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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.  
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maj 

czerwiec 

2022 

 

styczen 

okrą łową 

Wydarzenia…    

  
01.06.2022 

 

24.06.2022 

 

Uroczyste zakończenie  

roku szkolnego 2021/2022 

Urier 

Wstępniak od Redakcji…   
sddsdsds mgr Izabela Statkiewicz 

03.05.2022 

 

Święto                          

Konstytucji 3 Maja  

  

26.05.2022 

 

Dzień Matki 

   

 

Dzień Dziecka  

Obchody Dnia Patrona Szkoły 

Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce ostatni numer Kuriera z Mokrą Głową w tym roku szkolnym, 

kończąc tym samym przygodę z  gazetką. W imieniu całej Redakcji gratulujemy Wam wielu sukcesów                     

i wspaniałych ocen na świadectwie; życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom 

Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Świebodzinie oraz Uczniom wspaniałych i bezpiecznych wakacji, które dodadzą 

nowych sił i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. 
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K jak Kultura 

 

  

  

 

 

 

sddsdsds Konrad Czekała  

Obchody Dni Świebodzina już na stałe zapisały się w kalendarzu miejskich wydarzeń. Tegoroczna 

impreza  była jednak wyczekiwana z utęsknieniem, gdyż powróciła po dwuletniej przerwie. Finał 

wydarzenia miał miejsce w dniach 27-28 maja i odbywał się na stadionie miejskim. Mieszkańcy            

i goście jak zwykle nie zawiedli i licznie zgromadzili się na imprezie, choć pogoda nie zachęcała do 

spędzania czasu w plenerze. Pierwszego dnia rozbrzmiała w mieście między innymi muzyka 

zespołu FSW i Sondbird. Jednak główną gwiazdą wieczoru był zespół Kult. Publiczność bawiła 

się świetnie i razem z Kazikiem śpiewała kultowe utwory kapeli. Drugi dzień upływał przy 

dźwiękach zespołu Green Sway, Pola i Deszcz, Footprints on The Moon oraz Kękę, a największą 

atrakcją wieczoru był zespół Ira. 

Dni Świebodzina to nie tylko koncerty, ale również wydarzenia towarzyszące w różnych 

częściach miasta. Były to między innymi: spotkanie z twórczością Jana Brzechwy Brzechwa dla 

dzieci i dorosłych, piknik Świebodzin przyjazny Ukrainie, koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów 

Ukrainy, Korowód Żywej Książki, a z wydarzeń sportowych - mecz piłki nożnej Pogoń Świebodzin  

- Ilanka Rzepin zakończony remisem 1:1. Dni Świebodzina można uznać za bardzo udane i miejmy 

nadzieje, że utrzymają co najmniej taki sam poziom w kolejnych latach. 
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sddsdsds Nikola Trzeciak 
 

Wywiad 

Zapraszam na wywiad z Panią Agnieszką Ratajczak – nauczycielką matematyki 

1. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że uczy Pani właśnie matematyki? 
Matematykę lubiłam od zawsze. Mam młodsze rodzeństwo i często pomagałam im  

w zadaniach domowych. Później była szkoła średnia, matura. Najlepsze wyniki 

otrzymałam właśnie z matematyki, więc zdecydowałam się na takie studia.  Przez 

kilka lat nie pracowałam w zawodzie, ale bardzo o tym marzyłam, więc gdy tylko 

pojawiło się ogłoszenie, postanowiłam spróbować. I tak od  6 lat pracuję w szkole.  

2. Czy ma Pani jakieś zainteresowania, pasje poza matematyką? 
Tak, lubię spędzać czas w ogrodzie, dbać o kwiaty oraz warzywa. To mnie bardzo 

relaksuje. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu w gronie najbliższych to maja 

codzienność po pracy, na którą czekam i przy której wypoczywam. 

3. Czy uczniowie chętnie uczą się matematyki? 
Na pewno wielu uczniów ma problemy z matematyką, bo nie jest to łatwy 

przedmiot. Nie można się go nauczyć na pamięć. Należy poświęcić mu sporo pracy             

i przede wszystkim ćwiczeń. Ale warto zaprzyjaźnić się z matematyką, bo jest obecna 

w naszym codziennym życiu.  

4. Jak stara się Pani zachęcać do nauki przedmiotu? 
Długo przygotowuję się do każdej lekcji i korzystam z licznych szkoleń w celu 

doskonalenia warsztatu. Staram się przekazać swoim uczniom wiedzę w ciekawy 

sposób, na przykład podczas nauki tabliczki mnożenia używam kart lub zabaw 

dydaktycznych. 

5. Ulubiona książka, film? 
Niestety mam mało czasu na czytanie książek. Ostatnie, co przypadło mi do gustu  to 

trylogia Stulecie Winnych Ałbeny Grabowskiej. Jest to historia pewnej rodziny. Ich 

losy opisane są od początku I wojny światowej aż do czasów współczesnych.   

6. 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Jakie emocje budzi w Pani ten dzień? 
            Co roku obchodzę Dzień Matki, pamiętając o mojej mamie, mimo że się jest już 

dorosłą osobą. Są kwiaty, życzenia osobiście lub telefoniczne. Odkąd zostałam po raz 

pierwszy mamą sześć lat temu, jest to dla mnie  szczególny dzień. Moje córki są 

małymi dziećmi, więc otrzymuję laurki wykonane własnoręcznie. Kilka dni temu 

byłam na ich występach w przedszkolu i nie mogłam powstrzymać łez. 

Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu do naszej gazetki. 
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Rady nie od parady! 

 
Bezpiecznie na plaży 

 
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, na które wszyscy czekamy cały rok, lecz trzeba pamiętać 
o niebezpieczeństwach, jakie na nas czyhają. Plaże są to przepiękne miejsca na wakacyjny 
odpoczynek, jednak nie są one bezpieczne, gdy nie przestrzega się pewnych zasad, dlatego 
podczas  pobytu nad wodą pamiętaj o nich koniecznie! 

• Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy 
śluzach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, mostach, przy ujęciach wody 
pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu 
szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach. Zapoznaj się 
z zasadami regulaminu kąpieliska i przestrzegaj ich. 

• Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 
wywieszona jest czerwona flaga. 

• Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego. 

• Nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, 
wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona. 

• Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku. 

• Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem. 

• Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość 
wody oraz ukształtowanie dna. 

• W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona 
potrzebna. 

• Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innym. 

• Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła). 

• W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna natychmiast wyjdź z wody. 

• Pływając, nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku. 

• Jeżeli jesteś początkującym pływakiem, pływaj tylko w strefie kąpieliska 
ograniczonej żółtymi bojami. 

• Staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby Cię obserwował w trakcie 
pływania. 

 Wszystkie powyższe zasady są bardzo ważne, ale najważniejsza to taka, by pilnować się 
swoich rodziców. Życzę Wam radosnych i bezpiecznych wakacji! 
 
 

 

 

 

 

 

sddsdsds Stanisław Plichta 
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Redaktor w podróży 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Antek Bładyko    

 

Świebodzin bez tajemnic 

Rynek w Świebodzinie to główny i piękny plac miasta noszący nazwę Placu Jana                  

Pawła II. Pośrodku stanął tu okazały, zabytkowy Ratusz z XVI wieku, z wieżą zegarową 

zwieńczoną krenelażem. Na Rynku znajduje się też wiele ciekawych zabytkowych 

kamienic, a od kilku lat podziwiać tu można dwa urocze pomniki - ławeczkę Czesława 

Niemena oraz Sukiennika Świebodzińskiego. 

Od Rynku odchodzi uliczka 1 Maja - ładny deptak miasta. Blisko stąd również do 

wspaniałego, gotyckiego kościoła Michała Archanioła. 

sddsdsds Hanna Wolnik 

Żyj zdrowo! 

  

  

 

 

 

Cześć! Gdy wielkimi krokami zbliżają się wakacje, chcę się z Wami podzielić przepisem na 

domowe lody truskawkowe. Doskonałe na upalne dni! 

SKŁADNIKI:                                                       

500 g truskawek,                                                   

300 g śmietanki 30%                                                

5 łyżek cukru                                                    

250 g serka mascarpone  

                                                       PRZYGOTOWANIE:               

Umyte truskawki przekładamy do rondelka i zasypujemy 2 łyżkami cukru.  Smażymy do 

momentu, gdy cukier się rozpuści. Całość odstawiamy do lodówki. Serek mascarpone, 

śmietankę i 3 łyżki cukru łączymy ze sobą i zostawiamy do schłodzenia. Po chwili 

kremową masę miksujemy przez 2 minuty. Łączymy ją z truskawkami i mieszamy, 

następnie wstawiamy do zamrażalnika na  6 godzin. Po upływie tego czasu lody są 

gotowe.  SMACZNEGO! 
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sddsdsds XYZ 

Szkolny SAVOIR-VIVRE 

                 

  

  

 

 

 

W ostatnim numerze ostatnia porcja dobrych manier 

 

 W DRODZE DO SZKOŁY 

Zawsze ustępujemy pierwszeństwa wysiadającym z autobusu. 

Do autobusu pierwsi wsiadają najmłodsi, potem dziewczęta, chłopcy. 

Podczas jazdy pozostajemy na zajętym miejscu i stosujemy się do poleceń pani opiekunki bądź pana 
kierowcy. 

  PODCZAS SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI 

Ubierajmy się zawsze stosownie do okoliczności, podczas oficjalnych uroczystości szkolnych zadbajmy     
o to, by wystąpić w stroju galowym. 

Traktujmy z szacunkiem symbole narodowe i pamiętajmy, że w ten sposób okazujemy również szacunek 
dla samych siebie. 

Nie pozwólmy, aby zaproszeni goście czuli się zignorowani: zadbajmy o odpowiednie miejsce dla nich, 
witajmy brawami, zachowujmy ciszę podczas wystąpień na scenie. 

   W STOŁÓWCE 

Miejsce przy stole staramy się zostawiać w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać. 

Brudne naczynia odnosimy na wyznaczone miejsce. 

   W POKOJU NAUCZYCIELSKIM , W SEKRETARIACIE 

Jeśli wchodzimy do pokoju nauczycielskiego, najpierw pukamy, witamy się, podchodzimy do najbliższego 
nauczyciela i wyjaśniamy powód wizyty. 

Jeśli wchodzimy do sekretariatu, witamy się i wyjaśniamy powód wizyty. 

    NA WYCIECZCE 

Na wycieczce w jeszcze większym stopniu niż w szkole pamiętamy o tym, że jesteśmy zespołem. 
Spróbujmy nieco ukrócić swój indywidualizm i dostosować się do ogółu. Bardzo w tym pomaga poczucie 
humoru i umiejętność spojrzenia  z dystansem zarówno na innych, jak i na siebie. 

Bądźmy punktualni i zdyscyplinowani. Zapewni to sprawną realizację programu wycieczki,                                              
a organizatorom zaoszczędzi stresu. 
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sddsdsds Maja Siroń  

Modnie i wygodnie 

                 

  

  

 

 

 

Cześć, jest to już mój ostatni artykuł modowy, ponieważ wielkimi krokami 

zbliżają się wakacje. Zaprezentuję Wam dziś moje pomysły na lato. Pierwszą 

rzeczą są tak zwane ,,kolarki''. Są to dopasowane spodenki na rower. Damskie 

kolarki to jednocześnie  szorty, ale też legginsy! Spodenki można nosić 

zarówno na treningi, jak i na co dzień.  

Kolejnym pomysłem na dopełnienie stylizacji są torebki ,,bagietki". Torba 
swym wyglądem przypomina rogal. Torebka bagietka była hitem końcówki lat 
90  i stała się jedną z najbardziej popularnych torebek.  

 

 Cześć! W tym artykule, który jest już ostatni w bieżącym roku szkolnym, chciałabym zaprezentować powieść 

fantastyczną pod tytułem ,,Koralina”.  Dziewczynka o imieniu Koralina po przeprowadzce do nowego domu 

odkrywa stare, tajemnicze drzwi. Drzwi, jak się okazuje, prowadzą do równoległego świata, w którym są drudzy 

rodzice, drugi dom. 

Powieść Neila Gaimana opowiada o dojrzewaniu, dokonywaniu w życiu wyborów, walce z własnymi 

słabościami, docenianiu tego co mamy, a jednocześnie niesie przesłanie dla rodziców, zajętych pracą i karierą. 

Doczekała się ona także adaptacji filmowej pod tytułem ,,Koralina i tajemnicze drzwi”. Jest pierwszym filmem 

w historii kina łączącym animację podklatkową z technologią 3D. Uważam, że jest to pozycja warta przeczytania 

przez zarówno starszych, jak i młodszych czytelników.  

 

 

 

 

  

 

 

Rozrywka na poziomie 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Pola Świtała  

Krajobraz w obiektywie 

                 

  

  

 

 

 

sddsdsds Zuzanna Derlatka  
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sddsdsds Maja Siroń  

Rusz głową! 

                 

  

  

 

 

 

Hej! W ostatnim w tym roku szkolnym numerze gazetki zapraszam 

do wytężenia wzroku i poszukania 10 różnic na poniższych 

obrazkach. Miłej zabawy. Do zobaczenia!  

  

                          DZIEŃ MATKI 26.05.2022 

O MAMACH… Co roku obchodzimy święto naszych Mam, wypada ono 26 maja. Kim jest dla nas 

Mama? Całodobową nianią, najdelikatniejszą pielęgniarką i lekarzem z najlepszą intuicją, cierpliwym 

negocjatorem i sprytnym dyplomatą, psychologiem (nawet, jeśli bez dyplomu, to z praktyką!), nauczycielką              

i korepetytorem od wszystkiego, ekspertem w sprawach dziecięcych produktów żywieniowych, higienicznych                  

i odzieżowych, znawcą literatury dla dzieci, lektorem, który umie dowolnie zmieniać głos, minę, intonację                                      

i tempo czytania, plastykiem o wielu specjalizacjach - glina i ciastolina, rysunek kredkami i palcami, na szkle  i na 

chodniku - co kto woli, no i oczywiście kucharką, dietetyczką, kierowcą... Czy to już wszystko? Pewnie dopiero 

połowa. No i trzeba jeszcze dodać bezcenną umiejętność: każda mama musi umieć być dzieckiem, niezależnie 

od wieku. Dzieckiem, które z nieudawaną radością zjeżdża na sankach, turla się po dywanie, przebiera lalki, 

rysuje, lepi, buduje, urządza wyścigi samochodów, śmieje się  z dziecięcych dowcipów  i z przejęciem słucha 

sekretów... Mama jest dla swojego dziecka pierwszą miłością. Jest dla swojego  

dziecka wzorem kobiecości. Jej zdolność szanowania, obchodzenia się i cieszenia  

własną kobiecością jest punktem odniesienia zarówno dla córki, jak i syna.  

Pamiętajcie  o swoich Mamach, ponieważ są to cudowne kobiety!  
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czerwiec 

2022 

 

styczen 

Urier 

okrą łową 

Zespół Edukacyjny nr 1 

os. Łużyckie 28  

66-200 Świebodzin 

 

tel./fax: 68 475 2275 

e-mail: sekretariat@ze1swiebodzin.edu.pl    

 

Masz zdolności redaktorskie? 

A może posiadasz inne talenty,  

którymi chciałbyś się pochwalić 

na łamach szkolnej GAZETKI? 

 

Napisz do Nas – odpowiemy! 
ze1swiebodzin.edu.pl 


