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            Drodzy Czytelnicy, do Waszych rąk trafił kolejny numer Kuriera z Mokrą Głową, a w nim 

stałe rubryki do czytania, z których dowiecie się między innymi o tym, co ciekawego wydarzyło 

się w naszej szkole w ostatnim czasie, a dzieje się naprawdę wiele. Poza tym proponujemy 

interesujący wywiad i wiele innych ciekawych artykułów. Gratulujemy zwycięzcom konkursu  

z poprzedniego numeru (nazwiska podajemy  w rubryce Rusz głową) i zapraszamy do udziału  

w kolejnym konkursie. 

 

  

 

 Numer 

 

 
 

LISTOPAD 

2019 

 

styczen Urier 

okrą łową 

Wstępniak od Redakcji…   

Wydarzenia…    

  
13.11.2019 

 

14.11.2019 

 

Udział klas 7 w koncercie 

pieśni patriotycznych w ŚDK 

 

sddsdsds Hanna Rój 

6-8.11.2019 

 

Apele z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości dla klas 

1-3 oraz 4-7 

 

8.11.2019 

 

Wspólne odśpiewanie 

hymnu o godzinie 11:11 

 

Koncert muzyczny: „Piraci z 

Karaibów”, konkurs plastyczny 

„Mój Święty Patron” 
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Spis treści   

1 Wstępniak od Redakcji, Wydarzenia… 

Czyli co w szkole piszczy? 

Hanna Rój 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

Wydarzenia z życia szkoły 

Ale w szkole jest WESOŁO! 

 

             25 października klasa 6a razem z członkami Samorządu 

Uczniowskiego i wychowawcami, Panem Michałem Dalidowiczem 

oraz Panem Tomaszem Mikołajczykiem, wybrali się na świebodziński 

cmentarz, aby posprzątać zapomniane groby, głównie żołnierzy. 

Poszliśmy również pod Pomnik Trzech Krzyży, postawiliśmy znicze, 

ułożyliśmy z nich flagę naszego kraju i dwa znaki Polski Walczącej. 

Wyjście na cmentarz miało na celu uświadomienie młodzieży, jak 

brutalnie ginęli ludzie, którzy walczyli o Polskę. Trzeba o nich 

pamiętać, bo dzięki nim możemy np. się swobodnie uczyć, a Polska 

znów wróciła na mapę Europy. Dziękujemy serdecznie również 

klasom i poszczególnym osobom, które przyniosły znicze. 

 

 

 

 
#SzkołaDoHymnu 

           „SZKOŁA DO HYMNU” 8 listopada 2019r. Braliśmy udział  

w akcji pt.: „Szkoła do hymnu” odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn 

narodowy Wszystko rozpoczęło się o symbolicznej godz. 11:11. 

Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord 

dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele 

z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą. 

 

sddsdsds Hanna Rój, nauczyciele  

2-4 

Kto pyta? 

Wywiad z prezesem firmy Ekoloco 

Hanna Rój, nauczyciele   

 5 

 6 Rekordy Guinnesa 

Ciekawostki o rekordach świata 

Aleksandra Filar 

 6 Przerwa na grę! 

Kącik gracza 

Radosław Farat 

 7 
80 lat wstecz! 

Ciekawostki historyczne 

Bartosz i Marcel 

 7 Samorząd działa! 

Samorząd uczniowski w szkole 

Marcel Kapała 

 8 Porady nie od parady  

Doradztwo zawodowe 

Zuzanna Derlatka  

 8 S jak Sukces! 

Sukcesy naszych uczniów 

nauczyciele 

 9 DIY – Zrób to sam 

Ręczne robótki 

Hanna Marczenia 

 9 
Podróże z Marcelem 

Finlandia 

Marcel Piechowicz 

 10 Infosport 

Ciekawostki sportowe 

Oliwier i Igor 

 11 Rusz głową! 

Konkurs dla uczniów 

Hanna Rój 

 12 
Ostatnia strona gazetki 

Projekt ostatniej strony 

Cała redakcja gazetki 

Weronika i Lena 
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    Święto dyni 2019                         Wspólne śpiewanie 

 

 

 

 

 

 

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

                   W dniu 8 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. To 

bardzo istotne wydarzenie zostało upamiętnione dzięki klasom VF, VIA oraz VIE, które pod opieką Pani 

Doroty Heppel-Kościelny, Pana Tomasza Mikołajczyka oraz Pana Michała Dalidowicza przygotowały apel. 

Nad stroną muzyczna czuwała Pani Weronika Gałek-Flasińska wraz z zespołem wokalnym. Na koniec Pani 

Dyrektor Jolanta Ranosz zabrała głos, przypominając nam że żyjemy w wolnej Polsce a także, jaką cenę 

musieli ponosić nasi przodkowie, byśmy dziś mogli mówić, śpiewać w języku polskim. 

 

 

 

 

ŚWIĘTO DYNI to kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych w klasie 0 B Święto dyni - 
poznajemy właściwości zdrowotne dyni. Był to 
wyjątkowy dzień, towarzyszyły nam różnego 
rodzaju dynie, poznaliśmy smak dyni, dania z dyni. 
Wiemy, że dynie są jadalne i ozdobne. Duża atrakcją 
była foto budka dynia. Dziękuję rodzicom za 
przygotowanie poczęstunku.  
Pozdrawiamy serdecznie Jolanta Błażków 

8 listopada, w południe, na placu przed 
świebodzińskim Ratuszem zabrzmiał Mazurek 
Dąbrowskiego. Do hymnu stanęli uczniowie szkół 
podstawowych i średnich, dyrektorzy i nauczyciele, 
przedszkolacy i mieszkańcy miasta, by uczcić 
Narodowe Święto Niepodległości. Nie zabrakło 
biało-czerwonych symboli narodowych, które  
z dumą nieśli uczestnicy, manifestując swój 
patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny. 
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             14 listopada klasy siódme uczestniczyły w niesamowitym koncercie solowym Norberta Smoły 

Smolińskiego – lidera zespołu Contra Mundum. Wokalista stworzył niezwykły, patriotyczny klimat, łącząc 

świetną, rokową muzykę z mocnym przekazem historycznym, również naszego miasta. Warto było tego 

posłuchać,  a nasza młodzież była wspaniała!  

Ten świetny muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów,  

jak sam o sobie mówi, patriotyzm wyssał  

z mlekiem ojca. Jego dziadek był powstańcem warszawskim,  

a ojciec – opozycjonistą i działaczem „Solidarnośći”. 

 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

Niezwykły koncert  
 

 

sddsdsds mgr Urszula Sawicka  

Starożytny Egipt 

 
W październiku na lekcji plastyki prowadzonej 

przez panią Urszulę Sawicką uczniowie kl. IVa  

i IVb zainspirowani sztuką starożytnego Egiptu  

i tajemnicami piramid wykonali podobizny mumii 

i kompozycję pasową. Uczniowie byli bardzo 

zaangażowani, chętnie wzięli udział w zajęciach. 

Nie tylko owijanie "modeli", ale też praca nad 

przygotowaniem masek i rysunków sprawiła 

młodym plastykom dużo radości. 

 

Projekt - makieta  
 

 

            Uczniowie z klas 6a i 6d (nauczyciel prowadzący – Izabela Statkiewicz), zainspirowani na lekcjach 

języka polskiego lekturą Hobbit, czyli tam i z powrotem, wykonali wspaniałe makiety, używając przede 

wszystkim naturalnych materiałów. Wykazali się niezwykłą pomysłowością. Prace, wystawione w holu 

szkoły, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły, poza tym wzięły udział w konkursie 

na najlepszą makietę. Wyboru prac dokonali uczniowie klas siódmych. Oto zwycięzcy: I miejsce – Laura 

Tywoniuk z kl. 6a, II miejsce – Miłosz Jabłoński, Oliwier Morawski, Dominik Skowron, Igor Torchała z kl. 

6a, III miejsce – Tobiasz Bondziak z kl. 6d 

 

sddsdsds mgr Aneta Raczykowska  

Roboty Wonder 

 
#Koderzy z SP6 na zajęciach dodatkowych  

z informatyki mogli testować roboty edukacyjne. 

Tym razem, dzięki uprzejmości firmy Wonder 

Polska, do naszej szkoły przyjechały na okres 2 

tygodni Dash i DotDash. Duet interaktywnych 

robotów o przyjaznym wyglądzie bardzo 

spodobał się #Koderom. Dash i Dot zdobyły 

sympatię wszystkich wokół już od pierwszego 

uruchomienia. 
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Kto pyta? 

                 

Wywiad z prezesem firmy Ekoloco  Kamilem Krasowskim 

 1. Czy kiedy żyjemy ekologicznie, płacimy więcej? 

Teoretycznie życie w sposób ekologiczny początkowo może być  
droższe, ponieważ alternatywy dla plastiku to zazwyczaj produkty  
droższe. Nie można zapomnieć, że ekologiczne życie poza  
nabywaniem oznacza również świadome ograniczenie konsumpcji a za tym idzie wydawanie mniej pieniędzy.  
W dłuższej perspektywie ekologia to tańszy sposób na życie. 

2. Dlaczego zdecydował się Pan na założenie ekologicznego sklepu? 

Decyzja o otwarciu biznesu związanego z ekologią wynika głownie z konieczności zmiany nawyków wśród 
społeczeństwa poprzez dostarczenie odpowiednich rozwiązań. Zakładając firmę, chcieliśmy razem ze 
wspólnikiem stworzyć  markę, która odpowiada na te potrzeby i dostarcza produkty dostępne celowo dla 
wszystkich. 

3. Czy żeby otworzyć firmę ekologiczną należy mieć dużo pieniędzy? 

Pieniądze na pewno ułatwiają otworzenie biznesu na odpowiednią skalę, która umożliwi 
zaproponowanie  konkurencyjnych cen. Nie możemy natomiast zapominać, że najważniejszy jest poświęcony czas 
i wiara w to, co się robi, ponieważ bez tego żaden biznes nie ma prawa sukcesu. 

4. Jakie produkty ma Pan w swojej ofercie? 

W naszej ofercie można znaleźć bardzo szeroki asortyment ekologicznych produktów takich jak: wielorazowe 
słomki do picia, bawełniane siatki na zakupy, mydło z solą z morza czarnego, bidony na wodę, bambusowe 
szczoteczki do zębów i wiele innych zamienników plastiku. 

5. Czy dużo ludzi kupuje produkty Ekoloco? 

Od początku naszej działalności pozyskaliśmy ok. 5 tysięcy klientów i nieustannie zwiększamy skład sprzedaży. 
Mamy nadzieję, że za kilka lat nasze produkty będą dostępne w całej Europie. 

6. Jaka jest według Pana przyszłość firmy ? 

Mamy nadzieję, że w najbliższych latach nasza firma rozwinie się do rangi firmy międzynarodowej i będziemy 
mogli postawić śmiałe kroki na arenie europejskiej, a w  jeszcze dalszej przyszłości światowej. Chcemy, by nasze 
działania oraz odpowiedzialny sposób prowadzenia firmy wpływały  nie tylko na samego konsumenta, ale również 
na środowisko biznesowe, które również musi się zmienić, jeśli mamy rzeczywiście zadziałać dla dobra Ziemi. 
Strona internetowa: www.Ekoloco.pl, Facebook: ekoloco.pl, Instagram: ekoloco.pl 

 
 

 

 

 

 

sddsdsds Weronika Krasowska, Lena Sobolewska 
 

http://www.ekoloco.pl/
http://ekoloco.pl/
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Rekordy Guinnesa 
 

Hej! W wydaniu listopadowym będą cztery rekordy Guinessa o smacznej tematyce. 

#4 Najdroższa pizza na świecie została zrobiona 24 kwietnia 2017 roku przez kucharzy   w Nowym Jorku. 

Kosztowała 9 212 złotych. Pizzę wykonano  na spodzie truflowym  z dodatkiem atramentu z kałamarnicy; 

główne składniki, które są na wierzchu to: angielski ser pleśniowy, pasztet strasburski z wątróbek gęsi i 

kaczek, francuskie trufle, kawior uchodzący za najdroższy na świecie, jadalne płatki kwiatów oraz cienkie, 24-

karatowe złote płatki. 

#3 Najostrzejszy chips. Produkowane przez Paqui chipsy są przyprawiane papryką Carolina Reaper, która 

obecnie jest najostrzejszą papryką na świecie.  Przyznaje się jej około 1 569 300 punktów, (podczas gdy mega 

ostre papryczki habanero osiągają w tej skali "zaledwie"    od 200 do 300 tysięcy punktów).  

#2 Japońska restauracja zyskała  światową sławę, serwując największe na świecie sushi. Porcja, która 

ustanowiła nowy rekord Guinessa waży 6 kg i ma 25 cm średnicy! Największe sushi  jest z 24 składników, w 

tym ryby  i owoce morza zawijane w 2-metrowe wodorosty.  Danie kosztuje w przeliczeniu na PLN ok. 650 zł, 

a zamówienie na nie trzeba składać  2 dni wcześniej. 

#1 Ogrodnikowi Christopherowi Qualley udało się wyhodować największą marchew na świecie, która waży 

10,17 kg i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa.  Zaskakujące jest to, że mężczyzna zdecydował się na 

uprawę marchwi i już przy drugim podejściu stał się człowiekiem, którym zapisał się do rekordów Guinessa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sddsdsds Aleksandra Filar 

 

sddsdsds Radosław Farat  

Przerwa na grę! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć! Moi mili Czytelnicy, zafiksowani na gry komputerowe. Dzisiaj przygotowałem dla Was prawdziwą 

gratkę. ROBLOX! Jest to gra edukacyjna, którą stworzyło w 2006 roku amerykańskie studio Roblox 

Corporation. 

Dlaczego właśnie Roblox? Roblox to obecnie największa na świecie platforma społecznościowa, na której 

można spędzać czas i grać w różne gry z rodziną, przyjaciółmi i nieznajomymi. Roblox stworzony został 

przede wszystkim dla dzieci  i młodzieży jako miejsce do grania i rozwijania umiejętności w bezpiecznym  

i przyjaznym środowisku. Gracze samodzielnie kształtują rozrywkę poprzez tworzenie wirtualnego świata 

według własnej wyobraźni oraz ustalanie zasad w nich panujących. Możliwe jest udostępnianie własnych 

map zbudowanych z klocków przypominające klocki LEGO. Do tworzenia i edytowania światów służy 

komponent o nazwie ROBLOX Studio. Przedmioty znajdujące się w naszym wirtualnym świecie podlegają 

prawom fizyki. Istotnym elementem dostarczającym sporo rozrywki jest zmienianie wyglądu swojej postaci. 

Do tego służy dobieranie takich elementów jak kształty poszczególnych części ciała czy ubrania. Garderoba 

także może być wytwarzana samodzielnie. 

W sieci istnieją dostępne wersje darmowe.  

Gorąco zachęcam do wirtualnej wycieczki z ROBLOXEM.  

Darmową wersję można pobrać z adresu:  

https://download.komputerswiat.pl/gry-i-rozrywka/gry-symulacyjne/roblox 

 

https://download.komputerswiat.pl/gry-i-rozrywka/gry-symulacyjne/roblox
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80 lat wstecz! 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Bartosz Mikołajczyk, Marcel Kapała  

 

W tym artykule będzie trochę więcej statystyk, niż ciekawostek, ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie!  

WOJSKO: Wielka Brytania - 890 000, III Rzesza -1 850 000, Francja -5 000 000, ZSRR -1 500 000, Polska - 

950 000, Alianci - 6 480 000 

CZOŁGI: Wielka Brytania -1 150, III Rzesza -2 800, Francja -2 600, ZSRR - 6 000, Polska -600, Alianci -4 350                    

ARTYLERIA: Wielka Brytania -2 600, III Rzesza -11 000, Francja -11 000, ZSRR - 13 500, Polska -4 500, 

Alianci -18 100 

SAMOLOTY: Wielka Brytania -1 900, Rzeszy -2 000, Francja -2 800, ZSRR - 1 800, Polska – 400, Alianci - 

5 100 

 

sddsdsds Kapała Marcel  

Samorząd działa 
 

W tym artykule chciałbym zachęcić Was do zainteresowania się akcją ,,Góra Grosza’’ Celem na który 

zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w 

domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie 

edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i 

wspólne działanie dla dobra potrzebujących.      
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Porady nie od parady 

                 

Cześć! Witajcie ponownie w kolejnym numerze  
gazetki. Dziś przedstawię Wam następne ciekawe i opłacalne zawody. Myślę, że możemy już zaczynać. 

1. Project manager  

Jeżeli wybierzecie ten zawód, Waszym zadaniem będzie zarządzanie, planowanie czy obliczanie kosztów 
podczas pracy. Poza tym ważne jest ustalenie ekipy, tworzenie harmonogramów lub raportów 
postępów pracy. Średnie zarobki osoby w tej branży zawodowej to około 8000 zł brutto. W tym 
zawodzie pracodawcy będą od Was wymagać przede wszystkim umiejętności, a nie tak bardzo wiedzy 
teoretycznej. Takie zdolności zdobędziecie na wielu kursach czy szkoleniach. Jednak gdy zechcecie 
ukończyć studia, to ten kierunek znajdziecie między innymi na Uniwersytecie Warszawskim.  

2. Key accout menager 

Key account manager to osoba odpowiedzialna za kontakt z najważniejszymi i największymi klientami. 
Taka postać zajmuje się również sprawdzaniem raportów, umów czy analiz. Dużo czasu w tym zawodzie 
poświęca się akcjom promocyjnym. Średnie zarobki osoby w tej branży zawodowej to około 12 500 zł 
brutto. Jeżeli zdecydujecie się na ten zawód, musicie być odporni na stres. Ważna jest umiejętność 
biegłego porozumiewania się w języku angielskim. Podstawą są umiejętności negocjacji oraz prezentacji. 
Najważniejsze są studia, najlepiej ekonomiczne bądź techniczne.  

 

 
 

 

sddsdsds Zuzanna Derlatka 

sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz  

S jak Sukces!  
           29.10.2019 roku w Ratuszu podczas sesji Rady 

Miejskiej w Świebodzinie odbyło się uroczyste wręczenie 

pięciorgu uczniom świebodzińskich szkół wyróżnień w 

ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim „Ja za 20 

lat”, zorganizowanym w ramach kampanii ZACHOWAJ 

TRZEŹWY UMYSŁ. Wśród nagrodzonych znalazły się 

również dwie uczennice naszej szkoły: Marika Piechowicz 

i Irena Śledzińska, obie z klasy 7b ( opiekun -  Izabela 

Statkiewicz). Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz gratulacje 

przyjęły od Burmistrza Świebodzina Pana Tomasza 

Sielickiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana 

Tomasza Olesiaka oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. 

Uzależnień Pana Roberta Brzóski. Również opiekunowie 

uczniów otrzymali Certyfikaty jako wyraz uznania za pracę 

na rzecz przeciwdziałania wyuczonej bezradności wśród 

dzieci i młodzieży, aktywizację  

uczniów  poszukiwaniu talentów  

oraz wsparcie kampanii pod  

Patronatem Honorowym  

Ministra Edukacji Narodowej  

oraz Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. 

  

 

sddsdsds mgr Karolina Stróżyk  

Rozstrzygnięcie konkursu na zielnik  

z jesiennych liści 

Celem konkursu było stworzenie obrazka  

z jesiennych liści i przy okazji doskonalenie 

umiejętności rozpoznawania liści polskich drzew 

przez uczniów klas piątych. Poziom prac 

konkursowych był bardzo wysoki, dlatego 

przyznano po kilka równorzędnych wyróżnień. 

Miejsce pierwsze ex aequo zdobyli: Hubert 

Adamczak 5b, Weronika Radkiewicz 5b, Milena 

Dawidowicz 5e 

Miejsce drugie ex aequo: Roksana Lipińska 5c, 

Marcel Piechowicz 5e, Hanna Bartos 5a 

Miejsce trzecie: Maja Cichońska 5b, Maksymilian 

Mickaniec 5f. Gratulujemy!  
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sddsdsds Marcel Piechowicz  

Podróże z Marcelem 

                 

  

  

 

 

 

W drugim numerze naszej szkolnej gazetki porywam Was do Skandynawii, która leży nad Morzem 

Bałtyckim i prawie cała jest pokryta lasami. Wśród puszcz kryje się wiele jezior. Stolicą tego państwa są 

Helsinki. Kraj ten rozciąga się aż do północnego koła podbiegunowego. Blisko niego znajduje się Laponia. 

W miasteczku Rovaniemi mieści się siedziba Świętego Mikołaja. Tereny te zamieszkują Lapończycy i 

renifery. Na niebie często pojawia się zorza polarna.  

Ciekawostki:  

 w czerwcu i lipcu na północy Finlandii słońce świeci cały dzień i całą noc, 

 przez okres zimy można tam obserwować zorzę polarną zwaną „białymi nocami”, 

 w Finlandii są tysiące jezior, 

 Laponia to kraina reniferów. 

 

sddsdsds Hanna Marczenia  

DIY – Zrób to sam 

 

W listopadowym numerze gazetki piszę o tym, jak łatwo  

i szybko wykonać piękny, kolorowy ORGANIZER, który  

przyda się Wam do pokoju na biurko.                                                        

Co będzie potrzebne?                                         

- 6 słoików ( ilość i wielkość zależy wyłącznie od Ciebie)                                        

- farby (według uznania)                                     

- pędzelki do malowania                                       

- markery permanentne (czarny, biały  i różowy)                                                                                               

 - klej przezroczysty w płynie 

1. Umyty i przygotowany słoik dokładnie pokrywamy wybranym kolorem farbki.  

2. Po 5 - 10 minutach, gdy słoik wyschnie, namaluj starannie buźkę, pierwszy etap skończony. 

3. Pomaluj górną część słoika na srebrno i poczekaj aż wyschnie. 

4. Następnie pokryj cały słoik klejem przy pomocy pędzelka. 

5. Skończony słoik postaw na biurku, włóż kredki lub pisaki i korzystaj z kolorowego organizera. 
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  Morawski Oliwier, Igor Torchała  

Infosport 

                 

  

  

 

 

 

 5 i 6 listopada odbyły się rozgrywki drużynowe w unihokeju dzieci i młodzieży. Naszą szkołę w grupie 

dziewcząt reprezentowały: Maciejewska Anna, Galas Marta, Didyk Iga, Średzińska Irena, Pietrzak Karolina, 

Kiławiec Joanna, Kwaśna Patrycja, Tatyga Hanna, Peno Martyna, Śnieg Natalia. Drużyna dziewcząt zajęła 6 

miejsce w powiecie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Chłopcy zajęli 3 miejsce w 

powiecie, a szkołę reprezentowali: Czajko Adam, Oliwier Morawski, Iwan Bartosz, Chodarewicz Antoni, 

Uczko Jakub, Fassa Szymon, Kucharski Szymon, Jagasyk Alan, Wrzesinski Krystian, Silwonczyk Daniel.  

Walkę o finał chłopcy przegrali z brązowymi medalistkami naszego województwa.  

Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

  

 

Turniej dzieci z Podwórka na Stadion  
W dniu 30.10 na stadionie w Ciborzu odbył się turniej dzieci z Podwórka na Stadion. Naszą szkoła 

startowała w kategorii U-10. Jednak warto zaznaczyć , że większa ilość naszych chłopców była rok bądź 

dwa młodsza od rówieśników! W ostatecznym rozrachunku zajęliśmy III miejsce ulegając w derbowym 

meczu SP 1 Świebodzin 2:1. SP Zbąszynek 5:1 oraz wygrywając 5:0 z SP Ołobok.  Wielkie brawa należą się 

wspaniałym rodzicom: Państwu Słota, Panu Karpińskiemu oraz Pani Czerniak, którzy zadbali o wspaniałą 

atmosferę, doping, przejazd oraz przekąski. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Słota, Alan Łopuszański, 

Piotr Kostecki, Piotr Czuba - 3A, Franek Czerniak – 1A, Marek Karpiński - 1D, Franek Pohrebny - 2 C. 

Opiekunem grupy był: Igor Mrozowicz. Jeszcze raz wielkie brawa dla chłopców oraz rodziców. 



www.psp6swiebodzin.com.pl                                                     „Kurier z Mokrą Głową” nr 2 |  11/ 2019                  11 | S t r o n a  

 

  
sddsdsds Hanna Rój  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Dni stają się krótsze, a wieczory długie i chłodne. Jeśli masz chwilkę wolnego czasu i nudzisz się tym 

ciągłym leżeniem pod kocem, spróbuj wykonać rebus, który przygotowałam. Rozwiązanie zapisz na 

kartce, podpisz się czytelnie (imię, nazwisko, klasa) i przynieś do gabinetu 17. do końca listopada,   

a weźmiesz udział w losowaniu nagród. 

A oto zwycięzcy październikowego konkursu:  

Gabrysia Kubiak kl. 2b, Maja Gleszczyńska kl. 4b, Maja Siroń kl. 6b. 

                       

 

HASŁO: 

 



www.psp6swiebodzin.com.pl                                                     „Kurier z Mokrą Głową” nr 2 |  11/ 2019                  12 | S t r o n a  

 

 

  

 Numer 

 

 
 

LISTOPAD 

2019 

 

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 


