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TUTAJ IZA UWAŻAJ ŻEBY SIĘ NIE PRZESUNEŁO NIC  numerem Kuriera z Mokrą Głową w tym roku szkolnym.  

Zespół redakcyjny to dziewięcioosobowa grupa, która pod okiem opiekunów postara się  dostarczyć Wam 

ciekawych informacji z różnych dziedzin życia, również szkolnego. Serdecznie zapraszamy do współpracy 

Nauczycieli, którzy zechcą podzielić się ciekawymi działaniami czy sukcesami swoich uczniów.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom 

Zespołu Edukacyjnego nr 1 zdrowia, uśmiechu każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności.  

 

  

 

okrą łową 

Wydarzenia…    

  
06.12.2021 

 

31.12.2021 

 

Sylwester 2021/2022 obchodzić 

będziemy w piątek. Jest  

to wigilia Nowego Roku, dzień 

poprzedzający Nowy Rok –  

31 grudnia. 

 

Urier 

Wstępniak od Redakcji…   

 Numer 

 

 
 

LISTOPAD 

GRUDZIEŃ 

2021 

 

styczen 

sddsdsds Aneta Raczykowska 

01.11.2021 

 

Dzień Wszystkich Świętych. 

Odwiedziliśmy cmentarze, 

aby zapalić znicze.                      

To czas zadumy i refleksji.                         

  

11.11.2021 

 

Narodowe Święto 

Niepodległości – święto 

państwowe dla 

upamiętnienia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 

Mikołajki - na dzieci czekała 

wspaniała niespodzianka. 

Święty Mikołaj odwiedził 

przedszkolaki z PP8 i dzieci  

z klas 1-3 . 

 

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

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

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

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

przede wszystkim dużo zdrowia, białych, pachnących choinką i spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
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sddsdsds Antoni Bładyko 

Muzyk miesiąca! 

MUZYK MIESIĄCA: LOUIS BRAILLE 

Louis Braille urodził się 4 stycznia 1809 roku w Coupvray we Francji. Jego ojciec  
był znanym i szanowanym w okolicy rymarzem. Louis był niewidomy.  
Czy od urodzenia? Otóż nie. Od najmłodszych lat pomagał swojej rodzinie  
w pracy i obowiązkach domowych.  
Niestety gdy miał 3 lata, bawił się w warsztacie ojca i uszkodził sobie oko.  
Doszło do zakażenia, które wskutek niewłaściwego leczenia przeniosło  
się na drugie oko, co spowodowało u niego całkowitą ślepotę. 
  

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

K jak Kultura 

 

  

  

 

 

 

sddsdsds Konrad Czekała  

W dniach od 13 do 20 listopada 2021 r. w Torunia trwał MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

SZTUKI AUTORÓW ZDJĘĆ FILMOWYCH. 

To wielkie, międzynarodowe święto kina z udziałem wybitnych twórców, ciekawe 

spotkania, warsztaty, prezentacja nowoczesnych technologii i sprzętu filmowego, a także 

unikalne filmy dokumentalne i porywające wideoklipy. Złotą Żabę otrzymał operator 

filmowy Robbie Ryan   – autor zdjęć do filmu „C’mon, C’mon” w reżyserii Mike’a Milsa.  

Robbie Ryan to irlandzki operator filmowy, urodził się 1970 roku w Dublinie. Zasłynął jako 

stały współpracownik brytyjskiej reżyserki Andrei Arnold. Za najlepsze zdjęcia do filmu 

„Wichrowe Wzgórza” otrzymał Złotą Osellę. Jest również zdobywcą Europejskiej 

Nagrody Filmowej dla najlepszego operatora oraz nominacji do Oscara za najlepsze 

zdjęcia. 
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  sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz 

Sukces w konkursie recytatorskim 

5 listopada w czytelni Biblioteki Publicznej w Świebodzinie poznaliśmy Laureatów konkursu poetyckiego 

„Swoimi słowami”, który był częścią projektu „Łowcy metafor” dofinansowanego przez Ministerstwo 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nasi uczniowie licznie wzięli udział w konkursie, zdobywając 

nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy uczniom i życzymy kolejnych sukcesów. 

Kategoria 10 - 12 lat: 

II miejsce - „Moje marzenie” Szymon Robaszyński 4c 

III miejsce - „Świat podziwiać” Marcel Merda 4c 

Wyróżnienia: „Jak widzę mój świat” Wojciech Pawlukiewicz 4c,  

„O marzeniach” Małgorzata Kaczmarczyk 7a 

Kategoria 13 - 15 lat: 

I miejsce - Ja i świat” Sara Puk 8a 

II miejsce - „Świat okiem śpiocha” Olga Michna 8d 

III miejsce - „Ten świat” – Zuzanna Derlatka 8a 

Wyróżnienia: „Czas” Hanna Wolnik 8b, „Niepokój” Maja Burlikowska 8a, „Ulotne momenty” Hanna 

Szymkowiak 8g, „Świat w oczach dziecka” Paulina Mycek 8g, „Widzę świat” Bartosz Mikołajczyk 8a. 

  
 sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz 

KREATYWNA KLASA 

Nieco inaczej niż zwykle wyglądała recytacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Śmierć 

Pułkownika” w klasach 8a, 8b i 8d. W związku z Narodowym Świętem Niepodległości 

uczniowie, zachęceni przez polonistkę, postanowili stworzyć odpowiedni nastrój, który 

współgrałby ze zbliżającą się rocznicą odzyskania niepodległości i patriotyczną tematyką 

wiersza. Przyciemnione sale, świece, postacie poety i Emilii Plater, wykonane wcześniej 

plakaty czy jesienne liście wprowadziły atmosferę wieczorku poetyckiego. W klasie 8b 

Weronika Martyn zagrała również na skrzypcach dwa utwory patriotyczne, a spotkanie 

zakończyliśmy, śpiewając  pieśń „My Pierwsza Brygada”, oczywiście przy 

akompaniamencie skrzypiec. 
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sddsdsds Nikola Trzeciak 
 

Wywiad 

WYWIAD Z PANEM LESZKIEM ZAGDAŃSKIM – NAUCZYCIELEM HISTORII W NASZEJ SZKOLE 
 Dlaczego wybrał Pan akurat ten przedmiot nauczania? 

 Historia to moja pasja, interesuję się nią praktycznie od zawsze. Uważam też, że historia jest nauczycielką życia, tzn. możemy  

na przykład wyciągać wnioski z minionych wydarzeń czy działań naszych przodków. Dzięki osiągnięciom naszych przodków                        

w przeszłości uczymy się i stajemy się mądrzejsi w przyszłości. 

 Czy uczniowie chętnie uczą się historii? 

 Jest grupa uczniów, którzy interesują się moim przedmiotem. Myślę, że dzisiaj historia, zwłaszcza historia własnej ojczyzny  

i patriotyzm są „w modzie” i stąd wzrost zainteresowania tą dziedziną. Poza tym młodzież coraz częściej interesuje historia 

regionalna, czyli dzieje ich miejscowości, miejsc, z którymi jest związana emocjonalnie, tzw. „mała ojczyzna”. 

 Jak stara się Pan zachęcić uczniów do nauki swojego przedmiotu? 

 Co istotne, staram się barwnie i ciekawie opowiadać o minionych wydarzeniach oraz postaciach znanych  z historii. Uczniowie  

z zainteresowaniem słuchają przede wszystkim ciekawostek historycznych, czyli informacji, których nie znajdą w podręczniku.  

Jeśli coś ich naprawdę zaciekawi, wówczas chętniej uczą się danego tematu. 

 Jaki dział historii najbardziej interesuje Pana uczniów? 

 Zdecydowanie okres II wojny światowej. Uczniowie na lekcjach poświęconych tym dziejom są najbardziej aktywni, dopytują i widać, 

że ich to rzeczywiście interesuje. Da się zauważyć, że mają również dużą wiedzę na temat II wojny światowej. Poza tym okres II 

wojny światowej oraz czasy powojenne to tzw. „historia żywa”, czyli można ją poznać przez bezpośrednich świadków  tych 

wydarzeń. Istnieje na przykład możliwość porozmawiania z człowiekiem, który brał udział w powstaniu warszawskim czy                                

z żołnierzem niezłomnym. 

 Którą z postaci historycznych lubi Pan najbardziej i dlaczego? 

 Nie mam ulubionej postaci historycznej ani takiej, którą bym się szczególnie interesował. Jeśli chodzi o mój ulubiony okres                             

w dziejach,  to na pewno bliski jest mi XX wiek  - wydarzenia i postacie z nim związane. Te czasy mnie interesują. 

 Jaki jest Pana ulubiony film historyczny i o czym opowiada? 

 Mam wiele ulubionych filmów o tematyce historycznej, przede wszystkim dotyczących okresu II wojny światowej. Jednak 

największe wrażenie wywarł na mnie niemiecki film pt. „Upadek” z 2004 r. w reżyserii Oliviera Hirschbiegela. Scenariusz tego filmu 

powstał w oparciu o wspomnienia Traudl Junge, ostatniej sekretarki Adolfa Hitlera. „Upadek” to film przedstawiający ostatnie dni 

życia Hitlera. Jest to studium upadku wodza III Rzeszy. 

 Dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. 

 Ja również dziękuję i zachęcam czytelników gazetki do zgłębiania tajników historii. Potrafi być naprawdę interesująca. 

 

 

Święto Niepodległości   

11 listopada jest najważniejszym dniem naszej Ojczyzny, bliskim sercu każdego Polaka – Narodowe Święto 
Niepodległości.  
Jest upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w 1918 roku. Właśnie wtedy Polska po 123 latach niewoli 

odzyskała niepodległość. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia w historii, które doprowadziły do uwolnienia kraju 

z jarzma zaborców, szczególnie działania niepodległościowe w Krakowie. Dla Polaków rozpoczął się trudny okres 

życia bez własnego państwa.  Rzeczpospolita przestała istnieć, ale pozostał naród, język i tradycja. Zaborcy 

zlikwidowali państwowość polską, lecz nie potrafili unicestwić polskości. Wielu opuszczało dawne ziemie Polski. 

Polacy nigdy nie zrezygnowali z prób odzyskania niepodległości mimo niszczenia przez zaborców ich świadomości 

narodowej. Wybuch I wojny światowej dał nareszcie Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. 11 XI 1918 r. wiąże 

się z powrotem Józefa Piłsudskiego do Warszawy z magdeburskiego więzienia. Niemcy ostatecznie skapitulowali. 

Komendantowi Legionów podporządkowały się armia i tymczasowa administracja. Piłsudski został Naczelnikiem 

Państwa. 
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Rady nie od parady! 

POMÓŻMY PTAKOM W ZIMIE! 
Dokarmiacie ptaki? Jeśli tak, to czy na pewno robicie  

to dobrze? Do karmienia naszych latających przyjaciół doskonale  

nadają się ziarna słonecznika, kukurydzy, prosa, pszenicy, owsa,  

a także orzechy, suszone lub świeże owoce czy gotowane warzywa.  

Ptaków nie należy karmić chlebem! Najlepiej samodzielnie zbudować  

karmnik, by wsypać tam ptasie smakołyki, a na pewno przylecą  

i będą nam wdzięczne. 

 

 

 

 

 

 

 

sddsdsds Stanisław Plichta 

 

sddsdsds Marcel Piechowicz  

Geografia Wielkiej Brytanii 

                 

  

  

 

 

 

Great Britain - is a country with approx 5,500 islands. 

The largest of them are: 

• Ireland, Hebrides, Shetland, Orkney Islands, Anglesey, UK, Wight Great Britain has an area of about 245 thousand. km². It 

borders on the water and land with the following countries: Scotland, Wales, Ireland, France, Belgium and the Netherlands. Great 

Britain includes overseas territories such as Gibraltar. 

Information about Great Britain: 

• Official language – English; • Capital - London, which lies on the River Thames; • Political system - parliamentary monarchy 

• Executive power - Prime Minister; • Legislative power - House of Lords and House of Commons; • The right to vote - universal, 

citizens over 18 years of age; • Country type - part of Great Britain; • Head of State - Queen Elizabeth II; • Total area - 242 495 km2 

• Total population - 64.1 million (2013); • Currency – Pound; • Dominant religion – Anglicanism; • The largest cities in England - 

London, Birmingham, Sheffield, Bradford, Liverpool; • Main Airport - London Heathrow; • The longest rivers - Thames (338 km) 

and Severn (336 km); • The deepest lake - Loch Ness in Scotland; • Largest lake - Lough Neagh in Ireland; • Patron - St. George 

• Time zone - UTC, UTC +1 summer time; • Terrain - rocky, lots of pastures, few forests; • Climate - frequent rain, fog, cloud cover 

and watery; • Natural resources - hard coal, crude oil and natural gas; • Economy - 5th place in the world in terms of GDP, 2nd 

place in Europe 

Interesting facts about Great Britain: 

• the most obese nation in Europe 

• drink the most milk tea (Bavarian) in the world 

• Windsor Castle is the oldest and largest royal residence 

• The longest river is: The Severn River (338 km) 

• The south coast of England is known as the English Riviera 

• are animal lovers 

• there are no ID cards 

• shake hands in greeting 

• are disciplined and even line up for the bus 

• are well-mannered and obey the regulations 
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Tłumaczenie: 
Wielka Brytania – jest krajem, które posiada ok. 5500 wysp.  
Największe z nich to: 

 Irlandia, Hebrydy, Szetlandy, Orkady, Anglesey, Wielka Brytania, Wight Graniczy od strony wodnej i lądowej z państwami: 
Szkocją, Walią, Irlandią, Francją, Belgią i Holandią. Do Wielkiej Brytanii należą terytoria zamorskie, np. Gibraltar. 

Informacje o Wielkiej Brytanii: 
język urzędowy – angielski; stolica - Londyn, który leży nad rzeką Tamizą; ustrój polityczny - monarchia parlamentarna; władza 
wykonawcza – Premier; władza ustawodawcza - Izba Lordów i Izba Gmin; prawo głosu - powszechne, obywatele powyżej 18 lat; 
typ państwa - część Wielkiej Brytanii; głowa państwa - Królowa Elżbieta II; powierzchnia całkowita – 242 495 km2; całkowita liczba 
ludności - 67.2 mln (rok 2020); waluta - funt sterling; religia dominująca – anglikanizm; największe miasta - Londyn, Birmingham, 
Sheffield, Bradford, Liverpool; główne lotnisko - Londyn Heathrow; najdłuższe rzeki - Tamiza (338 km) i Severn (336 km); 
najgłębsze jezioro - Loch Ness w Szkocji; największe jezioro - Lough Neagh w Irlandii; Patron – Saint George  (23.04); strefa 
czasowa - UTC, czas letni UTC +1; teren - skalisty, dużo pastwisk, mało lasów; klimat - częste deszcze, mgły, zachmurzenia i watry; 
zasoby naturalne - węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny; gospodarka - 5 miejsce na świecie w PKB, 2 miejsce w Europie 
Ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii: 
najbardziej otyły naród w Europie; piją najwięcej herbaty z mlekiem (bawarka) na świecie; zamek Windsor jest najstarszą                                          
i największą królewską rezydencją; najdłuższą rzeką jest: The Severn River (338km); południowe wybrzeże Anglii nazywane jest 
angielską rivierą; są miłośnikami zwierząt; nie ma dowodów osobistych; na powitanie podają sobie ręce; są zdyscyplinowani                        
i ustawiają się w kolejce nawet do autobusu; są kulturalni i przestrzegają przepisów. 

 

sddsdsds Iga Golik  

My favourite winter song                 

  

  

 

 

 

Queen – brytyjski zespół rockowy utworzony w 1970 w Londynie przez Briana Maya, Rogera Taylora i Freddiego Mercury’ego.  Basista 
John Deacon dołączył do grupy rok później.  Muzyka Queen odznacza się różnorodnością brzmienia, sprawiającą, że zespół trudno jest 
przypisać do konkretnego stylu. Większość utworów nosi cechy rocka i jego odmian (hard rock, art rock, rock progresywny) oraz,               
w pewnym stopniu, muzyki pop. Charakterystyczną cechą zespołu są też wielowarstwowe aranżacje, harmonie wokalne oraz aktywny 
udział publiczności podczas koncertów. 
W 2001 grupa Queen została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame w USA, a 11 listopada 2004 do Hall of Fame w Wielkiej 
Brytanii. W 2007 Queen została wybrana najlepszą brytyjską grupą wszech czasów przez słuchaczy BBC Radio 2. 
A Winter’s Tale – piosenka brytyjskiej grupy Queen z albumu Made in Heaven (1995) wydanego po śmierci wokalisty Freddiego 
Mercury’ego (1991). 
Utwór został zarejestrowany podczas sesji nagraniowej w 1991 roku, po wydaniu albumu Innuendo. Mercury napisał go zainspirowany 
widokiem z okna studia Mountain Studios w Montreux nad Jeziorem Genewskim. 
Utwór był drugim singlem z albumu, a w Wielkiej Brytanii wydano również limitowaną edycję świąteczną, na którym znalazł się 
utwór „Thank God It’s Christmas”. 

 

 

 

  

A Winter's Tale” by  Queen 
It's winter-fall 

Read skies are gleaming, oh 

Sea-gulls are flyin' over 

Swans are floatin' by 

Smoking chimney-tops 

Am I dreaming? 

Am I dreaming? 

The nights draw in 

There's a silky moon up in the sky, yeah 

Children are fantasizing 

Grown-ups are standin' by 

What a super feeling 

Am I dreaming? 

Am I dreaming? 

Woh-woh-woh-woh 

(Dreaming) So quiet and peaceful 

(Dreaming) Tranquil and blissful 

(Dreaming) There's a kind of magic in the air 

(Dreaming) What a truly magnificent view 

(Dreaming) A breathtaking scene 

(With the dreams of the world 

In the palm of your hand) 

(Dreaming) A cozy fireside chat 

(Dreaming) A little this, a little that 

(Dreaming) Sound of merry laughter skippin' by 

(Dreaming) Gentle rain beatin' on my face 

(Dreaming) What an extraordinary place! 

(And the dream of the child 

Is the hope of the, hope of the man) 

It's all so beautiful 

Like a landscape painting in the sky, yeah 

Mountains are zoomin' higher, uh 

Little girls scream an' cry 

My world is spinnin', and spinnin', and spinnin' 

It's unbelievable 

Sends me reeling   

Am I dreaming? 

Am I dreaming? 

Oooh, it's bliss 

„Opowieść zimowa” Queen 

Nadeszła zima,  

Czyste niebo lśni , och 

Mewy szybują nade mną, 

Łabędzie unoszą się na wodzie,  

Dymiące wierzchołki kominów 

Czy ja śnię... ? 

Czy ja śnię... ?  

Nadciąga noc,  

Jedwabisty księżyc zawisł na niebie , tak 

Dzieci  fantazjują,  

Dorośli przyglądają się z boku,  

Cóż za wspaniałe uczucie  

Czy ja śnię... ? 

Czy ja śnię... ?  

Ło-Ło-Ło-Ło 

(Śniąc) Tak cicho i spokojnie,  

(Śniąc) Niezmącenie i błogo 

(Śniąc)Magia unosi się w powietrzu,  

(Śniąc) Zaiste przecudny widok,  

(Śniąc) Zapierająca dech  w piersiach scena  

(Marzenia całego świata na twojej dłoni ) 

(Śniąc) Przytulna pogawędka przy kominku,  

(Śniąc) Odrobina tego, odrobina tamtego  

(Śniąc) Odgłosy wesołego śmiechu przemykają obok nas,  

(Śniąc) Łagodny deszcz pada na moją twarz 

(Śniąc) Cóż to za niezwykłe miejsce! (I ten sen dziecka 

 Jest nadzieją, nadzieją dorosłego) 

Wszystko tu takie piękne,  

Jak pejzaż namalowany na niebie, taak  

Góry pną się coraz wyżej,  ah 

Krzyki i płacze małych dziewczynek  

Mój świat wiruje i wiruje, i wiruje,  

Coś niewiarygodnego  

Sprawia, że odlatuje 

Czy ja śnię...  

Czy ja śnię... ?  

Oooooch – to jest błogość. 

 

 
 

(okładka singla  „A Winter’s Tale” z widokiem  
na jez. Genewskie). 

Źródła: Wikipedia, Tekstowo.pl 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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Redaktor w podróży 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Antek Bładyko  

ŚWIEBODZIN BEZ TAJEMNIC 

 

Najstarszy budynek w mieście 

Pierwotnie była to szkoła parafialna. Teraz w budynku mieści się przedszkole, a na piętrze mieszkają siostry 

zakonne. Budynek przy ulicy Szpitalnej jest jednym z najstarszych, zachowanych, architektonicznych świadków 

historii Świebodzina. Powstał ok. 1604 roku na pozostałościach kamiennego muru obronnego miasta, został 

przebudowany w 1854 r. W XX w. przechodził kilka modernizacji i remontów. Sam w sobie budynek jest bardzo 

piękny. Na starych zdjęciach jeszcze widać na ścianach szczytowych blankowania (elementy architektoniczne 

dekoracyjne), które uległy zniszczeniu. W sieni przetrwały późnogotyckie sklepienia. Budynek ma swoje lata, ale 

każdy kolejny remont, który był przeprowadzany i w poprzednich wiekach, i teraz, doprowadza do tego, że nie 

ubywa mu wartości technicznej, chodzi o to, żeby zachować to co jest cenne, jego wygląd i charakter. 

sddsdsds Hanna Wolnik 

Żyj zdrowo! 

  

  

 

 

 

Cześć!  

Cieszę się, że spotykamy się ponownie, tym razem z bardzo smacznymi i prostymi w przygotowaniu ciastkami 

owsianymi.  

SKŁADNIKI: 

- 100 g masła, 
- 1 i 1/2 szklanki płatków owsianych, 
- 3 łyżki mąki, 
- 4 łyżki cukru, 
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
- 2 łyżki ziaren lub pestek dyni, 
- 2 jajka, 
- (opcjonalnie 1 łyżeczka miodu). 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Masło roztopić. Do czystej miski wsypać płatki owsiane, mąkę, cukier, proszek  

do pieczenia i ziarna bądź pestki dyni. Roztopione masło połączyć ze wszystkim, potem dodać jajka oraz miód  

i wymieszać. Odstawić masę na ok. 1 godzinę. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Blachę wyłożyć papierem do 

pieczenia, następnie nakładać na nią ciasto, formując okręgi i delikatnie je spłaszczając. Piec około 15 minut. 

SMACZNEGO! 
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sddsdsds XYZ 

Szkolny SAVOIR-VIVRE 

                 

  

  

 

 

 

W pierwszym numerze poznaliście zasady dotyczące powitania.                
Przed Wami kolejna porcja dobrych manier, tym razem  związana z lekcją 

LEKCJA 

 Nauczyciel otwiera drzwi klasy, pierwsze wchodzą dziewczyny, potem chłopcy,  
od momentu wejścia do klasy staramy się zachowywać ciszę i zajmujemy swoje 
miejsca w ławkach. 

 Lekcję rozpoczynamy od powstania i powitania. Wstawanie na początku lekcji nie 
jest częścią musztry, lecz wynika z norm przyjętych w naszej kulturze jako reguły 
dobrego wychowania. Podniesienie się z krzesła jest formą powitania: młodsi 
wstają, gdy wchodzi osoba starsza, mężczyźni – gdy kobieta, podwładni – gdy 
odwiedza ich przełożony. Oczywiście, jeśli przełożonym jest dobrze wychowany 
mężczyzna, podnosi się z miejsca, gdy do pokoju wchodzi kobieta, nawet gdy jest 
to jego podwładna. 

 Gdy więc podczas lekcji  wchodzi do klasy osoba dorosła, uczniowie powinni wstać 
i powiedzieć: "Dzień dobry". 

 Dyżurni kontrolują stan tablicy. 

 Podczas lekcji skupiamy się na aktywnym uczestniczeniu w zajęciach, unikamy 
wszystkiego, co mogłoby rozpraszać uwagę uczniów czy nauczyciela. 

 Staramy się nie wychodzić podczas lekcji do toalety ani do szafki po przybory czy 
podręczniki. 

 Uczeń chcący coś zgłosić nauczycielowi przed lekcją, powinien podejść                      
do jego biurka, a po załatwieniu sprawy i za pozwoleniem nauczyciela, usiąść  
na swoim miejscu. 

 Uczeń, który spóźnił się na lekcję, wita się, przeprasza  i podaje powód spóźnienia. 

 Po zakończeniu lekcji pakujemy swoje rzeczy i kulturalnie wychodzimy z klasy. 
Dyżurni pamiętają o pozostawieniu czystej tablicy oraz otwarciu okna  
i przewietrzeniu klasy. 
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sddsdsds Maja Siroń  

Modnie i wygodnie 

                 

  

  

 

 

 

Cześć! Tym razem chcę Wam zaprezentować kurtkę, tak zwaną bejsbolówkę.  
Kurtki te są uniwersalne, przeznaczone zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt.  
Jest to hit sezonu jesiennego, a najpopularniejszym kolorem brąz. W sklepach bardzo 
często pojawiają się bejsbolówki z motywem różnych odcieni tej barwy. Uważam, że taka 
kurteczka idealnie sprawdzi się w chłodne, jesienne dni. 
 

Cześć! Kolejną ciekawą rzeczą, którą chcę Wam zaprezentować, jest gra karciana SEN. 

Jest to gra pamięciowa. Głównym celem gry jest posiadanie zestawu kart o jak 

najniższej wartości. Zasady są proste, lecz rozgrywka potrafi być zaskakująca. 

Idealnie sprawdzi się podczas wspólnej zabawy zarówno ze znajomymi, jak i rodziną.  
 

 

 

 

  

 

 

Rozrywka na poziomie 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Pola Świtała  

Cmentarz w obiektywie 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Zuzanna Derlatka  
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sddsdsds Maja Śroń  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Cześć, w kolejnym numerze kolejna łamigłówka. Włącz wyobraźnię i wykonaj zadania, które dla Ciebie 

przygotowałem. Powodzenia! 

  

Samorząd działa 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Hanna Hładka  

W listopadzie uczniowie i ich opiekunowie włączyli się do akcji Pamiętamy o Zapomnianych organizowanej przez 

Samorząd Uczniowski, która odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła Pamięta. Wszystkie znicze oraz 

niezbędne przybory do sprzątania zostały dostarczone szkolnym busem. Cały samorząd wraz z opiekunami, 

Panem Tomaszem i Panem Michałem żwawo zabrał się za uprzątnięcie liści i całych zalegających tam 

nieczystości. Wspólnie zebraliśmy wiele zniczy, które później postawiliśmy na Pomniku Nekropolii Kresowych 

oraz przy Kwaterze Wojskowej. Dziękujemy za wsparcie całej społeczności szkolnej. 

W tym miesiącu obchodziliśmy również Narodowe Święto Niepodległości, z tej okazji uczniowie wszystkich 

klas o godzinie 11:11 odśpiewali hymn oraz przygotowali flagi i kokardy narodowe Polski, aby oddać hołd tym, 

którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. 
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Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
ze1swiebodzin.edu.pl 


