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Nam też trudno uwierzyć w to, 

że już za chwilę rozpoczynamy 

wakacje! 

Rok szkolny minął zdecydowanie 

za szybko…  

To oczywiście żart! Wszyscy za-

sługujemy na odpoczynek. Ale 

zanim udacie się w kierunku 

drzwi wyjściowych ze szkoły, 

warto przeczytać nasz ostatni   

w tym roku szkolnym nr Nowinek 

z 16. Opowiemy Ci o warsztatach 

w Ueckermunde, wspomnimy fe-

styn rodzinny, podsumujemy naj-

ważniejsze wydarzenia, zapyta-

my uczniów oraz nauczycieli o to 

z kim chcieliby spędzić wakacje 

na bezludnej wyspie… Zastanowi-

my się, jak można poradzić sobie 

z ewentualną wakacyjną nudą       

i tęsknotą za szkołą. Przypomni-

my w jaki sposób zabezpieczyć 

się przed niebezpieczeństwem. 

Na pewno znajdziesz coś dla sie-

bie! 

„Już za parę chwil, za chwil parę, weźmiesz plecak 
swój i gitarę.  

Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów,  

Do widzenia wam…” 

„Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka rzeka. Razem 

z rzeką czeka las. A tu ciągle nie ma nas… 

Lato, lato, nie płcz czasem. Czekaj z rzeką, czekaj z lasem. 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 

Przyjedziemy lada dzień…” 
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Praca zbiorowa 
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Zapowiadał się bardzo ciekawy dzień… Po-

ranne słońce nastrajało nas  pozytywnie. 

Spotkaliśmy się wczesnym rankiem na sta-

cji PKP w Kliniskach Wielkich- miejscowo-

ści gdzie znajduje się nasza szkoła. Był to 

punkt, z którego udaliśmy się w kierunku  

zbiórki- Placu Hołdu pruskiego w Szczeci-

nie. Tam spotkaliśmy pozostałych uczest-

ników warsztatów dziennikarskich. Przy 

wejściu do wygodnego, eleganckiego auto-

busu, witał nas pan Bogdan Twardochleb- 

redaktor naczelny Kuriera Szczecińskiego. 

Wraz z panią Wisławą Kąkol, przewodzili 

całej wyprawie.  

Wyruszyliśmy w kierunku Ueckermunde, 

magicznego miejsca- świata niezwykle 

przyjaznych i wydawałoby się- szczęśli-

wych zwierząt. Droga była malownicza. 

Podczas trasy, poznawaliśmy miejscowości, 

o których w bardzo ciekawy sposób, opo-

wiadał pan Twardochleb.  

Gdy dojechaliśmy pod bramę Ogrodu Zoo-

logicznego w Ueckermunde, serdecznie po-

witała nas pani Agata Furman, która doło-

żyła wszelkich starań, aby nasza wyciecz-

ka okazała się jeszcze bardziej fascynują-

ca. Pani Agata jest pogodną osobą, biegle 

mówiącą w języku niemieckim. Świetnie 

zna wszystkie zakamarki niemieckiego zoo, 

ale również wie co może dodatkowo zacie-

kawić osoby zwiedzające. Z niezwykłą 

cierpliwością, a niekiedy i humorem, odpo-

wiadała na pytania wszystkich ciekawskich. 

Inne osoby pracujące w Ogrodzie Zoolo-

gicznym np. w charakterze opiekuna zwie-

rząt, również charakteryzowali się miłym 

usposobieniem i pogodą ducha. Z chęcią 

opowiadały o swojej pracy. Korzystając 

Dziennikarze 

„Nowinek z 16” 

na warsztatach 

w Ogrodzie  

Zoologicznym 

w Ueckermunde 

Tablica informacyjna 

Wywiad panią Anegred Kruger 

Pani Agata Furman– nasz przewodnik i tłumacz. 
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z tej okazji, zadaliśmy kilka pytań pani  

Anegret Kruger, która opiekuje się mię-

dzy innymi: rybami, żółwiami błotnymi, 

owadami, wężami. Opowiedziała nam ja-

kie podejmuje się działania, żeby ryby 

przetrwały w sztucznych warunkach. 

Pokazała miejsce, gdzie przechodzą 

kwarantannę. Omówiła różnicę miedzy 

patyczakiem, a straszykiem, którego 

mogliśmy trzymać na dłoni. Zdarzało się, 

że ku przerażeniu niektórych osób, pró-

bował wędrować we własnym kierunku. 

Mogliśmy również na własne oczy zoba-

czyć, jak również wziąć do ręki, skórę 

węża, która była już zbyt ciasna dla je-

go właściciela, dlatego ją zrzucił.  

Zwierzęta, które zamieszkują zoo           

w Ueckermunde są przyjazne i dość uf-

ne w stosunku do zwiedzających. Więk-

szość z nich, chętnie podchodzi do tu-

rystów w oczekiwaniu na jedzenie. Na 

szczęście pani Agata zadbała o to, aby 

każdy z nas miał przy sobie smakołyki 

dla tych łakomczuchów. W Ogrodzie 

Zoologicznym w Ueckermunde, można 

karmić niektóre zwierzęta. W wielu 

miejscach stoją automaty ze specjalną 

karmą, którą można nabyć za 1 Euro. Na 

kartonie jest informacja, które zwie-

rzęta można dokarmiać. Karmiliśmy mie-

dzy innymi kozy, daniele, alpaki i lamy. 

Obawialiśmy się, że te ostatnie mogą 

nas opluć, ponieważ takie zwyczaje są 

dla nich charakterystyczne. Ku naszemu 

miłemu zaskoczeniu, nic takiego nie mia-

ło miejsca. Lamy chętnie częstowały się 

smakołykami i pozowały do zdjęć z na-

mi… 

Straszyk wita się z Tomkiem, Julia ze skórą węża. 

Przyjazna lama. 

Łakomczuchy! 
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Zaciekawił nas mały lisek fenek. To przy-

jaźnie wyglądające zwierzątko, jest z na-

tury kanibalem. Jeżeli pojawia się na świe-

cie jego potomstwo i pracownicy zoo nie 

zdążą mu go odebrać, to zwyczajnie je 

zjada. Bacznie przyglądały się nam żywio-

łowe surykatki. Sprawiały wrażenie, jakby 

coś kombinowały. Przyjmowały zabawne po-

zy, które wykorzystaliśmy robiąc fotogra-

fie. Pierwszy raz mieliśmy okazję oglądać 

małpy mandryle. Samiec tego gatunku jest 

niezwykle pięknie ubarwiony. Ma na pupie 

oraz nosie, wszystkie kolory tęczy. To 

trzeba zobaczyć na własne oczy! Jest to 

możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowa-

nemu wybiegowi. Jeżeli małpy, nie mają 

ochoty akurat spacerować na powietrzu, 

można je podglądać przez przeszkoloną 

szybę.  

W tym ogrodzie niemal wszystkie miejsca 

są przystosowane nie tylko do naturalnych 

środowisk zwierząt, ale również w taki 

sposób, aby zwiedzający mógł jak najwię-

cej zobaczyć. Ucieszył nas widok króla Ju-

liana. Poważnie mówiąc: Zoo w Ueckermun-

de zamieszkuje cała rodzina lemurów.  

Nie obyło by się bez króla zwierząt. Para 

leniwych lwów, wygrzewała się na słońcu. 

Próbowaliśmy również podejrzeć rodzeń-

stwo wilków. Obeszliśmy ich wybieg dooko-

ła, ale były sprytniejsze od nas. Dopiero 

jak się oddaliliśmy na kilka metrów, do-

stojne wilki wyszły z ukrycia. Zaskoczył 

nas fakt, że mogliśmy wejść na teren wy-

biegu małp Barbar. Przyglądały się nam ta-

ki sposób, jak to my byśmy byli atrakcją 

dla nich. Przed wejściem na ich teren, na-

leży pamiętać aby zabezpieczyć wszelkie 

jedzenie i mocno trzymać torbę.  

 

Lisek Fenek. 

Surykatki. 

Mandryle. 

Barbary. 
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Zdarzyło się, że spryciarze w tak natar-

czywy sposób prosiły zwiedzających        

o poczęstunek, że zdobyły frytki, które 

im zaszkodziły. Niestety, same nie po-

trafią ocenić, co dla nich dobre! 

Widzieliśmy gromadę pięknych flamin-

gów, które zachwycały różowym kolo-

rem, ale jak się okazuje, sprawcą tego 

ubarwienia nie jest dieta bogata w kre-

wetki, a czerwona papryka. 

Na terenie Ogrodu Zoologicznego jest 

restauracja, do której zostaliśmy za-

proszeni na smaczny i obfity obiad za-

kończony lodowym deserem. Mieliśmy 

również czas wolny, który mogliśmy wy-

korzystać według własnego pomysłu.  

Ucieszyliśmy się, ponieważ przechadza-

jąc się po zoo mijaliśmy wspaniały plac 

zabaw rozmieszczony częściowo nad 

wybiegiem dla małp. Postanowiliśmy po-

czuć się trochę jak te niesforne zwie-

rzęta i beztrosko pohasać. Chwilami 

mieliśmy wrażenie, że staliśmy się nie-

małą atrakcją dla wszystkich zwierząt, 

które obserwowały nasze wyczyny.  

Gdy nadszedł czas powrotu, było nam 

trochę smutno… Bo komu chce się 

opuszczać bajkę? Dziewczyny próbowa-

ły jeszcze pocałować żabę, mając na-

dzieje, że pojawi się książę jak to          

w bajkach bywa… Ale niestety. Będą 

musiały wrócić jeszcze raz. Może wtedy 

się uda? 

To była wspaniała podróż i niezwykła 

przygoda. Ogród Zoologiczny w Uec-

kermunde jest bajkowym miejscem, w 

którym mieszkają szczęśliwe zwierzęta. 

Pyszny, obfity obiad w restauracji na terenie zoo. 

Wesołe zabawy miedzy wybiegami dla zwierząt. 

Niech ta bajka trwa! 

Super jest być dziennikarzem! 

Praca zbiorowa: Julia Balcerzak, Weronika Bromberger, 

Jakub Sosiński, Tomasz Balcerzak 
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Bezpieczeństwo jest najważniejsze, zawsze! Nie 

tylko w wakacje. Ale niestety czas wakacyjny 

sprzyja wielu nieszczęściom, których możemy 

uniknąć jeżeli zwiększymy swoją czujność             

i ostrożność. 

W naszej szkole zawsze przed końcem roku 

szkolnego, przypominamy sobie o zasadach bez-

piecznego zachowania podczas letniego wypo-

czynku. W tym roku  najmłodsze  klasy odwiedziła 

pani policjantka, która zwróciła nam uwagę na 

najważniejsze rzeczy. 

Przypomnieliśmy sobie nr alarmowy 112. Pamię-

tajcie! To jest nr pod którym otrzymacie pomoc 

od dorosłej osoby. Ważne jest abyście powie-

dzieli jak się nazywacie i gdzie dokładnie się 

znajdujecie, a następnie co się stało. Nie oba-

wiajcie się, że ktoś was wyśmieje. Tam są osoby, 

które ocenią jaka pomoc jest wam potrzebna, al-

bo osobie, której chcecie pomóc, bo zauważyli-

ście, że grozi jej niebezpieczeństwo. 

W czasie wakacji spotykamy i poznajemy wiele 

nowych osób. Zachowajcie zdrowy rozsądek i nie 

bądźcie zbyt ufni, nawet jeśli wydają wam się 

niezwykle miłe i przyjazne. Pamiętajcie, aby nie 

przyjmować poczęstunku od obcych osób. Mogą 

to być cukierki, drażetki, pastylki lub orzeźwia-

jący napój. Nawet jeśli jesteście w grupie i wy-

daje się wam, że nie ma zagrożenia, odmówcie  

i najlepiej szybko oddalcie się w kierunku osób 

dorosłych, którym wskażcie tą osobę i opowiedz-

cie co się stało.  

Jeżeli ktoś obcy, złapie was za rękę i zechce od-

prowadzić gdzieś na bok, lub do swojego samo-

chodu, głośno krzyczcie. Mimo, że agresja w sto-

sunku do rówieśników nie jest wskazana, to jeże-

li jesteście narażeni na niebezpieczeństwo utra-

ty zdrowia lub życia, krzyczcie, kopcie i drapcie! 

Uderzajcie w czułe miejsca (krocze oraz oczy)! 

Jeżeli spotka was taka sytuacja i uda się wam 

wydostać biegnijcie w kierunku miejsca gdzie są 

ludzie i tam wzywajcie pomocy. Może to być 

sklep, klatka schodowa, jakieś biuro. Nigdy nie 

oddalajcie się w miejsca, gdzie nie ma dorosłych 

osób, które mogą wam pomóc. 

Niestety wakacje to czas, kiedy nieodpowie-

dzialni ludzie, często porzucają swoje zwierzęta. 

Taki pies, nawet jeśli wygląda bardzo przyjaźnie 

może być groźny. Unikaj takiego spotkania! Spo-

kojnie omijaj zwierzę dużym łukiem i nie patrz 

mu w oczy. Jeśli zbliża się w twoją stronę, a tuż 

obok jest drzewo lub samochód, wdrap się wyso-

ko! Ale tylko wtedy, gdy nie musisz podbiegać. 

Nie możesz wykonywać żadnych gwałtownych ru-

chów. Jeśli nie masz takiej możliwości, przyjmij 

pozycję żółwika. Schowaj palce w koszyczek, 

skul się głową do ziemi i zakryj uszy. Głośno 

krzycz i pozostań w tej pozycja, aż ktoś ci po-

może. 
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Wakacje to czas podróży. Gdziekolwiek byście 

byli, pamiętajcie o bezpieczeństwie!!! 

 

 

 Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba 

mieć kondycję, a także dużą wiedzę na te-

mat tego, jak robić to bezpiecznie. 

 Wybierając się w podróż po górskich szla-

kach należy zaopatrzyć się w dobre buty      

i ubranie. 

 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez 

opieki dorosłych. 

 Co ważne pogoda w górach może zmienić się 

niezwykle szybko, silny wiatr halny może 

utrudnić poruszanie się, a także doprowa-

dzić do szybkiego wyziębienia organizmu,     

z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz 

poparzeń słonecznych. 

 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpie-

czeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy      

i jakimi szlakami. 

 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda naj-

częściej psuje się po południu. 

 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, 

pelerynę przeciwdeszczową oraz ciepłe 

ubrania, nawet jeśli jest lato. 

 

 

 Pły- waj tylko w miejscach strzeżo-

nych, czyli tam, gdzie jest ratownik. 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska na któ-

rym przebywasz. Stosuj się do uwag i zale-

ceń ratownika. 

 Nie wchodź rozgrzany do wody. Przed wej-

ściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, 

szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termiczne-

go, niebezpiecznego dla naszego organizmu. 

 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. 

Może się to skończyć śmiercią lub kalec-

 Nie baw się kogoś pod wodą, spychanie do 

wody z pomostów, z materacy.  

 Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę 

na osoby obok nas. Ktoś może potrzebo-

wać Twojej pomocy.  

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna 

woda może doprowadzić do bolesnego 

skurczu żołądka, co może ponieść za sobą 

bardzo poważne konsekwencje. 

 Nie kąp się po zapadnięciu zmroku. Pływa-

nie po zachodzie słońca jest niebezpiecz-

ne. 

 

 

Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organi-

zowania ciekawych, bezpiecznych zabaw. 

Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz 

się bezwzględnie wystrzegać w swoich zaba-

wach.  

  gaz – możesz się nim zatruć lub spowodo-

wać wybuch, 

 prąd elektryczny – może Cię porazić, 

  ogień – możesz spowodować pożar, 

 woda – możesz zalać mieszkanie, 

 ostre przedmioty – grożą zranieniem, 

 lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 

 

 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 

 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne 

(UWAGA! Noszenie ciemnych okularów 

bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do któ-

rej dochodzi mniej światła, rozszerza się, 

dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej 

promieni UV). 

 Stosuj filtry ochronne! 

redaktor Martyna Mańczuk 
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Tradycją już się stało, że w pierwszy piątek 

czerwca, w naszej szkole hucznie obchodzi-

my Dzień Rodziny podczas festynu, który 

zachwyca co roku bogatym programem. Pęka 

w szwach, przepełniony występami pełnymi 

radości, miłości i entuzjazmu. Jest to czas 

kiedy możemy zaprezentować swoje talenty 

wokalne, taneczne, sportowe, cukiernicze           

i wiele innych. Podczas festynu liczy się za-

bawa i czas, który mamy dla siebie wzajem-

nie. Pogoda dopisała nam jak co roku. Piękne 

słońce wtórowało występom artystycznym. 

Wszyscy uczniowie klas 0-III zachwycili 

pięknymi piosenkami, wyśpiewanymi prosto    

z serca. Mogliśmy oglądać pokazy taneczne 

grupy KEEP, którą tworzą uczennice naszej 

szkoły. Podziwialiśmy nie tylko ich zwinność  

i poczucie rytmu, ale także piękne, profesjo-

nalne stroje i oryginalne charakteryzacje. 

Pod ciężarem ciast uginały się stoły naszej 

kawiarenki, a zapach kiełbasy, skusił niejed-

nego głodomora. Uczniowie gimnazjum sma-

żyli przepyszne, chrupiące gofry. 

Ogromną niespodziankę w tym roku zrobili  

rodzice uczniów z klas I b oraz II c, którzy 

przygotowali przedstawienie pt: „Baśniowy  

Uczniowie klas drugich śpiewają piosenkę  

w języku angielskim. 

Występ Szkoły Tańca KEEP. 

Rodzice uczniów klasy I b i II c w przedstawieniu dla dzieci pt: „Baśniowy ambaras”. 
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ambaras”. Zaskoczyli swoją odwagą, dystan-

sem do siebie, poczuciem humoru i pomysło-

wością. Koneserzy sportu, mogli zmierzyć się 

z torem przeszkód, przygotowanym przez 

naszych w- fistów, którzy na bieżąco komen-

towali wyczyny drużyn walczących o medal.  

Zagościła u nas również Ochotnicza Straż 

Pożarna z Rurzycy. Strażacy umożliwili 

wszystkim chętnym zwiedzanie wozu stra-

żackiego. Wszystkie dzieci, które miały nad-

miar energii, mogły do woli skakać na dmu-

chanych zamkach. Swoje stoisko wystawił 

Szkolny Klub Wolontariatu, który zawsze 

czujny, szuka możliwości, aby pomóc potrze-

bującym. Nie zabrakło również naszego 

wspaniałego chóru szkolnego, który zachwy-

ca swym brzmieniem. Najmłodsze dzieciaki, 

mogły poskakać na zamkach dmuchanych. 

Starsi uczniowie  spróbowali swoich sił         

w układaniu kostki Rubika. A jedna z uczen-

nic, zachęcała wszystkich przybyłych do 

ZUMBY. 

W czasie trwania festynu już po raz   drugi 

można było oddać krew. Było wielu ludzi go-

towych nieść pomoc potrzebującym. Dzięki 

czemu zebrano 11250 ml krwi. 

W tym roku dodatkowo  przyłączyliśmy się  

do akcji charytatywnej, mającej na celu po-

moc pani Ewie, chorej na stwardnienie roz-

siane. 

To był niezwykle przyjemny piątkowy wie-

czór. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 

się w pomoc przy organizacji tego wydarze-

nia, a także swoim dobrym humorem,  i pogo-

dą ducha sprawili, że atmosfera była jeszcze 

bardziej słoneczna niż pogoda.  

Tor przeszkód 

Wyścigi  

Występ szkolnego chóru. 

Praca zbiorowa 
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 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolne-

go 2016/2017 

 Wycieczka klasy5b do Poznania  

 VI Światowy dzień tabliczki mnożenia  

 Europejskie dni ptaków 2016r. 

 Program edukacyjny pt: „Twoja Krew-

Moje Życie”  

 I ty możesz zostać  wolontariuszem  

 Dlaczego krew jest czerwona  

 Rok 2016 rokiem wolontariatu 

 Spotkanie z myśliwym 

 Wielkie grzybobranie i maraton pusz-

czy goleniowskiej  

 Warsztaty kulinarne z okazji dnia 

chłopaka  

 Wybory do samorządu uczniowskiego 

SP 

 Konkursowy przedmiotowe GIM i SP 

 Dzień Edukacji Narodowej  

 Konkurs „Pomocna Dłoń” 

 Konkurs  „Jan Paweł II bądźmy świad-

kami miłosierdzia”  

 Pamiętamy o tych, którzy odeszli 

 SplatMaster  z okazji Dnia Chłopaka 

 Gra terenowa wolontariatu  

 Impreza na orientację „Gold Tower” 

 Akcja znicz 

 Paczka dla zwierzaczka 

 Święto Niepodległości 

 Zabaweczki z papierowej rureczki 

 Fabryka św. Mikołaja  

 Śniadanie daje MOC-Dzień zdrowego 

śniadania 

 Szkolny turniej gry w warcaby  

 Turniej w układaniu kostki rubika 

 Potrzebuje swojego potwora 

 Paczka dla zwierzaczka 

 43 Parkowa Rekreacyjna Impreza na 

Orientację „Jesień” 

 Matme liczymy super się bawimy 

 Czytanie na dywanie  

 Konkurs „pomaganie jest fajne” 

 Zajęcia czytelnicze w j. angielskim 

 Otrzęsiny uczniów klas pierwszych 

 Świąteczna Paczka 

 Wycieczka do Berlina 

 Gala szkolnego Pulitzera 2016 

 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

 Przyrodniczo– czytelnicze spotkania        

w świetlicy szkolnej 

 Sadzenie krokusów 

 Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności 

Fizycznej 

 „Chłopcy z 6b” i Liga Polnej Bioróżnorod-

ności 

 Mikołajkowy konkurs w układaniu kostki 

Rubika 

 Paczuszka dla Maluszka 

 Podziękowania dla Wolontariuszy Marato-

nu Puszczy Goleniowskiej 

 Andrzejkowa dyskoteka 

 Akcja Samopomocy Szkolnej 

 VI Runda Pucharu Starego Ramola w Mar-

szach na Orientację 

 Rozstrzygnięcie konkursu „Pomaganie 

jest fajne! 

 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

 Podsumowanie konkursów LOP w Szczeci-

nie 

 Warsztaty piernikowe i degustacja zdro- 
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wych soków 

 Międzynarodowy Dzień Wolontariu-

sza 

 Kirigami i orgiami przyrodnicze na 

zajęciach świetlicowych 

 WIELKI SUKCES NASZEGO CHÓ-

RU! 

 „Wigilijna Ulica” - JASEŁKA 2016 

 Świąteczny nastrój w naszej szkole 

 Pasowanie na UCZNIA 

 Dwa Smoki – wizyta w bibliotece 

 Impreza na Orientację „Prezencik” 

 Dzień Dawcy Szpiku 

 VIII Runda Pucharu Starego Ramola 

 Konkursy Przedmiotowe 

 Wspólne kolędowanie i Jasełka 

 SK Wolontariatu 

 "Pomóż Ani i innym" – Szukamy Po-

tencjalnych Dawców Szpiku 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Matematyka w obiektywie 

 Koncert Galowy XVIII Szczecińskie-

go Festiwalu Piosenki Bożonarodze-

niowej 

 Układanie tangramów 

 Konkurs Matematyczny "Pangea" 

 28 Rekreacyjna Impreza na Orienta-

cję „Zepsute kompasy” 

 Warsztaty plastyczne z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 

 „Gitara – niespodzianka” 

 ProGDar Marathon Team - Goleniow-

ski Mecenas Edukacji 2016 

 Warsztaty plastyczne z okazji Dnia 

 Apel podsumowujący pracę w I semestrze 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Zimowe Ptakoliczenie 2017 

 Wycieczka klasy 3a do Szczecina 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Bal Karnawałowy 

 Dzień Kobiet 

 Koralomania 

 Warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet 

 Zwiastuny wiosny – przyrodnicze zajęcia 

świetlicowe 

 Turniej Strzelecki w kategorii klas VI 

 Park Trampolin z okazji Dnia Kobiet 

 Klasy II i III na przedstawieniu 

„Calineczka” 

 Warsztaty twórcze z okazji Dnia Kobiet 

 44 Rekreacyjna Parkowa Impreza na 

Orientację 

 Sukces recytatorów 

 Gra podłogowa "Wycieczka do lasu" 

 Wiosenne Biegi Przełajowe 

 Obchody III Szkolnego Dnia Mózgu          

w Szczecinie 

 Powitanie wiosny 

 Tydzień kanapkowy” 

 VI Marsz na Orientację 18 Południkiem 

przez Bydgoszcz 

 Konkurs Wiedzy o Prawie 

 Projekty edukacyjne 2017 

 Wiosna i jej zwiastuny – świetlicowe zaję-

cia w bibliotece 

 Wiosna, ach to Ty! 

 Przyrodnicze zajęcia świetlicowe – „Sum–

matematyk”  

Autor: Maja Napieraj 
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Zapytaliśmy uczniów klasy 

II c, jakie wydarzenie z 

tego roku szkolnego 

utkwiło im w pamięci naj-

bardziej oraz kogo zabra-

liby na bezludną wyspę i w 

jaki sposób spędzali by 

tam czas. 

Uczniowie udzielali rozma-

itych odpowiedzi.  

Okazuje się, że są bardzo 

koleżeńscy i lubią zawie-

rać nowe przyjaźnie, po-

nieważ ucieszyli się z no-

wych uczniów w klasie: 

„Będę miło wspominała pobyt nowej koleżanki Pauliny 

 w naszej klasie, była moja przyjaciółką….” 

Marika 

„Ja zapamiętam, jak dołączył do nas Błażej, bo poznałam no-

wego kolegę. Lubię mieć nowych przyjaciół.” 

Martyna 

„W mojej pamięci z tego roku szkolnego, pozostaną 

fajni koledzy i przyjaciele, bo spędziłem z nimi miło 

czas.” 

Michał W. 

Dla uczniów ważny był 

również czas spędzony         

z ich wychowawczynią: 

„Jak byliśmy na ZIPPIM, 

pani żartowała a my się 

śmialiśmy” 

Gabrysia 

„Ja zapamiętam wspólne, 

zabawne chwile: np. jak 

pani Karolina skakała, albo 

nasze wycieczki.” 

Malwina 

„Zapamiętam jak pani czy-

tała nam lektury, bo pani 

fajnie czyta.” 

Filip Ś. 

„Jak pani była chora, to 

zrobiliśmy dla niej laurkę. 

Nie zapomnę tego, bo ca-

ła klasa włożyła w to ser-

ce i dla każdego to była 

radość” 

Nadia 
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Uczniowie klasy II c zapamiętają 

również ciekawe zajęcia: 

„Zapamiętam jak wszyscy razem robiliśmy akwarium. 

Fajnie jest jak pani pozwala nam mieć pomysły.” 

Justyna 
„Fajnie było pierwszy raz na 

basenie, dlatego że na lekcji 

wchodziliśmy do wody!”. 

Michał J. 

„Nie zapomnę jak przyjechali wolontariusze i Indii  

i Korei i mogliśmy zadawać im pytania”. 

Nadia  

Uczniowie puścili również wodzę fantazji na 

temat wakacji na bezludnej wyspie. Wypo-

wiadali się, kogo by ze sobą zabrali i w jaki 

sposób spędzili by tam czas. Każdy uczeń 

chciałby spędzić wakacje z przyjacielem       

z klasy. Jedna z dziewczynek tylko stwier-

dziła, że zabrałaby ze sobą młodszą sio-

strzyczkę, aby poczytać jej bajki. 

Miło jest wiedzieć, że uczniowie jednej klasy 

tak dobrze czują się w swoim towarzystwie, 

że nawet chcieliby je dzielić podczas wakacji 

z dala od rzeczywistości. A pomysły na zaba-

wę, również były bardzo kreatywne. Więk-

szość dzieci zabrałoby sprzęt pływacki: do 

nurkowania lub łódź motorową. Niektórym 

wystarczyłaby piłka plażowa. Pojawiły się po-

mysły na trampolinę, książkę „Nela mała re-

porterka”, aby ruszyć w podróż jej śladami. 

Są osoby, którym wystarczyłaby lupa, aby 

obserwować małe zwierzątka, lub pisaki do 

twarzy, które pomogłyby w zabawie w Indian.  

Nie trzeba znajdować się na bezludnej wy-

spie, aby wykorzystać pomysły i propozycje 

uczniów klasy II c. Może dzięki tej ankiecie, 

również wy pobudzicie swoją fantazję i spra-

wicie, że czas wakacyjny, stanie się jedną 

wielką ciekawą przygodą i fantastyczną za-

bawą. A najcudowniejsze wspomnienia z tego 

roku szkolnego oraz z wakacji zachowajcie 

głęboko w sercu. To są dopiero prawdziwe 

skarby... 

Takie same pyta-

nia zadaliśmy nie-

którym nauczy-

cielom.  

„Na bezludną wyspę 

zabrałabym moją cór-

kę Emilkę, bo mi we 

wszystkim pomaga”. 

p. Anna Mikuś 

„Zabrałbym Kylie Minogue, bo 

zaśpiewałaby i zatańczyła tyl-

ko dla mnie”. 

p. Daniel Halicki 

„Akcje które organizował wolontariat. 

Zapadło mi to w pamięci ponieważ,  służyły one 

potrzebującym ludziom. Wzruszającym mo-

mentem było podziękowanie z hospicjum. Miło 

było także otrzymać certyfikat dla szkolnego 

klubu wolontariatu.” 

p. Monika Nowak 

Praca zbiorowa 
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Książki to nie tylko czytanie, ale też zabawa. To nasza wyobraźnia i uczenie się. Są książki 

piękne, wzruszające, są też zabawne, śmieszne i wiele innych. Zależnie od tego co lubisz, 

możesz wybrać sobie książkę idealną dla siebie. Wśród nas, są  wielbiciele akcji, którzy 

lubią jak się dużo dzieje. a ktoś inni lubią się pośmiać. Moją ulubioną książką jest „Bracia 

Lwie Serce”. Jest to lektura klasy V. 

Krótki opis: 

Niesamowite przygody Karola 

i Jonatana rozgrywają się       

w fantastycznej krainie Nan-

gijali. „Bracia Lwie Serce” to  

opowieść o niezwykłych przy-

godach, męstwie, umiłowaniu 

wolności, poświęceniu pokony-

waniu własnych słabości             

i o wielkiej miłości brater-

skiej, zdolnej przeżyć nawet 

śmierć. 

Książka jest wielkim przyjacielem człowieka. Według 

mnie z całą pewnością warto czytać książki. Dzięki te-

mu rozwijamy swoją wyobraźnię.  Pobudzamy ciekawość  

Pomagają stworzyć lepszy obraz przedstawionych sytu-

acji. Czytając książki można się wiele nauczyć. Wzbo-

gacają one nasze słownictwo, poprzez stosowaną w nich 

terminologię, nie zawsze używaną w życiu codziennym. 

Czytając utrwalamy jednocześnie zasady pisowni, zapa-

miętując trudniejsze wyrazy. Mile spędzamy również  

wolny czas przy lekturze. Niektóre są tak wciągające         

i interesujące, że trudno się do nich oderwać. Czasami 

napotykamy na  wyrazy, których znaczenia nie znamy. 

Wtedy sięgając po odpowiedni słownik dowiadujemy się 

o ich znaczeniu. Każdy ma swoje zainteresowania             

i chce jak najwięcej o nim wiedzieć. Mimo, że w Inter-

necie można łatwo i szybko znaleźć informacje, to ni-

gdy nie zastąpi on książki. Warto czytać książki. Mam 

nadzieję, że przekonałam was do sięgnięcia po to cenne  

i praktyczne źródło wiedzy.  

Wprawdzie zwycięzców naszego 

konkursu „Tę książkę warto prze-

czytać” ogłosiliśmy w wiosennym 

numerze gazetki, ale pragniemy 

jeszcze pokazać ich szczęśliwe 

miny w chwili wręczenia nagród: 

Michał Wieliczko i Nadia Włodarczyk  

kl. II c, II i III m-ce 

Pola Paprocka kl. III a, I m-ce 

Autor: Andżelika Dytkowska 
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Dziesiątki— skoki  

1. Skok obunóż do środka gumy. 

2. Skok dwiema nogami na jedną i drugą stronę gumy (guma między nogami). 

3. Skok nożyce— nadeptując x3 na obie części gumy jednocześnie. 

4. Guma między nogami + skok na gumę z dwóch stron. 

5. 5 skoków— guma między nogami. 

6. Skok nożyce x3 w jednym kierunku, x3 w drugim kierunku. 

7. Koperta z 7 skoków nożycami. 

8. Jak 4 - powtarzam na dwie strony. 

9. Guma w klepsydrę —  9 skoków z obrotem. 

10. Robimy Kopertę nadeptując na gumę i wskakując na drugą 

stronę. 

 

Jeśli chcesz wybrać kogoś losowo (np.. do pełnienia pewnej  

funkcji w zabawie typu BEREK, BABA JAGA, CHOWANY…) 

Powiedz rymowany wierszyk, czyli WYLICZNKĘ, kolejno wskazując na zebrane osoby. 

Ene due rike fake 

Torba borba ósme smake 

Eus deus kosmateusz  

I morela baks !!! 

Entliczek, Pentliczek 

Czerwony stoliczek. 

Na kogo wypadnie 

Na tego bęc !!! 

Na wysokiej Górze  

Rosło drzewo duże 

Nazywało się 

Apli — papli — biten — blau 

kto tego nie wymówi, 

Ten nie będzie grał Pan Sobieski miał 3 pieski 

Czerwony, zielony, niebieski, 

Raz, Dwa, Trzy 

Po te pieski idziesz ty !!! 

Jeśli odłożysz na chwilę książkę, aby spotkać się z przyjaciółmi 

w celu zabawy, mam dla Ciebie propozycje: 

Autor: Martyna Mańczuk 
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Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nie. 

     1 

Dzień Psa 

 

2 

Dzień UFO 

3 

Dzień  

Architektury 

4 

Święto  

Hot-doga 

5 

Dzień 

 kominiarza 

6 

Dzień 

 Pocałunku 

7 

Dzień  

Dziennikarza 

8 

Dzień  

Policjanta 

9 

Dzień  

chodzenia do 

szkoły inną dro-

gą 

10 

Dzień 

 Dobrych 

uczynków 

11 

Dzień  

Demokracji 

12 

Dzień  

Imprezy 

13 

Dzień  

Zwierząt 

14 

 Dzień uśmie-

chania się do 

wszystkich 

15 

Dzień  

bez  

Telefonu  

16 

Dzień  

Księgowego 

17 

Dzień  

Youtube 

18 

Dzień   

Pamiętnika 

19 

Dzień  

Czerwonego 

kapturka 

 

 

20 

Dzień  

noszenia oku-

larów 

21 

 

22 

Dzień Licz-

by PI 

23 

Dzień  

Włóczykija 

24 

Dzień 

Pszczółki Mai 

25 

Dzień  

bezpiecznego 

kierowcy 

26 

 

27 

 

28 

Dzień  

Lekarzy 

 

 

29 

Dzień  

Tygrysa 

30 

Dzień  

Przyjaźni 

31 

Dzień  

podatków 

      

Lipiec 2017 
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Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nie. 

 1 

Dzień pamięci  

powstania 

Warszawskie-

go 

2 

Dzień lodów 

3 

Dzień   

Kubusia Pu-

chatka 

4 

Dzień  

Pizzy 

 

 

5 

Dzień  

Rysownika 

6 

Dzień  

Musztardy 

7 

Dzień  

Pogotowia 

 

8 

Dzień  

Sędzi 

9 

Dzień  

Konserwatora 

Zabytków 

 

10 

Dzień  

Młodzieży 

11 

Dzień  

Pracoholików 

12 

Dzień  

Latarni Mor-

skiej 

13 

Dzień 

 leworęcznych 

14 

Dzień  

Energetyka 

15 

Wniebowzię-

cie Najświęt-

szej Maryi 

Panny  

16 

Dzień 

 Poczty Elek-

tronicznej 

17 

Dzień  

Pozytywnie 

Zakręconych 

18 

Dzień  

Pomocy Huma-

nitarnej  

19 

Dzień 

 Choroby Żo-

łądkowej 

20 

Dzień  

Komara 

21 

Dzień  

Seniora 

22 

Dzień  

Pracownika 

Ochrony 

23 

Dzień  

Czarownicy 

24 

Dzień  

Windowsa 

25 

Dzień  

Wolności iSo-

lidarności 

26 

Dzień 

 Kawalerów 

27 

Dzień Tira 

28 

Dzień Pilota 

29 

Dzień  

Strażnika 

Miejskiego 

30 

Dzień  

Modelki 

31 

Dzień Blogów 

   

Sierpień 2017 

Autor: Martyna Mańczuk 
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Najpopularniejszy w tym roku balsam do 

ust to EOS. Wielki szał na ten produkt 

wynika z tego, ze używają go wielkie 

gwiazdy. W Polsce  stał się popularny 

dzięki teledyskowi Miley Cyrus. EOS to 

pomadka ochronna w kształcie jajeczka 

lub zwykłej sztyfty. Występuje w różnych 

kolorach i smakach. Kosztuje około 30 zł. 

Jest bardzo wygodny w zastosowaniu. Nie 

pozostawia białej warstwy na ustach , tyl-

ko delikatny, bardzo naturalny połysk.  

I co ważne, EOS jest bardzo wydajny. 

Nie wszyscy wiedzą, że pod tą nazwą wy-

stępują to nie tylko balsamy do ust, ale 

również pianki do golenia czy kremy  

do rąk. Eos podobno mają naturalny skład 

i są w 95 procentach organiczne.   

 Wazelinę naturalną (ja kupuję w ap-

tece).  

 Pojemniczek (może być po zużytym 

balsamie do ust) 

 Świeczkę  

 Łyżkę  

 Gumę mambę (lub inną ).  

 
Na początku podpal  świeczkę (tylko za 

zgodą i wiedzą rodziców). Następnie nałóż  

na łyżkę wazelinę oraz dwie cząsteczki gu-

my mamy. Wszystko roztop nad świeczką, 

potem wlej do przygotowanego pojemnicz-

ka. Teraz wystarczy włożyć do zamrażaki 

na około 15 min. 

 

Mam dość dużą kolekcję balsamów ochronnych 

do ust. W pewnym momencie zainspirowana 

informacjami w Internecie, zaczęłam sama 

eksperymentować. Może i Ty spróbujesz! 

Autor:  

Julia Balcerzak 
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DIY to super zajęcie. Polega na tym, aby zrobić coś samemu wykorzystać swoją kreatyw-

ność oraz niepotrzebne rzeczy, które masz w domu. 

Oto moje propozycje: 

 

 

Zobaczcie jak ja zrobić: 

1. Przygotuj żółty materiał (może to być stara, niepotrzebna bluzka). 

2. Odrysuj dwa koła wielkości poduszki, jaką chcesz mieć (np. od miski). 

3. Wytnij dokładnie koła 

4. Sklej je smarując specjalnym do tkanin klejem, brzegi wyciętych kółek, zostawiając 

niewielki otwór. Po wyschnięciu odwróć na prawą stronę. 

5. Wytnij z innego materiału minkę, którą chcesz mieć na poduszce. 

6. Naklej wyciętą minkę. 

7. Wypchaj watą poduszkę.  

8. Zaklej starannie otwór. 

Gotowe :) 

 

 

1. Znajdź jakiegoś dużego pluszaka 

2. Rozetnij go z tylnej strony (najlepiej na szwie) 

3. Wyjmij jego wnętrzności 

4. Wszyj zamek oraz szelki. 

 

 

Ciekawym pomysłem na 

wakacyjne szaleństwo 

może być domowej ro-

boty zjeżdżalnię. Wy-

korzystaj dużą matę. 

Wylej na nią wodę         

i płyn do mycia naczyń. 

Wspaniałej zabawy!!! 

Autor: Andżelika Dytkowska 
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Zabawka, na której punkcie w ostatnim czasie 

oszalały dzieci i nastolatkowie! 

Fidget Spinner to bardzo prosta w konstruk-

cji obrotowa zabawka, która jak twierdzą po-

mysłodawcy i jej konstruktorzy pomaga opa-

nować stres. Korzystanie z fidget spinnera 

ma potencjał podobno pomagać w skupieniu 

się. Niektórzy nawet twierdzą, że to idealny 

gadżet dla dzieci i dorosłych mających pro-

blemy z koncentracją, a nawet skuteczna po-

moc w terapii ADHD. 

Konstrukcja tej zabawki jest bardzo prosta. 

Oparta na łożysku i kręcących się wokół niego 

ramionach. Spinner może mieć dziurki, dwa 

lub trzy ramiona.  

Można spotkać spinnery z dwoma lub trze-

ma ramionami, mające mniejsze lub więk-

sze dziurki. Bawić można się na różne spo-

soby. Na YouTube jest już mnóstwo filmi-

ków, które podpowiadają, w jaki sposób 

można kręcić jednym lub wieloma spinne-

rami, by osiągnąć ciekawszy efekt. Nie-

którzy fani spinnerów podrzucają je, 

przekładają z reki do ręki, podają znajo-

mym dbając, o to, by spinner nie przestał 

pracować.   

Dab jest to figura taneczna, w której osoba tańcząca po-

chyla głowę w kierunku ręki zgiętej w łokciu jednocześnie 

podnosząc na bok wyprostowaną drugą rękę.  

Dab jest często kojarzony z formą świętowania i okazywa-

nia radości przez sportowców, a także z kulturą hip- hopu.  

Autor: Tomasz Balcerzak 
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Uczeń wraca z wakacji do 

szkoły i mówi do kolegi: 

-Szkoda, ze tego nie wi-

działeś, jechałem na słoniu, 

a obok mnie dwa lwy… 

-I co dalej, i co dalej?... 

-Musiałem zejść z karuze-

li...  

Żona do męża przed wyj-

ściem na plażę:  

– Chciałabym założyć coś, co 

zadziwi wszystkich!  

– To załóż łyżwy...  

Na pustyni wyczerpany tu-

rysta pyta napotkanego 

Araba: 

- Panie, jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto,  

a w czwartek w prawo. 

Mały Jasio pisze: „Kochani! 

Dziękuję za długi list. 

Wkrótce odpiszę, jak tylko 

go przeczytam”.  

 

Wakacje nad morzem 

Pyta Alex swojej mamy: 

- Mogę popływać? 

Mama: 

- Dobrze tylko się nie zamocz.   

Mamusiu, czy mogę iść 

się pobawić? 

- Z tą dziurą w rajsto-

pach? 

- Nie... Z tą Jolą z dru-

giego piętra.  
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Jesteśmy zabiegani, zapracowani. Często 

wydaje nam się, że doba ma za mało godzin,               

a świat zwariował. Nie mamy czasu się nie-

kiedy zastanowić, dokąd zmierzamy i dlacze-

go nie potrafimy zwolnić. Patrzymy z dumą 

na nasze dzieci myśląc, że to dla nich się tak 

staramy. Chcemy im dać poczucie bezpie-

czeństwa , stabilizację i zapewnić odpowied-

ni byt materialny. I biegniemy… I spieszymy 

się… I dzień mija… I następny… Często obie-

cujemy sobie, ze jutro zatrzymamy się obok 

naszego dziecka i będziemy z nim choć chwi-

lę w 100 procentach, bez telefonu, bez 

poczty mailowej, bez zakupów w ręku…  

I choć bardzo się staramy, to kolejny dzień 

mija… 

Wśród nas są rodzice, którzy postanowili 

powiedzieć STOP i zatrzymać się na kilka 

chwil, aby sprawić, że ich dziecko wspomni 

ten czas z dzieciństwa za kilkadziesiąt lat. 

Kilkoro rodziców podjęło inicjatywę wycho-

wawczyń swoich klas i postanowili przygoto-

wać swoim dzieciom niecodzienny prezent na 

Dzień Dziecka. Wcielili się w postacie z ulu-

bionych dziecięcych bajek, by podczas Fe-

stynu Rodzinnego, odegrać główne role               

w przedstawieniu, które oglądali wszyscy 

uczestnicy tej rodzinnej imprezy: dzieci, ro-

dzice, nauczyciele. Przełamali swój niepokój, 

wstyd, tremę i zdobyli się na odwagę dla 

swoich dzieci. A telefon był tylko ekspona-

tem teatralnym, obok miotły czarownicy czy 

różdżki wróżki Fantazji. 

Występ, o którym mowa był poprzedzony kil-

koma próbami, na które rodzice przychodzi-

li, aby sprawić, żeby to przedstawienie było 

wyjątkowe– dla ich dzieci. Uczyli się długich 

tekstów na pamięć, kiedy dzieci już usnęły,  

za wszelką cenę, chcieli utrzymać tą niespo- 

dziankę w tajemnicy. Samodzielnie przygo-

towali kostiumy oraz scenografię. Współ-

pracowali, pomagali sobie, wymieniali się 

ciekawymi pomysłami, które od razu reali-

zowali.  Tak naprawdę okazało się, że pomy-

słodawczynie, zaproponowały jedynie scena-

riusz i udostępniły salę do prób. Resztę 

pracy wykonali rodzice. 

Kiedy obejrzałam to przedstawienie, byłam 

szalenie dumna z ich pracy, ale przede 

wszystkim wzruszona ich postawą i walką   

o pozytywne emocje ich dzieci. Rodzice,       

o których mowa wykazali się ogromną odwa-

gą i determinacją. A przy tym, świetnie się 

bawili. Podczas prób było dużo śmiechu i po-

zytywnej energii.  

Kiedy wchodzili na scenę, dzieci tłumnie 

zbierając się pod nią wykrzykiwały z zasko-

czeniem. Uważnie obejrzały „Baśniowy am-

baras”, uściskały kochanego rodzica tuż po 

przedstawieniu, a mi zadawały pytania” Pro-

szę pani, a kiedy moja mama miała próby?  

A kiedy nauczyła się całego tekstu?”. Jesz-

cze po weekendzie wrzały rozmowy w kla-

sach na temat tego wydarzenia. Dzieci były 

zgodne w jednym! Twierdziły, że są bardzo 

dumne ze swoich rodziców.  

Gratuluję Państwu tego wspaniałego wystę-

pu. Gratuluję odwagi i determinacji. Życzę, 

aby takich pięknych chwil w życiu było wię-

cej. Chwil, w których czas „staje w miejscu” 

. Które są częścią bajkowego, beztroskiego 

i bogatego w wartości, dzieciństwa Wa-

szych dzieci. 

Życzę pięknej pogody i optymistycznego 

nastroju na ten nadchodzący czas wakacyj-

ny. Życzę Państwu i sobie, jak najwięcej  

chwil z dziećmi. 
K. B 


