wokalne i taneczne. Zawiązały się nowe przyjaźnie.  Pozostały dobre wspomnienia.  
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sddsdsds mgr Małgorzata Kowalczuk  

      Jak co roku w naszej szkole odbył się  Ogólnopolski  Konkurs  Ekologiczny Eko-Planeta. 4 marca 2019 r.  
uczniowie napisali test jednokrotnego wyboru, który składał się z 30 pytań zamkniętych i  1  pytania 

otwartego. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą  o ochronie i zagrożeniach środowiska.  
Dyplom i nagrodę książkową za bardzo dobry wynik  uzyskała Irena Śledzińska z klasy VI d.    

Wyróżnienia otrzymali: Lena Sobolewska, Weronika Krasowska i Szymon Piasny z klasy Vc.  
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania za udział w konkursie.  
 

31 maja w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło spotkanie Laureatów i wręczenie nagród  
w konkursie poetyckim Podróż do gwiazd, którego organizatorem od wielu lat  

jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jedenaścioro uczniów z naszej szkoły również 
zostało nagrodzonych. Oto oni: Marta Galas, Karolina Pietrzak, Matylda  

Wojewódka, Mateusz Redzik, Konrad Rychły, Paulina Mycek, Marika  
Piechowicz, Sara Puk, Paweł Antkowiak, Julia Osińska i Tomasz Boruszewski.  

Wymienieni uczniowie to podopieczni Pań Lidii Sierewicz, Małgorzaty Lepki oraz 
Izabeli Statkiewicz. Spotkanie było uroczyste, zanim dzieci odebrały nagrody,  
wysłuchały piosenki, prezentacji biografii Janusza Korczaka; odbyło się również  
wręczenie Orderów Uśmiechu opiekunom szkół specjalnych, a także wręczenie  
nagród w konkursie plastycznym Dbam o Piękno Mojego Domu – Ziemi. Wiersze, 
które szczególnie podobały się jury, zostały zaprezentowane przez ich autorów  
publiczności, wśród nich znalazły się również utwory naszych dzieci. 
      Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnym,  
już XXIV konkursie poetyckim Lubuskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
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sddsdsds mgr Małgorzata Lepka  

      Nudne przerwy? Nie u nas! 

15 maja nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu    w liczbie osób czytających na 
przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Organizatorem akcji była Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI – 

Cała Polska czyta dzieciom” oraz Lubuski Kurator Oświaty – Pani Ewa Rawa. Celem tego projektu czytelniczego 

była m.in. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego czy pokazanie 
uczniom, że czytanie jest ciekawe. Podczas trwania przerwy w naszej szkole czytało 598 osób. Byli to uczniowie 

klas I-VI oraz ich wychowawcy. Każda klasa zaprezentowała przygotowany wcześniej fragment utworu patrona 

naszej placówki – Kornela Makuszyńskiego pt. „Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki”. Uczniowie wykazali 
się dużą kreatywnością. Przygotowali hasła i plakaty promujące ten projekt. Zadbali nawet o rekwizyty i kostiumy. 

Wśród uczestników nie zabrakło małpek, murzynków, bocianów czy krokodyli. Całe wydarzenie zostało 

upamiętnione przez Panią Halinę Dembowską, która zrobiła zdjęcia oraz Pana Tomasza Mikołajczyka, który 

sfilmował całe to przedsięwzięcie (https://youtu.be/bkE7U_T5FM). Dziękuję serdecznie uczniom, nauczycielom  
i pracownikom szkoły za zorganizowanie i pomoc w przeprowadzeniu tej jakże słusznej akcji.  
 

sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  

KOLEJNY INFORMATYCZNY #SUKCES!  

Konkurs Technologiczne Dzieciaki "Mój kosmiczny 

autoportret" został zorganizowany przez Urząd 

Marszałkowski w Zielonej Górze. Wyłoniono w nim trzy 

laureatki, w tym dwie z NASZEJ SZKOŁY! Konkurs 

polegał na wykonaniu w programie graficznym nadruku 

na czarną koszulkę. Zadanie skierowane było do 

uczniów klas IV - V szkół podstawowych. Nagroda 

Główna: Gra Scottie Go! i koszulka z własnym 

nadrukiem. Laureatkami zostały dwie uczennice naszej 

szkoły: Natalia Fromont z kl. 5a i Maja Tomaszewska       

z kl. 4b. 

SUKCES W LUBUSKIM KONKURSIE GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH – X EDYCJA: „LOGO LUBUSKIEGO 

KONKURSU BRD” Miło jest mi poinformować, że 

uczennice Naszej Szkoły zostały laureatkami                      

w Lubuskim Konkursie Grafiki Komputerowej X edycja 

objętego przez KURATORIUM OŚWIATY W GORZOWIE 

WIELKOPOLSKIM, którego organizatorami było 

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom 

Harcerza”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego         

i Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci              

i Młodzieży w Zielonej Górze Laureatki SP6 Świebodzin 

to: - Maja Tomaszewska 4B - Katarzyna Czywczyńska 5A 

Do oceny nadesłano 117 prac uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych z województwa Lubuskiego. 

https://youtu.be/bkE7U_T5FM
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  sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Dziennikarskie żniwa - szkolna gazetka Kurier z Mokrą Głową wyróżniona! 

11 czerwca 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w XIV Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną 
Województwa Lubuskiego. 
Nasz Kurier z Mokrą Głową otrzymał wyróżnienie. Jury przy ocenie uczniowskich gazetek szczególną uwagę 
zwracało na pomysłowość i dociekliwość młodych redaktorów oraz na ich warsztat dziennikarski. 
Konkurs na Najlepszą Gazetkę Szkolną Województwa Lubuskiego zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie.  Jednym z fundatorów nagród był gorzowski Urząd 
Miasta. 
Na ten sukces cały rok pracowała cała redakcja Kuriera: 
Dominika Gnyszka, 
Joanna Kaczmarczyk, 

Kornelia Kimsa, 
Donata Leszczyńska, 

Bartosz Mikołajczyk, 
Magda Niklewicz, 

Julia Osińska, 
Marika Piechowicz, 
Gabriela Rzeszótko, 
Amelia Szafińska, 
Irena Śledzińska, 
Hanna Tatyga, 
Artur Weber, 
Oskar Weber, 
Hanna Wolańska, 
Joanna Kiławiec 
i opiekunowie:  
Pani mgr Izabela Statkiewicz 
Pani mgr Aneta Raczykowska. 
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A to ciekawe! 

                 

 

 

 

sddsdsds Marika Piechowicz 

 

Kto pyta? 

                 

Wywiad z Panią Izabelą Statkiewicz, nauczycielką języka polskiego                                                                                                                 

oraz opiekunem koła redakcyjnego, przeprowadziły Dominika Gnyszka 

i Magda Niklewicz. 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela języka polskiego? Co Panią  

do tego skłoniło? 

 - Kiedy sięgam myślą do mojego dzieciństwa, to pamiętam, że lubiłam bawić się w szkołę; miałam dziennik zrobiony z zeszytu 
i drewniany wskaźnik. Coś pchało mnie do tego zawodu już od wczesnych szkolnych lat. Jednak na to, że wybrałam język 

polski, duży wpływ miał mój nauczyciel i dyrektor szkoły, który zachęcił mnie do zostania polonistką.  

Czy wykonywanie tego zawodu sprawia Pani przyjemność i co Pani lubi w nim najbardziej?  

 - Mimo że pracuję z dziećmi już wiele lat, nadal lubię to robić i myślę, że tak już zostanie. Cieszę się, kiedy widzę w oczach 

uczniów zaskoczenie, ciekawość, zainteresowanie tym, co robimy na lekcji; kiedy chcą się rozwijać, poznawać nowe rzeczy; 

kiedy dojrzewają emocjonalnie, zaczynają pracować nad sobą i odnoszą sukcesy. 

Jak długo prowadzi Pani kółko redakcyjne?  

  - Koło redakcyjne prowadzę, od kiedy podjęłam pracę w Szóstce, a więc już 7 lat. Głównym celem zajęć jest redagowanie 
gazetki szkolnej, w czym od dwóch lat wspiera nas nauczyciel informatyki, Pani Aneta Raczykowska, dbając o szatę graficzną 

Kuriera z Mokrą Głową. 

Czy jest Pani zadowolona z sukcesów uczniów i dlaczego?  

- Oczywiście, że jestem zadowolona z sukcesów uczniów, zapewne jak każdy inny nauczyciel. Moi uczniowie uczestniczą            
w wielu konkursach polonistycznych, na różnych szczeblach, zdobywając nagrody, ale cieszą mnie również inne sukcesy, 
może mniej widoczne na zewnątrz, kiedy na przykład uczeń pokonuje swoje słabości, podejmuje pracę nad sobą, robi 

pierwszy krok w dobrą stronę… 

Jak zaczęła się Pani przygoda z książkami i jaką książkę najbardziej lubi Pani czytać i dlaczego?  

 - Och, to takie odległe czasy, ale pamiętam, że kiedy miałam 6 lat (w tym wieku poszłam do pierwszej klasy), już płynnie 

czytałam. Moja babcia zaprosiła sąsiadkę, żeby się pochwalić, była ze mnie naprawdę dumna. A potem zaczęły się wizyty        

w szkolnej bibliotece w Chociulach. Najwięcej czytałam w czasie wakacji. Moje zainteresowania czytelnicze zmieniały się             

z wiekiem. Dzisiaj chętnie czytam książki biograficzne. Myślę, że rodzina miała duży wpływ na to, że kocham czytać książki. 

Często widywałam rodziców z książką w ręku, szczególnie tatę, a moja babcia, mimo licznych obowiązków domowych, 

zawsze znajdowała czas na dobrą książkę. Ona również chciała zostać nauczycielką, ale czasy były trudne i jej marzenie się nie 

spełniło. Ja dzisiaj też czytam książki mojej wnuczce, mając nadzieję, że i ona pokocha czytanie tak jak ja.  

 

sddsdsds Magda Niklewicz i Dominika Gnyszka 

 

Rekiny nie zamykają oczu, dlatego nie można 

stwierdzić, czy śpią. 

 

 Największe zwierzę świata – płetwal błękitny ważący ok. 

190 ton pochłania dziennie 2 tony skorupiaka 

planktonowego. 

Ryby bojowniki potrzebują do życia powietrza, 

dlatego też podpływają do powierzchni i „łapią 

oddech”. 

FUGU to najbardziej toksyczna ryba, która w Japonii 

uznawana jest za rarytas, choć czasem bywa ostatnim 

posiłkiem w życiu.  
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Dzieci w sieci! 

 

Odśwież stary laptop – wgraj Chrome OS! 

Kontynuując mój „cykl” o różnych systemach operacyjnych,  

w tym numerze piszę o Chrome OS (czyt. Krołm oł-es). 

Zastanówcie się, do ilu rzeczy używacie przeglądarki na  

swoim komputerze. Wyszukiwanie informacji, przeglądanie  

mediów społecznościowych, czasami granie w gry...  

W dzisiejszych czasach strony i aplikacje internetowe mogą  

zastępować aplikacje, które instalujemy, np. Google Docs,  

który działa w przeglądarce, zamiast Worda. 

Firma Google stworzyła więc system, w którym wszystko  

„kręci się” wokół przeglądarki: Chrome OS. Oficjalnie sprzedawany na laptopach, zwanych Chromebookami, system 

ten nie wymaga tak dużo wiedzy jak Windows i szybko stał się popularny m.in.  w szkołach, gdzie głównymi 

zadaniami laptopów było sporządzanie notatek i znajdywanie informacji.  

Na szczęście nie musimy kupować nowego urządzenia, żeby wypróbować ten system, wystarczy ściągnąć z internetu 

CloudReady zmodyfikowaną wersję systemu przystosowaną do użycia na zwyczajnych pecetach i wgrać                           

na pendrivea, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie systemu. Po tym możemy wypróbować system bez instalacji 

albo wybrać opcję jego zainstalowania.  

Główną przewagą ChromeOSa nad Windowsem jest to, że nie straci on nagle wsparcia i że wymaga mniej mocy 

obliczeniowej niż jego najnowsze wersje, co sprawia, że jest to idealna opcja dla posiadaczy starszych komputerów 

ze starymi, niewspieranymi już systemami. Jedynym wyzwaniem dla niektórych mogłoby być przyzwyczajenie się do 

tego, że wszystko dzieje się w chmurze i komputer musi być przez większość czasu podłączony do Internetu.  

 

sddsdsds Artur Weber 

Bądź bogaty w słowa 

Dziś porcja przysłów na literę N.  

Najpierw obowiązek, potem przyjemność – najpierw trzeba wypełnić obowiązek, aby potem o nim nie 

zapomnieć. 

     - Gry zaczekają. Najpierw obowiązek, potem przyjemność – stanowczo powiedział tata i kazał dzieciom odrobić 

lekcje. 

Nauka, gdy smakuje, prędko się pojmuje – jeśli ktoś lubi się uczyć, szybko zdobywa wiedzę. 

     - To całkiem łatwe, proszę pana, możemy zrobić więcej takich zadań – stwierdzili uczniowie  

po lekcji matematyki. 

      - No właśnie, nauka, gdy smakuje, prędko się pojmuje – ucieszył się nauczyciel. 

Nie zaboli język od dobrego słowa – trzeba być uprzejmym. 

Dwie panny wróżka z domu wyprawiła i taką im radę na drogę mówiła: „Nie zaboli język od dobrego słowa, czy to 

prosta dziewczyna, czy dama światowa”. Wzięła jedna do serca tę mądrą przestrogę i z uśmiechem przebyła 

wyznaczoną drogę. Druga zaraz utknęła, bo słów dobrych skąpiła, i wokół domu bez sensu trzy lata chodziła.           

         I.S. (Słownik przysłów polskich) 

  

 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  
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Hej, to już ostatni przystanek w tym roku szkolnym i ostatnia propozycja  

książki, po którą możecie sięgnąć podczas wakacji. 

NAWIEDZONY DOM - JOANNA CHMIELEWSKA 

Jest to książka detektywistyczna, w której głównymi bohaterami są  

bliźniaki – Janeczka i Pawełek. Mają oni bardzo mądrego psa Chabra.  

Wszystko zaczyna się, kiedy pewnego dnia Państwo Chabrowiczowie  

dowiadują się, że Pan Chabrowicz otrzymał dom w spadku po krewnej.  

Przed przeprowadzką rodzina znajduje myśliwskiego psa stojącego przed ich drzwiami do mieszkania. Po 

długim czasie przekonywania rodziców Janeczka i Pawełek adoptują zwierzę, które pomaga im                       

w odkrywaniu nowych tajemnic. Pierwszym zmartwieniem rodzeństwa po przeprowadzce jest 

niesympatyczna sąsiadka, która ma swoje upiorne tajemnice. Dzieci również podejrzewają, że ktoś chodzi 

po strychu, który nie był otwierany przez długi czas…                     

 

sddsdsds Marika Piechowicz  

Nasze pasje 

                 

  

  

 

 

 

  Joanna Kaczmarczyk  

Przystanek książka 

                 

  

  

 

 

 

W tym roku szkolnym prezentowałam Wam pasje i zainteresowania Waszych kolegów i koleżanek,  

w ostatnim numerze tegorocznej gazetki szkolnej chcę zachęcić wszystkich  do poszukiwania własnych pasji, bo 

przecież każdy powinien je posiadać. Oczywiście musimy mieć kogoś, kto będzie nam dopingował, zagrzewał do 

walki i wierzył w nasz sukces, ale to w nas muszą być chęci do samorozwoju, stawiania sobie coraz to nowych 

wyzwań i podnoszenia poprzeczki. Warto poszukać w sobie takiego hobby, które da nam radość i poczucie 

niezmarnowanego czasu. Dla jednych pasją jest muzyka, dla innych sport lub komputery, jedni widzą w tym cel życia, 

inni tylko przyjemność, ale warto ją pielęgnować, by być szczęśliwym. 

W ostatnim numerze gazetki w tym roku szkolnym piszę o dniach, które na pewno miło się kojarzą, szczególnie 

dzieciom, i nie tylko dlatego, że to dni wakacyjne. 

1 lipca – DZIEŃ PSA - To nowe święto, ustanowione w 2007 roku. Głównym celem obchodów jest oddanie hołdu 

najlepszemu przyjacielowi człowieka. Niestety, bardzo często to właśnie człowiek stanowi dla psów największe 

zagrożenie, traktując je jako tymczasową maskotkę, a w skrajnych przypadkach nawet jak worek treningowy.        

W całym kraju działa wiele organizacji na rzecz psów, dla których każdy dzień w roku jest ciężką walką o lepszy 

los wszystkich kundelków. Pamiętajmy, abyśmy byli przyjaciółmi, a nie wrogami nie tylko psów, ale wszystkich 

zwierząt. 

7 lipca – DZIEŃ CZEKOLADY - Mało który wyrób ma taką moc i tak uzależnia jak czekolada. Jak na tak bogatą 

historię, może dziwić, że jej smakosze dopiero w 2009 roku wpadli na powołanie oficjalnego święta. Data 7 lipca 

odnosi się do wprowadzenia czekolady do Europy, choć znali ją już Majowie. Dzisiaj chyba żadnego łakomczucha 

nie trzeba zachęcać do świętowania.  

 

sddsdsds 

Dni, których nie znamy… 

                 

  

  

 

 

 

Donata Leszczyńska  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0zqO_57niAhUMlYsKHUBPAnAQjRx6BAgBEAU&url=http://lubimyczytac.pl/ksiazka/250014/nawiedzony-dom&psig=AOvVaw3Oci_6B6uq2Ey8VTCn7CQ-&ust=1558981149385565
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Czas na muzykę! 

                 

  

  

 

 

 

Witajcie kochani ! Z racji tego, iż zbliża się koniec roku, przygotowałam dla Was  

artykuł o wspaniałym, tryskającym energią  twórcy muzyki. A nazywa się  

on Alan Olav Walker, jednak fani znają go jako Alana Walkera.  

Jest on młodym DJ’em, który spełnił swoje marzenie już w wieku szesnastu lat. Kiedyś nawet myślał, że nie będzie 

potrzebował menegera! Mylił się. Już przed pierwszym koncertem musiał go poszukać.  Urodził się 24 sierpnia 1997 

roku. Planowałam napisać o nim na koniec roku szkolnego właśnie dlatego, że jestem jego wielką fanką. Ostatni 

koncert w Polsce odbył się w Poznaniu 18 sierpnia 2019 roku. Na swoim koncie posiada ponad 30 klipów muzycznych,     

a najpopularniejsze z nich to ,,Faded’’, ,,The Spectre”, ,,Alone”, ,,Ignite” i ,,I don’t wanna go”.  Znam młodych ludzi, 

którzy również uwielbiają Alana. Ci, którzy go nie znają, koniecznie muszą poznać, a szczególnie energiczni i 

poszukujący czegoś, dzięki czemu będą mogli urodzić się na nowo. Ja już Was żegnam i  mam nadzieję, że artykuł się 

spodoba. Życzę Wam miłych wakacji pełnych wspaniałych przygód. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!  

 

sddsdsds 

sddsdsds Donata Leszczyńska 

Bądź zdrów! 

 

Masz wesołą minkę, gdy zjesz witaminkę. 
Ponieważ zbliżają się wakacje, mam propozycję, jak ochłodzić sobie letni, upalny dzień sorbetem truskawkowym.☺ 

Będą nam potrzebne składniki takie jak: 

 500g truskawek 

 Pół szklanki cukru 

 Sok z 1 cytryny i 2 łyżki wody 

W małym rondelku umieść sok z cytryny, dwie łyżki  wody oraz cukier. Podgrzewaj syrop kilka minut do 
całkowitego rozpuszczenia się cukru. Odstaw.  
 
W tym czasie umyj truskawki i usuń szypułki. Truskawki umieść w garnku i zmiksuj na gładką masę. Możesz 
użyć blendera ręcznego lub zmiksować je w kielichu.   
 
Do masy truskawkowej wlej syrop z cukru. Całość zamieszaj i  przelej do  
pojemnika na lody, np. litrowego. Po 2  godzinach wyjmij pojemnik  i zamieszaj  
lody. Ja używam do tego ręcznego blendera.  Blenduj lody jeszcze 1-2 razy  
w godzinnych odstępach. Dzięki temu ich struktura będzie jednolita i będzie  
można je nakładać "na gałki". (Po każdym mieszaniu lody od razu  
odkładaj do zamrażalnika).  

Masa w dużym pojemniku z zamknięciem całkowicie zamrozi się po 6  
godzinach. 
W wersji lodów na patyku czy w foremkach wy starczą już tylko 2  godziny 

mrożenia. Smacznego i miłych radosnych wakacji.♥  

 

 

Hanna Wolańska  
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sddsdsds Hanna Tatyga, Joanna Kiławiec 

Co jest w modzie? 

                 

  

  

 

 

 

 
W ostatnim artykule napisałyśmy dla Was o modnych szortach na tegoroczne lato. 
  

Krótkie spodenki damskie to hit każdej letniej kolekcji. Żadna z nas nie wyobraża  
sobie wakacyjnej garderoby bez postrzępionych, jeansowych spodenek lub  
bermudów Spodenki te mogą być długości do kolan, do połowy uda lub zupełnie  
krótkie. W damskiej szafie znaleźć możemy również tzw. kuloty, czyli szerokie  
spódnico-spodnie, zazwyczaj długości do połowy łydki, choć zdarzają się też krótsze  
 i dłuższe modele. Popularne były w latach 90. W przypadku zakupu szortów bardzo 

 ważne jest ich dopasowanie do naszej sylwetki i okazji, na którą chcemy je założyć. 
 Warto pamiętać, że jest to odzież o charakterze sportowym, dlatego też zazwyczaj  
 bardzo krótkie szorty nie nadają się do pracy czy na inne wizytowe okazje. Dobrym 
 rozwiązaniem w takiej sytuacji będą rybaczki, czyli spodnie do połowy łydki, z lekko połyskliwego 
materiału, w kant. Kierując się wyborem długości szortów, warto trzymać się zasad podobnych jak 
w przypadku spódnic. Jeśli na co dzień nosimy rozszerzane spódniczki przed kolano,  

wybierzmy luźne bermudy. Od kilku sezonów prawdziwym hitem są jeansowe szorty z  
wysokim stanem, nawiązujące do kultowych modeli z lat 80. i 90. Koniecznie wybierzmy  
te z postrzępionymi nogawkami i dodatkowymi ozdobami, jak np. ćwieki lub kolorowe  
naszywki.  
Wakacyjny sezon przed nami, dlatego proponujemy też modne sukienki plażowe.  
Faworytkami są te w odcieni bieli. Pięknie współgrają z opalenizną, pasują do  
słomkowego koszyka czy biżuterii upolowanej na lokalnych bazarach vintage  

podczas wakacji. Najładniejsze modele to te z bufiastymi rękawami, ozdobione haftem. 
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W ostatnim w tym roku szkolnym numerze Kuriera z Mokrą Głową piszę o tym, czym 

była Bitwa Pod Verdun (czyt. Werdę) i jak przebiegała od maja  do czerwca.  

Bitwa pod Verdun - jedna z bitew I wojny światowej, toczona od 21 lutego do grudnia 1916 roku            

w okolicy miejscowości Verdun we Francji.  W zamierzeniu dowództwa niemieckiego walki te miały 

spowodować wykrwawienie się armii francuskiej; po serii ataków i kontrataków, w których obie 

strony poniosły ciężkie straty (Niemcy – 338 tysięcy żołnierzy, Francja – 348 tysięcy), Verdun 

pozostało w rękach Francuzów; walki te przeszły do historii jako „piekło Verdun”* lub „młyn 

verdeński”, ponieważ obie strony dziesiątkowały się wzajemnie, zaś niektóre z epizodów, np. 

obrona fortu de Vaux, stały się symbolem żołnierskiego męstwa. 

IV Faza Bitwy (maj - czerwiec) 

Po stronie francuskiej narastał  spór między Pétainem a Joffre'em, wynikający z niechęci obrońcy Verdun do działań 
ofensywnych, których z kolei domagał się wódz naczelny, oraz z dążenia Joffre'a  do skupienia rezerw na bliskiej 

ofensywie nad Sommą, czemu stał na przeszkodzie preferowany przez Pétaina system „kieratu”. Kontrowersje te 
doprowadziły do zmian kadrowych: Pétain stanął na czele Grupy Armii Centrum, a 2 Armię przejął gen.  Robert Nivelle. 
Nowy dowódca pod Verdun był nastawiony ofensywnie i zamierzał przejąć inicjatywę z wykorzystaniem innowacji 
taktycznych. 

Kolejny etap walk z maja i czerwca przybrał charakter boju na wyczerpanie. W dniach 4-7 maja Niemcy uderzyli na 
wzgórze 304. Jednocześnie pomiędzy 5 a 10 majem Francuzi posuwali się naprzód do Cailletre. 22 maja, po 11  - 
minutowym ataku, gen. Charles Mangin odbił na krótko fort Douamont (wcześniej, 8 maja, fort zniszczyła eksplozja, 
w której zginęło prawie 700 Niemców), jednak cała operacja zakończyła się już kolejnego dnia niepowodzeniem.              
W tym czasie na lewym brzegu Mozy trwały walki o wzgórze 304 i Morthomme. 22 maja oba przyczółki zostały 
zdobyte,  a 24 maja Niemcy zajęli Cumieres. Na innych odcinkach zostali jednak odparci. Zginęło wówczas 15 tys. 
żołnierzy. 

W drugiej połowie maja Nivelle podjął zapowiadaną ofensywę. Wkrótce Niemcy podjęli przeciwnatarcie i zdołali 
otoczyć fort de Vaux. Po trzech miesiącach walk zdobyli go 7 czerwca. Załoga fortu pod dowództwem majora Ray nala 
skapitulowała dopiero po wyczerpaniu zapasów i braku szans na odsiecz. Książę Wilhelm osobiście wyraził swoje 
uznanie bohaterskiemu dowódcy fortyfikacji Vaux.  

W dniach 8-24 czerwca trwało niemieckie natarcie w kierunku Souville. Krwawe walki rozstrzyg nęły się na korzyść 
Niemców dopiero po 16 dniach. Po drodze siły niemieckie zabezpieczyły Thiaumont, Fleury i tereny wokół fortu 
Souville. 25 czerwca Francuzi rozpoczęli kontratak i 30, po pięciu dniach walk, odbili Thiaumont.  

Działania niemieckie straciły impet tym bardziej, że pogarszała się ogólna sytuacja państw centralnych. Na wschodzie 
trwała od czerwca ofensywa Brusiłowa, grożąc załamaniem Austro-Węgier, a na zachodzie Brytyjczycy i Francuzi 
rozpoczęli 1. lipca ofensywę nad Sommą. Dla niemieckiego dowództwa naczelnego konieczne stało się przerzucanie 
coraz większych sił na zagrożone odcinki. Mimo to jeszcze w czerwcu Kronprinz nakazał zaatakować Fort Souville, 

jednak bez powodzenia. Niemcy dotarli do fortu i mogli dostrzec stamtąd miasto Verdun, ale F rancuzi szybko ich 
wyparli. Uporczywe walki toczyły się potem o miasta Thiaumont i Fleury, które wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk.  

*W grze na konsolę PlayStation4 „Battlefield 1”, można „przeżyć” tę bitwę. Nazywa się tam „Kowadło 

Diabła”. 

  

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk 

Wielka Niepodległa 
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sddsdsds Julian Krzeszowski 

Infosport 

Polscy sportowcy są chwaleni za ogromny hart ducha, samodyscyplinę i niezwykłą 
motywację. Dzięki tym cechom sięgają po największe wyróżnienia na świecie, pokazując 
młodzieży, że sport może być sposobem na życie. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami 
wielu spektakularnych sukcesów naszych reprezentantów – przypomnijmy sobie kilka z nich! 
 
Narciarstwo i skoki narciarskie  

Nasz rodak, Andrzej Bargiel, jest narciarzem wysokogórskim (skialpinistą), który jako 
pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu K2. Warto wiedzieć, iż K2 to drugi co 

do wysokości szczyt Ziemi (8611 m n.p.m), znajdujący się na granicy Chin i Pakistanu. 
Natomiast polscy skoczkowie, dzięki doskonałym występom na przestrzeni całego 

sezonu, zapewnili sobie tryumf w klasyfikacji końcowej Pucharu Narodów. Jeszcze lepsze 
wrażenie robi jednak klasyfikacja generalna Pucharu Świata na koniec sezonu. Po raz pierwszy  
w historii w pierwszej piątce jest aż trzech Polaków! Miejsce 3. zajął Kamil Stoch, miejsce 4. 
Piotr Żyła, a miejsce 5. Dawid Kubacki, dodatkowo Dawid Kubacki został mistrzem świata, a 
Kamil Stoch wicemistrzem po zawodach na skoczni normalnej w austriackim Seefeld.  
 
Siatkówka 

Polacy po raz pierwszy w historii obronili tytuł siatkarskich mistrzów świata, 
zwyciężając ponownie w mistrzostwach świata – odnieśli 9 zwycięstw i tylko 3 przegrane. 
Ostatni wygrany mecz z Brazylią pokazał najwyższą klasę i umiejętności sportowców,             
a Polak – Bartosz Kurek uzyskał tytuł najlepszego siatkarza całych mistrzostw. Jesteśmy 
bardzo dumni z naszej drużyny i mamy nadzieję, że ta szczęśliwa passa będzie trwać, a nasi 
siatkarze zwyciężą również w 2022 r. podczas kolejnych mistrzostw świata. 
 
Tenis 

17-letnia Iga Świątek wzięła szturmem Wimbledon, wygrywając legendarny turniej      
w kategorii juniorek. Polka odniosła również sukces na kortach Rolanda Garrosa, triumfując       

w grze podwójnej juniorskiego French Open. Wielu ekspertów wróży młodej tenisistce karierę 
na miarę Agnieszki Radwańskiej, która w 2018 roku postanowiła odłożyć rakietę.  

 
W naszym mieście również działają kluby sportowe, osiągające doskonałe wyniki.  

Judo 
W Klubie Sportowym „Herosi” w sekcji judo, honorowych sztuk walki uczą się nawet 

przedszkolaki. W czasie turnieju klub wystawił 12 zawodników i każdy z nich stanął na podium, 
zdobywając dla klubu 5 złotych medali, 6 medali srebrnych i 1 brązowy medal. Warto dodać, że 
ten sport cieszy się dużą popularnością wśród dziewcząt, które od Rady Miejskiej Świebodzina 
otrzymały listy gratulacyjne – Maja Tomaszewska i Klaudia Mierzwińska - za zdobycie złotych 
medali na VIII Ogólnopolskim Turnieju Judo Dzieci i Młodzików. 
 
Piłka ręczna 

Drużyna młodzików z TS ZEW I Świebodzin również nie próżnuje. Przypomnijmy, że 
drużyna rozegrała 16 kolejek ligowych, odnotowując 16 zwycięstw. Brawo!  

Pomimo iż na szczeblu centralnym chłopcy zakończyli swoją przygodę z rywalizacją                   
o Puchar Polski, to znajdują się w szesnastce najlepszych drużyn w Polsce. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_najwy%C5%BCszych_szczyt%C3%B3w_Ziemi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_najwy%C5%BCszych_szczyt%C3%B3w_Ziemi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
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sddsdsds Julia Osińska 

Cześć! W ostatnim artykule postanowiłam napisać  kilka słów o traktowaniu zwierząt. 
Myślę, że to będzie dobre podsumowanie mojej przygody z gazetką szkolną w tym 
roku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. 
 
Jak zapewne wiecie, zwierzęta są większe oraz mniejsze. Najczęściej te większe 
potrafią sobie radzić. Z kolei te mniejsze wymagają szczególnej opieki. Zwierzęta, 
brzydsze czy ładniejsze, większe czy mniejsze, dzikie czy domowe, swoje czy nie swoje 
trzeba szanować. Nie wolno robić im krzywdy. Zwierzęta też czują i w jakimś stopniu 
myślą. Powinniśmy otoczyć je opieką, a nie męczyć. Czy chcielibyście, aby ktoś wami na 
przykład rzucał? Żeby ktoś was bił?  Niektóre zwierzaki tak mają. Kiedy chcemy 
przygarnąć jakieś zwierzątko, musimy wziąć pod uwagę to, czy mamy dla niego 
odpowiednie warunki, to bardzo odpowiedzialna decyzja. Traktujmy zwierzęta 
przyzwoicie! One potrafią się odwdzięczyć. 
 

Nie można zapominać, iż za sukcesami drużyny stoi trener, a tę drużynę trenuje nauczyciel wychowania 
fizycznego z naszej szkoły – Pan Igor Mrozowicz, który zgodził się udzielić naszej gazetce wywiadu na temat 

działalności sportowej w naszej szkole. 
 

 Jakie drużyny sportowe funkcjonują w naszej szkole?  

 Jako takich drużyn sportowych w SP6 nie ma. Nasza szkoła posiada wachlarz zajęć  
dodatkowych, różnych form SKS-ów, na które uczęszczają dzieci klas 4-6. Odbywają się  
zajęcia z piłki ręcznej, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt, oraz z lekkoatletyki dla  
chłopców. 

 A jak często odbywają się treningi? 

 Zajęcia typu SKS w naszej szkole odbywają się 2-3 razy w tygodniu w zależności od zajęć  
sportowych, na które uczęszczają dzieci i które prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.  

 A są jakieś osiągnięcia w dziedzinie sportu? 
 Oczywiście, uczniowie, którzy uczęszczają na SKS-y, trenują również w klubach sportowych na terenie 

Świebodzina i okolic, z którymi współpracuje nasza szkoła. I nierzadko te dzieci mają liczne sukcesy: indywidualne, 
drużynowe a także zespołowe. 

 A jaki jest Pana przepis na zbudowanie dobrej drużyny? 

 Dobra drużyna przede wszystkim musi tworzyć zgraną rodzinę – musimy się sobą interesować zarówno na boisku, 
jak i poza boiskiem. Można mieć najlepszych zawodników na świecie, ale jeśli się nie będzie miało zgranej drużyny, 
to sukcesów się nie osiągnie. Musimy być jednością, musimy się sobą interesować nawzajem i tworzyć zgrany 
zespół. 

 Co chciałby Pan powiedzieć uczniom naszej szkoły? 

 Uczniom naszej szkoły chciałbym powiedzieć tylko tyle, żeby pracowali w ciszy, a największy hałas zrobią efekt y ich 
pracy. 

 Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

 Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich uczniów naszej szkoły.  
 

 

 
Świat zwierząt 



www.psp6swiebodzin.com.pl                                                           „Kurier z Mokrą Głową” nr 6  |  06/2019                  17 |  S t r o n a  

 

 

 

  

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk 

Samorząd Uczniowski działa… 

                 

  

  

 

 

 

12 maja 2019 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, do którego w tym roku kandydowało 

wielu uczniów oraz uczennic (około 30!). I wszystko jasne! 

Po przeliczeniu głosów wiemy, kto trafił do Samorządu i jaką będzie pełnił funkcję  w przyszłym roku 

szkolnym, a mianowicie: Szymon Puk z klasy 6d został przewodniczącym, a Marek Martyn z klasy 5e - 

wiceprzewodniczącym. Pozostali członkowie SU to: Gabriela Rzeszótko, Tomasz Boruszewski, Agnieszka 

Malinowska, Hanna Bartos, Jan Trzpil, Natalia Wejchan, Marcel Kapała, Jennifer Kosek, Daniel Silwończyk, 

Weronika Radkiewicz i Joanna Rusinowska.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia w aktywnej pracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej naszej 

szkoły. 

 

sddsdsds Joanna Kaczmarczyk 

TIKTOKERZY 

                 

  

  

 

 

 

Hej, witam Was w kolejnym artykule o tiktokerach. 

@pysia67- Martyna Zbirańska 

Martyna ma 1,1m obserwujących i 102,2m serduszek. Posiada ona kanał na YouTubie,  

na którym nazywa się ,,Martyna Zbirańska”. Dziewczyna ma również Instagrama,  

na którym nazywa się ,,martyna.pysia”.    

-------------------------------- @turoowicz - Maja Turowicz 

-------------------------------- Maja na TikToku ma 194 fanów i 5398 serduszek. Dziewczyna bardzo lubi tańczyć ,          

i ------------------------------- rysować, ponieważ sprawia jej to przyjemność. Ma 11 lat. Nastolatka nie lubi 

nudzsiedzieć --------------  nudzić się w domu, ponieważ w wolnym czasie uwielbia odkrywać swoje nowe pasje. 

Maja jest -----------pasje.  Jest bardzo optymistyczną osobą.  
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Z pamiętnika niebieskiej kredki 

środa 19. 06. 2019 r. 

       Dzisiaj miało się odbyć pierwsze w życiu 

Dorotki zakończenie roku szkolnego. Dzień 

ten zapowiadał się idealnie. Od rana 

wszystko szło jak w zegarku. Dziewczynka 

wstała wcześniej niż zwykle, zjadła śniadanie, 

ubrała się w bielusieńką bluzeczkę oraz 

granatową spódniczkę, zabrała również 

swoją torebkę (w tym również i mnie) i już 

była gotowa do wyjścia. Na boisku szkolnym, 

gdzie miała się odbyć ceremonia wręczenia 

świadectw z wyróżnieniem, zjawiła się 15 

minut przed czasem. Wtedy ktoś ją zawołał. 

Nie widziałam kto, bo z jej torebeczki nie 

miałam najlepszego widoku na to, co się 

dzieje. Jedyne czego byłam pewna, to tego, 

że był to nauczyciel. Poprosił Dorotkę, aby 

przyniosła mu książkę z sekretariatu, 

ponieważ zabrakło dla jednego dziecka. 

Dziewczynka ucieszyła się  z powierzonego 

jej zadania i czym prędzej udałyśmy się            

w stronę sekretariatu szkoły. Gdy tylko 

Dorotka otworzyła drzwi, zobaczyłam 

ogromną kolejkę ledwo co mieszczącą się       

w pomieszczeniu. Gdy wreszcie, po długim 

czekaniu, dziewczynka powiedziała pani, po 

co tu przyszła, ona odpowiedziała, że 

niestety nie ma w sekretariacie żadnej książki 

i poleciła sprawdzić w pokoju nauczycielskim, 

ponieważ jakiś nauczyciel mógł ją tam 

przypadkowo zostawić. Lekko się 

zdenerwowałam, ponieważ tyle stania 

poszło na marne, a już powoli dochodziła 

ósma i miał zacząć się apel. Dorotka pewnie 

przez to tak szybko wybiegła z sekretariatu, 

że ja prawie wypadłam z jej torby. 

Energicznie zapukała do drzwi, a po chwili 

otworzył jej nauczyciel matematyki.  

 

Spytała o poszukiwaną książkę, ale on 

odpowiedział, że żadnej nie widział i polecił 

się jej spieszyć, ponieważ już zaczynał się 

apel. Znów razem ze mną pobiegła do 

sekretariatu. Opowiedziała wszystko pani,      

a ona wpadła na pomysł sprawdzenia, czy ta 

książka została w ogóle zakupiona. Okazało 

się, że nie. Pani z sekretariatu też zaczynała 

się martwić, ponieważ nie było skąd wziąć 

książki. Wtedy Dorotka wpadła na pomysł, 

aby wziąć jakąś ze szkolnej biblioteki. Akurat 

przed kilkoma dniami przyszły nowiutkie 

książki. Pani uznała to za świetny pomysł i po 

chwili dziewczynka, już lekko zdyszana, 

wbiegła do biblioteki. Opowiedziała 

bibliotekarce całą historię, a ona się 

uśmiechnęła i dała Dorotce piękne, 

ilustrowane wydanie „Ani z Zielonego 

Wzgórza”. Szybko zbiegła po schodach             

i wybiegła na boisko. Była już mocno 

spóźniona. Gdy oddała nauczycielowi 

książkę, akurat wyczytano dziewczynkę, dla 

której właśnie jej zabrakło. Byłam dumna        

z mojej właścicielki, że tak dobrze udało się 

jej załatwić tę honorową sprawę. Dorotka 

podeszła do swojej klasy i opowiedziała 

wszystkim o tej fascynującej przygodzie. 

Potem otrzymała wymarzone świadectwo       

z czerwonym paskiem, a już w klasie 

rozmawiano na temat bezpiecznych wakacji, 

dzieci żegnały się ze sobą, a ja myślałam                

o tym, co przydarzy mi się w kolejnym roku 

szkolnym. 

 

 

 

 

sddsdsds Irena Śledzińska  

RUBRYKA LITERACKA 
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sddsdsds Amelia Szafińska 

Rusz głową! 
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styczen 

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    

 

Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
psp6swiebodzin.com.pl 


