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NOWINKI Z 16 
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich 

Ważne tematy: 

 Wymarzona 

szkoła 

 Kto wynalazł 

lody? 

 Chiny-ojczyzna 

latawców 

 Ile nóg ma sto-

noga? 

 Wakacyjna 

akademia do-

brych manier 

 Festiwal Nauki 

w SP2 

 Festyn Rodzin-

ny 

 Koziołek Mato-

łek prekurso-

rem komiksu 

Wyjątkowe relacje naszych redaktorów  

z wizyty w Ogrodzie Zoologicznym  

w Ueckermünde 

"Już wakacje się zaczęły, 

do widzenia szkoło! 

W kąt czytanki, w kąt rachunki, 

książki i zeszyty! 

Z nami lipiec, z nami sierpień 

złotym słońcem szyty! 

A gdy skończą się wakacje, 

jak nam będzie miło, 

że do ciebie, miła szkoło, 

znów się powróciło." 
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Bezpieczny kolor skrzydeł            

... kolorowe motyle indonezyjskie były wzorcem dla naukowców brytyjskich, którzy 

wykorzystali je przy opracowywaniu systemu zabezpieczającego karty kredytowe 

przed fałszerzami?  

Papilio palimurus to jedyny znany na świecie 

motyl, który swoje kolory uzyskuje nie wyko-

rzystując żadnych kolorowych pigmentów. 

Jak to możliwe? Na skrzydłach owada wystę-

pują mikroskopijne rowki, które najpierw wy-

chwytują pojawiające się światło, po czym 

rozpraszają je w różnych kierunkach. Płaskie 

dno rowków odbija światło żółte, natomiast 

ukośne ścianki odbijają światło niebieskie. 

Jednak ludzkie oko nie potrafi rozdzielić 

tych barw i postrzega kolor niebieski z żół-

tym jako zielony. Ten fenomen natury stał się 

inspiracją dla brytyjskich naukowców zajmu-

jących się zabezpieczaniem kart kredyto-

wych. Powierzchnie kart zaprojektowano na-

śladując budowę skrzydeł wschodnioazjatyc-

kiego owada. Według fachowców powyższy 

trik może okazać się wielce pomocny w walce 

z fałszerzami.  

Pewnie jeszcze długo matka natura będzie 

nas inspirować... 

Ile nóg ma stonoga? 

Żadna ze stonóg w rzeczywistości nie 

posiada stu nóg, mimo że znamy prawie 

2800 gatunków z grupy nazywanej 

stonogami. Badania wykazały, że 30 

nóg to minimum, jakie może posiadać 

stonoga, ale odkryto także gatunki po-

siadające 400 nóg!  

Co powoduje, że ilość kończyn jest ta-

ka zmienna? Okazuje się, że czynni-

kiem tym jest... miejsce, w jakim dany 

gatunek przebywa. Najmniejsza jest 

na północy Wielkiej Brytanii i im bar-

dziej na południe, tym stopniowo ilość 

kończyn wzrasta. 

CZY WIESZ, ŻE... 
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Wynalazki  
Temu nałogowi ulegamy od dziecka  

Przepisy na domowe lody w kąciku  
„Nasze smaki”  

Wszyscy je uwielbiamy - szczegól-

nie w lecie. Na świecie produkuje 

się setki rodzajów lodów. Mamy lo-

dy wodne, które orzeźwiają, zastę-

pując kubek zimnego soku; o smaku 

coli; doskonałe dla łasuchów lody 

dietetyczne. Czasami wydaje się, że 

połączenia smaków lub kształty są 

tak dziwne, że już nic bardziej 

skomplikowanego nie można wymy-

ślić. Możemy więc próbować różno-

kolorowych misiów, kaktusów, dino-

zaurów czy... statków kosmicznych. 

Współczesne lody przyrządza się 

najczęściej z mleka, jajek, cukru, 

śmietanki oraz aromatów. Ale nie 

zawsze tak było. 

Pierwsze lody  

Miażdżone owoce w miseczce usta-

wionej w naczyniu pełnym kostek 

lodu - tak wyglądały pierwsze lody. 

Tych przyjemności zażywano  

w Chinach już 5 tysięcy lat temu! 

Starożytni Grecy również raczyli 

się lodami, tyle że tam do śniegu 

(tak, tak, wtedy nie było lodówek) 

dodawano "świętą słodycz", jak na-

zywano miód.  

Na ucztach u rzymskiego cesarza 

Nerona do ich wytwarzania stoso-

wano śnieg przynoszony z Apeni-

nów. Szalony władca rozkazał nie-

wolnikom podążyć wysoko w góry  

i utworzyć łańcuch ciągnący się od 

szczytów do kuchni cesarskiej  

w Rzymie. Podobno niewolnicy 

przez setki kilometrów podawali 

sobie z rąk do rąk naczynia ze śnie-

giem, który cesarz kazał natych-

miast mieszać z miodem i owocami. 

Współczesne lody zawdzięczamy 

Marco Polo, który często bywając  

w Chinach wykradł pewnego razu 

tajną recepturę. Sprzedał przepis 

weneckim cukiernikom. Tak powsta-

wały słynne weneckie lody śmietan-

kowe. Dawniej lody były kręcone 

ręcznie, dziś człowieka wyręczają 

automaty. 

Lodowe statystyki 

Obecnie spożywa się na świecie po-

nad 20 miliardów litrów lodów 

rocznie. Przeciętny Amerykanin 

zjada rocznie 23 litry lodów; 

Szwed - 14 litrów; Włoch 9 litrów. 

Polacy niestety są na końcu tej 

stawki - tylko 4 litry. 

KTO MA OCHOTĘ  
NA LODY? 

SKĄD SIĘ WZIĘŁY LODY? 
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Zobacz co będzie modne tego lata 

Kombinacje Mix & Match  

Kombinacje Mix & Match ... 

czyli  harmonia i krzykliwe grafiki, et-

niczne inspiracje z klasycznym couture, 

preppy oraz nowoczesny wdzięk. Mie-

szanki tkanin rustykalnych, denim i nowo-

czesnych 

 Denim i len, zapewnią naturalny, 

delikatny i nieco rustyklany look. W tren-

dach na tegoroczne lato  nie zabraknie  

bardziej wyszukanych materiałów, takich 

jak letni tweed czy “technicznych” tkanin 

nadających bardzo nowoczesnego charak-

teru i dużej dawki kosmicznego blasku. 

Przepych, egzotyka, abstrakcja i wsze-

chobecne pasy. 

 Obfitość dekoracji, wręcz szalone-

go przepychu to w tym sezonie must 

have! W tej kategorii dominują egzotycz-

ne, kwieciste motywy oraz abstrakcyjne 

grafiki. Hitem nadchodzącego lata będą 

pasy, zarówno poziome jak i pionowe, wą-

skie i szerokie. Kolor, który koniecznie 

musi pojawić się w letniej garderobie to 

żółty, tego lata słońce będzie świecić bez 

przerwy! 

 Życzymy powodzenia i  dużo radości  

w kompletowaniu letniej garderoby!  

Przegląd najważ-

niejszych tren-

dów  2014    

w  modzie  

biżuteryjnej  

dla MAMY  
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FESTIWAL NAUKI  
W SP GOLENIOWIE 

 „Było tam wiele ciekawych miejsc, lecz 

najbardziej podobał mi się teren wikingów. Znaj-

dowało się tam bardzo dużo interesującym mnie 

starych przedmiotów. Szczególnie moją uwagę 

przykuł hełm wikinga, jego tron, miecz i zbroja. 

Jednak najciekawszą dla mnie atrakcją było 

przecinanie cebuli mieczem na kawałku drewna  

i to z zasłoniętymi oczami!” 

Olivier Pijanowski 

 16 maja mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć w Festiwalu Nauki w SP 2 

w Goleniowie. Wiele emocji budziła 

prawdziwa konferencja prasowa  

z udziałem  Pani wicedyrektor Beaty 

Glądały, która opowiadała o organizacji 

festiwalu. Dowiedzieliśmy się, że festi-

wal odbywa się już po raz czwarty.  

 Jednak najbardziej wyczekiwali-

śmy momentu, by zadać pytania Panu 

Bogdanowi Twardochlebowi z Kuriera 

Szczecińskiego. Dowiedzieliśmy się np., 

że Pan Bogdan w czasach szkolnym był 

dziennikarzem gazetki o wiele mówią-

cym tytule „Kaktus”. Pomyśleliśmy wte-

dy, że czas zmienić tytuł naszej gazetki 

na jakiś z „pazurem”!  

Pan Bogdan mówił o kodeksie dziennika-

rza oraz udzielił kilku rad jak pisać, by 

nas czytano. 

 Zapraszamy zatem do przeczyta-

nia relacji z festiwalu naszych kore-

spondentów: Natalki Lange, Oliwki Pyc, 

Amelki Stańczyk, Szymona Świątka 

oraz Oliviera Pijanowskiego. 

 „...Mieliśmy możliwość zadawania pytań 

Panom redaktorom z Kuriera Szczecińskiego  

i Gazety Goleniowskiej. Po konferencji mogli-

śmy zwiedzać sale, w których były różne sta-

nowiska związane z nauką przez zabawę.   

 Najbardziej podobało mi się to związa-

ne ze zmysłami. Jednak największą niespo-

dzianką było spotkanie naszego kolegi Kamila, 

który niestety nie chodzi już z nami do klasy.” 

Natalia Lange Nasi dziennikarze na konferencji ...z Kamilem 

 Szymon jako wiking 

Oliwka przy swojej nagro-

dzonej pracy– zebrze 
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 „... Po konferencji rozdano nam krzy-

żówkę. Kto ją rozwiązał w nagrodę mógł pójść 

do kawiarenki i zamówić sobie coś słodkiego. 

Zamówienie musiało być po angielsku! Jednak 

warto uczyć się języków. Kto nie znał, musiał 

obejść się smakiem! 

 Na Festiwalu  Nauki, gdzie pojechałam 

z moimi przyjaciółmi z klasy, najbardziej po-

dobało mi się to, że spotkałam tam mojego 

dawnego kolegę Kamila. Kamil oprowadzał nas 

po szkole, dzięki niemu zobaczyliśmy o wiele 

więcej sal.  

 Gdy odjeżdżaliśmy, zrobiło mi się przy-

kro, bo Kamil nie mógł jechać z nami.” 

Oliwia Pyc  

 „Najbardziej podobała mi się sala,  

w której było origami. Szczególnie moją 

uwagę przykuł ogromny, misternie zro-

biony czołg. 

 Spotkaliśmy również kolegę, Kami-

la, który chodził z nami do pierwszej kla-

sy. Bardzo się wszyscy z tego ucieszyli-

śmy i nie mogliśmy przestać z nim rozma-

wiać.  

 Mieliśmy również  za zadanie roz-

wiązać krzyżówkę (nie wszystko wiedzie-

liśmy, ale na szczęście pomogła nam pani),  

a za rozwiązane hasło mogliśmy dostać 

słodycze  ze straganu. Ja wybrałam żelki– 

przepyszne!...” 

     Amelia Stańczyk 

 „To była przemiła niespodzianka spotkać 

tam Kamila. Odkąd nie ma go w naszej klasie 

tak jakoś pusto bez niego i nikt nie może go 

zastąpić, a ponoć nie ma ludzi niezastąpionych, 

ale w przypadku Kamila tak nie jest! Ciekawe 

kiedy znowu się zobaczymy.  

 Nie zapomnę też smaku bułek kupionych 

wspólnie po Festiwalu w pobliskim Lidlu – były 

wyborne. Dziwne… mama też je kupuje, ale 

inaczej smakują.  

 Chyba rozumiem już jaki jest wpływ to-

warzystwa przy posiłku!” 

                                  Szymon Światek 

Amelka zagłębia 

się w tajniki kała-

marza 

Dziennikarze przy straganie ze słody-

czami… My znamy język angielski! 
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FESTIWAL NAUKI TO NIE BANIALUKI, 

ALE NAJLEPSZA SPRAWA TO  

Z KAMILEM ZABAWA! 
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 Atrakcji było bardzo wiele.  

W kawiarence przygotowanej przez 

Radę Rodziców cały czas ustawiała się 

kolejka po watę cukrową, ciasto, ka-

wę lub coś z grilla. 

 Na scenie uczniowie śpiewali, 

tańczyli oraz można było podziwiać 

dwa świetne przedstawienia w wyko-

naniu uczniów klas IV oraz Koła Tea-

tralnego. Zabawy dla dzieci prowadził 

animator – p. Tomek, a konkurencje 

sportowe w bardzo atrakcyjnej for-

mie przygotowali i przeprowadzili 

członkowie UKS „Leśnik”, ProGDar-u  

i Bombardiera. 

 Dodatkowymi atrakcjami był 

kącik z zagadkami przyrodniczymi,  

w którym promowano również ideę 

zdrowego odżywiania, zamek dmucha-

ny, modelowanie balonów, malowanie 

twarzy, wystawa fotograficzna i mo-

delarska, wystawa prac plastycznych 

naszych uczniów, znakowanie rowe-

rów przez policję oraz kiermasze  

z różnymi atrakcjami.  

 Na zakończenie mocne uderze-

nie na scenie zapewnił zespół młodzie-

żowy składający się z mieszkańców 

Lubczyny i Komarowa. Cała impreza 

zakończyła się po godzinie 20.  

Cheerleaderki przygotowane przez panią  

pedagog Agnieszkę Kmieć-Szatewicz 

Koło Teatralne „Bajka” wystawiło „Calineczkę” 

Konkurencje sportowe przygotowane przez  

maratończyka pana Dariusza Gapińskiego 
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Po lekcjach… możesz zrobić latawiec 

LISTEWKI 

Końce listewek należy naciąć tak, aby 

poprowadzona przez nie nić lub sznurek 

wyznaczały obrys szkieletu, do którego 

przykleimy potem papier. 

PAPIER 

Papier kładziemy pod szkielet latawca  

i obrysowujemy krawędzie, do każdego 

boku dodając  po 2 cm na przyklejenie. 

Następnie zaginamy brzegi wzdłuż 

sznurków stanowiących krawędzie i za-

klejamy. 

ŁĄCZENIE 

Skrzyż ow an i e  l i s t ew k i  

w miejscu łączenia wiążemy 

nicią i smarujemy klejem 

UZDA 

Składa się z trzech kawał-

ków sznurka przywiązanych 

do końców listewek i związa-

nych razem jednym węzłem. 

OGON 

Z tyłu latawca przyczepiamy 

ogon wykonany ze sznurka  

o długości ok. 7 m z umocowa-

nymi na nim kolorowymi ko-

kardkami. 

 Lato to pora w sam raz na puszczanie latawców. Czego potrzebujesz i o czym musisz pa-

miętać ? Przeczytaj, a potem zastosuj się do wskazówek. Zobaczysz ile radości sprawi ci 

puszczanie kolorowych latawców... 
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Przypuszczalnie konstruktorem pierw-

szego latawca był ok. 500 r p.n.e. nieja-

ki Lu Ban. Historia mówi, że cesarze 

chińscy wykorzystywali latawce do ce-

lów wojennych. Sporządzone w kształ-

cie przeraźliwych smoków, malowane na 

jaskrawe kolory, a następnie puszczane 

w stronę nieprzyjaciela siały postrach 

wśród wrogich wojsk. 

Czy wiesz, że ojczyzną latawców są Chiny ?  

W Tajlandii natomiast puszczanie la-

tawców było rozrywką rodziny panują-

cej i zajmowało to tyle czasu, że władca 

często nie miał kiedy zająć się sprawa-

mi państwowymi.  

Japonia natomiast jest krajem, gdzie lata-

wiec jest najbardziej ukochaną zabawką,  

a zarazem i ważnym symbolem. Piątego dnia 

piątego miesiąca każdego roku wypuszcza 

się tam ogromną ilość latawców dla uczcze-

nia męskich potomków, co ma na celu dodanie 

tymże potomkom waleczności. 

O czym należy pamiętać puszczając latawce? 

Przestrzeń 

Odkryty teren, bez wzniesień, 

drzew, które mogą tworzyć  

prądy powietrza. 

Wiatr 

Waga latawca powinna być 

odpowiednia do siły wiatru. 

Sznur 

Jeśli nie jest napięty, 

lekkie szarpnięcie może 

pomóc utrzymać go na 

odpowiedniej wysokości. 

Supeł 

Jeśli dwa latawce splą-

czą się w powietrzu, wła-

ściciele powinni się zbli-

żyć, supeł się obniży  

i będzie można go roz-

plątać. 

Rękawice 

Bez nich kierowanie du-

żym latawcem może skoń-

czyć się skaleczeniem 

dłoni. 

Latawiec zawsze holuje-

my pod wiatr! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lu_Ban
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tajlandia
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Akcja TULIPAN 

Już od kilku tygodni mamy okazję po-

dziwiać efekty pracy naszych młodych 

ogrodników. Jesienią uczniowie klas 0-

III SP wraz z wychowawcami podjęli 

akcję sadzenia roślin cebulkowych przy 

naszej szkole. Uczniowie przynosili ce-

bulki tulipanów, żonkili, hiacyntów, kro-

kusów… – już zaczęły kwitnąć i  teraz 

odwdzięczają się za włożony trud. Za-

praszamy do powtórnego udziału w akcji 

„Tulipan” jesienią, aby takich wiosen-

nych kolorów wokół nas było  coraz wię-

cej. 

W marcu reprezentanci SP klas II-III 

oraz IV-V brali udział w eliminacjach 

powiatowych do Mistrzostw Polski  

w piłce nożnej. Drużyny dziewcząt zaję-

ły odpowiednio: młodsze - II, a starsze 

- III miejsce. Chłopcy natomiast wal-

czyli o wyjazd na eliminacje wojewódz-

kie do samego końca, lecz niestety obie 

drużyny przegrały mecze o I miejsce po 

serii rzutów karnych, ostatecznie pla-

sując  s ię  na  II  poz ycjach.   

Wolontariusze z Przytuliska  

w Budnie 

Bardzo dziękujemy wolontariusz-

kom: Dominice Pietrzak, Kasi Obo-

lik i Julicie Krucoń z klasy 6b za 

całoroczną, bezinteresowną pomoc 

na rzecz bezdomnych zwierząt  

z  Przytul i ska  w  Budnie . 

5 b na okręcie Niels Juel 

Uczniowie odwiedzili cumujący w Szczecinie przy 

Wałach Chrobrego okręt, który zawinął do Szczeci-

na z okazji wizyty duńskiej Pary Książęcej: księcia 

Fryderyka wraz z małżonką, księżną Marią Elżbie-

tą. Uczniowie mieli okazję nie tylko wejść na pokład 

okrętu, ale również pod pokład, do kantyny, do ma-

szynowni i do helikoptera, który "wylądował" na lą-

dowisku pokładowym. Imponujący okręt zwiedzali-

śmy w miłej atmosferze duńskich marynarzy, któ-

rzy przyjaźnie witali polskich turystów. Była to 

również okazja do wypróbowania w praktyce umie-

jętności komunikacji w języku angielskim:)  

Kajakarze "Olimpijczyka" trenują na 

wodzie 

Z początkiem maja zawodnicy UKS 

"Olimpijczyk Kliniska" rozpoczęli zaję-

cia na jeziorze. Treningi odbywają się 

na przystani motorowodnej w Lubczynie 

od wtorku do piątku w godzinach 15:00 

- 17:30 oraz w soboty 10:00-12:00. 

Wszelkich informacji udziela trener 

Paweł Teleman. Wszystkich chętnych 

uczniów klas IV -VI SP oraz I G ser-

decznie zapraszamy.  

Z ogromną radością przyjęliśmy 

informację, że Szymon Świątek  

z klasy III b otrzymał nagrodę  

w Międzyszkolnym Konkursie pod 

hasłem "Nasza własna poezja - 

cztery pory roku"   za wiersz  

o tematyce zimowej oraz wykona-

nie ilustracji. Wyróżnienie otrzy-

mała Basia Zasuwa z klasy III. b. 

Serdecznie gratulujemy!  
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W konkursie Macmillan Primary 

School Tournament II nasi ucz-

niowie spisali się bardzo dobrze. 

Dwoje z nich stanęło na po-

dium. Aleksandra Tomaszewska  

z klasy 2a zajęła II miejsce w ka-

tegorii klas drugich, a Jaś Kępiń-

ski z klasy 3b zajął II miejsce  

w kategorii klas trzecich.  

W Międzyszkolnym Konkursie 

T e c h n i c z n o - P l a s t y c z n e g o 

EKOZWIERZĄTKO –  Grand Prix 

zdobyła Kinga Karaczun z klasy III 

a, która wykonała wspaniałego jeża. 

Wyróżnienia otrzymały rów-

nież Oliwia Pyc z klasy III b, Bar-

bara Zasuwa z klasy III a oraz 

Mateusz Żuchowski z klasy I b. 

W Międzyszkolnym Konkursie 

 Plastycznym „Wiersze pędzlem 

malowane”- poezja Joanny Kul-

mowej. Amelia Hreczuch  

z klasy I a zajęła I miejsce. 

Gratulujemy!  

Z radością informujemy, że  

w  Konkursie P lastycznym 

„Najpiękniejsze baśnie mojego 

dzieciństwa”  laureatkami zostały 

uczennice  Marta Jastrzembska  

z klasy IIIa oraz Aleksandra To-

maszewska z klasy IIa. Ich prace 

zostały zakwalifikowane do etapu 

wojewódzkiego. 

Mistrzostwa Województwa dla 

Klinisk!!! 

W Mistrzostwach Powiatu  

w biegach rozstawnych nasi ucz-

niowie odnieśli wielki sukces – 

reprezentantki szkoły podsta-

wowej i gimnazjum wygrywały 

swoje biegi w sztafecie szwedz-

kiej (100m, 200m, 300m, 400m) 

i uzyskały awans do Mistrzostw 

Województwa. Bliskie zwycię-

stwa były również uczennice SP 

w sztafecie 4x100 m, biegnąc w 

częściowo rezerwowym składzie 

zajęły II miejsce. Ponadto na II 

miejscu uplasowali się jeszcze 

chłopcy SP w sztafecie szwedz-

kiej, a na III miejscach dziew-

c z ę t a  i  c h ł o p c y  

w sztafecie 4x100 m gimnazjum.  

Na boisku w Kamieniu Pomorskim odbył się półfinał regionu  

B w mini piłce nożnej dziewcząt, w którym z powodzeniem 

startowała reprezentacja naszej szkoły. Dziewczęta uplaso-

wały się na II miejscu, przegrywając w finale po rzutach 

karnych z zespołem Salosu Szczecin – zwycięzcą eliminacji  

w Szczecinie. Oba zespoły awansowały do półfinału Mi-

strzostw Województwa, czyli do ósemki najlepszych zespo-

łów w województwie.  

W ramach Goleniowskiego Jarmar-

ku Urodzinowego odbył się fi-

nał Międzyszkolnego Konkursu 

Wiedzy o Goleniowie.  Naszą szko-

łę w kategorii szkół podstawowych 

reprezentowali godnie uczniowie  

z kl. 6a: Zofia Wardacka i Jan Bo-

rowski.  

http://kliniska.edu.pl/wiadomosci.php?rowstart=39#
http://kliniska.edu.pl/wiadomosci.php?rowstart=39#
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WYJĄTKOWE URODZINY  
W ZOO 

 Dzień 25 kwietnia tego roku na długo 

pozostanie w mojej pamięci. Tego dnia obcho-

dzę swoje urodziny, w tym roku już dziewiąte. 

I los sprawił mi ogromną niespodziankę - wizytę 

w Ogrodzie Zoologicznym w Ueckermünde, wła-

śnie w moje urodziny.  

 Zoo w Ueckermünde leży blisko, bo zale-

dwie około godzinę jazdy od Szczecina.  

W ogrodzie zoologicznym znajduje się ponad 

czterysta zwierząt, które żyją na wybiegach 

zbliżonych do warunków naturalnych. Są tam 

nie tylko zwierzęta pochodzące z dalekich kra-

jów jak Afryka czy Australia, ale także zwie-

rzęta leśne i te całkiem udomowione, osły, świ-

nie, konie, czy kozy. Te ostatnie mają wyjątko-

wy wybieg, bo można do niego wejść i nakarmić 

kózki specjalnym pokarmem. Myślę, że dla 

wszystkich dzieci jest to szczególna atrakcja, 

bo dla mnie była z całą pewnością. No bo któż 

by nie chciał osobiście nakarmić, pogłaskać,  

a czasem nawet poprzytulać małych, słodkich  

i uroczych kózek? Byłam tak zaaferowana nimi, 

że niestety nie zrobiłam im ani jednego zdjęcia. 

Cóż, nadrobię to następnym razem...  

 Cały ogród to bardzo zielone miejsce  

i spacer po nim był dla mnie czystą przyjemno-

ścią. 
 

Kto już dowoli poobcuje ze światem zwierząt 

i nacieszy nim swoje oczy, może poszaleć na 

dużym placu zabaw. Ja tak zrobiłam i muszę 

przyznać, że cały plac zabaw był dla mnie 

równie atrakcyjny, jak podziwianie zwierząt. 

    Mogłabym pisać i pisać o zoo w Uec-

kermünde, ale wolę tam wrócić i na pewno to 

zrobię już wkrótce. Na koniec, to muszę się 

jeszcze pochwalić, że miałam okazję zdobyć 

autograf samej pani dyrektor ogrodu - Ka-

trin Topke. 

   Moje urodziny były naprawdę cudowne… 

 

                 redaktora Ewelina Makowska 

Z WIZYTĄ W OGRODZIE  ZOOLOGICZNYM  
W UECKERMUNDE 
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 W ramach wyróżnienia w mię-

dzyszkolnym konkursie „Szkolny Pulit-

zer” organizowanym przez Kurier Szcze-

ciński zostaliśmy zaproszeni z moimi ko-

legami-redaktorami na warsztaty dzien-

nikarskie do Ogrodu Zoologicznego  

w Ueckermünde. 

 To był wspaniale spędzony czas pod-

czas którego między innymi można było do-

wiedzieć się wielu ciekawostek o zwierzę-

tach, w tym o groźnych wilkach. 

 W ogrodzie jest wiele zwierząt, jed-

nak mi najbardziej podobały się małe sury-

katki i piękne, nowo narodzone motyle.  

 Surykatki żyją w bardzo licznych ro-

dzinach. Uwielbiają kopać nory w ziemi - co 

było widać w zoo, gdzie potem wychowują 

swoje potomstwo oraz w chwili zagrożenia 

chowają się do nich. Jedna ze stróżujących 

surykatek patroluje teren, obserwuje oto-

czenie, a w razie niebezpieczeństwa wydaje 

różne sygnały alarmowe. Oglądając różne 

programy przyrodnicze, zawsze wydawało mi 

się, że surykatki to zwierzęta wielkości do-

rosłego lisa, a w zoo mogłam przekonać się, 

że są one malutkie, gdyż mierzą ok. 25 cm. 

 Chwile poświęcone na zwiedzanie 

Ogrodu Zoologicznego szybko minęły  

i powiedzenie, że "wszystko co dobre, szyb-

ko się kończy", niestety się sprawdziło. Za-

dowoleni ze wspaniałych warsztatów dzienni-

karskich wróciliśmy do szkoły, aby  

w niedługim czasie opisać swoje wrażenia  

w naszej szkolnej gazetce „Nowinki z 16”.       

 

redaktorka Zuzanna Mamczak 

 

W KRAINIE SURYKATEK 

Rozradowana grupa dziennikarzy 

Z małpką… pluszową na dworcu w Szczecinie 

Zuzia lubi odgrywać role! Tu… lwicy! 
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Wiem, co odpowiesz: z bananami  

i z zabawnymi figlami. Zgadłem, prawda? Ja też 

tak uważałem, aż do 25 kwietnia 2014 roku. Pew-

nie teraz zastanawiasz się, co ta data ma wspól-

nego z małpkami. Zaraz Ci to wyjaśnię. 

Otóż w tym dniu redaktorzy naszej szkol-

nej gazetki „Nowinki z 16” wraz z redaktorami 

kilku jeszcze innych gazetek na zaproszenie 

„Kuriera Szczecińskiego” wzięli udział w warszta-

tach dziennikarskich, które odbyły się w Ogrodzie 

Zoologicznym w Ueckermünde. W ogrodzie tym 

żyje ponad 400 zwierząt. Są tu zwierzęta domo-

we i dzikie, różne gatunki małp, lwów, papug, lam  

i kangurów itp. Naszym zadaniem było podpatry-

wanie tych zwierząt.   

W sposób szczególny moją uwagę przykuła 

pewna mała małpka magotka. Wprawiła mnie   

w wielkie zdumienie i osłupienie. Pomyślałem sobie: 

„Fajnie byłoby mieć takiego zwierzaka  

w domu, do zabawy i do przytulania. Mogła by być 

fajnym kumplem do zabaw, do rozśmieszania, 

mógłbym ją tresować i nauczyć wielu różnych 

sztuczek. I koledzy pewnie by mi pozazdrościli 

takiego pupila. Wielu z nich ma swojego psa, kota 

czy chomika, a ja miałbym wyjątkową małpkę, któ-

rą bez problemu mógłbym schować do plecaka 

szkolnego”.  

Wraz z grupką innych kolegów redaktorów 

byłem uczestnikiem niepowtarzalnego przedsta-

wienia popisowego w wykonaniu magotki. Mała 

małpka widząc grupkę gapiów, jak prawdziwa 

akrobatka, zwinnie wskoczyła na wysoki kwadrato-

wy stół, na którym były porozkładane liście kapu-

sty, marchewki,  ziemniaki, rzodkiewki, banany  

i inne smakołyki. Cały czas dokładnie nas obserwo-

wała, patrzyła, czy wszyscy są nią zainteresowani. 

W tym momencie wyglądała jak prawdziwa gwiaz-

da na scenie teatralnej, która wyczekuje na odpo-

wiedni moment, żeby rozpocząć swoje przedsta-

wienie. Nastała cisza, a my zahipnotyzowani 

jej spojrzeniem wpatrywaliśmy się w nią jak 

 w obrazek. Małpka wzięła w swoje małe łapki 

ugotowane jajko, obstukała je całe o stół, żeby 

rozbić skorupkę. Patrząc na nas, jak zawodowa 

kucharka, obrała dokładnie całe jajko, a po-

tem… sama je zjadła z wielkim apetytem. Nie-

stety, nie w głowie jej było to, żeby kogoś  

z nas zaprosić do wspólnego jedzenia.  

Niektórzy uczestnicy tego widowiska 

nagrywali i fotografowali całą tę scenę. Jed-

nak pani przewodnik opowiedziała nam o innych 

„zdolnościach” tej małpki. Jak się okazało, ta 

niewinnie wyglądająca małpka, to prawdziwa 

złodziejka. Swoją osobą potrafi oczarować 

zwiedzających, a potem okradać ich z telefo-

nów komórkowych i aparatów fotograficznych. 

Pani przewodnik ostrzegła nas, byśmy pilnowali 

swoich rzeczy. Na szczęście żaden z naszych 

redaktorów nie został okradziony przez słynną 

złodziejkę z Ueckermünde.  

Do domów powróciliśmy cali, zdrowi  

i szczęśliwi. Przywieźliśmy ze sobą miłe wspo-

mnienia, a także krokodyla, jaszczurkę, sury-

katkę oraz zabawną małpkę – oczywiście, że 

pluszową. 

               redaktor  Bartek Borowski 

Z CZYM KOJARZY  
SIĘ MAŁPKA 
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 Redakcja naszej gazetki brała udział w wy-

cieczce do zoo Ueckermünde. Bardzo spodobały mi 

się  lemury, więc to o nich postanowiłem napisać.  

 Przechodząc obok klatki z lemurami zauważy-

łem, jak jedna małpiatka goniła drugą, widziałem 

też,  jak jeden lemur trzymał w łapce kawałek  dziw-

nego owocu. Ciekaw jestem, co to był za owoc? Zasta-

nawiałem się, czy można się zaprzyjaźnić  z tymi cie-

kawymi zwierzątkami i czy uda nam się podejść do 

nich blisko. Potem poszliśmy na wybieg zwierząt po-

dobnych do kozłów, a pani przewodnik powiedziała 

nam, że lemury też mogą tam wchodzić. Dzięki temu 

po krótkim czasie udało mi się znaleźć całkiem blisko 

małpiatek. Widziałem jak jeden lemurek kradnie czy-

jeś jedzenie. Było to bardzo zabawne. Zaobserwowa-

łem też, że ich futerka są bardzo puszyste, a ogony 

dwukolorowe i długie. Z bliska ich oczy wydają się 

bardzo duże. Ostatnio dowiedziałem się czytając ar-

tykuł, że lemury chociaż mają bardzo wielkie oczy, 

wcale nie widzą zbyt dobrze , za to mają dobry węch.  

 Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkam  

z lemurami w Ueckermunde, są to bardzo sympatycz-

ne zwierzęta. 

 

redaktor Jan Kępiński 

CZY MOŻNA ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ 
Z LEMURAMI? 

POGŁASKAMY LEMURY? 
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c.d. roli lwicy —Zuzia 
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Rusz głową !!! 

Ile widzisz kwadratów ? Policz! 

„Kiedy miałem 4 lata, moja siostra 

była dwa razy młodsza ode mnie. 

Teraz mam 100 lat. Ile lat ma sio-

stra?” 

Łamigłówki dla twardzieli! 

85 % ludzi podaje błędną  odpo-

wiedź. W jakiej grupie będziesz? 
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Nie oceniam po okładce 

AUTOR: Kornel Makuszyński (tekst),  

Marian Walentynowicz (obrazki) 

TYTUŁ: „Przygody koziołka Matołka” 

 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i każdy  

z nas nie może się doczekać letnich przygód. Marzymy 

o plaży, słońcu, wodzie, górach, jeziorach, lasach… 

Chcemy przeżyć niezapomniane chwile. Możliwe, że 

takie same jak Koziołek Matołek. Czy słyszeliście o nim 

kiedyś? Zabawny ten kozioł i jak na kozła przystało 

uparty, bo wytrwale szuka Pacanowa – miasta, gdzie 

podkuwają kozy.  

 Pan Kornel Makuszyński i pan Marian Walenty-

nowicz autorzy „Przygód Koziołka Matołka” naprawdę 

mieli wielką wyobraźnię, aby opisać wierszem przygo-

dy Koziołka aż w czterech częściach. O takich przygo-

dach jakie przeżywa Matołek nawet się wam nie śniło, 

dlatego warto je poznać, choć niekoniecznie doświad-

czyć. Jedno jest pewne: z Koziołkiem Matołkiem nie 

będziecie się nudzić, dlatego polecamy tą lekturę na 

wakacyjne chwile z książką! 

Historia Koziołka Matołka 

uznawana jest za prekur-

sorską w polskim komiksie. 

 Pacanów jest to wieś w Polsce położona w woje-

wództwie świętokrzyskim. Czemu zawdzięcza swoją sła-

wę? Oczywiście dzięki „Przygodom Koziołka Matołka”.  

 Niegdyś Pacanów słynął z kowalstwa. Ciekawostką 

jest to, że owym rzemiosłem zajmowali się kowale,  

z których najlepsi byli bracia, a nosili oni nazwisko Koza. 

Być może to skojarzenie było powodem powstania Kozioł-

ka, który wędrował właśnie do Pacanowa, aby się podkuć? 

W Pacanowie wykuwano także części do statków rzecz-

nych, które nazywano „kozami” – a może to było powo-

dem powstania Koziołka? Tego już się raczej nie dowie-

my od Pana Kornela, ale każdy z nas może sobie wybrać 

wersję, która bardziej do niego przemawia. 

Spacerkiem po  

polskich miastach…. 

„W Pacanowie kozy kują,  
więc Koziołek mądra głowa,  
błąka się po całym świecie,  

aby dojść do Pacanowa.  

Właśnie nową zaczął podróż,  
by ją skończyć w Pacanowie.  
A com przeżył i com widział  

teraz wszystko wam opowiem.” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prekursor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prekursor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przygody_Kozio%C5%82ka_Mato%C5%82ka
http://swietokrzyskie.org.pl/warto-zobaczyc/miasta-miasteczka-i-wsie/96-pacanow
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"...Zamiast krzeseł powinny być fote-

le, wygodne i duże. Tablica multime-

dialna powinna być taka jak ekran  

w kinie, a nauczycielka, żeby często-

wała uczniów popcornem i coca-colą. 

Zamiast książek i zeszytów powinny 

być tablety..." 

              Amelia 

"Wyobrażam sobie taką szkołę, gdzie  

można byłoby przynosić zwierzęta. 

Codziennie byłyby trzy lekcje  

i sklepik za darmo!(...)Przy stołów-

ce  umieszczony byłby basen, jacuz-

zi, a boisko wyglądałoby jak park 

linowy (...)Przed szkołą stałby au-

tomat z lodami." 

Oliwia 

"Moja wymarzona szkoła miałaby kształt stadionu 
piłkarskiego. Lekcje trwałyby pół godziny i były 
związane ze sportem. Odbywałyby się w sobotę,  
niedzielę, a weekend trwałby od poniedziałku do 
piątku (...) Ogólnie chodzenie do szkoły byłoby 
formą pracy, a zamiast ocen otrzymywałoby się 
pieniądze. Do takiej szkoły jeszcze chętniej bym 
chodził."                      

        Olivier 

"Lekcje za-

czynałyby 

się o 13.00,  

a kończyły  

o 14.oo.” 

 

Bartek 

"Nauka w szkole trwała-
by tylko 5 miesięcy,  
a reszta czasu to waka-
cje. Lekcje byłyby krótsze, 
czyli trwałyby tylko 20 
minut, a przerwy 40 mi-
nut. Chciałabym, by nie 
było zadań domowych, 
chyba, że ze sportu (...) 
Więcej wymagań nie 
mam, bo uważam, że 
szkoła do której chodzę w 
Kliniskach Wielkich jest 

idealna." 

             Zuzia 

Jaka jest moja 
wymarzona szkoła ? 
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 SAVOIR - VIVRE — AKADEMIA  

DOBRYCH MANIER 

"Na placu zabaw spędzało-

by się więcej czasu, niż na 

lekcjach. Zabawa na kloc-

kach byłoby obowiązkowa. 

Pani Ala miałaby codzien-

nie dyżur na klockach. Za-

miast schodów byłyby krę-

te zjeżdżalnie." 

           Szymon 

"Wymarzona szkoła, do której 

chciałbym chodzić to bardzo duży 

budynek, po którym mógłbym jeździć 

hulajnogą. Marzę, by był darmowy 

sklepik. Przerwa trwałaby 40 mi-

nut, a lekcje 45 minut. W szkole 

powinny być cztery baseny." 

            Błażej 

"MOJA WYMARZONA 
SZKOŁA WYGLĄDAŁABY 
JAK STACJA KOSMICZNA. 
LEKCJE TRWAŁYBY 10 MI-
NUT, A PRZERWY 20 MI-
NUT (...) KAŻDY UCZEŃ 
TEJ SZKOŁY NOSIŁBY LA-

TAJĄCE TRAMPKI." 

          WOJTEK 

Pamiętaj o codziennej kąpieli, 

częstym myciu rąk i zębów. 

Dbaj o porządek i czystość 

w swoim pokoju i otoczeniu. 

P o m a g a j 

starszym 

oraz słab-

szym. 

Odżywiaj się 

zdrowo, jedz 

warzywa oraz 

owoce. 

Szanuj zieleń i dbaj  

o środowisko. 

Baw się i ćwicz na 

świeżym powietrzu. 

Pij wodę! 
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Na początek ... CHŁODNIK TRUSKAWKOWY                    

                                                                                                                                                                                                         

W upalnie dni nie ma jak orzeźwiająca, smaczna 

"zupa". Szybki i łatwy w przygotowaniu chłodnik  

z truskawek. Można go jeść jako obiad, deser 

albo lekką kolację. 

    Składniki: 

500 gram truskawek 

cukier puder (ok 1/2szklanki) 

2 szklanki jogurtu naturalnego 

garść małych rodzynek 

kilka listków mięty (opcjonalnie) 

szczypta cynamonu 

1/2 szklanki wody   

Truskawki umyć, obrać z szypułek, wrzucić do pojemnika blendera, dodać 

cukier, wodę i cynamon (ew. miętę), zmiksować na  jednolitą masę. Dodać 

jogurt, wymieszać i wstawić do lodówki. Przed podaniem, do każdej misecz-

ki z chłodnikiem wsypać kilka rodzynek. Podawać przystrojone listkami me-

lisy. 

„NASZE SMAKI” rewolucje w kuchni 

    TRUSKAWKI W ROLI GŁÓWNEJ 

Sezon truskawkowy tuż, tuż…  

więc kilka przepisów z truskawkami! 
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TRUSKAWKOWE LODY NA PATYKU 

Składniki: 

30 dag truskawek 

łyżka cukru pudru 

1 żółtko 

5 łyżek cukru 

30 dag naturalnego jogurtu                                              

 

Truskawki oczyścić, zanurzyć na sicie  

w wodzie, osączyć. Połowę owoców zmiksować z łyż-

ką cukru pudru. Żółtko utrzeć z 5 łyżkami cukru. 

Kogel —mogel zmiksować z jogurtem. Ok. 1/3 tej 

masy wymieszać z połową musu truskawkowego, 

resztę z pokrojonymi w drobną kosteczkę truskaw-

kami. 

     Obie mieszanki włożyć do misek, wstawić na go-

dzinę do lodówki. Do 8 kubeczków (np. po jogurcie) 

nałożyć schłodzony jogurt z truskawkami. Wlać po 

porcji jogurtu z musem. Wierzch zalać  musem tru-

skawkowym, wsunąć patyczki (drewniane lub plasti-

kowe). Kubeczki wstawić na 3 godz. do zamrażalni-

ka. 

 AŻ ŚLINKA LECI... 

Napisz swój numer butów i pomnóż 

przez 5. Dodaj 50. Pomnóż to 

przez 20. Dodaj 1014. Odejmij od 

tego Twój rok urodzenia. Teraz 

masz 4-cyfrową liczbę. Pierwsze 

dwie cyfry to numer Twoich butów, 

a dwie ostatnie to Twój wiek. 

Jak już naraczysz się lodami, czas , by  wytężyć umysł. Weź kalkulator i licz... 

Dorastanie to czas, 

kiedy podejmuje się 

decyzje, o których 

nic się nie wie... 
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MUS TRUSKAWKOWY      

 

                                         

Jest nieskomplikowany i stosunkowo szybki w wykonaniu, a powstaje pyszna, 

aromatyczna piankowa pyszność.  

Składniki : 

  200g truskawek 

 3 łyżki cukru        

 1 łyżka soku z cytryny 

 180ml śmietany 36%* 

 1,5 łyżeczki żelatyny 

 2 łyżki wody 

      Truskawki umyć, wyszypułkować i zmiksować blenderem na puree. W małym 

rondelku podgrzać puree z truskawek, sok z cytryny i cukier. Na małym ogniu 

podgrzewać, cały czas mieszając aż będzie gorące ale nie doprowadzić do 

wrzenia. W miseczce rozrobić żelatynę z wodą i tę mieszankę dodać do ron-

delka – cały czas mieszając i – znów – pilnując aby się nie zagotowało. Rondelek 

zdjąć z ognia i zostawić do ostygnięcia, a następnie wstawić do lodówki na ok. 

2 godziny. 

Truskawki  nigdy się nie nudzą! 
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KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Najlepszy sposób, 

 by pogonić siostrę 

sprzed komputera! 
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STREFA RODZICA  
 

„Dzieciom spieszy się  

do dorosłości, a potem 

wzdychają za utraconym 

dzieciństwem…” 

Mój plan... 

...na weekend! 

A  Państwa? 

 5 lat „Mamusiu, kocham Cię” 

10 lat „Mamo, daj mi spokój” 

16 lat „Moja Mama mnie denerwuje!” 

18 lat „Mamo, chcę się wyprowadzić z domu” 

25 lat „Mamo… miałaś rację” 

30 lat „Ja chcę do Mamy, do domu” 

50 lat „Nie chcę stracić mojej Mamy” 

70 lat „Oddałbym wszystko, aby Mama była 

ze mną” 

 Kto z Państwa pamięta wiersz  

o Bobiku co lata boso wraz z mamą  

 i tatą? Ręka  do góry! 

STREFA RODZICA  

Dla mamy i taty… wspomnień czar! 

 Uśmiech dla TATY 

Refleksja dla mamy... 

Okiem 

jaskółki 


