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   Kurier z Mokrą Głową wraca po wakacjach i choć Redakcję zasilili w większości nowi 

uczniowie, kontynuujemy obrany kierunek, stawiamy na różnorodność, by każdy znalazł  

coś dla siebie. Chcemy dostarczać ciekawych informacji z różnych dziedzin nauki, aktualności  

z życia szkoły, łamigłówek do rozwiązania czy praktycznych porad.  

Zapraszamy do współpracy nauczycieli i uczniów oraz życzymy przyjemnej lektury. 

 

  

 

 Numer 

 

 
 

wrzesień 

październik 

2018 

 

styczen Urier 

okrą łową 

Wstępniak od Redakcji…   

Wydarzenia…    

  
28.09.2018 

 

15.10.2018 

 

Apel z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej.  

sddsdsds Irena Śledzińska 

21.09.2018 

 

• Pasowanie na ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 6  

im. Kornela Makuszyńskiego  

w Świebodzinie 

 

17.09.2018 

 

Międzynarodowy Dzień 

Kropki – święto 

kreatywności, talentu  

i odwag w pokonywaniu 

trudności. 

 

Międzynarodowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. 
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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! 
 

11-12.09.2018 

W naszej szkole odbyły się warsztaty taneczne  

dla klas 2 - 6. Przyjechała do nas instruktorka tańca hip hop 

Pani Julita Juzyszyn. Ćwiczyliśmy kroki taneczne, tańczyliśmy, 

bawiliśmy się oraz oglądaliśmy występ instruktorki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2018 

15 września obchodzony jest Światowy Dzień Kropki,  

w szkole świętowaliśmy go w poniedziałek. Panie polonistki 

zachęciły uczniów do podejmowania różnorodnej aktywności, 

a inspiracją był kilkuminutowy film o Vashti – bohaterce 

książeczki Petera H. Reynoldsa, od której wszystko  

się zaczęło. Dzieci stworzyły własne kropki, które zawisły  

na drzewku, pisały opowiadania, wierszyki, tworzyły komiksy  

i animacje, gry planszowe, kropkowe ilustracje a także 

częstowały się babeczkami w kropki. Tak minął dzień 

kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. 

 

sddsdsds Gabrysia Rzeszótko i Kornelia Klimsa  

2-4 

Kto pyta? 

Wywiad z Panią mgr inż. Ewą Szamrej 

Magda i Dominika 

Gabrysia i Kornelia   

 5 

 6 A to ciekawe! 

Ciekawostki ze świata 

Marika Piechowicz 

 6 English Corner! 

Kącik języka angielskiego 

Oskar Weber 

 7 
Wielka Niepodległa 

Ciekawostki historyczne 

Bartosz i Michał 

 8 
Dzieci w sieci! 

Jak przyspieszyć komputer? 

Artur Weber 

 9 Bądź bogaty w słowa  

Przysłowia polskie 

mgr Izabela Statkiewicz  

 9 Nasze pasje 

Pasja - Artura Webera 

Marika Piechowicz 

 10 Przystanek książka 

Jeff Kinney „Dziennik cwaniaczka” 

Joanna Kaczmarczyk 

 10 Dni, których nie znamy… Bądź zdrów! 

16.10.2018, 21.10.2018, przepis szaszłyki 

Donata Leszczyńska 

 11 Czas na muzykę! Co jest w modzie? 

Zespół Rudimental, moda na jesień 

Hanna W. i Hanna T. 

 12 Samorząd uczniowski, TikTokerzy 

Działania samorządu, TikTok 

Bartosz M. i Joanna K. 

 13-15 Rubryka Literacka, Zbiórka dla psiaka, 

Rusz głową! 

Irena, Olga 
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21-23.09.2018 

 

           W dniach 21-23 września 2018 roku odbyła się w Polsce jubileuszowa, 25 edycja akcji Sprzątania 

Świata. Tegorocznym hasłem przewodnim była: "Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej".  

Jak co roku, nasza szkoła przyłączyła się do udziału w tym przedsięwzięciu.  

Uczniowie klas czwartych oraz grupy mieszane z klas piątych i szóstych (łącznie ponad 180 osób) 

porządkowały teren szkoły i jego okolice. Zgodnie z hasłem przewodnim, zbierane śmieci były sortowane 

do odpowiednich worków i pojemników. Ponadto, równolegle odbywała się kampania informacyjna, 

podczas której uczniowie m.in. przypomnieli sobie o zasadach segregacji śmieci, zapoznali  

się z ideą  recyklingu oraz mieli okazję wykonać tematyczne plakaty.  

Szczególne podziękowania kierujemy do młodych informatyków, którzy na zajęciach dodatkowych 

#Koderzy pomogli w stworzeniu gry dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym o tematyce spójnej  

z celem kampanii informacyjnej w środowisku Scratch: --->https://scratch.mit.edu/projects/251316678<---  

pod opieką Pani mgr Anety Raczykowskiej.  

 

 

 

sddsdsds mgr Karolina Stróżyk  

Code Week 2018 – Europejski Tydzień Kodowania  
 

 

sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  

           CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania to społeczna inicjatywa, w ramach której 

europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. 

Akcja organizowana jest na terenie całej Europy to świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, 

prostą grafiką komputerową, czy robotyką. W Naszej szkole uczniowie klas czwartych brali udział  

w aktywności związanej z rozszerzoną rzeczywistością. Kolejne relacje z wydarzeń i aktywności 

programowania robotów  w kolejnym numerze gazetki! 

 

https://scratch.mit.edu/projects/251316678
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             W dniu 28.09.2018 r. Nasza Szkoła uczestniczyła po raz kolejny w akcji edukacyjnej Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klasy 3b pod kierunkiem wychowawczyni p. Zofii Kamińskiej 

przeprowadzili ją wśród wszystkich trzecioklasistów. Uczniowie klas trzecich podczas przerw mogli 

sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia, a w czasie lekcji rozwiązywali test, dzięki któremu wyłoniono 

klasowych ekspertów tabliczki mnożenia. Dodatkowo uczniowie klasy 3b spacerowali ulicami Świebodzina 

sprawdzając znajomość tabliczki mnożenia wśród napotkanych przechodniów.  

 W klasach IV-VI akcję reklamowały wcześniej przygotowane przez uczniów plakaty. Uczniowie 

przypominali sobie tabliczkę mnożenia, wchodząc po schodach, które zdobiły  kartki z przykładami.  

Akcję natomiast rozpoczął sprawdzian z tabliczki mnożenia, który wyłonił ekspertów w tej dziedzinie. 

Następnie powołani mistrzowie z klas piątych i szóstych „egzaminowali” podczas przerw swoich kolegów 

oraz pracowników szkoły. Udział w akcji wywołał wiele emocji wśród uczniów. Pozwolił im utrwalić 

tabliczkę mnożenia, a także sprawdzić się w roli ekspertów.  

 

 

 

 

sddsdsds mgr Małgorzata Krasoń  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
 

 

sddsdsds mgr Halina Dembowska  

Spotkanie autorskie z Panem Pawłem Wakułą  
 

 

              We wtorek 17 września 2018r. uczniowie klasy 4 d oraz 4 f pod opieką p. Mirosławy Sokołowskiej- 

Hrehorowicz oraz p. Haliny Dembowskiej mogli uczestniczyć w bardzo ciekawym spotkaniu autorskim  

w filii Biblioteki Publicznej na os. Łużyckim. Było to spotkanie z Panem Pawłem Wakułą, polskim 

rysownikiem prasowym oraz  autorem książek dla dzieci. Tytuły książek, które można przywołać  

to m.in. ,,Jagiełło pod... prysznicem”, „Dębowa kołyska”,  „Piastowskie orły – 10 opowiadań z czasów 

Piastów”, ,,Od morza do morza – 10 opowiadań z czasów Jagiellonów”. Pan Paweł Wakuła nawiązał 

szybko dobrą relację z dziećmi, opowiadając bardzo ciekawe historie z naszej przeszłości, ubarwiając  

je często śmiesznymi anegdotami, dotyczącymi naszych władców i królów. Opowieści te p. Paweł Wakuła 

wzbogacał własnymi ilustracjami, które wykonywał podczas spotkania na życzenie dzieci.     
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Kto pyta? 

                 

Witają Madzia i Domi.  

W tym roku szkolnym zdecydowałyśmy się dołączyć 

do Redakcji gazetki szkolnej.  

Nasze zadanie to wywiady z nauczycielami.  

Mamy nadzieje, że Wam się spodobają!!! 

Jako pierwsza wywiadu udzieliła nam Pani Ewa Szamrej,  

która w naszej szkole uczy matematyki. 

 
Co sądzi Pani o zawodzie, który Pani wykonuje? 

Zawód nauczyciela daje ogromną satysfakcję, gdy uczniowie rozwijają  

się intelektualnie i dojrzewają emocjonalnie z upływem lat, a my to  

obserwujemy. Nigdy w szkole nie można się nudzić, każdy dzień przynosi  

nowe wyzwania. Życzyłabym tylko sobie, aby prestiż zawodu nauczyciela był wyższy. 

 

Czy matematyka, którą Pani uczy, była również Pani ulubionym przedmiotem z lat szkolnych?  

Jestem osobą o wielu zainteresowaniach, zawsze lubiłam uczyć się języków obcych. Nieźle też radziłam sobie jako 

redaktorka gazetki szkolnej. Matematykę lubiłam już wtedy. Mój nauczyciel tego przedmiotu (i jednocześnie 

wychowawca) był bardzo wymagający, uczył w stylu uniwersyteckim i bardzo dobrze przygotował nas wszystkich 

do matury. Uczyłam się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w klasie o profilu matematyczno-

fizycznym. 

  
Czy uczniowie chętnie uczą się dziś matematyki?  

Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jest spora grupa uczniów zainteresowanych matematyką, 

rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach matematycznych i osiągają w nich sukcesy. 

Matematyka to przedmiot, który nie lubi zaległości. Należy być systematycznym, dociekliwym w rozwiązywaniu 

problemów i nie poddawać się, gdy pojawią się trudności. 

  
Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Moja ulubiona książka z młodości to opowieści o Ani Shirley w serii ,,Ania z Zielonego Wzgórza’’ pisarki Lucy Maud 

Montgomery. 

  
Jaki jest Pani ulubiony film?  

Ostatnio wybrałam się na film ,,Dywizjon 303 - Historia prawdziwa’’ w reżyserii Denisa Delica. Zrobił na mnie duże 

wrażenie, szczególnie sceny starć samolotowych i efekty specjalne. Sporo dowiedziałam się o bohaterstwie 

polskich pilotów, którzy walczyli w obronie Anglii i pośrednio za swoją Ojczyznę. 

  
Jaki jest Pani ulubiony dział matematyczny? 

Bardzo lubię geometrię płaską i przestrzenną, wyszukiwanie zależności występujących  

w figurach geometrycznych i stosowanie ich do rozwiązywania różnych problemów  

(np. rozwiązywanie trójkąta prostokątnego czy geometrię analityczną).  

Figury geometryczne otaczają nas wszędzie, bez znajomości stereometrii  

nie rozwijałaby się architektura.                   Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

 

 

 

 

 

sddsdsds Magda Niklewicz i Dominika Gnyszka 
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A to ciekawe! 

                 

 

 

 

 

 

Trzy psy przeżyły katastrofę Titanica. 

 

Ośmiornica jest kanibalem - jeśli 

długo głoduje, potrafi zjeść własną 

mackę. 

Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony 

głowy, jednak potem zabija go głód. 

Afryka jest jedynym kontynentem 

leżącym na półkuli północnej                                   

i południowej oraz wschodniej  

i zachodniej. 

sddsdsds Marika Piechowicz 

 

sddsdsds Oskar Weber  

English Corner! 

                 

  

  

 

 

 

Hello!  

Jestem Oskar. To już mój trzeci rok współpracy z Redakcją gazetki szkolnej. W tym roku 

zdecydowałem, że będę pisał o angielskiej gramatyce. Ruszajmy! 

Może to być szokujące, ale w języku angielskim nie ma „czasu przyszłego”, ponieważ angielskie 

czasowniki nie odmieniają się. Żeby rozmawiać o przyszłych planach, używamy czasu  

Present Continuous. Jednak teraz musimy wybrać: „will” czy „going to”? 

Znam jeden zabawny przykład: kiedy chcesz pomóc staruszce, podchodzisz do niej i mówisz:  

„I will help you”. Will używamy, kiedy mówimy o świeżo podjętej decyzji. Gdybyśmy powiedziel: 

„I am going to help you”, wyszłoby na to, że podążaliśmy za staruszką i planowaliśmy jej pomóc. 

Możemy więc wywnioskować, że „going to” używa się w sytuacji, kiedy mówimy o decyzjach, które 

wcześniej zaplanowaliśmy. 

   Mam nadzieję, że artykuł ten pomógł Wam poznać tę istotną różnicę. 

Goodbye and see you soon! 
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Wielka Niepodległa 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk, Michał Przygoński  

Jesteśmy uczniami klasy 5a i interesujemy się historią. W tym roku szkolnym będziemy pisać o wielu 
ważnych wydarzeniach historycznych związanych z I wojną światową i nie tylko z nią.  100 rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości to idealna okazja do poruszania takich tematów na łamach gazetki 
szkolnej. 

Powstanie wielkopolskie 
Polscy mieszkańcy Prowincji Poznańskiej utworzyli toczące się na przełomie lat 1918 -  1919 powstanie 
przeciwko Rzeszy Niemieckiej, domagając się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej.  
 
Ciekawostki o l wojnie światowej i nie tylko 
1. Marszałek Polski, Józef Piłsudski bardzo lubił podśpiewywać niezbyt lubianą przez żołnierzy pieśń 
„Pierwsza Brygada”. 
2. Szacuje się, że podczas 1 Wojny Światowej  do niewoli walczących państw trafiło łącznie 8,5 lub 9 mln 
jeńców. 
3. W I wojnie światowej najczęściej używano karabinów maszynowych. 
4. Bitwa nad Sommą - największa bitwa I wojny światowej, podczas której zginął 1 mln ludzi. 
Starły się w niej siły brytyjskie i niemieckie we Francji nad rzeką Somma. (Bitwa rozegrała się między 1 lipca 
a 18 listopada 1916 roku). 
5. Adolf Hitler został ranny w bitwie nad Sommą.  
6. W tym roku przypada 104 rocznica wybuchu I wojny światowej. 
7. Przyczyną wybuchu I wojny światowej było zamordowanie austriackiego następcy tronu arcyksięcia 
Franciszka Ferdynanda 28.06.1914 roku. 

 

sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  

#Informatyczny_NEWS 
 

           Demoniczna lalka doprowadza dzieci do samobójstw? Kim jest Momo? Zagraniczne media 

ostrzegają przed nową, niebezpieczną grą, która może zagrażać życiu młodych ludzi.  

Chodzi o "Momo", demoniczną lalkę, która ma wysyłać zlecenia przez aplikację Whatsapp 

prowadzące docelowo do samobójstw. Gra MOMO Challenge zaistniała w mediach 

społecznościowych. Gra polega na zaakceptowaniu zaproszenia od strasznie wyglądającej lalki, 

którą nazywa się MOMO Challenge. Jeśli dodacie ją do swoich kontaktów MOMO Challenge zacznie 

wysyłać wam wiadomości i zadawać wyzwania tzw. „Challenge”. Ofiara ma na celu wykonywanie 

określonych zadań, które mogą być tragiczne i niebezpieczne w skutkach. 

OSTRZEGAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW  

PRZED „MOMO” NIEBEZPIECZEŃSTWEM! 
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Dzieci w sieci! 

                 

POMOCY! Mój komputer jest powolny, czyli jak przyspieszyć pracę komputera (a przy okazji naszą) 

Zanim przejdziemy do artykułu, powinienem się Wam przedstawić. Jestem Artur. W tym dziale 

pomogę Wam uporać się z informatycznymi problemami, a także nauczę Was wielu przydatnych rzeczy 

i skrótów, żeby Wasza praca na komputerze była szybka i przyjemna. 

Z czasem nasz komputer może zwolnić. Są różne powody: zbyt mało miejsca na dysku, 

oprogramowanie, które potrzebuje więcej pamięci lub silniejszego sprzętu,  wirusy i niechciane 

oprogramowanie. W tym artykule pokażę, jak przyspieszyć wasz komputer i obalę kilka mitów 

związanych z czyszczeniem komputera. 

Zacznijmy od oczyszczania komputera. Dobrym nawykiem jest regularne usuwanie niepotrzebnych nam 

plików. W ten sposób unikniemy szybkiego zapełnienia dysku. Innym sposobem na uzyskanie wolnego 

miejsca jest czyszczenie plików tymczasowych. Najłatwiej jest to zrobić darmowym programem 

CCleaner.  

Jak wcześniej wspomniałem, wirusy i niechciane oprogramowanie mogą spowalniać nasz komputer. 

Żeby się ich pozbyć, można użyć kilku programów: 

MalwareBytes AntiMalware – znany program do usuwania malware. Można go zainstalować obok 

antywirusa beż żadnych przeszkód. 

MalwareBytes AdwCleaner – wcześniej znany jako AdwCleaner, pozbywa się adware i innego 

potencjalnie niechcianego oprogramowania. 

Avast Free Antivirus – jeden z najbardziej popularnych darmowych antywirusów. 

Czasami trudno oddzielić marketing od faktycznych skutków programów do czyszczenia komputera, 

więc postaram się obalić kilka mitów i podać kilka ciekawostek o przyspieszaniu naszego komputera: 

- Czyszczenie rejestru nie przyspiesza naszego komputera. Problemy, które go wymagają, zdarzają  

się bardzo rzadko. Czasami samo czyszczenie rejestru może być niebezpieczne. 

- Trzeba uważać na to, jakie programy do czyszczenia wybieramy. Zanim cokolwiek zainstalujemy, 

wyszukajmy opinii w Internecie. UWAGA! Strony fałszywych programów często podają fałszywe 

zeznania użytkowników, mające na celu zmylić użytkownika. 

- Usprawnienie podzespołów komputera może również przyspieszyć naszą maszynę.  
Komputer mogą ulepszyć: 

 - Dysk SSD – jest on szybszy i bardziej odporny niż dyski HDD. W przeciwieństwie do HDD  
nie używa talerza, ale kości wbudowanych w dysk. 

 - Pamięć/kości RAM – niektóre popularne programy używają dużej ilości pamięci RAM.  
Najlepiej mieć od 4gb do 8gb pamięci RAM, lub wyżej jeżeli jesteś wymagającym użytkownikiem. 

Do sprawdzenia informacji o naszych podzespołach możemy użyć darmowego programu Speccy. 

 

 

 

 

sddsdsds Artur Weber 
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sddsdsds Marika Piechowicz  

Nasze pasje 

                 

  

  

 

 

 

Hej! Mam na imię Marika i jestem dwunastolatką. W tym roku szkolnym poprowadzę rubrykę NASZE PASJE.  

 

W pierwszym numerze tegorocznej gazetki piszę o pasji Artura Webera z klasy 6e.  

Jego pasją jest tworzenie stron internetowych i programów, a wszystko zaczęło się, kiedy miał 5 lat.  

Dostał wtedy swój pierwszy komputer! Od tego czasu zainteresował się na dobre informatyką. 

Swoją przygodę z programowaniem rozpoczął już w wieku 7 lat, kiedy tworzył podstawowe 

programy w języku Batch.  

Od tego czasu próbował też Scratcha i C++, zanim postanowił uczyć się JavaScript i Bash (używanym  

w systemie Linux). Strony zaczął pisać i projektować od 2016 roku. Przypatrywał się innym projektom  

w Internecie i zaczął brać z nich przykład, by później samodzielnie tworzyć własne strony. 

Swoje umiejętności kształcił sam. Napisał kilka małych programów, między innymi program, który daje  

mu pomysły na rzeczy do zrobienia, kiedy się nudzi. Aktualnie ma on około 5 projektów, którymi  

się zajmuje.  

 

 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Bądź bogaty w słowa 

W pierwszym numerze Kuriera ciąg dalszy przysłów polskich. 

Kto nie sieje, nie zbiera – ten, kto nie wkłada pracy w osiągnięcie celu, nic nie osiągnie. 

Kto nie sieje, nie zbiera, więc Janek ręce zaciera i rusza do roboty, bo lenić się nie ma ochoty. Portki 

żwawo ceruje i pług na pole szykuje. 

Kto szuka, ten znajdzie – wytrwali ludzi są nagradzani. 

  - Kto szuka, ten znajdzie – roześmiała się Oliwka, podając tacie klucze. – Leżały na wycieraczce! Pewnie 

wkładałeś buty, jak zadzwonił telefon. 

Kto wiele mówi, ten mało czyni – niektórzy tylko mówią o tym, co zrobią, a naprawdę nie pracują 

  - Ja to zrobię najlepiej, tylko mi nie przeszkadzajcie – powiedział Szymon i codziennie opowiadał, jak 

będzie wyglądała mikołajkowa dekoracja. Jednak 6 XII na ścianie było pusto.                           

 - Kto wiele mówi, ten mało czyni – powiedział z wyrzutem wychowawca. 
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sddsdsds 

  Joanna Kaczmarczyk  

Przystanek książka 

                 

  

  

 

 

 

Hej, mam na imię Asia. Zachęcam do zatrzymania się na tym  

PRZYSTANKU. Tu może rozpocząć się Twoja niezwykła podróż z książką.  

Jeżeli nie wiesz, po jaką sięgnąć, skorzystaj z mojej propozycji. 

DZIENNIK CWANIACZKA - Jeff Kinney 

Tę książkę można wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece, jest więc w zasięgu reki. Główny bohater  

to Greg Heffley. Przyjaźni się on z Rowleyem,  z którym przeżywa wiele ciekawych i zabawnych przygód. 

Chłopak ma dwóch braci Rodricka i Mannego, jednak bracia nie zawsze się dobrze dogadują. Głównemu 

bohaterowi dokucza jego sąsiad Fregley, który zawsze chce się bawić i spędzać czas z Gregiem.  

Jego mama jest nadopiekuńcza, co czasami męczy chłopaka. Greg ma bardzo interesujące przygody. 

Opowiada w nich głównie o swoim nastoletnim życiu.  

  

 
Dni, których nie znamy… 

                 

  

  

 

 

 

Hej! Nazywam się Donata Leszczyńska. W ubiegłym roku szkolnym prowadziłam dział  

Nasze pasje. Teraz będę redagowała dwie rubryki: Dni, których nie znamy oraz Bądź zdrów.  

16 października - Światowy Dzień Żywności 

Celem obchodów  tego dnia jest pogłębienie świadomości publicznej o problemach żywnościowych. 

Pierwszy Światowy Szczyt Żywnościowy odbył się w 1996 roku i zgromadził reprezentantów ze 185 

krajów. 

21 października-Dzień Bez Skarpetek 

Jest to święto, które ma zwrócić uwagę na to, by dbać o stopy. Pomaga w tym chodzenie boso, które 

według specjalistów jest bardzo zdrowe. Aby przyłączyć się do obchodów owego święta, wystarczy 

nie zakładać skarpetek.  

  

 

Donata Leszczyńska  

Bądź zdrów! 

                 

  

  

 

 

 

Masz wesołą minkę, gdy zjesz witaminkę… 

Hej! Jestem Donata. Na łamach gazetki będę proponować Wam smaczne i zdrowe przekąski.  

Po przeczytaniu mojego artykułu  będziecie wiedzieli, jak zrobić szaszłyki z serem i warzywami. 

Do przygotowania będą potrzebne takie składniki jak: 

-ser żółty lub mozzarella, -papryka, -ogórek, oliwki (jeśli lubisz, ale zapewniam, że są wartościowe) 

-Przygotujcie też patyczki do szaszłyków. 

Sposób przygotowania jest bardzo szybki i łatwy. Wystarczy wszystko pokroić w kosteczkę 

 i nadziać na patyczki. Jeśli macie więcej czasu możecie wyciąć z sera różne kształty, używając foremek 

do ciasta. I szaszłyki gotowe. Smacznego!  
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sddsdsds Hanna Wolańska  

Czas na muzykę! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć! Nazywam się Hanna Wolańska i mam 11 lat. W tym roku szkolnym zgłosiłam się do Redakcji 

Kuriera z Mokrą Głową i poprowadzę dział o muzyce i muzykach, ponieważ to moje hobby. Mam 

nadzieję, że i Was zainteresuję światem muzyki. 

W pierwszym numerze słów kilka o zespole Rudimental. W 2013 roku zespół zasłynął dzięki 

piosence ,,Feel the Love ’’. W wielu piosenkach uczestniczy także Ella Eyre, na przykład w utworze,, 

Waiting All Night ’’, teraz znana jako Sigala. Z tego co wiem jest to muzyka dnb, czyli Drum And 

Bass. Na koncie mają ponad 35 piosenek, m. in. ,,Sun Comes Up’’ czy ,, Not Giving In’’. Od jakiegoś 

czasu zauważyłam, że Rudimental staje się coraz bardziej znanym zespołem w naszym kraju. Kiedy 

ja już słuchałam tego zespołu, prawie nikt go nie kojarzył. W każdym razie, bardzo polecam 

Rudimental i myślę, że niedługo wejdą na sam szczyt. 

 

sddsdsds Hanna Tatyga 

Co jest w modzie? 

                 

  

  

 

 

 

Nazywam się Hania Tatyga. Jestem z klasy 6c. Moją pasją jest sport. Od 5 lat trenuję pływanie.  

Lubię się modnie ubierać, jak każda dziewczyna. W gazetce będę się zajmować właśnie modą. 

 Wielkimi krokami zbliża się jesień i powracają jesienne trendy. W tym artykule piszę o tym, co 

jest modne w tym sezonie. 

 Wśród dziewczyn dominują jeansy w różnych kolorach. Te z wysokim stanem, porwane  

i z haftami. Modne są kolory jaskrawe, np. czerwony i zielony oraz kolory pastelowe. Powracają 

trendy z lat osiemdziesiątych: bluzy i koszulki z motywem Myszki Miki, dżinsowe katany lub krótkie 

nogawki w spodniach. W modzie damskiej dominuje wzór zwierzęcy, np. panterka, skóra węża oraz 

futra. Nie rezygnujemy z kraty, z wzorów kwiatowych i kolorów neonowych. Modne są również 

buty ,,kowbojki". Dominują swetry oversize. Wielki sukces w tym roku odniosła firma NIKE, 

produkująca buty, ubrania i dodatki. Sądzę, że w takiej gamie różnorodności każda z nas tej jesieni 

znajdzie coś dla siebie. 
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sddsdsds Bartosz Mikołajczyk 

Samorząd uczniowski działa… 

                 

  

  

 

 

 

              DZIEŃ CHŁOPAKA 

26 i 27 września tradycyjnie w naszej szkole działała poczta z okazji Dnia Chłopaka. Sprzedawano 

przygotowane kartki, na których można było wypisać życzenia. Następnego dnia wszystkie kartki 

trafiły pod właściwy adres,  a wszystko to za sprawą Samorządu Uczniowskiego. 

                 AKCJA ŻONKIL 

We wrześniu Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję Żonkil. Zarówno uczniowie, jak  

i nauczyciele chętnie kupowali cebulki kwiatów. Pola Nadziei już od 2003 roku  wspierają polskie 

hospicja. Serdecznie dziękujemy za wsparcie tegorocznej akcji. 

  

 

sddsdsds Joanna Kaczmarczyk 

TIKTOKERZY 

                 

  

  

 

 

 

Cześć, mam na imię Asia. Będę pisać o ludziach, którzy nagrywają krótkie teledyski na aplikacji TikTok. 

Będą to osoby bardzo popularne na tym portalu a także osoby z naszej szkoły. 

@kompleksiaraxx – Kinga Sawczuk  

Ta TikTokerka jest najbardziej znana na polskim TikToku. Ma ona koronę  

i jest pierwsza w naszym rankingu krajowym. Jej ilość fanów wynosi 4.1M  

i ma ona łącznie 439M serduszek. Kinga posiada także swój kanał na Youtube,  

nazywa się tam: KompleksiaraXx. Dziewczyna przyjaźni się też z wieloma  

popularnymi tiktokerami, o których będę pisała w następnych artykułach.  

TikTok nadał    Kompleksiarze nazwę ,,Guru Stylu’’. 

@gnysia- Dominika Gnyszka 

Ta dziewczyna chodzi do naszej szkoły. Ma 12 lat. Na TikToku Dominika 

nagrywa od 2 lat. Posiada 300 fanów i 5620 serduszek. @gnysia publikuje tam 

SlowMotion i Transition. Sama znam Dominikę i jest naprawdę miłą osobą. 

Dziewczyna interesuje się akrobatyką, śpiewaniem i rysowaniem.  

Jej ulubiony przedmiot to w-f. Dominika kocha zwierzęta, a ulubiony kolor to 

czarny. 
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sddsdsds Irena Śledzińska  

RUBRYKA LITERACKA 

                 

  

  

 

 

 

Cześć! Nazywam się  Irena Śledzińska  

i chodzę do klasy 6d. Bardzo lubię czytać 

książki oraz podróżować. W tym roku 

szkolnym poprowadzę rubrykę literacką, w 

której będę pisała o przeżyciach niebieskiej 

kredki i jej właścicielki Dorotki. 

Z pamiętnika niebieskiej kredki 

środa, 29.08.2018 r. 

Stałam na sklepowej półce i czekałam, aż ktoś 

mnie wybierze. Czekałam długo, ale się opłaciło. 

Do półki podeszła mała dziewczynka  

i powiedziała swojej mamie, że jestem prześliczną 

kredką, właśnie taką jakiej szukała. Byłam taka 

szczęśliwa! Wreszcie ktoś mnie wybrał! Zostałam 

włożona do troszkę niewygodnej torby  

i zaniesiona do domu. Gdy dziewczynka wyjęła 

mnie, usłyszałam, jak jej mama woła ją po 

imieniu. Już wiedziałam, że to Dorotka. Dziecko 

odłożyło mnie na biurko i pobiegło do kuchni. 

 Na drewnianym blacie dostrzegłam inne 

przybory. Powolutku zbliżyłam się do nich 

 i przywitałam się grzecznie. Wszystkie okazały 

się bardzo sympatyczne, ale z Tymkiem, piękną, 

srebrną temperówką, rozmawiało mi się najmilej. 

Po około godzinie przyszła Dorotka i włożyła 

mnie do piórnika wraz z resztą przyborów. Tam 

poczułam, że ogarnia mnie senność, ale i lekki 

niepokój związany ze zbliżającym się pierwszym 

dniem w szkole Dorotki.        

wtorek, 04.09.2018 r. 

Rano obudziły mnie szmery i szepty w piórniku. 

Wszystkie przybory były bardzo przejęte. 

Niektóre nie mogły się doczekać pierwszego dnia 

w szkole, a inne wolałyby go przeczekać  

w piórniku. Ja bez wątpienia należałam do tych 

drugich. Rozmawiałam z temperówką o naszych 

obawach. Były one trochę przesadzone, ale 

wtedy wydawały się realne. Piórnik gwałtownie 

się poruszył. Domyśliłam się, że Dorotka wkłada 

nas do plecaka. 

 

 

Wszystkie przybory umilkły, oczekiwały 

pierwszego dnia szkoły.  Gdy dziewczyna weszła 

do klasy razem z innymi dziećmi, usłyszała,  

co będą tego dnia robić: rysować swoją 

wakacyjną przygodę. Dorotka najpierw 

wyciągnęła z piórnika ołówek, a potem ładną, 

żółtą kredkę. Domyśliłam się, co rysuje, morze. 

Byłam tak podekscytowana! Ktoś wreszcie mnie 

użyje! Prawie skakałam z radości, ale miałam tez 

obawy, że będę źle malować albo że dziewczynce 

jednak nie spodoba się mój kolor… Aż wreszcie 

Dorotka włożyła rączkę do piórnika i mnie wyjęła. 

Jej rysunek był przepiękny. Przedstawiał ją  

na plaży z wiaderkiem w ręku, w którym pływała 

rybka. W tle widniało morze. Dziewczynka 

dotknęła moim rysikiem kartki i zaczęła malować. 

Uczucie było wspaniałe. Czułam takie przyjemne 

łaskotanie, hi, hi, hi… Nawet nie zauważyłam,  

że Dorotka skończyła już rysunek. Odłożyła mnie 

i podniosła rękę, mówiąc, że jej rysunek już jest 

gotowy. Pod koniec lekcji wszystkie dzieci 

pokazywały swoje prace. Mnie najbardziej 

podobał się rysunek Dorotki. Pewnie dlatego,  

że wypełniało mnie poczucie dumy, że to właśnie 

mną została namalowana największa jego część. 

Gdy zadzwonił dzwonek, dziewczynka spakowała 

mnie do piórnika. Dopiero tam zauważyłam,  

że mój rysik jest strasznie stępiony, jednak byłam 

tak zmęczona, że nie miałam siły rozmyślać  

nad tym dłużej. Po prostu zasnęłam. 
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UWAGA! Zbiórka PAKA dla bezdomnego szczeniaka 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego organizuje zbiórkę darów dla podopiecznych 

Fundacji Judyta. Chętne osoby mogą dostarczać dary w wyznaczonych miejscach:  

-klasy 1-3 – Świetlica szkolna, 

-klasy 4-6 – Sala  #Informatyczna nr 1  

                      Dziękujemy wszystkim chętnym osobom za pomoc i okazany DAR SERCA! 
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sddsdsds Olga Michna  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, rozwiąż krzyżówkę, rebusy i łamigłówki matematyczne,  

a rozwiązania na kartce przynieś do gabinetu nr 17. Pamiętaj, żeby się podpisać. Spośród poprawnych 

odpowiedzi wylosujemy zwycięzców, na których czekają niespodzianki.  
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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    

 

 Numer 

 

 
 

WRZESIEŃ 

PAŹDZIERNIK 

2018 

 

styczen 

Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
psp6swiebodzin.com.pl 


