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NOWINKI Z 16 
Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 

Ważne tematy: 

 Z a k r ę c o n e 

dzieciaki. 

 Twoje bezpie-

czeństwo na 

wakacjach. 

 Jak przeżyć 

ostatni miesiąc 

w szkole ? 

 Dlaczego warto 

odwiedzić Koło-

brzeg ? 

 „O psie, który  

jeździł koleją”- 

tę książkę war-

to przeczytać. 

 Bajka o pewnej 

krewetce -  

refleksja dla 

dzieci i doro-

słych. 

 

DOWIECIE SIĘ GDZIE WAKA-

CJE SPĘDZI PANI DYREKTOR 

KAMILLA SZYDŁOWSKA-

KĘPIŃSKA ORAZ PANI WICE-

DYREKTOR JOANNA DROSIŃ-

SKA ORAZ PANI WICEDYREK-

TOR BEATA KORCZAK ? 

 Nadszedł czas, by się pożegnać i na całe długie dwa miesiące 

zapomnieć trochę o szkole i nauce, (co oczywiście nie oznacza, że-

byśmy całą, ciężko zdobywaną wiedzę utopili w jeziorze albo zgubili 

w lesie!).  

 Niech te wakacje będą dla wszystkich czasem odpoczynku  

i radości, niech słońce pozwoli nam mieć złotą opaleniznę  

i uśmiech na twarzy. Tego właśnie życzy wszystkim uczniom, wy-

chowawcom i nauczycielom. 

Redakcja „Nowinek z 16” 
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Większość z nich nie robiła tego z powo-

du braku oka lub wady wzroku. Główna ro-

la opasek na oczach polegała na szybszym 

przystosowywaniu się do różnych warun-

ków oświetlenia. Będąc na pokładzie stat-

ku pirat często zakrywał sobie jedno oko. 

Na oświetlonym terenie zakryty narząd 

wzroku przystosowywał się do ciemności. 

W ciemnych miejscach, np. pod pokładem 

opaskę przesuwano na drugie oko. 

Dzięki temu człowiek niemal od razu roz-

różniał przedmioty. Efekt potęgował 

jeszcze czarny kolor opaski. 

Czy wiesz, że popu-

larnie nazywany bąk 

nie jest bąkiem? 

Owad popularnie zwany bąkiem to tak napraw-

dę trzmiel. Mało kto wie, że bąki to gatunek 

muchy. Samce odżywiają się głównie nektarem  

i pyłkiem kwiatów, a samice krwią bydła i koni. 

Trzmiele natomiast są bardzo łagodne i musimy 

się bardzo postarać, żeby nas użądliły. Popular-

nie ludzie nazywają te owady bąkami i jest to 

błąd. Bąki to duże muchy, ślepaki (rodzina bą-

kowate). Niektórzy ludzie spierają się czy 

"bąki" kąsają gdy się je złapie w rękę, czy też 

nie.  Trzmiele prawie nigdy nie atakują ludzi. 

Są bardzo łagodne. Najczęściej przy spotkaniu 

z człowiekiem uciekają. Przyduszone mogą lek-

ko użądlić. Nie pozostawiają żądeł w skórze, 

dlatego ilość przekazanego jadu jest mała. 

Czy wiesz dlaczego piraci 

nosili opaski na oczach? 

Czy wiesz, że puszka Coca-Coli 

zawiera aż 10 łyżeczek 

cukru? 

Po wypiciu puszki Coca-Coli w na-

szym organizmie stężenie cukru 

wzrasta tak, jak byśmy zjedli 10 ły-

żeczek cukru na raz. Normalnie po 

takiej dawce cukru człowiek wymio-

tuje. Dlaczego więc nie wymiotuje-

my po Coli?  Słodki smak cukru jest 

sprytnie maskowany przez kwas 

fosforowy. To także dzięki niemu 

Cola ma właściwości odrdzewiające. 

Substancja jest wykorzystywana 

także do produkcji środków do od-

kamieniania armatury czy odrdze-

wiania stali. 
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UBIERANKI–  

KOLORY TEGOROCZNEGO LATA 

     Tego lata pastele i biel zdominują kolekcje wszystkich domów mody dla dzieci.Te 

delikatne kolory pięknie podkreślają naturalność dzieci. Szczególnie uroczo prezen-

tują się na dziewczęcych, prostych, wręcz ascetycznych sukienkach z zaokrąglany-

mi kołnierzykami. Kolejny kolor, którego nie może zabraknąć w szafie małego fash-

ionisty i mini trendsetterki to pomarańczowy, żółty oraz kobalt i wszelkie odcienie 

niebieskiego. Kolory te odważnie będzie można łączyć tego lata. 

  A jeśli któreś z Was woli coś 

spokojniejszego, proponujemy 

N a t u r a l  L o o k ,  c z y -

li... .ekologiczne tkaniny, 

wszystkie odcienie beżu i pro-

ste fasony.  

Syn pyta ojca: 

- Tato, czy maliny są  

w czarne kropki i chodzą? 

- Nie synku, czemu pytasz? 

- O jejku, znowu zjadłem  

biedronkę. 
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Kasia zasypia na stojąco przed tablicą. 

- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka. 

- Stałam całą noc przed lustrem z zamkniętymi 

oczami. 

- Ale po co? 

- Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy śpię. 

Dzieci — słońce i radość. 

Dzieci — najdroższy skarb. 

                                                            
K. I. Gałczyński 

56 lat temu, w listopadzie 1949 r., Światowa Federa-

cja Kobiet Demokratycznych zainicjowała 1 czerwca 

jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który miał być 

świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i gło-

dem.  

We Francji 6 stycznia 

świętuje się Dzień Ro-

dziny. Rodzice i dzieci 

zasiadają wówczas do 

uroczystej kolacji, pod-

czas której jedzą cia-

sto z "wróżbami". 

W Japonii Dzień Dziecka ma długą tradycję i ob-

chodzony jest 5 maja - choć świętują wówczas 

tylko chłopcy. Z tej okazji ojcowie z synami wie-

szają na długich masztach flagi w kształcie kar-

pia (jako symbolu siły i odwagi) i przymocowują je 

na drzwiach. I tak zobaczymy całe rodziny karpi: 

na samym szczycie proporzec, potem karpia - ta-

tę, karpia - mamę oraz małe karpie, przy czym 

liczba ich uzależniona jest od ilości dzieci  

w danym domu. Dziewczynki mają swój dzień  

3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek  

w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój 

ryżowy.  

W Turcji Dzień Dziecka ob-

chodzony jest 23 kwietnia. 

Dzieci ubrane w stroje narodo-

we tańczą, śpiewają i puszcza-

ją latawce. 

Humor 
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BĄDŹ BEZPIECZNYBĄDŹ BEZPIECZNY  

Twoje bezpieczeństwo zależy także od Ciebie ! 

 Podczas wakacji będziesz miał dużo czasu i mnóstwo pomysłów na  

wspaniałe zabawy … ale pamiętaj ! Podczas tych zabaw zachowuj się odpowie-

dzialnie i staraj się przewidywać zagrażające Ci niebezpieczeństwa.  

 Tak wiele zależy od Twojej roztropności… 

Nad wodą…  

 Kąp się tylko  

w miejscach dozwolonych  

i strzeżonych. Tam dopil-

nuje Cię ratownik WOPR. 

 To dopiero cudna sprawa, kiedy 

mokra jest zabawa ! 

 Nie oddalaj się od opie-

kunów.  

 Tu jesteś go-

ściem, więc  zachowuj 

się jak gość. 

Nie łam gałązek ! 

     Nie rań kory! 

          Nie śmieć! 

              Nie hałasuj! 

Na placu zabaw…  

 Zwracaj uwagę na inne 

bawiące się dzieci. 

 Znajdujące się na pla-

cu zabaw sprzęty wykorzy-

stuj zgodnie z ich przezna-

czeniem. 

Zachowaj czujność…  

 Gdy jesteś sam, nie wpusz-

czaj nikogo do domu. Zawsze mo-

żesz poprosić, by gość przyszedł, 

gdy wrócą rodzice. 

 Na ulicy, czy placu zabaw, nie 

pozwól się zaczepiać nieznajomym.  

NIECH ŻYJĄ WAKACJE ... 

Życzmy sobie wszyscy 
wesołych 

i bezpiecznych wakacji. 

W lesie…  



6 

„Nowinki z 16”, kl. II b ZSP Kliniska Wielkie 

ZAPAMIĘTAJ ! 

POLICJA               997 

STRAŻ POŻARNA 998 

POGOTOWIE        999 

 

 Gdy grozi ci 

niebezpieczeństwo 

dzwoń pod numer 

alarmowy 112 do 

wszystkich służb ra-

tunkowych.  

 W tym roku szkolnym klasa II b 

zaczęła wydawać swoją gazetkę 

„Nowinki z 16”. Środki ze sprzedaży 

miały zasilić fundusz klasowy. Jednak 

jeden z chłopców wpadł na pomysł, by 

gazetkę sprzedawać za nakrętki, wymie-

nione później na elektryczny wózek in-

walidzki dla niepełnosprawnej Patrycji. 

Dzieciaki „wkręciły” w akcję swoich ro-

dziców, którzy chętnie włączyli się w po-

moc. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, 

do tej pory udało się nam zebrać ok. 280 

kg nakrętek. 

 Oprócz naszej szkoły do akcji 

zbierania nakrętek włączyło się wiele in-

nych osób i instytucji, m.in. Polski Zwią-

zek Niewidomych w Szczecinie, szkoły  

w Świnoujściu i Szczecinie, szkoła  

i przedszkola w Dziwnowie, hotel Radis-

son w Szczecinie. Zbiórka nakrętek była 

prowadzona również w wielu miejscach 

pracy i w sklepach.  

 Patrycja, choć jest osobą niepeł-

nosprawną, chce być taka, jak my wszy-

scy, chce być zdrowa, wesoła, chce się 

uczyć, poznawać świat, ciekawych ludzi  

i spełniać swoje marzenia. Choć nie może 

chodzić i wykonywać wielu podstawowych 

czynności życiowych, chce być bardziej sa-

modzielna, a my wszyscy w tak niepozorny 

sposób mogliśmy jej w tym choć trochę po-

móc.  

 Mamy nadzieję, że ta akcja pomocy 

dla Patrycji, zorganizowana w mijającym już 

roku szkolnym, jeszcze bardziej pomoże 

nam zrozumieć problemy osób niepełno-

sprawnych oraz ich akceptacji – a tej na co 

dzień uczymy się również w naszej szkole 

poprzez tolerancję i nie wyśmiewanie się  

z naszych koleżanek i kolegów, którzy np. są 

grubi, nieśmiali, mniej zaradni, którzy może 

nie potrafią poradzić sobie z zadaniem na 

matematyce, czy mają problem z wykona-

niem ćwiczenia na zajęciach w – f.  

UWAGA!!!  Zbiórka nakrętek dla Patrycji 

prowadzona jest tylko do końca czerwca  

w siedzibie PZN.  Zainteresowanych zapra-

szamy w godzinach 7.30-15.30 do biura PZN 

OZ przy ulicy Piłsudskiego 37 w Szczecinie 

(tel. 91-433 83 38). 

ZAKRĘCONE DZIECIAKI 
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ZAMAWIAMY SŁOŃCE NA DWA MIESIĄCE!! 

Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole - zalecenia: 

 godz. 6.45 – wstajemy z uśmiechem 

na ustach (koniecznie prawą nogą!). 

Myjąc zęby nucimy wesołą melodię 

(uwaga na pianę!); 

 godz. 7.30 – w czasie drogi do szko-

ły i po wejściu do niej uśmiechamy się 

do wszystkich (nawet do nauczycie-

li!); 

 godz. 8.00 – 14.00 – w czasie po-

bytu w szkole staramy się nie rzucać 

w oczy nauczycielom (co będzie trud-

ne - ale ćwiczenie czyni mistrza). 

Może nawet spróbować świecić, jak 

ten księżyc, całkiem przyzwoitym 

przykładem; 

 

 w czasie godzin popołudniowych, 

spędzanych z rodziną, nadużywamy 

wręcz słów “proszę – dziękuję – 

przepraszam” i stwarzamy wraże-

nie, że się w pocie czoła uczymy 

(wskazane szczególnie dla osób, 

których średnia ocen na świadec-

twie nie jest zbyt wysoka); 

  wieczorem skreślamy miniony 

dzień w kalendarzu, a kładąc się do 

łóżka wspominamy najpiękniejsze 

chwile ubiegłego lata (ale niech 

wspomnienia nie spędzają nam snu 

z powiek !); 

 zasypiamy z myślą: Wakacje 

coraz bliżej! 
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Rusz głową !!! 

Mnożenie / dzielenie 

Czy potrafisz rozwiązać krzyżów-

kę? W każdą kratkę wpisz odpo-

wiednią liczbę lub znak działania  

(* albo /), tak aby w każdej kolum-

nie i w każdym rzędzie było prawi-

dłowe działanie: mnożenie lub dzie-

lenie. 
 

W pola kwadratu wpisz liczby od 

1 do 9 tak, aby suma liczb w każ-

dym rzędzie, w każdej kolumnie  

i na obu głównych przekątnych 

była taka sama. 

Wpisz liczby 2, 4, 5, 7 tak aby  

w każdej linii poziomej i pionowej su-

ma liczb była nieparzysta. 

Matematyczne krzyżówki  
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Urodziny 
Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała przypadają w następujące dni (kolejność 

przypadkowa): 23 czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Marek i Michał urodzili 

się w tym samym miesiącu. Michał i Felek urodzili się tego samego dnia miesiąca. 

Podaj dzień i miesiąc urodzin każdego chłopca. 

ZAGADKA LOGICZNA 
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Redaktorzy: Chcielibyśmy zadać Pani 

pytanie dotyczące Pani hobby? 

Pani Dyrektor : Nie mam jednego 
hobby. Ostatnio bardzo lubię zajmo-
wać się robótkami ręcznymi, np.: robię 
na drutach jakieś sweterki albo chus-
ty. Bardzo to mnie odpręża i relaksuje. 
Lubię też uprawiać kwiatki, nawozić je, 
patrzeć, jak wszystko ładnie rośnie. 
Bardzo przy tym odpoczywam. Kolej-
nym moim hobby jest muzyka. Jest to 
częściowo związane z moim zawodem, 
bo jestem również muzykiem. Lubię 
słuchać muzyki, a jak mam czas, gram 
na pianinie i  gitarze. 

Redaktorzy: Czy hobby dotyczące ro-

bótek ręcznych jest męczące? 

Pani Dyrektor: To zależy, myślę, że 
dla niektórych byłoby to bardzo mę-
czące. Kiedyś wydawało mi się, że takie 
przekładanie oczek i włóczki wymaga 
dużej cierpliwości i mnie na taką cier-
p l i w o ś ć  n i e  b y ł o b y  s t a ć .  

Wszystko się jednak zmienia z wie-
kiem i w tej chwili bardzo lubię, gdy 
przychodzę zmęczona, usiąść sobie na 
kanapie i tak pół godziny poprzekładać 
te oczka. Wtedy czuję się bardzo od-
prężona i zrelaksowana. 

Redaktorzy: Czy zdradzi nam Pani 

swoje plany na wakacje? 

Pani Dyrektor : Wakacje z całą pew-

nością dużą ich część spędzę nad je-

ziorem, gdzie jeździmy regularnie. 

Mamy tam taki mały domek letnisko-

wy. Ta miejscowość nazywa się Jele-

nin. Bardzo lubimy tam spędzać waka-

cje. Oprócz tego planujemy odwiedzić 

naszą rodzinę, która mieszka w dru-

giej, odległej części Polski, bo aż pod 

Białymstokiem, tak że czeka nas dale-

ka wyprawa. 

NA DYREKTORSKIM DYWANIKU 
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Redaktorzy: A czy ma Pani jakieś hobby 

związane ze sportem? 

Pani Dyrektor : Hobby związane ze 

sportem… Wstyd się przyznać, ale chyba 

nie mogę powiedzieć, żeby to było hob-

by, ale lubię uprawiać sport przy muzyce 

i w związku z tym... 

Redaktorzy : Ten sport to taniec ! 

Pani Dyrektor : Taki właśnie taniec. 

Ostatnio zaczęłam uczęszczać na takie 

zajęcia gimnastyki przy muzyce, które 

nazywają się ZUMBA. 

Redaktorzy : A czy lubi Pani jeździć ro-

werem ? 

 

Pani Dyrektor : Jazda na rowerze to 

jeszcze nie moje hobby, aczkolwiek 

ostatnio kupiłam sobie rower i mam na-

dzieje, że częściej zacznę z niego ko-

rzystać, niż do tej pory. Do tej pory 

nie miałam takiego roweru, na którym 

by mi się wygodnie jeździło, a ten bar-

dzo lubię i myślę, że teraz tych wycie-

czek rowerowych będzie więcej. Czy 

macie jeszcze jakieś pytania? 

Redaktorzy : Nie, bardzo dziękujemy ! 

Dowcipy stare jak świat... 
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Pani wicedyrektor Beata Korczak 

Red.: Proszę nam powiedzieć o Pani zain-

teresowaniach? 

Pani wicedyrektor : Nie potrafię się nu-

dzić. Wiosną i latem każdą wolną chwilę 

spędzam w ogrodzie. Uwielbiam sadzić   

a potem pielęgnować  kwiaty, warzywa czy 

owoce. Zimą dużo czytam. 

Red.: Jakie ma Pani plany wakacyjne? 

Pani wicedyrektor:  W te wakacje planuję 

zabrać swoją rodzinę do Krynicy – Zdrój  

w Beskidzie Sądeckim. Krynica jest uzdro-

wiskiem, znajdują się tam pijalnie i rozlew-

nie wód mineralnych i leczniczych. Niegdyś 

była miejscem pobytu i spotkań wielu sław-

nych Polaków, np. Józefa Piłsudskiego, Ja-

na Matejki, Henryka Sienkiewicza, Włady-

sława Reymonta, Juliana Tuwima, Jana Kie-

pury.  Będziemy zatem dużo spacerować 

śladami sławnych gości i gasić pragnienie 

wodami leczniczymi. 

Zadaliśmy również pytania Pani wicedyrektor  

Beacie Korczak oraz Pani wicedyrektor Joannie Drosińskiej  

o Ich hobby i plany wakacyjne.  

 

Pani wicedyrektor Joanna Drosiń-

ska 

Red.: Proszę nam powiedzieć, jak lubi  

Pani spędzać czas ? 

Pani wicedyrektor: Jeśli mam wolny czas 

to wybieram kino, ponieważ lubię oglądać 

filmy na dużym ekranie oraz w dobrej ja-

kości. Dość często pojawiają się nowe 

propozycje, na które z niecierpliwością 

czekam. 

Dla mnie kino jest również doskonałym  

miejscem na spotkania z przyjaciółmi.   

Red.: Jakie ma Pani plany na zbliżające 

się wakacje ? 

Pani wicedyrektor : Wybieram się do 

Chorwacji, przede wszystkim ze względu 

na  ciepły i słoneczny klimat. Wspaniałe są 

również wody Adriatyku, a skaliste, pełne 

półwyspów, zatoczek i wysepek brzegi są 

niezwykłe ! Warte poznania są też kulina-

ria chorwackie, jak i muzyka. 

Stary Dom Zdrojowy  

w Krynicy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_S%C4%85decki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Reymont
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Reymont
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Dom_Zdrojowy_w_Krynicy-Zdroju
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i sprzęt,  na którym przyszło im praco-

wać. Przy wejściu do portu stoi latarnia 

morska, zbudowana na prawym brzegu 

Parsęty. Latarnia jest udostępniona dla 

turystów, w sezonie, do późna  można 

podziwiać zachód słońca z tarasu wido-

kowego. Widać stąd również molo, które 

jest najdłuższą żelbetową budowlą  

w Polsce. 

 Po zejściu z latarni proponuję spa-

cer po promenadzie i pooddychanie świe-

żym, bogatym w jod powietrzem. Głod-

nych turystów  na pewno skusi zapach 

świeżo smażonej ryby z pobliskich barów 

i restauracji. 

 Przy najbliższej okazji chętnie 

znów odwiedzę Kołobrzeg i Wam ser-

decznie polecam. 

Dzisiaj chciałbym Was zachęcić do odwie-

dzenia Kołobrzegu, największego kąpieliska 

nad Bałtykiem i dużego portu  towarowego  

i pasażerskiego. 

 Miasto składa się z oddzielnych dziel-

nic: uzdrowiskowej, portowo-rybackiej i no-

woczesnego centrum. 

 Początki Kołobrzegu sięgają VI-VII 

w. Był on ważnym ośrodkiem handlu solą  

i rybami. W czasie II wojny światowej Koło-

brzeg był twierdzą, której broniły wojska 

niemieckie. W 1945 r. został zniszczony  

w 85 %, a następnie odbudowany. 

 W trakcie spaceru po ulicach miasta 

odwiedzamy zabytkową Katedrę Najświęt-

szej Marii Panny. Z wieży kościelnej jest 

dobry widok na port i okolice. Warto 

przejść się ulicą Dubois zwaną Złotą Uliczką 

z odtworzoną przedwojenną zabudową.  

W Kołobrzegu zachował się Ratusz ( obecna 

siedziba władz miasta) i  zespół fortyfikacji 

z XVII w. z gotycką Bramą Prochową. 

           W miasto wcina się  przystań żeglugi 

pasażerskiej  i port rybacki,  gdzie sprzeda-

wane są świeżo złowione ryby. Jest to bar-

dzo ciekawe miejsce, można tu zobaczyć, 

jak wygląda ciężka praca polskich rybaków  

Spacerkiem po polskich miastach... 

Nauczyciele to też ludzie… 

z dużym poczuciem humoru. 

 Jak to? Nie wiesz, co dostałeś? Stopień dostałeś! 

 Wstań głośno i powiedz! 

 To już jest szczyt wszystkiego! Zaraz pójdę z dyrektorem do dziennika! 

 Jak nie wierzycie, to spytajcie starszych rówieśników. 

 To, że noszę okulary nie znaczy, że jestem głucha! 

 Uśmiechnij się! Jutro też cię zapytam. 

 Proszę, rozmawiajcie o pół tonu ciszej, bo jestem zatrudniony w tej szkole na 

pół etatu. 

KOŁOBRZEG 
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Nie oceniam po okładce 

AUTOR: Roman Pisarski 

TYTUŁ:  O psie, który jeździł koleją 

 

Lampo po włosku znaczy błyskawica. Takie właśnie imię miał niezwykły pies, który któregoś 

dnia pojawił się na pewnej włoskiej stacji kolejowej. Dlaczego? Po prostu lubił podróżować 

koleją, lecz tym razem na tej stacji zabawił nieco dłużej. Zaprzyjaźnił się z zawiadowcą  

i wiernie mu towarzyszył w jego pracy. Był niezastąpionym pomocnikiem do dnia, aż wyda-

rzyło się coś, czego nie dokonałby żaden człowiek! To, co wyróżnia tę opowieść od innych 

to to, że historia nie jest zmyślona, wydarzyła się naprawdę. Przeczytajcie książkę  

pt. : „O psie, który jeździł koleją”, a dowiecie się dlaczego zna ją każde włoskie dziecko,  

a pamięć o Lampo trwa do dzisiaj... 

KOLOROWANIE ZDJĘĆ 
 

Ściągamy z Internetu program GIMP. Otwiera-

my w nim zdjęcie, które chcemy pokolorować. 

Zaznaczamy wybrany obszar. Klikamy pędzel  

i wybieramy pokrywanie zamiast zwykły. Malu-

jemy. 

KĄCIK INFORMATYCZNY 
STARE ZDJĘCIE 

NOWE ZDJĘCIE 
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NEWS’Y  

Artyzm jest w nas  

Powodu do dumy przysparzają nam 

nie tylko uczniowie starszych klas, 

ale również ci młodsi. Okazją ku te-

mu był I Konkurs Recytatorski Poe-

zji Joanny Kulmowej Szkół Podsta-

wowych Województwa Zachodniopo-

morskiego, który odbył się  13 marca 

2013 roku  w szkole w Komarowie.  

Wyróżnienie w tym konkursie otrzy-

mała nasza koleżanka z klasy Zuzan-

na Mamczak, która recytowała dwa 

wiersze „Klocki” oraz „Marzenia”. 

Brawo Zuza ! 

Nasi koledzy z klasy Aleksandra 

Głowacka i Szymon Świątek  repre-

zentowali nas również w trakcie 

przesłuchań miejsko-gminnych do 

Małego Konkursu Recytatorskiego, 

które odbyły się w Goleniowie. Czyż-

by początki wielkiej kariery? 

Ekologia też nie jest nam obca  

Dowodem na to jest nasza koleżanka Oli-

wia Pyc, która w zorganizowanym 

przez  zespół nauczycieli ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Goleniowie zajęła I miej-

sce w kategorii klas drugich. Wykazała się 

swoim talentem  w Międzyszkolnym Kon-

kursie na Słowniczek Obrazkowy Języka 

Angielskiego pt. "Water is Life". Idąc da-

lej w tym kierunku OLIWIO- THANK 

YOU. 

Droga do profesjonalizmu 

Prowadząc gazetkę szkolną chcemy być 

profesjonalni i w tym kierunku, dlatego 

cały czas się edukujemy. Idealną okazją 

ku temu były odwiedziny w redakcji Ku-

riera  Szczecińskiego. Zobaczyliśmy „od 

kuchni” jak powstaje gazeta. Nasza cie-

kawość i ogrom pytań zrobiła wrażenie na 

pracownikach redakcji. Kto wie,  może 

wśród nas jest przyszły słynny dzienni-

karz?  

A tym czasem swoje umiejętności szlifu-

jemy na  Nowinkach z 16. 
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Bajka o pewnej krewetce 

Pewna krewetka dni kiepskie miała  

i tak sobie rozmyślała 

Jestem brzydka jestem pewna 

żadna ze mnie jest królewna 

krzywe nogi, tłuste boki 

i ten tyłek zbyt szeroki 

oczy małe, nos mam wielki 

to nie wygląd jest modelki 

usta wąskie, zgryz jest krzywy 

skóra jakbym wpadła dziś w pokrzywy 

nie pokażę się nikomu  

ja nie wyjdę dzisiaj z domu 

po tygodniu jest odmiana 

nie ma już o sobie zdania 

że jest brzydka, że paskuda 

wszystko była to ułuda 

bo cyklicznie się jej zdarza 

że swój urok tak podważa 

Jaki morał z tego płynie? 

Każdy dzień zły kiedyś minie. 

               Konrad Dziennik 

Akceptuj i zrozum  

swoje dziecko ! Mów : 

 Widzę, że się czymś martwisz.. 

 Każdy ma czasem ochotę trochę sobie 

popłakać. 

 Jak się człowiek wypłacze, to jest mu 

potem trochę lżej. 

 Ja też płaczę, kiedy spotka mnie coś 

przykrego. 

 Czasem czuję się tak samo jak ty. 

 Może coś na to razem poradzimy? 

 Chodź, się przytul, to czasem pomaga. 

„Wyszukane w szafie”  

Rodzicu ! Pomóż dziecku uwierzyć  

w siebie 

Dzieci optymistyczne 

 uważają, że ogólnie rzecz biorąc, świat 

idzie ku lepszemu; 

 nie są podejrzliwe, widzą w innych ludziach 

głównie to, co dobre; 

 wierzą, że większość problemów znajduje 

swoje rozwiązanie; 

 nie tracą energii na martwienie się tym, co 

może się zdarzyć; 

Dzieci rozumiane: 

 znają swoje mocne strony; 

 znają swoje słabe strony, ale nie uwa-

żają ich za koniec świata; 

 rosną z poczuciem, że są kimś niepo-

wtarzalnym; 

 rozwijają swoją hierarchię wartości,  

nie żyją w lęku, jak zostanie ocenione 

to, co zrobią; 

 nie boją się krytyki, słuchają tego, co 

inni mówią na ich temat; 
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WAKACYJNY BON TON 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi podróże, plażowanie, zwiedzanie, zaba-

wa i odpoczynek. W wakacyjnej atmosferze nie zapominajmy o zasadach prawidłowego za-

chowania, z których najważniejsze przypominam poniżej. 

Savoir-vivre — akademia dobrych manier 

W podróży: 

– w pociągu, wchodząc do prze-

działu należy się przywitać,  

a wychodząc, podziękować 

współpasażerom za wspólną po-

dróż; 

– walizki ustawiamy tak, by inni 

też mieli dość miejsca na baga-

że; 

– jeśli chcemy zgasić światło 

lub otworzyć okno, upewnijmy 

się, że nikomu nie będzie to 

przeszkadzało; 

W hotelu i pensjonacie: 

– zawsze pamiętamy o sło-

wach „dzień dobry”, 

„dziękuję” i „proszę” wobec 

osób z obsługi hotelu, jak 

i innych gości; 

– nie hałasujemy, nie słucha-

my głośnej muzyki, prze-

strzegamy ciszy nocnej; 

– do posiłków w jadalni lub 

stołówce należy siadać zaw-

sze w odpowiednim stroju, 

wykluczony jest np. kostium 

kąpielowy; 

Na plaży: 

– nie wolno biegać ani 

grać w piłkę zbyt blisko 

plażujących osób; 

– do kulturalnego ani też 

bezpiecznego zachowania 

nie należy wciąganie do 

wody kogoś kto sobie te-

go nie życzy, to samo do-

tyczy obsypywania pia-

skiem; 

– nie słuchamy głośnej 

muzyki; 

– opuszczając plażę zo-

stawiamy po sobie po-

sprzątane miejsce, za-

bierając wszelkie papier-

ki; 

Na biwaku: 

– nie hałasujemy, nie słucha-

my głośnej muzyki, szcze-

gólnie w czasie ciszy nocnej; 

– nie zapominamy o mówieniu 

„dzień dobry” sąsiadom  

z kempingu; 

– grillując, starajmy się 

ustawiać grilla w takim 

miejscu aby dym nie prze-

szkadzał innym; 

– dbamy o porządek, nie 

śmiecimy, a wyjeżdżając 

zostawiamy po sobie miej-

sce w takim stanie, w jakim 

sami chcielibyśmy je zastać; 

W czasie zwiedzania: 

– zachowujemy ciszę; 

– pamiętamy o odpowiednim 

stroju, zwłaszcza w obiektach 

sakralnych (niektóre religie nie 

dopuszczają wchodzenia do 

swoich świątyń np. z odkrytymi 

ramionami, odkrytą głową lub  

w butach); 

– w obcych krajach należy do-

datkowo przestrzegać obycza-

jów tam panujących, które naj-

lepiej poznać jeszcze przed 

wyjazdem, czytając informacje 

o danym kraju; 
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Roladki z kurczaka z szynką par-

meńską w kwiatowym przepychu 

 4 piersi z kurczaka 

 12 plastrów szynki  

 2 łyżki oliwy z oliwek 

 6 pomidorków koktajlowych 

 Świeża mięta i bazylia 

 100 g liści sałaty 

 Jadalne kwiaty (nasturcje, 

bratki, ogórecznik) 

 12 wykałaczek 

Piekarnik nagrzewamy do 150 ˚ C. 

Piersi z kurczaka kroimy wzdłuż 

na 3 plastry. Na każdym 

kładziemy plastry szynki, 

doprawiamy pieprzem. Ciasno 

zwijamy i spinamy wykałaczką. Na 

patelni obsmażamy ok. 2 min. 

U k ł a d a m y  w  n a c z y n i u 

żaroodpornym, wstawiamy do 

piekarnika na około 15 min. 

Musztardę, miód, sól, pieprz 

łączymy z octem, dolewamy olej  

i mieszamy trzepaczką, aż 

powstanie emulsja. Dodajemy 

pomidorki, bazylię, miętę  

i mieszamy. Z roladek usuwamy 

wykałaczki, przekrajamy ukośnie. 

Sałatę układamy na talerzach, 

polewamy dessingiem, dodajemy 

kwiaty i roladki. 

 

Sałatka z pomarańczy  

z zielonym ogórkiem i kiełkami 

     2 pomarańcze 

     2 zielone ogórki 

     100 g kiełków słonecznika 

      2 łyżki oliwy, sól, pieprz, 

sok  z pomarańczy 

Ogórki pokroić w bardzo cien-

kie plasterki. Pomarańcze 

obrać i pokroić. Kiełki umyć  

i osuszyć. Oliwę, sok z poma-

rańczy, sól oraz pieprz zmie-

szać i skropić nimi sałatkę. 

Propozycja Oli 

Propozycja Natalii 

„NASZE SMAKI” REWOLUCJE W KUCHNI 
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KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Redakcja: nowinkiz16@gmail.com; Zespół: „Wyszukane w szafie” Z. Mamczak, N. Lange, „Nie oceniam po okładce” 

Sz. Świątek, A. Białas, „Savoir-vivre” W. Boba, M. Piotrowska, „Ciekawostki” B. Borowski, Sz. Grzegorz,  „Newsy”  

M. Sikorski, B. Czarnynoga, „Nasze smaki...” A. Głowacka, N. Głowacka, „Spacerkiem po polskich miastach” Sz. Kalbar-

czyk, W. Pasternak, „Ubieranki” E. Makowska, M. Nowicka,  „Humor” K. Krawczyński, O. Pijanowski, „Rusz głową”  

O. Pyc, A. Stańczyk „Klub  wielbicieli jęz. ang.” J. Kępiński, W. Serwa korespondent z V a „Kącik informatyczny”  

J. Borowski, korekta: p. P. Białek-Mamczak, E. Kalbarczyk,  red. naczelna A. Jaskuła 

Gorące podziękowania dla Pani Marzeny Borowskiej za ogromną pomoc w redagowaniu gazety-redakcja. 
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5 minut dla mamy  
i taty Okiem 

jaskółki 

 

Jest taki zwyczaj już od stuleci, 

że ludziom dorosłym 

życzy się zwykle pociechy z dzieci. 

—  Pociechy z córki! Pociechy z syna!  

—  życzymy tacie przy imieninach. 

Mama dostaje piękne laurki: 

Pociechy z syna! Pociechy z córki! 

Dziadkom się życzy pociechy  

z wnucząt, 

nauczycielom — z tych, których uczą. 

Jak Polska długa, hasło w kraj leci: 

Pociechy z dzieci! Pociechy z dzieci! 

Trafia to hasło pod wszystkie  

strzechy. 

A dzieciom, to nikt nigdy nie życzy 

z dorosłych pociechy...  

 

                     W.  Chotomska  

 UŚMIECH DLA TATY 

cyt. dla mamy... 

„Urlop może zmienić tuszę, nie duszę.” 

 Cwojdziński Antoni  

cyt. dla taty... 

„W gruncie rzeczy urlop to rzecz ogromnie 
męcząca: co dzień trzeba szukać sposobu, 
jak zabić czas.”  

                                     Simone de Beauvoir  

DLA MAMY I TATY 


