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W naszej redakcji nastroje są równie 

wiosenne co aura za oknem… 

Wiosna już puka do drzwi. Niesie ze 

sobą ciepły wietrzyk, piękne słonko, 

zielone pąki, kolorowe kwiaty i nowy 

numer naszej szkolnej gazetki!!! 

W każdy czwartek spotykamy się  

w optymistycznych nastrojach, pełni 

nowych pomysłów na ciekawe artyku-

ły, abyś z chęcią sięgnął po nowy nu-

mer Nowinek z 16 i przeczytał go „od 

deski do deski”.  

Dołączyły do naszego grona nowe oso-

by z czego ogromnie się cieszymy!!! 

Może i Ty masz ochotę wzbogacić na-

sze dzieło o nowe myśli? Może chcesz 

poczuć dziennikarską atmosferę?  

Zapraszamy!  

A jeśli nie masz czasu, a chcesz aby 

Twój  artykuł znalazł się na stronach 

Nowinek z 16, skontaktuj się z nami 

koniecznie! 

Możesz wysłać swoją propozycję na 

nasz adres:  

dziennikarz@kliniska.edu.pl 

Zuzia pracuje nad artykułami o tematyce świą-

tecznej. 

Andżelika postanowiła przybliżyć świat znanych 

youtuberów oraz uzupełniła tekst o bezpiecz-

nym internecie. 

Tomek poszukuje ciekawostek przyrodniczych… 

Julia wymyśla kolejne historie o kosmitach,  

a Kuba zastanawia się czym Was rozśmieszyć... 

...umieściliśmy wyniki naszych kon-

kursów. Gratulujemy laureatom. Na-

grody zostaną wręczone już wkrótce 

przez przedstawicieli naszej redak-

cji. 
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Emilka zastanawia się w jaki sposób przedsta-

wić czytelnikom swoją pasję, którą realizuje 

na Kole Teatralnym. 

Weronika wyszukuje właściwej oprawy dla  

tematu o Pierwszym Dniu Wiosny. 

Maja próbuje Was zachęcić, abyście zrównowa-

żyli czas spędzany w wirtualnym świecie  

i dostrzegli zalety tego prawdziwego... 

W grudniowej gazetce ogłosiliśmy 

konkurs, którego uczestnicy mieli 

zachęcić do przeczytania swojej 

ulubionej książki. Oto laureaci: 

 

I m-ce Pola Paprocka kl. 3a 

II m-ce Michał Wieliczko kl. 2c 

III m-ce Nadia Włodarczyk  

kl. 2c 

 

Uczestnicy konkursu mieli za zada-

nie opisać, a zarazem zachęcić nas 

do przeczytania swojej ulubionej 

książki. Pola Paprocka zachęciła nas 

do przeczytania książki pt. „Zosia  

z ulicy kociej na wakacjach”. Michał  

Wieliczko zachęcił nas, abyśmy 

przeczytali serię pt. „Magiczne 

Drzewo” . 

Nadia Włodarczyk zachęciła nas do 

przeczytania ”Tajemnicy skradzio-

nej sześciopensówki”. 

Gratulujemy wielbicielom książek.  

i dziękujemy za interesujące prace! 
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Wiele osób potrzebuje naszej pomocy. 

Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, 

że możemy uratować komuś życie. 

W trakcie 9 lat działalności Fundacji 

DKMS 3700 chorych, otrzymało komórki 

macierzyste od Dawcy z bazy utworzo-

nej przez fundację. 

W grudniu 2016 roku, liczba potencjal-

nych Dawców przekroczyła 1 milion. I to 

właśnie między innymi, dzięki działaniom 

Fundacji DKMS, Polski Centralny Rejestr 

Niespokrewnionych Dawców Szpiku, zaj-

muje trzecie miejsce w Europie i szóste 

na świecie, pod względem liczby zareje-

strowanych potencjalnych Dawców szpi-

ku. 

Z wielką dumą informujemy, że przyłą-

czyliśmy się do tak ważnej akcji. 

Nasza szkoła wielokrotnie wykazała się 

chęcią niesienia pomocy tym, którzy tego 

potrzebują. Nie mogliśmy zawieść rów-

nież wtedy, kiedy była ona potrzebna pa-

ni Ani oraz innym chorym na  raka krwi.  

Już od 10 rano w niedzielę 8 stycznia  

w budynku naszej szkoły, rozpoczęła się 

rejestracja potencjalnych Dawców szpi-

ku. Wśród wolontariuszy pojawili się nie-

zawodni uczestnicy Maratonu Puszczy 

Goleniowskiej, rodzice naszych uczniów, 

pracownicy szkoły oraz wielu ludzi,  

o wielkim sercu.  

Decyzja o zarejestrowaniu się jako daw-

ca szpiku, musi być przemyślana i odpo-

wiedzialna. Potencjalny dawca musi pozo-

stawać w gotowości do pomocy ludziom 

chorym na raka z całego świata. W ciągu 

roku 2016, Dawcy z fundacji DKMS,  

podarowali nadzieję na powrót do zdro-

W całej akcji DKMS 

"Pomóż Ani i innym" zare-

jestrowało się 1608 osób  

i wsparło fundację kwotą 

4306,18 zł. W tym w Klini-

skach Wielkich były to  

73 osoby i kwota 1543,38 

Wolontariusze to ludzie o wielkich sercach, dzięki 

którym jest możliwa organizacja i przeprowadze-

nie akcji rejestracyjnych.  

W 2016r zaangażowało się 18580 wolontariuszy, 

którzy bezinteresownie poświęcają swój czas             

i energię, aby właściwie  przeprowadzić proces 

rejestracji i profesjonalnie odpowiedzieć na 

wszystkie pytania potencjalnych Dawców. 
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wia 1084 chorującym na nowotwory krwi-

217 pochodziło z Polski. 

Przekonaliśmy się o tym, że naszą społecz-

ność tworzą  ludzie gotowi pomagać. I nie 

tylko jako potencjalni Dawcy, gdyż nie 

każdy spełnia ściśle określone warunki. 

 

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy 

człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, 

ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku 

masy ciała nie wyższym niż 40 BMI. 

Istnieją jednak przeciwwskazania me-

dyczne określone przez Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 

roku oraz wytyczne określone przez Świa-

tową Organizację Dawców Szpiku 

(WMDA), które wykluczają rejestrację  

w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS 

lub wymagają konsultacji z lekarzem. Dla-

tego też, nie każdy może zarejestrować 

się jako Dawca, ale można pomóc również 

w inny sposób.  

Podczas organizacji Dnia Dawcy Szpiku 

liczy się każda para rąk do pomocy, każdy 

ciekawy pomysł, dobre chęci i talenty, 

które przecież wszyscy posiadamy. 

W naszej szkole zorganizowaliśmy kolędo-

wanie, przedstawienie w wykonaniu 

uczniów, wesołą fotobudkę, kawiarenkę 

bogatą w pyszne ciasta przygotowane 

przez rodziców, kiermasz książki i własno-

ręcznie wykonanej biżuterii. 

Źródło: www.dkms.pl., broszura DKMS POKONAJMY NOWO-

TWORY KRWI. 

Każdą taką akcję warto nagłośnić, aby zaciekawić 

społeczność organizowanym wydarzeniem.  

Na zdj. Ludzie, którzy z uśmiechem na twarzy 

„pobiegli” z pomocą dla pani Ani. 

Uczniowie naszej szkoły umilili ten czas prezenta-

cją swoich wspaniałych talentów aktorskich... 

I muzycznych... 

Opracowała: Julia Balcerzak 
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Dzień bezpiecznego internetu  

(DBI) jest świętem obchodzonym 

na ca łym świecie,  zawsze                

w pierwszej połowie lutego. Został 

ustanowiony z inicjatywy Komisji 

Europejskiej. Głównym celem tych 

działań jest uświadomienie dzieci   

i młodzieży, jak należy korzystać  

z zasobów internetowych, aby 

uniknąć niebezpieczeństw, na któ-

re jesteśmy narażeni. 

Również w naszej szkole w tygo-

dniu poprzedzającym ferie zimo-

we, odbyły się zajęcia na temat 

bezpieczeństwa „w sieci”. Na kory-

tarzach i w klasach, można było 

zauważyć plakaty promujące akcję. 

Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób. 

Ostrożnie pobieraj pliki z sieci. 

Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email. 

Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swo-

ich zdjęć. 

Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. 

Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i 

cyfr. 

Czytaj regulaminy, 

Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie 

SSL, 

Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo 

się podaje. 

Dziennikarze naszej  pamiętają o bezpiecznym korzystaniu  

z internetu. 
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Twoje słowa świadczą o Tobie i nie zapominaj, ze ten ktoś na drugim końcu to też człowiek. 

Pamiętaj! W internecie  nikt nie jest anonimowy! 

Posługując się cudzymi tekstami, podawaj autora i źródło. 

Nie staraj się zobaczyć tego, co ktoś przed Tobą zabezpieczył hasłem! 

Pisz zwięźle. 

Nie używaj w mailach tabeli i zdjęć. 

Nie zmieniaj tematu. Nie spamuj. 

Wielkie litery wyglądają, jakbyś KRZYCZAŁ! 

Sprawdzaj swoje dyski. 
Opracowały: Andżelika Dytkowska 

Maja Napieraj 

 

Każdy z nas ponosi odpo-
wiedzialność za to, co robi 
w sieci i w jaki sposób  

z niej korzysta.  
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Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce ci 

się płakać. Zadzwoń do mnie... Nie obiecu-

ję, że cię rozbawię, ale mogę płakać razem 

z tobą. Jeśli któregoś dnia zapragniesz 

uciec, nie bój się do mnie zadzwonić... Nie 

obiecuję, że cię zatrzymam, ale mogę              

z tobą pobiec. Jeżeli któregoś dnia nie 

będziesz chciał nikogo słuchać. Zadzwoń 

do mnie... Obiecuję być wtedy z tobą i być 

cicho. Ale jeżeli któregoś dnia zadzwonisz 

i nikt nie odbierze... Przybiegnij do mnie 

szybko. Mogę cię wtedy potrzebować. 

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 
Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

Adam Mickiewicz 

Walentynki to wyjątkowy czas. Czas miło-

ści… i przyjaźni. Ten  dzień zachęca nas do 

tego, aby wyrazić swoje uczucia.  

W naszej szkole została zorganizowana 

poczta walentynkowa. Każda osoba, która 

chciała wyrazić swoje uczucia: miłości, 

sympatii lub zrobić niespodziankę przyja-

cielowi składając życzenia, mogła skorzy-

stać ze skrzynki „pełnej miłości”. Miło jest 

dostać taką kartkę, ale jeszcze przyjem-

niej obserwować jak z naszych życzeń cie-

szy się osoba obdarowana… 

W tym roku 14 lutego wypadał podczas fe-

rii zimowych. Dlatego samorząd uczniowski 

uruchomił pocztę nieco wcześniej, za co 

bardzo dziękujemy! 

Miłość spytała przyjaźń: 

-Po co Ty istniejesz, skoro ja już jestem? 

Przyjaźń odpowiedziała: 

-Istnieję po to, by zostawiać uśmiech, tam 

gdzie Ty zostawiasz łzy... 

„Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, 

a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.” 
 

      [ Antoine de Saint Exupery ] 
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Osoby o podobnym poziomie 

atrakcyjności, mają większe 

szanse na związanie się ze 

sobą. 

Jeśli chcesz na kimś zrobić wrażenie, 

masz na to cztery minuty. Ważna jest 

gestykulacja, ton głosu czy szybkość 

mowy. Treść Twojej wypowiedzi jest na 

drugim miejscu. 

Rozszerzone źrenice są zna-

kiem, ze ktoś nam się podo-

ba, przy okazji czyniąc nas 

atrakcyjniejszymi. 

Kiedy pingwin się zako-

chuje, poszukuje najład-

niejszego kamienia, aby 

podarować go swojej wy-

brance. 

Gdy dwoje zakochanych wpa-

truje się sobie w oczy, ich 

serca zaczynają bić w jedna-

kowym rytmie. 

Miłość poprawia pamięć- zakochanie 

wpływa na nas kojąco, podnosi po-

ziom czynnika odpowiedzialnego za 

wzrost połączeń nerwowych, co po-

prawia pamięć. Mózg wydziela dopa-

minę, dzięki ktorej lepiej się kon-

centrujemy i łatwiej zapamiętujemy. 

Opracowała: Weronika Bromberger 
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O czym uczeń myśli najczęściej? 

 Zastanawia się jak przeżyć szkołę…  

Ale wiecie co?! Najwięcej zależy od nas samych i od na-

szego nastawienia. To my kreujemy świat wokół siebie.      

W myśl tej zasady, postanowiłyśmy troszeczkę ubarwić 

naszą szkolną rzeczywistość, opowieścią nie z tej ziemi… 

I wkręcić w nią  między innymi nauczycieli. Byłyśmy cieka-

we ich reakcji, a ta zabawa pozwoliła nam poznać ich jesz-

cze bardziej… 

Było zabawnie i przyjemnie. Dziękujemy tym, którzy przy-

mknęli „ oko” i pozwolili się wkręcić w nasz projekt. 

Wymyśliłyśmy następującą opowieść, którą 

przedstawiłyśmy naszym rozmówcom. 

„Dziś, gdy szłam do szkoły, zauważyłam nadjeż-

dżają limuzynę, nad którą unosiło się ufo. Wysia-

dła z niego angielska królowa, a z limuzyny kosmi-

ci...  Schowałam się i z ukrycia obserwowałam 

całą sytuację. Kosmici przyjęli postać angielskiej 

królowej... Nie wiedziałam co mam zrobić! Wybie-

głam z ukrycia i krzycząc „łłłoooooo” i zaczęłam 

uciekać. Biegłam, biegłam, aż dobiegłam do pani 

(pana). Co mam zrobić?! Oni mnie nadal gonią !” 

Gdzie są? Przed szkołą? A mają czuł-

ka? Nie?! Aaaaa…. To nie są kosmici. 

Gdyby przyjechali limuzyną, nie zmie-

ściliby się na rondzie. 

Jak wyglądało to ufo? -Zielone. 

Aaaaa, to już wszystko wiem! 

Weroniczko! Wiele razy wydaje 

nam się, że „coś” widzimy,            

a w rzeczywistości tego nie ma. 
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Przeprowadzając rozmowę z nauczycielem, należy wybrać odpowiedni mo-

ment– nie odrywajmy go od ważnych spraw, bo na pewno nie osiągniemy za-

mierzonego celu! 

Nauczyciel to normalny człowiek, który również się stresuje i ma swoje kło-

poty. Należy traktować go normalnie– być naturalnym. 

Nauczyciel zazwyczaj ma rację i dobrze nam życzy– warto go posłuchać. 

Nauczyciel nie ma magicznej mocy czytania w naszych myślach, należy 

zwracać się do niego jasno i otwarcie. 

Podczas rozmowy z nauczycielem należy zadbać o odpowiednią mowę ciała: 

nie trzymaj rąk w kieszeni, nie siedź, gdy nauczyciel stoi, wyjmij słuchawki 

 z uszu, patrz prosto w oczy! 

Źródło: Aniela Cholewińska– Szkolik; 

 „Jak wytrzymać w szkole i nie zwariować”. 

Julka! Jak Ty to ład-

nie opowiedziałaś! 

No, a co Ci powiedział? A gdzie 

go spotkałaś? W Czarnej Łące? 

Aaaa! 

To wszystko jasne! 

A jakiego kosmitę?  

Normalnego?  

To wszystko jasne! 

Myślę, żeby nie uciekać!  

Z nimi można zwiedzić nowe miejsca, poznać 

nowych znajomych, albo zostać księżniczką! 

Można też wskazać koleżankę i powiedzieć, ze 

to lepszy obiekt do badań! 

Opracowały : Julia Balcerzak 

Weronika Bromberger 
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Czasami tak niewiele trzeba dać drugiemu człowiekowi, by 

ubarwić jego codzienność… Wystarczy podzielić się tym co 

mamy najcenniejszego– swoją indywidualnością, szczero-

ścią, radością, i odrobiną czasu... Uczniowie i nauczyciele 

naszej szkoły potrafią „nieść piękne chwile”. Gratulujemy 

wrażliwości na drugiego człowieka! 

„Tyle pięknych chwil 

życie z sobą niesie, 

w uśmiechu serdecz-

nym i serca uniesień.” 

Kto z nas nie zatrzymał się choć na chwilę by posłuchać cudownego śpiewu naszych utalen-

towanych wokalistów należących do zespołu prowadzonego przez panią Urszulę Traczyk? 

Tym bardziej nas cieszy sukces, który odnieśli podczas XVIII edycji Festiwalu Piosenki 

Bożonarodzeniowej. Wyśpiewali I miejsce w kategorii: Zespoły Szkół Gimnazjalnych, mimo, 

że w skład zespołu wchodzą również młodsi uczniowie! W styczniu zaprezentowali swoje 

talenty, podczas Gali Finałowej. Gratulujemy talentu!!! Jesteśmy z Was dumni! 
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 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w balowym nastroju rozpoczęli ferie. W ostatni 

dzień przed zimowym wypoczynkiem, zorganizowali sobie bal przebierańców. Już dzień 

wcześniej nadmuchali ponad 200 balonów, którymi samodzielnie udekorowali salę gimna-

styczną tuż przed zabawą, zamieniając ją w kolorową salę balową. Wszyscy bawili się 

wyśmienicie przy dźwiękach muzyki disco, którą przygotował dla nas niezawodny DJ To-

masz. Gratulujemy umiejętności współpracy, samodzielności i pomysłowości! 

Uczniowie naszej szkoły to miłośnicy przyrody. W zimowy sobotni poranek, zamiast wy-

grzewać się pod kołderką, pakują plecak, ubierają ciepłe buty i czapki, zabierają lornet-

kę i równym krokiem maszerują do lasu, by pod przewodnictwem pani Anny Mikuś i Edyty 

Kudełko, obserwować ptaki. Gratulujemy zapału, motywacji i ciekawych zainteresowań. 

Bal przebierańców prowadzony przez DJ- a. 

Wycieczka do lasu... 

Praca zespołowa 
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 Święta Bożego Narodzenia są niezwykle przyjemne. Ich atmosfera jest niepowtarzal-

na– tak uważa większość z nas. Wielkanoc również ma swoją magię… Poczujmy jej wio-

senny, wyjątkowy charakter… Włączmy się przygotowania! 

Przygotuj ją sam/sama! 

Przypomina wiosenny bukiet, ale należy ją wyko-

nać z ususzonych kwiatów. Można również, pod-

czas wiosennego spaceru, zgromadzić, długie 

źdźbła traw, czy gałązki wierzby. Przydadzą się 

również kolorowe wstążeczki i mocny sznurek. 

Wszystkie przygotowane ozdoby należy ułożyć 

według własnej kreatywności, a na końcu obwią-

zać bukiet sznurkiem. Warto pomalować  źdźbła 

trawy. Będzie jeszcze piękniejsza! 

Ozdabianie pisanek to prawdziwa frajda! 

Ugotowane, ostygnięte jaka, możesz przygoto-

wać jak tylko chcesz. Pięknie wyglądają pomalo-

wane kolorowymi farbkami, ozdobione błyszczą-

cymi naklejkami. Można wykorzystać również ko-

lorowe piórka, czy cekiny. Najbardziej cierpliwi, 

mogą wydrapywać szydełkiem wzory, na pomalo-

wanych farbami jajkach. 

Koszyczek ze święconką,  który zaniesiesz do 

kościoła przygotuj bardzo starannie. Powinny się 

w nim znaleźć następujące pokarmy: jajka, 

chleb, sól, kawałek kiełbasy, cukrowy baranek… 

Możesz wszystko przyozdobić odświętną ser-

wetką i gałązkami bukszpanu lub „bazi”. Ja wkła-

dam również pyszne, czekoladowe jajeczka... 
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Przejmij inicjatywę! Zaproponuj, że zadbasz       

o odświętny charakter stołu. Żółty, biały i zielo-

ny! To kolory, które będą wyglądały pięknie, wio-

sennie i świątecznie. Może chcesz być jednak 

oryginalna/ oryginalny i zaskoczysz wszystkich 

swoim pomysłem doboru kolorów, zupełnie niety-

powym i niespodziewanym? Pamiętaj! Podstawą 

jest elegancki obrus i wielkanocne dekoracje. 

Wystarczą proste akcenty, aby wprowadzić do 

domu wielkanocny nastrój i nie przesadzić! 

A może chcesz zaczarować bliskich prezentami? 

Najlepiej wykonaj coś własnoręcznie. Zrób jajko 

wielkanocne ze styropianu. Wykorzystaj deko-

racje, które pozostały ci z poprzednich prac 

(palma, pisanki). A może wolisz wykonać zającz-

ka z rolki po papierze toaletowym? Lubisz              

i umiesz szyć? Wykonaj maskotkę króliczka  

z niepotrzebnej skarpetki. 

Zaraź świąteczną atmosferą i energią innych. 

Niech poczują twoją radość. Wykonaj kartki 

świąteczne, w których napiszesz życzenia. 

Warto dzielić się swoim optymizmem, i dobrym 

słowem. 

Opracowała Zuzanna Łanucha 
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(…) I przyszła… 

W zielonych rajstopach… 

W powiewnej złocistej sukience. 

I miała wianek z pierwiosnków, 

A w ręce trzymała kaczeńce… 

Pachniała jak sklep z perfumami, 

Wszak była calutka w kwiatkach. 

Sypała płatkami jak deszczem. 

I tak już zostało do lata. 

 

Bożena Głodkowska 

Wszyscy ucieszyliśmy się na spotkanie  

z wiosną, która przynosi ze sobą śpiew pta-

ków, soczyście zieloną trawę, ciepłe pro-

mienie słoneczne… Budzi do życia przyrodę, 

ale również entuzjazm w nas wszystkich… 

Postanowiliśmy powitać naszego gościa  

w sposób szczególny. 

Najmłodsze klasy przygotowały piosenkę, 

przy której dźwiękach wymachiwały koloro-

wymi wstążkami i własnoręcznie wykonany-

mi kwiatami. Również z okazji tego wyda-

rzenia, przebrały się tego dnia w wiosenne 

kolory. Na korytarzach królowały piękne 

kapelusze, kolorowe peruki, okulary prze-

ciwsłoneczne i kwiatowe elementy na co-

dziennych ubraniach. Nie mogło obyć się 

bez hałasu! Wyposażeni w gwizdki oraz  

w wykonane własnoręcznie instrumenty, 

udaliśmy się w pochód po naszej szkole  

wszystkim, że już przyszła wiosna!  

Klasa 3a przygotowuje się do piosenki „Wiosna, 

wiosenka…” 

Uwaga! Zaraz zrobimy wiosenny hałas! 
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Klasa 2c w wiosennych kolorach już patrzy na 

świat przez różowe okulary... 

Klasy 1a i 1 b postanowiły upewnić się, że zima 

już sobie poszła i szybko nie wróci! 

Klasy starsza postanowiły przywitać wio-

snę na sportowo. Udały się w tym celu do 

Nadleśnictwa Kliniska, gdzie chętne oso-

by wzięły udział w biegu na 900 m, zorga-

nizowanym przy współpracy ze Stowarzy-

szeniem ProGDar Marathon Team. Świet-

nie się bawiliśmy, a podczas biegu podzi-

wialiśmy krajobrazy budzącej się do ży-

cia wiosny. Wygraliśmy wiele ciekawych 

nagród… Otrzymaliśmy medale. 

Dla entuzjastów fotografii zorganizowa-

no konkurs „Wiosna w obiektywie”, które-

go uczestnicy próbowali uchwycić zwia-

stuny wiosny, za pomocą aparatów foto-

graficznych, również tych w telefonach 

komórkowych. Najlepsze zdjęcia zostaną 

umieszczone na stronie internetowej na-

szej szkoły. Zostaną wybrane podczas 

lekcji wychowawczych przez uczniów  

i nauczycieli. 

W biegu wzięło udział około stu uczniów z klas 

4-6. 

Najlepsi biegacze otrzymali dyplomy oraz  

nagrody. Gratulujemy! 

Opracowała Weronika Bromberger 
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Wystarczy mieć pomysł i wenę 

twórczą. Niezawodna jest również 

kreatywność i wyobraźnia. Rysować 

możesz ołówkiem, lub kredką. Ja 

swoje rysunki tworzę wykorzystu-

jąc różne programy komputerowe.  

I rysuję we własnym stylu... 

Chibi z japońskiego, oznacza osobę niską 

lub dziecko. Tego terminu używamy rów-

nież do określania techniki rysowania spe-

cyficznych postaci, które mają krótkie cia-

ła i nieproporcjonalnie duże głowy. Techni-

ka ta, polega na rysowaniu w uproszczony 

sposób. Nie wyróżnia się np. palców u rąk,  

a nogi mają kształt litery V i nie ma wyod-

rębnionych stóp. Postacie są zazwyczaj  

  źródło: http://kureji-ama-chi.bloog.pl 

„słodkie” i mają wielkie oczy. Ten styl ryso-

wania, wykorzystywany jest w humorystycz-

nych scenkach, przedstawiających bohate-

rów w zmniejszonej formie, aby wyróżnić 

żart lub myśli bohatera. Jeżeli chcemy na-

rysować coś w stylu „chibi”, możemy skorzy-

stać z instrukcji. Wiele z nich możemy zna-

leźć przeglądając strony internetowe. 

Opracowała Antonia Dalecka , rysowała: Zuzanna Kempińska 
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Youtuber to osoba posiadająca konto na 

www.youtube.com.pl. Każdy może zostać 

gwiazdą internetu. You Tube stał się odpo-

wiednikiem telewzji. Każdego dnia miliony 

osób ogląda swoje ulubione programy           

z tego serwisu.  

Czy warto zostać YouTuberem ?  

Jest wiele osób,  które chcą zostać YouTu-

berami. Jest to wielkie wyzwanie. Musisz 

zainteresować czymś ludzi aby chcieli oglą-

dać nagrane przez ciebie filmy. Pamiętaj, 

że każdy ma   możliwość komentowania two-

jego dzieła. Jeżeli twój przekaz będzie      

w oczach użytkownika interesujący, otrzy-

masz pozytywnie komentarze. Niestety! 

Wśród odbiorców są też osoby, które nazy-

wamy hejterami. Będą cię obrażać i źle 

oceniać twoje filmy, ale nie warto się 

przejmować tymi złymi komentarzami. Jeśli 

się postarasz, możesz osiągnąć wiele. Są 

YouTuberzy którzy nagrywają od wielu lat  

i mają bardzo dużo pozytywnych komenta-

rzy, ponad milion fanów o czym świadczą 

subskrypcje. Znani i lubiani YouTuberzy to 

np. reZigiusz, Blow, Stuu lub Naruciak.  

Oto ich zdjęcia: 

Jest wiele osób, które marzą o tym, aby 

spotkać się ze swoim idolem i przybić z nim 

„piątkę”, zrobić selfie czy zdobyć jego au-

tograf. Jeżeli jesteś jednym z fanów           

i chcesz piszczeć na ich widok, to istnieje 

coś takiego jak Meet-Up. Takie wydarzenia 

cieszą się ogromną popularnością! Jest to 

spotkanie, na którym pojawiają się  YouTu-

berzy prowadzący np. kanały o grach, mo-

dzie czy kosmetykach. Podczas Meet-Up-u 

Rozdają autografy i sprzedają koszulki. 

Niestety aby wejść na takie spotkanie, czę-

sto obowiązuje bilet, za który trzeba za-

płacić od 50 do nawet 500 zł. 

Pamiętajcie o bezpiecznym korzystaniu           

z internetu! I o tym, że istnieje również 

świat poza tym wirtualnym.  

Opracowała Andżelika Dytkowska 
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Teatr oraz zajęcia teatralne są wspaniałą rozrywką, 

ale również otwierają przed nami nowe możliwości. Jeśli 

ktoś mówi, że nie lubi teatru, to mu nie uwierzę. My-

ślę, że każdy z nas dostrzeże w nim coś innego. Gdy pa-

trzymy na tę samą scenę jedna osoba będzie widziała 

piękne kostiumy, inna wspaniałą grę, inna dekoracje a ko-

lejna jeszcze coś, czego nie zobaczyła poprzednia. W na-

szej szkole można zasmakować aktorstwa, ponieważ ist-

nieje Koło Teatralne, które zapewnia nam uczestnictwo  

w zabawach dramowych, a od tego zaczyna się droga 

wprost na scenę. Podczas tych zajęć, możemy przełamy-

wać własne lęki, rozwijać wyobraźnię i pielęgnować po-

prawną mowę. Ćwiczymy naszą pamięć i intelekt. Pracuje-

my w grupie, więc ciągle obcujemy ze sobą nawzajem.  

Przygotowujemy się również do przedstawień, które mo-

gą później oglądać uczniowie naszej szkoły. A to już 

prawdziwe emocje! 

Jeśli jeszcze nie byliście w prawdziwym teatrze, to na-

mówcie rodziców na takie uroczyste wyjście. Poczujecie 

tą atmosferę, zobaczycie profesjonalną grę aktorską. 

Może się czegoś nauczycie… Pamiętajcie, ze teatr to nie 

kino! Należy ubrać się elegancko i zachowywać cichutko, 

aby nie przeszkadzać aktorom, którzy muszą odegrać 

swoje role.  

Pamiętajcie! W teatrze nie jemy! Zapomnijcie o popcor-

nie i innych smakołykach. Chrupanie i siorbanie odpada! 

Wasze wrażenia będą niezapomniane. Będziecie o nich 

opowiadać, oceniać sztukę. A może w przyszłości zosta-

niecie aktorami?  

W teatrze najważniejsza jest wyobraźnia. I od niej 

wszystko zależy czy dasz radę być w tamtym świecie… 

Świecie teatru. 

Scena... 

Maska... 

Role... 

Widzowie... Opracowała Emilia Żeromska 
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W grudniowym numerze naszej gazetki umieści-

liśmy relację z gali wręczenia Pulitzerów, która 

odbyła się na Zamku Książąt Pomorskich. 

Zostaliśmy wspaniale przyjęci podczas tej uro-

czystości, a organizatorzy zapewnili nam wspa-

niałe atrakcje, które jeszcze na długo. Zwie-

dzaliśmy miedzy innymi nasz wspaniały zamek, 

który za każdym razem zachwyca nas jeszcze 

bardziej. Podczas konferencji prasowej Pani 

Dyrektor Barbara Igielska, opowiadała o wspa-

niałych wydarzeniach, które się tam odbywają. 

Zaproponowała, abyśmy zastanowili się, jakie 

atrakcje zorganizowane na zamku, mogłyby spo-

wodować, że jeszcze chętniej chcielibyśmy go 

odwiedzać wraz z całymi klasami. Ogłosiliśmy 

konkurs na najciekawszy pomysł. Najliczniej 

wypowiedziała się klasa IV b, która wykazała się 

ogromną kreatywnością. 

 

„Poszukiwanie skarbu na zamku”. Jego autorki 

:Dominika Felusiak i Amelia Pawlaczyk uznały, 

że ciekawym wydarzeniem byłaby gra, której 

uczestnicy po otrzymaniu specjalnie przygoto-

wanych map oraz związanych z nimi wskazówek, 

będą poszukiwali skarbów, wykonując po drodze 

ściśle określone zadania. 

Wśród propozycji uczniów były również podob-

ne „Labirynt z zadaniami”, czy „Podchody”, jed-

nak Amelia i Dominika opracowały niemal cały 

regulamin gry z najmniejszymi szczegółami. 

Oryginalne propozycje to również: wyścigi na 

dziedzińcu, połączone z turniejem „strzelania  

z łuku” , „Fotobudka”, w moża zrobić zdjęcia  

w strojach stylizowanych na „tamte” czasy. 

Dziękujemy za zaangażowanie klasie IV b.  

Gratulujemy twórczego działania.  

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

Zwycięzcami w konkursie na najciekaw-

szy pomysł spędzenia czasu na Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie są: 

Dominika Felusiak kl. IVb 

Amelia Pawlaczyk kl. IVb 

„Poszukiwanie skarbu na zamku”. 

Wyróżnienie otrzymują:  

Karolina Mazan kl. IV b 

Maja Ulatowska kl. IV b 

„Labirynt z zadaniami” 

„Fotobudka z przebraniami z tamtych 

czasów” 

 

Praca zespołowa. 



22 

„Nowinki z 16”, kl. IV a, IV b, V a, V b SP Kliniska Wielkie 

Opracował: Tomasz Balcerzak 

Padalec, to jaszczurka bez nóg? 

Na każdego człowieka na 

ziemi przypada ponad mi-

lion mrówek? 

 

Jerzyki to ptaki które nie 

tylko żywią się w locie ale 

nawet śpią?... 

Karaluch może przeżyć kilka 

tygodni pozbawiony głowy – 

ostatecznie zabija go głód? 

Serce krewetki umiejsco-

wione jest w jej głowie?... 

Złote rybki trzymane  

w ciemności tracą kolor  

i stają się biało-szare? 

 DNA szympansa i człowieka są 

zgodne w 98.4 %  

Kolibry to jedyne ptaki, 

które potrafią latać  

w tył.  

Wydry morskie w czasie 

snu trzymają się za łapki, 

żeby się nie rozdzielić. 
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Opracował: Jakub Sosiński 

Mama mówi do syna: 

- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, 

że wczoraj byłeś nad rzeką  

i jeździłeś na łyżwach po cien-

kim lodzie. Lód pękł i wpadłeś 

do wody w nowych spodniach. 

Czy to prawda? 

- Mamo, przepraszam!  

To się stało tak szybko, że 

nawet nie zdążyłem się roze-

brać!  

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą 

klasą przedłużony na następny 

rok. 

- Mamusiu, ty to jesteś dziwna -  

mówi Jasio. 

- Dlaczego tak myślisz? - pyta mama. 

- Najpierw nauczyłaś mnie mówić, a teraz 

każesz mi siedzieć cicho. 

Kogut był własnością Marka,  
który piał codziennie na pobudkę. 

Mickiewicz spotykał wielu ludzi, 
od których zawsze coś wynosił. 

Robinson z Piętaszkiem wkrótce 
zaludnili bezludną wyspę. 

Ojciec sprzedał szkapę, aby za-
oszczędzić siania dla mamy. 

Kazimierz Wielki chciał zamuro-
wać całą Polskę. 

Serce zdrowego człowieka powin-
no bić 70 do 75 minut. 

Była to wyspa położona 
z dala od morza. 
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K. B.  

Zawitała wiosna. Przyroda budzi się do ży-

cia, świat się zieleni. Słychać śpiew ptaków, 

czuć powiew ciepłego wiatru… Chce się żyć! 

Chce się tańczyć i śpiewać! Chce się space-

rować po lesie, jeździć na rowerze, spoty-

kać z ludźmi… Chce się rozmawiać…  

Wśród piękna tej przyrody i innych opty-

mistycznych akcentów spotyka się jeszcze 

jedno zjawisko… I nie mam tu na myśli bo-

ciana spacerującego po łące… Mam na myśli 

dzieci i młodzież, które nie potrafią do-

strzec tego piękna wokół nas, nie mają 

szans zachwycić się zmieniającą przyrodą… 

Ich uwaga skupiona jest na czymś zupełnie 

innym…  

Powszechnym zjawiskiem jest dziecko, któ-

re większość czasu spędza przed kompute-

rem, a jeśli nie jest to możliwe- łączy się 

ze światem wirtualnym poprzez telefon,  

którym praktycznie się nie rozstaje. Oczy-

wistym faktem jest, ze Internet jest wy-

nalazkiem, bez którego mało kto, wyobraża 

sobie dziś życie. Jest potrzebny, przydat-

ny, a nawet można by rzec- niezbędny. Uła-

twia nam funkcjonowanie- jest częścią na-

szej codzienności… Niestety niesie ze sobą 

również zagrożenia, przed którymi powinni-

śmy ustrzec nasze dzieci. 

W kilku ostatnich latach nastąpił wzrost 

rodziców, którzy zgłaszają się do poradni  

z problemem uzależnienia dzieci od gier 

komputerowych i Internetu. Często mówią, 

że początkowo zainteresowanie się dziecka 

komputerem wzbudzało w nich zadowolenie 

i dumę. Traktowali to w kategoriach rozwo-

ju dziecka. Jednak do czasu…  

Niepokój w nich budzi zachowanie nastolat-

ka, któremu trudno obejść się bez kompute-

ra lub Internetu. Wszystkie działania dziec-

ka zmierzają do tego by jak najszybciej 

„usiąść” przed tym „magicznym” ekranem, 

który rozwiąże jego wszystkie problemy. Po-

radzi sobie z niskim poczuciem wartości 

dziecka. Zaproponuje różne rozwiązania, np. 

gry, które udowodnią dziecku, że potrafi do-

konać czynów, które sprawią, że będzie 

kimś– zwycięży! Osiągnie sukces, którego 

brakuje mu w życiu codziennym, a tym sa-

mym zachęci dziecko, by działało w poszuki-

waniu kolejnych „sukcesów”… Zdarza się, że 

młody człowiek, nie radzi sobie z problemami 

życia codziennego. Dlaczego, zamiast szukać 

pomocy u najbliższych zasiada przed 

„magicznym” ekranem? Może dlatego, że ten 

zawsze jest dostępny, nawet gdy inni nie 

mają czasu… Jeśli dziecko ma pytanie, na 

które nie zna odpowiedzi, a dorośli bagateli-

zują problem? Gdzie dziecko w pierwszej 

kolejności poszuka rozwiązania? Podobnie 

będzie w sytuacji, gdy poczuje się niezrozu-

miane, lub nieakceptowane… 

Nie pozwól, aby Twoje dziecko w poszukiwa-

niu rozwiązań swoich problemów uciekało  

w świat wirtualny, nad którym nie masz kon-

troli. Nie pozwól, aby częściej uśmiechało 

się do „magicznego” ekranu, niż do Ciebie. 

Spraw, aby zachwyciło się pięknem– jeszcze 

tej wiosny! 


