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   Oddajemy w ręce naszych Czytelników kolejny już numer Kuriera z Mokrą Głową.                   

W listopadowym numerze sporo miejsca poświęciliśmy wydarzeniom związanym z 100. rocznicą 

odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale nie brakuje również innych ciekawych artykułów               

i zdjęć, na których możecie odszukać również siebie. Dziękujemy Nauczycielom za pomoc                     

i życzliwość podczas pozyskiwania materiałów do naszej gazetki. 

 

  

 

Apel z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej.  

Urier 

okrą łową 

Wstępniak od Redakcji…   

Wydarzenia…    

  
9.11.2018 13.11.2018 

sddsdsds Irena Śledzińska 

  Numer 

 

 
 

    listopad 

        2018 

 

styczen 

17.10.2018 8.11.2018 

 

Uroczysty apel z okazji 

Święta Niepodległości 

 

Dzień dla Niepodległej – 

wspólne śpiewanie hymnu na 

placu ratuszowym o 11.11 

 

Koncert muzyczny pt. 

Pojedziemy na łów – muzyka 

szlacheckiego dworu 

Koncerty muzyczne dla 

uczniów całej szkoły: 

Piękna jest polska muzyka i 

Kto Ty jesteś? – Polak mały 
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Spis treści   

1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Irena Śledzińska 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

 

15. 10. 2018 r. 

W poniedziałek w naszej szkole, w oddziale 

przedszkolnym, odbył się Dzień Marchewki. Pod okiem Pani 

Jolanty Błażków dzieci bawiły się i jadły zdrowe i pyszne 

marchewki. Poza tym uczestniczyły w prelekcji na temat roli 

drugiego śniadania, którą przeprowadziły przedstawicielki 

SANEPIDU Panie Arleta Miśkiewicz i Dorota Kimsa.  

 

 

 

 

 

 

16.10.2018 

Uczniowie klas 6c i 6e wraz z wychowawcami i Panią 

Weroniką Gałek-Flasińską zorganizowali apel z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, który odbył się na 2 i 3 godzinie lekcyjnej 

w auli naszej szkoły. Po koncercie życzeń przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego ogłosili wyniki plebiscytu, 

wcześniej przeprowadzonego wśród uczniów, i wręczyli 

wybranym nauczycielom wyróżnienia w różnych kategoriach, 

np. najzabawniejszy nauczyciel, najładniej ubrany czy 

najsprawiedliwszy nauczyciel. 

sddsdsds Gabrysia Rzeszótko i Kornelia Kimsa  

2-5 

Kto pyta? 

Wywiad z mgr Michałem Dalidowiczem 

Dominka i Magda 

Oskar Weber 

Gabrysia i Kornelia   

 8 
Wielka Niepodległa 

O Józefie Piłsudskim 

6-7 

 7 

Bartosz i Michał 

A to ciekawe! 

Ciekawostki o rafie koralowej 

Marika Piechowicz 

 7 English Corner! 

O Zero Conditional i First Conditional 

 9 Dzieci w sieci, Bądź bogaty w słowa 

Kim jest haker? 

Artur, mgr Izabela Statkiewicz 

 10 Nasze pasje, Przystanek książka, Dni 

których nie znamy… 

 
Marika, Joanna, Donata 

 11 Bądź zdrów, Czas na muzykę 

Krem warzywny, Anna Sandra Rusowicz 

Donata, Hanna W. 

 12 Co jest w modzie, Samorząd Uczniowski, 

TikTokerzy 

Hanna T, Bartosz, Joanna 

13 Rubryka literacka 

Z pamiętnika niebieskiej kredki 

Irena Śledzińska 

 15 

 14 
W świecie zwierząt 

O kotach 

Julia Osińska 

Rusz głową! 

Ciekawe łamigłówki 

Amelia Szafińska 
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6.11.2018 

 
          6 listopada 2018 roku klasa Va wraz z wychowawcą, panem Michałem 
Dalidowiczem, uczestniczyła w warsztatach kulinarnych zorganizowanych 
w Powiatowym Zespole Szkół. Klasa została zaproszona do udziału w zajęciach 
przez panią Annę Czywczyńską. Uczniowie mieli możliwość poznać tajniki kuchennych  
rewolucji, począwszy od samodzielnego przygotowania muffinek po upieczenie własnej pizzy. 
          Zaraz po przybyciu na miejsce został przedstawiony zespół  
pomocników prowadzącej warsztaty, a także plan działań na cały  
dzień. Całość uczniów wzięła udział we wspólnym przygotowaniu  
ciasta na muffinki. Podczas gdy te spokojnie piekły się w piekarniku,  
uczniowie podzieleni zostali na czteroosobowe grupy i przygotowywali 
ciasto na pizzę. Ileż było zabawy z mąką, drożdżami i przyprawami.  
Punktem kulminacyjnym przygotowań była dekoracja pizzy. Z racji  
zbliżającego się bardzo ważnego dla nas święta – setnej rocznicy  
odzyskania niepodległości, pizze zostały przyozdobione w barwach  
narodowych, biało-czerwonych. 
          Gdy dania spoczywały w piecach, uczniowie przyozdabiali swoje  
muffinki. Każdy miał pole do popisu. Tutaj również zadbaliśmy o akcent  
biało-czerwony. Po krótkiej przerwie i spałaszowaniu własnoręcznie  
przygotowanych smakołyków, uczniowie udali się wraz z panią  
Czywczyńską na wycieczkę po warsztatach. Odwiedzili m.in. pracownię  
techniczną, pracownię stolarską, warsztaty krawieckie oraz tokarskie. 
 
Po powrocie czekała na uczniów przygotowana przez nich pizza. Pychota!  

 

 

sddsdsds mgr Michał Dalidowicz  
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8.11.2018 r.  
 
 W czwartek na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się apel z okazji Święta Niepodległości 
przygotowany przez klasy 5a i 5e wraz z wychowawcami i panią Weroniką Gałek-Flasińską. Wspólnie 
śpiewaliśmy hymn, słuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych. W wyobraźni przemierzaliśmy drogę Polski do 
wolności, a wszystko to dzięki naszym koleżankom i kolegom. Występ zakończyło przemówienie Pani Dyrektor 
nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty nastrój tego dnia podkreślały 
galowe stroje uczniów i biało-czerwone kotyliony. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11.2018 r.  

 W piątek po trzeciej lekcji klasy 4-6 udały się na plac ratuszowy, gdzie wspólnie z innymi uczniami 
wszystkich szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych, ale i przedszkolakami 
dokładnie o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn Polski. Pod ratuszem zaroiło się od biało-
czerwonych barw. Były flagi, kwiaty i balony, które najmłodsi uczestnicy wypuścili w niebo, aby i ono w tym 
DNIU DLA NIEPODLEGŁEJ było biało-czerwone.  
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  W ramach projektu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klasy Va 

przygotowali słodkie poczęstunki dla swoich młodszych kolegów z klas 1-3. Kilka dni wcześniej (6 listopada) klasa 

uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych, gdzie 

uczniowie nabyli umiejętności pieczenia muffinek a także pizzy. Jedną z tych umiejętności wykorzystali do 

przygotowania projektu na 11 listopada. Do każdej z klas 1-3 udała się reprezentacja wraz ze słodkim poczęstunkiem. 

Młodsi koledzy musieli wykazać się nie lada wiedzą i umiejętnościami, bowiem aby otrzymać muffinkę lub 

ciasteczko udekorowane w barwy biało-czerwone, musieli odpowiedzieć na kilka pytań i zaśpiewać hymn Polski. 

Krzewienie patriotyzmu i pamięć o Polsce winny być priorytetami już od najmłodszych lat. Niniejszy projekt 

pokazuje, że przyjemne łatwo połączyć z pożytecznym.              

 

 

 

sddsdsds mgr Michał Dalidowicz  

Projekt z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 
 

 

Również nasze przedszkolaki z oddziału 0b ze swoja Panią w pięknych biało-czerwonych strojach 

zaśpiewały nasz hymn narodowy. Poza tym rozdawały upieczone wcześniej biało-czerwone ciasteczka. Pani 
Jolanta Błażków przygotowała również kotyliony dla klas 0-3, a dzieci wraz z rodzicami wykonały 15 flag 
(każda inna techniką), które to podwieszone u sufitu zdobią hol naszej szkoły. 
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Kto pyta? 

                 

Na wywiad z Panem Michałem Dalidowiczem –  

nauczycielem języka angielskiego i historii zapraszają  

Dominika i Magda. 

Co sądzi Pan o zawodzie nauczyciela? 

Przede wszystkim nauczycielem trzeba być z serca i zamiłowania. Nie jest to łatwy zawód. Z całą pewnością 

należy do najtrudniejszych i najmniej wdzięcznych zawodów istniejących w obecnym świecie. Ale jednocześnie jest to 

zawód dający ogrom radości i poczucia wartości każdemu, kto wykonuje go z pasją.  

Dlaczego spośród tylu przedmiotów wybrał Pan właśnie j. angielski i historię? 

Język angielski był moim drugim językiem od wczesnej młodości. Wiele lat temu, mając wypadek w Austrii, nie 

potrafiłem się porozumieć ani z lekarzami, ani z nikim innym. Po powrocie do kraju padła decyzja: uczę się języka! 

Angielskiego! Na przekór językowi niemieckiemu, który wówczas miałem w szkole. Zawsze dwa języki to nie jeden. A 

historia? Bo od najmłodszych lat pasjonowała mnie historia. Zwłaszcza ta lokalna, regionalna. Dziś wiem, że zawsze 

warto porozmawiać ze starszymi, czy to dziadkami, wujostwem, czy po prostu ze starszymi ludźmi. Wiele z nich ma 

do opowiedzenia naprawdę fascynujące historie. I tak z zainteresowania i pasji pojawiła się myśl o studiach. 

Którą z postaci historycznych lubi Pan najbardziej i dlaczego? 

To jest bardzo trudne pytanie. Po latach studiów oraz pracy naukowej nie będę w stanie wykreślić jednej 

konkretnej postaci. Chociaż na studiach pisałem pracę o Kanucie Wielkim, duńskim królu Anglii i Norwegii. Tak 

właśnie, Duńczyk zasiadał na tamtejszych tronach. Wśród jego angielskiej świty był Eadric Streona, można by rzec 

arcyzdrajca. Wydaje mi się, że to była jedna z ciekawszych postaci, których biografię poznałem. A dlaczego tak 

negatywną i brzydką postać wybieram? By pamiętać o tym, że takie zachowanie jak jego rodzi tylko zło. A jak mówią: 

historia magistra vitae est, warto więc pamiętać o czyichś błędach, by ich nie popełnić. 

Jakie działania w związku ze 100-leciem niepodległości są podejmowane w naszej szkole? 

Przede wszystkim tegoroczne obchody dnia niepodległości są bardzo ważne i powinniśmy wszyscy podejść 

do tego święta z radością, ale także z pokorą i powagą. W kwestii działań podejmowanych w naszej szkole: z całą 

pewnością odbędzie się apel, który upamiętni nie tylko samo odzyskanie niepodległości, ale także próby jej 

odzyskania, których na przestrzeni tych 123 lat było kilka. Ponadto wiele klas przygotowuje projekty związane                 

z obchodami Święta Niepodległości. Wiem o konkursach, posterach, plakatach czy portretach, które uczniowie 

przygotowują. W październiku odbył się konkurs poświęcony tej rocznicy, zorganizowany przez kuratorium lubuskie. 

Kilkoro naszych uczniów brało udział nawet w etapie rejonowym tego konkursu. Wydaje mi się, że najistotniejszym 

elementem samych obchodów będzie odśpiewanie czterech zwrotek hymnu o godzinie 11.11 dnia 9 listopada. Nie 

zapominajmy jednak o tej rocznicy przez cały rok. I cały rok świętujmy, cieszmy się z naszej wolności. 

Jaki jest Pana ulubiony film historyczny i o czym opowiada? 

Pytanie, którego się spodziewałem. (śmiech) Rzeczywiście jest kilka filmów historycznych, które ewidentnie 

przypadły mi gustu. Jestem bardzo mocno zafascynowany okresem nowożytności, tj. epoką na przestrzeni od XV do 

XVIII wieku, a najbliżej mi do wieku XVII i potęgi Rzeczpospolitej. Z tym okresem wiąże się trylogia Henryka 

Sienkiewicza. I choć nigdy nie powiem, że film jest lepszy od książki, żaden, to jednak często wracam do 

poszczególnych części: Potopu, Ogniem i Mieczem czy Pana Wołodyjowskiego. Stroje, klimat XVII-wiecznych wojen, 

piękno mowy ojczystej oraz walka na szable są ozdobą tych filmów. Ale najpierw przeczytajcie książki. Naprawdę! 

(śmiech) 

sddsdsds Magda Niklewicz i Dominika Gnyszka 
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Ptaki wyczuwają zbliżające się tornado. 
 

 

Kichnięcie "podróżuje"                         

z prędkością 44 
𝒎

𝒔
. 

 
 

 

Jedno mrugnięcie okiem trwa około 
𝟏

𝟑
  𝐬𝐞𝐤𝐮𝐧𝐝𝐲. 

 
 

 

Człowiek średnio zjada 60 kg pieczywa rocznie.  

 

 

A to ciekawe! 

                 

 

 

 

 

sddsdsds Marika Piechowicz 

 

English Corner! 

                 

  

  

 

 

 

Czy ma Pan inne pasje oprócz historii i j. angielskiego? 

Naturalnie. Kimże byłby człowiek renesansu, gdyby nie miał wielu pasji? A tak na poważnie, historia to nie tylko same 

książki i kurz z archiwów. To także rekonstrukcja historyczna, o czym niektórzy z was mogli się już przekonać. Należę 

do bractwa rycerskiego i odtwarzam dwie postacie: XVII-wiecznego kozaka zaporoskiego oraz XV-wiecznego 

puszkarza z chorągwi śląskiej Konrada VII Białego. (Puszkarz – strzelec broni czarnoprochowej). Jest to o tyle 

pasjonujące, że odtwarzamy nie tylko bitwy, ale i całe życie obozowe od ubioru, jedzenia, zasad panujących w obu 

epokach po muzykę i pieśni. Myślę, że to największa pasja, poza tym, co robię na co dzień. No tak, jest jeszcze 

muzyka. Gram na kilku instrumentach. Ale o tym przy okazji.  

 

 

 

Hello! 

W tym numerze zacznę pisać o okresach warunkowych – conditionals. Istnieją cztery: zero, one, two i three. W tym 

numerze skupimy się na zero i one. 

Zero Conditional używamy, mówiąc o faktach. 

- Don’t eat too much! If you eat too much, you will get sick. 

- Nie jedz tak dużo! Jeżeli zjesz tak dużo, będzie ci niedobrze. 

Skupmy się na budowie: 

If you eat too much (present simple), you will get sick (present simple). 

First Conditional używamy, mówiąc o umowach z kimś, w stylu: 

I will clean the room if you give me sweets. 

Posprzątam pokój, jeżeli dasz mi słodycze. 

Skupmy się na budowie: 

I will clean the room (present simple) if you give me sweets (present simple, mówiąc o przyszłości). 

To tyle w tym numerze! W następnym porozmawiamy o Second i Third Conditional. 

 

                                                                                                                                                                            Goodbye and see you soon! 

 

 

sddsdsds Oskar Weber 
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W listopadowym numerze prezentujemy postać Józefa Piłsudskiego –  

Marszałka Polski oraz bardzo ważną osobę w historii naszego państwa. Skąd 

pomysł? Uznaliśmy, że  przedstawienie takiej postaci w stulecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości będzie strzałem w dziesiątkę.  

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku.  

Rodzina Piłsudskich po pożarze domu zmuszona była przenieść się do Wilna, gdzie Józef Piłsudski 

rozpoczął naukę (w 1877 roku) w I Gimnazjum Wileńskim, w którym był poddawany rusyfikacji. Józef miał 

jedenaścioro rodzeństwa, w tym dwóch braci, którzy zmarli 1,5 roku po urodzeniu. Wiosną 1882 roku Józef 

Piłsudski razem z bratem Bronisławem i kolegami założyli kółko samokształceniowe „Spójnia”,  zajmujące 

się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek. 1885 roku Józef zdał maturę (najlepiej z historii). Po 

zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. 22 marca 1887 

roku  został aresztowany za rzekomy udział w buncie, podczas którego stracił 2 przednie zęby. Potem 

dostał kolejne pół roku aresztu. Gdy po wielu bitwach powrócił do Warszawy, otrzymał zwierzchnictwo 

nad wojskiem a niedługo potem najwyższą funkcję w kraju, funkcję Naczelnika Państwa. Zmarł 12 maja 

1935 roku. Spoczywa na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Jego serce zaś złożono                                      

w grobie matki Marii Piłsudskiej w Wilnie, zgodnie z życzeniem Marszałka. 

BITWY I WOJNY, W KTÓRYCH BRAŁ UDZIAŁ JÓZEF PIŁSUDSKI:     

- wyprawa kijowska                                                    

- I wojna światowa 

- wojna polsko-bolszewicka 

- bitwa nad Niemnem 

- bitwa warszawska  

 

11 listopada mogliśmy obejrzeć 1. odcinek serialu historyczno-biograficznego pt. „Ziuk. Młody Piłsudski” 

w reżyserii Jarosława Marszewskiego. Film opowiada o tym, kim był Józef Piłsudski zanim stał się jedną     

z najważniejszych postaci współczesnej Polaki. Możemy poznać 27 lat jego dorosłego życia. Akcja toczy się 

w Wilnie, Petersburgu, Łodzi, Warszawie i Krakowie. 

 

12 listopada miała miejsce premiera filmu dokumentalnego „Niepodległość”, dzięki któremu mogliśmy 

dotknąć naszej wspaniałej historii; poczuć atmosferę tamtych dni; zobaczyć naszych bohaterów 

uwiecznionych w przełomowym momencie dziejów Polski. Film powstał dzięki ciężkiej pracy wielu ludzi. 

Dziesiątki archiwalnych nagrań zostało odszukanych w archiwach na całym świecie, zrekonstruowanych 

cyfrowo, udźwiękowionych, pokolorowanych i ułożonych w fascynującą opowieść o dążeniu do 

niepodległości. 

                                                                                                              

 

Wielka Niepodległa 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk, Michał Przygoński  
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Dzieci w sieci! 

                 

Czy jesteś hakerem? (A właściwie, kim jest haker?) 

 Co przychodzi Wam na myśl, gdy słyszycie słowo „haker”? Czy to zamaskowana postać siedząca 

przed komputerem z zielonymi literkami spadającymi na jego ekranie, pisząca szybciej niż ktokolwiek 

inny? Niestety (a może i stety) jest to tylko wymysł hollywoodzkich produkcji. Mimo to praca hakera jest 

dość interesująca (o ile lubisz komputery, oczywiście). 

Zapytacie więc, „Co robią hakerzy”? To dobre pytanie. Hakerzy łamią systemy zabezpieczeń i znajdują 

luki w programach, by sprawić, że programy te zachowują się w niepożądane sposoby, często 

zdobywając jakieś cenne dane. 

Nie wszyscy są jednak źli. Z tego powodu hakerzy dzielą się na kilka grup, nazwanych po kolorach 

„czapek”: 

White hat (ang. Biała czapka) – Zajmują się tzw. etycznym hakowaniem. Znajdują luki w programach,        

a potem kontaktują się z twórcami programu, którzy je łatają lub wzmacniają swoje bezpieczeństwo. 

Często za znajdowanie takich luk dostają pieniądze. 

Black hat (ang. Czarna czapka) – Zajmują się hakowaniem dla własnego zysku. Często ujawniają luki       

do większych organizacji kryminalistów lub kradną dane i upubliczniają je w Internecie. 

Grey hat (ang. Szara czapka) - Są między kategorią white i black hatów. Nie wykorzystują swoich 

znalezisk dla własnego wyzysku, ale czasami ujawniają krytyczne luki bez prywatnego kontaktu                  

z twórcami programów, przez co np. black haty mogą wykorzystać je do złych celów. 

Często nadużywa się słowa „haker”, nazywając tak osoby po prostu dobrze znające się na komputerach. 

Podobnie jest z programistami – wielu hakerów zna się na programowaniu, ale nie każdy programista to 

haker. 

 

 

sddsdsds Artur Weber 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Bądź bogaty w słowa 

 

 

  

 

W tym numerze przysłowia na literę L jak LISTOPAD. 

Leniwemu wszystko trudne – leń szuka wymówki, żeby nie pracować, i wciąż wynajduje trudności. 
 - Strasznie trudne zadania pani zadała, nigdy ich nie zrobię – narzekał Marek, ale wcale nie zabierał się do lekcji. 

- Leniwemu wszystko trudne, synku. Siadaj, wyjmuj podręcznik. Już nie chcę słyszeć tych jęków – zdenerwował się 
tata.  

Lepiej rozumem niż tłumem – lepiej pomyśleć niż zrobić coś siłą. 

- Panowie, to cenny zabytek! Lepiej rozumem niż tłumem! Tu jest ruchoma cegła, zaraz ją przesunę…  
o, i już jesteśmy w skarbcu – powstrzymał profesor studentów, próbujących siłą wyważyć drzwi. 

Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu – lepiej coś konkretnego mieć niż czekać na coś niepewnego. 
- Jednak nie będę zmieniał pracy – zdecydował pan Andrzej. – Tu wprawdzie nie zarabiam zbyt dużo, ale przynajmniej 
regularnie płacą, a w tamtej firmie coś kręcą. 

- Masz rację, lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu – zgodziła się żona. 
                                                                                                                                              ( źródło: Ilustrowany słownik przysłów) 
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sddsdsds 

  Marika Piechowicz  

Nasze pasje 

                 

  

  

 

 

 

W drugim numerze tegorocznej gazetki piszę o hobby Barbary Taront  

z klasy 6d.  

Jej pasją jest rysowanie. Lubi szkicować postacie i zwierzęta z kreskówek,  

rysować kredkami, a także malować farbami. 

Swoją przygodę z rysowaniem rozpoczęła w przedszkolu. Wtedy jeszcze nie umiała profesjonalnie 

rysować, ale już się tym interesowała. Dopiero w trzeciej klasie zaczęła rozwijać swój talent i pogłębiać 

wiedzę o rysowaniu. Najpierw próbowała odwzorowywać jakiś obrazek, a potem zaczęła sama wymyślać        

i tworzyć. Rysuje już ponad trzy lata i dalej chce kontynuować swoje hobby. Potwierdzam, że Basia ładnie 

rysuje, bo znam ją i mam przyjemność podziwiać jej artystyczne dokonania.  

 

Przystanek książka 

                 

  

  

 

 

 

Hej, jestem Asia. Witam Was na Przystanku Książka. 

W tym artykule piszę o niezwykłej książce pod tytułem „Gorzka 

czekolada”. Jest to książka o wartościach. Zawiera wiele  

opowiadań, a każde z nich traktuje o jednej wartości, np. o  

szacunku, życzliwości, uczciwości, odpowiedzialności, mądrości,  

przyjaźni czy wolności. Ja sama nie byłam początkowo przekona- 

na co do tej książki, ale kiedy na lekcji wychowawczej nasza Pani przeczytała opowiadanie o przyjaźni, 

od razu mi się spodobało. Ta książka jest w naszej szkolnej bibliotece. Wydaje mi się, że powinna też 

być w księgarniach.  Moim zdaniem ma naprawdę dobry przekaz. Warto przeczytać! Polecam! 

  

 

Joanna Kaczmarczyk  

Dni, których nie znamy… 

                 

  

  

 

 

 

19 października - DZIEŃ TOALET - W wielu miejscach na świecie w toaletach publicznych  

nie jest zbyt czysto. Światowy Dzień Toalet to działanie podjęte przez Światową Organizację  

Toaletową, a jej celem jest podwyższenie czystości w toaletach publicznych. 

25 października - ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Miś pluszowy to jedna z najpopularniej- 

szych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest  

z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem 

podróży, przyjacielem, któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.  

 

sddsdsds Donata Leszczyńska  
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sddsdsds Donata Leszczyńska 

Bądź zdrów! 

                 

  

  

 

 

 

Masz wesołą minkę, gdy zjesz witaminkę… 

Hej! W tym numerze gazetki piszę, jak zrobić zdrowy i smaczny krem warzywny. Można go zjeść na 
przykład  z frytkami czy pieczonymi ziemniaczkami. Będą nam potrzebne takie składniki jak: 

1 szt. czerwonej papryki 
2 ząbki czosnku 
1 cebula 
1 liść laurowy 
5 średnich marchewek 
1 łyżeczka przyprawy curry 
0,5 łyżeczki soli 
2 łyżki soku z cytryny 
 

Sposób przygotowania: 

Papryki zawijamy w folię aluminiową i pieczemy przez godzinę w piekarniku w 200 stopniach 
Celsjusza. Przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą i studzimy. Następnie obieramy ze 
skóry i usuwamy gniazda nasienne oraz pestki. Marchewki, cebulę i czosnek kroimy i dusimy 10 
minut na oliwie z liściem laurowym i  przyprawą curry.  Wlewamy 400 ml wody i gotujemy 20-30 
min. do odparowania wody. Dodajemy miąższ papryki, sól, sok z cytryny i miksujemy. Gotowe, 
smacznego!  

 

sddsdsds Hanna Wolańska 

Czas na muzykę! 

                 

  

  

 

 

 

Witajcie! Tak, to znowu ja, Hania!   

W drugim numerze tegorocznej gazetki zaprezentuję polską piosenkarkę,  

Annę Sandrę Rusowicz. Urodziła się ona 28 marca 1983 roku. Oprócz działalności 

solowej ma na koncie występy także w zespołach niXes oraz Dezire. W tym  

drugim wykonała piosenkę Good Girl. Piosenkarka jest laureatką nagrody  

polskiego przemysłu fotograficznego ,,Fryderyk’’. Wokalistka ukończyła studia  

na Wydziale Psychologii, jednak wybrała drogę swojej pasji do muzyki. W roku  

2006 wzięła udział w koncercie ,,Piosenka Dla Europy 2006’’. 21 października wydała płytę zatytułowaną 

‘’Mój Big Bit’’. Rok później - solowy album zatytułowany ‘’Genesis’’. Nagrała wiele wspaniałych                     

i rytmicznych piosenek, a najczęściej słyszane to: ‘’Ślepa miłość’’, „Ja i ty’’, ,,To co było’’, oraz ,,To nie ja’’. 

Ogólnie robi ona muzykę pop, ale również blues rock. Bardzo polecam tę piosenkarkę, myślę, że 

niektórzy z Was zainteresuje się jej muzyką. 
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sddsdsds Hanna Tatyga, Joanna Kiławiec 

Co jest w modzie? 

                 

  

  

 

 

 

W listopadowym artykule piszemy o kurtkach, które będą modne tej zimy. 
            W tym roku dominują kurtki pikowane z futrzanym kapturem. Sztuczne 
futra mają przeróżne kolory, a kurtki rozmaite fasony. Są i krótkie, i takie,  
które sięgają za kolano. Najmodniejsze są jednak krótkie modele kurtek,  
zapinane na suwak. W trendach również dominują eleganckie płaszcze w  
kratę. Tym razem nie są one brązowe, ale w bardzo jaskrawych kolorach,  
np. zielone, czerwone lub żółte. Swoje miejsce znalazły też motocyklowe kurtki i płaszcze. Kurtkę 
skórzaną zakładamy w cieplejszą pogodę lub jako dodatek do stylizacji. Kożuchy stanowią 
przedłużenie trendu z poprzedniego sezonu. Teraz posiadają jeszcze bardziej efektowny kołnierz 
lub kaptur. Kożuchy w stylu boho, zdobione frędzlami, przenoszą naszą wyobraźnię do Ameryki 
Północnej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.    
  
          
 
              
 
 

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk 

Samorząd Uczniowski działa… 

  

  

 

 

 

W środę, 14 listopada, w klasach 1-3 i 4-6 został ogłoszony 

konkurs na najlepszy plakat klasowy promujący akcję „Góra Grosza”. 

Samorząd Uczniowski przypomniał także o zbieraniu groszy do 

przygotowanych przez klasy puszek. Zebrane pieniądze zostaną 

policzone przez członków Samorządu Uczniowskiego. 

Zachęcamy do udziału w akcji i do tworzenia plakatów do 

końca grudnia. 

 sddsdsds 

TikTokerzy 

  

  

 

 

 

Joanna Kaczmarczyk 

Hej, witam Was w kolejnym artykule o tiktokerach. 

Lena Kociszewska - @lena_moonlight 

Ta znana tiktokerka na swoim koncie ma już 1.7M obserwujących. Lena interesuje się tańcem. Ma 

110.8M serduszek. Dziewczyna posiada także swój kanał na youtube. Przyjaźni się z 

@kompleksiaraxx, o której pisałam w poprzednim artykule. Koronę dostała 26.01.2017 roku. 

Anita Spławska - @ani.ta  

Na swoim profilu ma 962 fanów i 10.9K serduszek. Anita jest dwu - 

nastolatką i chodzi do szóstej klasy. Jej idolem jest Michał Pachulski 

z TikToka. Anita na tiktoku nagrywa około dwóch lat. Ta dziewczyna 

jeden raz była w zakładce DLA CIEBIE, aktualnie ten tiktok posiada 

ok. 500 serduszek.  
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sddsdsds Irena Śledzińska  

RUBRYKA LITERACKA 

                 

  

  

 

 

 

Z pamiętnika niebieskiej kredki 

wtorek 13.11.18 r. 

          Gdy rano się obudziłam, leżałam na 

biurku. Była już 7:30, niedługo Dorotka 

powinna wychodzić do szkoły. Trochę 

Zdziwiłam się, że nie jestem jeszcze w 

piórniku, ale nie przejmowałam się tym 

zbytnio i czekałam na Dorotkę. Gdy po 

kilkunastu minutach dziewczynka wreszcie 

weszła do pokoju, ucieszyłam się. Może dziś 

znowu mnie użyje? Dorotka założyła plecak     

i wyszła. Zapomniała o mnie! Byłam strasznie 

smutna i zła. A co jak będzie mnie 

potrzebować?! Jak zobaczy, że mnie nie ma, 

na pewno pożyczy kredkę od kogoś innego! 

Jak mogłam przeoczyć taką okazję! Byłam 

strasznie rozzłoszczona. To przecież 

wszystko jej wina! To ona mnie nie 

spakowała! Sama przecież nie wyszłam            

z piórnika! Nagle za sobą usłyszałam jakieś 

szmery, odwróciłam się i zobaczyłam, że to 

temperówka zmierza w moją stronę. Dorotka 

również zapomniała ją spakować, gdy 

dokańczała swoją pracę na plastykę. 

Temperówka powiedziała mi, żebym się nie 

denerwowała, przecież nadarzy się jeszcze 

wiele okazji do rysowania. Powiedziała też, 

że przecież jeżeli zadaniem domowym był 

pokolorowanie rysunku, to jest mało 

możliwe, żeby na lekcji dzieci również 

kolorowały. Potem razem z temperówką 

porozmawiałyśmy o naszych przeżyciach        

w piórniku Dorotki. Czas nam tak szybko 

minął, że zanim się obejrzałyśmy, 

dziewczynka wróciła już ze szkoły. Chyba 

zauważyła nasz brak w piórniku, bo od razu 

nas do niego włożyła. Pierwsze co zrobiłam, 

to spytałam, czy dzisiaj dzieciaki kolorowały 

jakieś prace. 

 

Okazało się, że nie i że nic takiego ciekawego 

mnie nie ominęło. Wtedy dopiero 

pomyślałam, że niepotrzebnie tak się 

denerwowałam… 

poniedziałek 19.11.18 r. 

           Obudziłam się dopiero, gdy Dorotka 

wyciągnęła mnie z piórnika. Pokolorowała 

mną ładny, niebieski balonik. Po chwili 

podszedł do niej chłopiec, który chodzi do tej 

samej klasy co ona. Spytał, czy może 

pożyczyć niebieską kredkę. Dorotka podała 

mnie. Przestraszyłam się. Ktoś obcy miał 

mnie użyć. Chłopiec usiadł na krześle i zaczął 

kolorować. Gdy skończył, rozległ się 

dzwonek, więc schował mnie do piórnika. 

Nagle zrobiło mi się smutno. Jak on mógł 

schować pożyczoną kredkę do swojego 

piórnika. Po chwili jednak pomyślałam, że 

mój smutek i tak nic nie zmieni. Ołówek 

spróbował mnie pocieszyć, ale trochę mu nie 

wyszło. Powiedział, że  na pewno jego 

właściciel odda mnie Dorotce. Dopiero wtedy 

doszło do mnie, że mógłby mnie nie oddać. 

Już nie wytrzymałam. Rozpłakałam się. Czas 

mijał mi bardzo powoli. Strasznie tęskniłam 

za Dorotką. Gdy inne przybory zasnęły, mnie 

ciągle się to nie udawało. Leżałam tak                

i oczekiwałam kolejnego dnia… 
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W świecie zwierząt 

 
sddsdsds Julia Osińska 

Cześć! Nazywam się Julia Osińska, w gazetce szkolnej będę pisać o zwierzętach domowych                 
i przeprowadzać wywiady z ich miłośnikami. 
W tym artykule piszę o kotach. Przedstawię dwie najpopularniejsze rasy. 

1. Kot domowy – jest to najpopularniejsza rasa kotów znajdująca się w naszych 

mieszkaniach. Nie trudno jest je spotkać, zazwyczaj bierzemy je ze schroniska, z ulicy lub 

od znajomych, którym akurat okociła się kotka. 

 

2. Kot syjamski – bez wątpienia jest to jeden z najpiękniej- 

      szych kotów krótkowłosych, dlatego że jest egzotyczny  

           i oryginalny. Rasa ta, posiada piękne, duże, błękitne oczy. Te koty zdecydowanie są                       

--------   samotnikami, lubią prywatność i chodzenie własnymi ścieżkami. 

 

Wywiad z Asią, właścicielką kota po amputacji łapki: 

- Jak wabi się Twój kot? 

- Mój kot wabi się Piorun. Nazwał go tak mój kuzyn. 

- Dlaczego Twój kot musiał przejść operację? 

- Łapkę mojego kotka przejechało auto, konieczna była  

amputacja. 

- Jak wyglądała jego pielęgnacja po operacji? 

- Potrzebował codziennych zastrzyków, musieliśmy codziennie zmieniać mu opatrunek i trzymać 

go na smyczy. 

- Jak Twoje zwierzątko czuje się teraz? 

- Kotek jest zdrowy i bardzo lubi się bawić. 
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sddsdsds Amelia Szafińska 

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Hej! Mam na imię Amelka i chodzę do klasy 6d. Od listopada poprowadzę rubrykę Rusz głową! Jeśli 

chcesz zdobyć drobny upominek, rozwiąż poniższe zagadki na kartce i PODPISZ SIĘ! Kartkę przynieś 

do gabinetu nr 17. A oto zwycięzcy z poprzedniego numeru: Weronika Radkiewicz 4b, Małgorzata 

Chałustowska 4f i Paulina Ćwierz 6c. Gratulujemy! 

Który cień jest taki sam jak oryginał?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile trójkątów jest na obrazku? 
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         LISTOPAD 

         2018 

 

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 


