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Pomysł zrodził się 
pod koniec klasy I. 
Kiedy już opadały 
emocje związane  
z rozpoczęciem ro-
ku szkolnego, mogli-
śmy z czystym su-
mieniem  zabrać się 
do redakcyjnej pra-
cy. Przygotowania 
rozpoczęliśmy od 
„burzy mózgu”, tzn. 
każdy uczeń wraz 
ze swoją rodzinką 
miał zaproponować 
rubryki, które jego 
zdaniem powinny 
znaleźć się w ga-
zetce. Propozycje 
przeszły najśmiel-
sze oczekiwania.  
Odzew był ogromny! 

Pojawiło się bardzo 
dużo ciekawych  
propozycji. Tyle, że 
mogłyby przerazić 
naszą drukarnię :)
Mamy nadzieję, że 
wytrwamy w zapale. 
Póki co planujemy 
wydawać gazetkę 
co trzy miesiące. 
A skąd tytuł? Za-
proponował go Mi-
ł osz  S ikorsk i .  
Nowinki  - miło, po-
zytywnie się koja-
rzy, z 16, bo  
16-tka to nasza sala 
lekcyjna, którą bar-
dzo lubimy. Zapra-
szamy do lektury! 

Skąd pomysł na gazetkę ? Ważne tematy: 

 Porozmawiajmy  
o przemocy 

 Czy święty  
Mikołaj istniał  
naprawdę ? 

 O bliźnich  
z aprobatą. 

 Wieczerza  
wigilijna. 

 Spacerkiem po 
Szczecinie. 

 Mateusz  
Sawrymowicz  
w naszej szko-
le. 

 Drewniany płot 

Nakrętkowy szał ! 

Czy wiesz dlaczego 
zbieramy nakrętki? 
Chcemy pomóc chorej 
Patrycji, która ma po-
rażenie mózgowe. Po-
trzebny jest jej elek-
tryczny wózek. Przy-

łącz się do nas ! 
Jeśli chcesz kupić 
naszą gazetkę, 
przynieść nakręt-
ki, a my wymieni-
my je na „Nowinki 
z 16”.  

 

Jak pakować pre-
zenty? Czytaj na 
str.2 

 

Kto  wynalazł spinacz biurowy ? 2 

Leginsy— hit na cały rok 3 

Św. Mikołaj w innych krajach 5 

Plotki o roślinach i zwierzętach 7 

Empatia — akademia dobrych manier 9 

Ciasteczka dla łasuchów 12 

Humor po polsku i angielsku 13 
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Nie ma się co zastana-
wiać - pięknie opakowane 
podarunki dodadzą świę-
tom magii. Nawet 
skromny prezent w nie-
zwykłej oprawie sprawi, 
że obdarowana osoba 
poczuje się wyjątkowo. 
N i e  z a p o m n i j  
o dobrych nożyczkach  
i taśmie klejącej, która 
bardzo ułatwi zadanie. 
Nie masz pomysłu? Po-
czytaj. 
Słodko i naturalnie 
  szary papier 
 ozdobna taśma i karne-
cik 
 świąteczne lizaki-laski 
św.    Mikołaja 

Kolorowo i elegancko 
  jednobarwny papier 
  aksamitki w dwóch 
kolorach 

 błyszcząca kokarda, 
 gałązka choinki 
Subtelnie i koronko-
wo 
 jednokolorowa bi-

bułka 
 celofan 
 podkład pod ciasto 
 satynowa wstążka 
 Bilecik  

tego wynalazku był 
Józef Hofman, wybit-
n y  k o m p o z y t o r  
i pianista, uczeń Anto-
na Rubinsteina. Inspi-
racją dla powstania 
spinacza był dla nie-
go... klucz wiolinowy. 

Prosta rzecz, a taka prak-
tyczna, używana na całym 
świecie. Możemy być dum-
ni z tego wynalazku, bo 
spinacz to dzieło Polaka! 
Dowiedz się jak, doszło do 
powstania popularnego spi-
nacza biurowego. Autorem 

Innym jego wyna-
lazkiem była me-
chaniczna wycie-
raczka do przed-
n i e j  s z y b y  
w samochodzie.  
 

Czy wiesz, że spinacz 
biurowy został wynaleziony przez polskiego kompozytora? 

Zwykły  
spinacz biurowy 

 
  „Tylko od nas zależy, czy świat wokół nas 

będzie lepszy. A będzie lepszy tylko wtedy, 
kiedy my będziemy lepsi.” 
                                  Katarzyna Grochola 
 
  

Podarunek w pięknej oprawie. 

         Humor  
Dwóch chłopców rozma-
wia w przedszkolu: 
 - Mój tata pływa w ma-
rynarce - chwali się 
pierwszy. 
 - A mój w kąpielówkach 
- odpowiada drugi. 
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Przemoc to wykorzystanie 
swojej przewagi nad drugim 
człowiekiem (fizycznej, 
emocjonalnej, społecznej, 
duchowej).  

 przemoc fizyczna –  
bicie, kopanie, plucie, popy-
chanie, szarpanie, wymu-
szanie pieniędzy, zabiera-
nie przedmiotów, niszcze-
nie własności, przezywanie, 
wyśmiewanie, 

 przemoc słowna – doku-
czanie, przezywanie, wy-
śmiewanie, wyszydzanie, 
obrażanie, ośmieszanie, 
grożenie, rozpowszechnia-
nie plotek i oszczerstw 
(również poprzez sms-y  
i Internet), pokazywanie 

nieprzyzwoitych gestów. 

 Pośrednie formy prze-
mocy – namawianie innych 
do ataków fizycznych lub 
słownych, naznaczanie, wy-
kluczanie i izolowanie  
z grupy. 

Czy z prześladowcą można 
sobie poradzić? Oczywi-
ście. Warto opracować 
plan przeciwdziałania prze-
śladowaniu: 

 Trzymaj się z daleka od 
dręczyciela. Ignoruj go. 

 Trzymaj się z kolegami. 

 Stój prosto – bądź 
„duży”.  

 Patrz przed siebie, nie  

w ziemię. 

 Zwracaj się do dręczy-
ciela po imieniu. 

 Używaj stanowczych 
słów. 

 Powiedz coś dowcipnego, 
a le bez obrażania  
i ośmieszania nikogo. 

 Krzycz tak, żeby inni cię 
słyszeli. 

 Powiedz rodzicom, nau-
czycielowi, innej osobie 
doros łej .  Pamiętaj !  
To nie jest skarżenie! 

nosimy je na co dzień i do 
wszystkiego! Możemy je 
założyć do długiej lub kró-
tkiej koszulki, tuniki, 
spódniczki, a nawet do su-
kienki. 
    L eg i nsy  mogą  być  
w paski,kwiatk i,kropki  

 Leginsy królują w modzie 
już od kilku sezonów. 
Możemy je nosić wiosną, 
i latem, jesienią, a nawet 
zimą. Są wygodne, 
oryginalne i przede 
wszystkim modne. Leginsy 
stały się tak popularne,że 

i różne inne wzorki. 
Mogą być jednokolorowe, 
wielobarwne, w panterkę, 
ozdobione cekinami lub 
błyszczące. Jak kto woli 
lub jak komu pasuje do 
reszty stroju. 

POROZMAWIAJMY O PRZEMOCY… 

„ Ubieranki” leginsy-modne i wygodne. 
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Gdy jesteśmy małymi 
dziećmi, nie mamy naj-
mniejszych wątpliwości, 
że Święty Mikołaj istnie-
je. Czekamy na niego z bi-
jącym sercem i wypiekami 
na policzkach. Aż podczas 
szóstej czy siódmej 
gwiazdki zaczynamy coś 
podejrzewać... Dlaczego 
przyszedł wtedy, kiedy 
mama zawołała nas do 
kuchni czy kiedy tata ka-
zał nam coś potrzymać? 
Zaczynają się wątpliwości. 
Czy on istnieje aby na-
prawdę?  
Pomagał biedakom, nawra-
cał złodziei i kłusowników. 
Patronował żeglarzom  

i rybakom, kupcom, rze-
mieśln ikom,  dz ie-
ciom, a także więźniom. 
M i k o ł a j a  m o ż -
na było poprosić 
o pomoc w każdej spra-
wie, w każdej potrze-
bie. Był serdeczny, 
życzliwy i bezintere-
sowny. Istnieje na ten 
temat wiele legend. Po 
jego śmierci w 345 roku 
zaczęły krążyć fanta-
styczne opowieści o je-
go dokonaniach.  Podob-
no przy jego grobie 
chorzy zdrowieli, niewi-
domi odzyskiwali wzrok, 
a smutnym i zrozpaczo-
n y m  p o w r a c a ł a  
radość życia i zaufanie 

d o  b l i ź -

wymierzyć za 
złe zachowanie  

w ciągu minionego roku. 
Tym najbardziej niepo-
słusznym przynosił bo-
wiem rózgi.  W wieku 
XVI pamięć Św. Mikoła-
ja czczono w Anglii,  
w Niemczech i w Holan-
dii. Razem z emigranta-
mi ta tradycja przywę-
drowała do Ameryki.  

 W XII wieku przebra-
ny za Świętego Mikołaja 
biskup, wybrany przez 
uczniów, rozdawał dzie-
ciom kary i nagrody.  
Z jednej strony dzieci 
go uwielbiały i wyczeki-
wały, z drugiej zaś bały 
się kary, którą mógł im 

W przeddzień 6 grudnia 
Mikołaj napełniał pre-
zentami wystawiane 
przez dzieci buty. 

 

Jak to dawniej bywało ze 
Świętym Mikołajem? 

Święty Mikołaj istniał naprawdę… 

nich. Kult Świętego Mikoła-
ja rozprzestrzenił  się  
z czasem po całym świecie. 
Stał  się on najbardziej 
znanym i kochanym przez 
wszystkich świętym. 

Czy wiesz, że… 
Najszybciej rosnącą rośliną 
jest bambus. Niektóre jego ga-
tunki rosną z prędkością nawet 
jednego metra na dzień. To 
prawie 1mm na minutę, czyli bli-
sko 2,5 cm na godzinę. Oczywi-
ście wzrost bambusa da się za-
obserwować. Za rekordzistę 
uznany jest tropikalny gatunek 
bambusa, który w przeciągu  
3 miesięcy osiągnął wysokość 
30 m! 
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  We Francji – Pere Noel zastę-
puje Mikołaja. Dziadek z białą 
brodą, którego imię przetłuma-
c z y ć  m o ż n a  j a k o 
„bożonarodzeniowy ojciec”, nie 
jest ani katolickim świętym, ani 
anglosaskim Santa Clausem. To 
postać zupełnie świecka, zado-
mowiona nad Sekwaną od po-
czątku XX wieku. Francuzi sta-
rają się bowiem zdecydowanie 
oddzielić obyczaje religijne od 
świeckich.  

W Szwecji – skrzat roznosi 
podarki. Święty Mikołaj 
zniknął ze Szwecji już  
w XVI w., w czasach refor-
macji, kiedy to walczono  
z kultem świętych. Zastąpił 
go karłowaty skrzat Jultom-
te, który zjawia się w Wigi-
lię z workiem pełnym pre-
zentów dla grzecznych 
dzieci. 

W Holandii – Mikołaj przypły-
wa statkiem. Uroczyste powi-
tanie gościa z krainy wiecz-
nych śniegów odbywa się  
6 grudnia w porcie Schevin-
gen w pobliżu Hagi. Od tego 
dnia zaczyna się świętowanie 
i obdaro-
wywanie. 

W Hiszpanii – dzieci piszą 
listy do Mikołaja. Prezenty 
dostają 6 grudnia. Puste 
skarpety, które wieszają 
przy łóżku lub przy komin-
ku, Św. Mikołaj napełnia 
prezentami. Podobnie jest 
w Anglii - z tym, że dzieci 
dostają tam upominki  
w Wigilię. 

W Belgii – Mikołaj  zja-
wia  się  5 grudnia i napełnia 
prezentami wystawione 
przez dzieci buty i koszyki. 
Dzieci ustawiają wokół domu 
siano, marchew i ziemniaki, 
czyli poczęstunek dla konia, 
którym przyjeżdża Św. Mi-
kołaj. 

Czechy i Słowacja – Mikulas 
pojawia się 6 grudnia. Spły-
wa po złotej nitce rozcią-
gniętej między niebem i zie-
mią. Towarzyszą mu anioł  
i czart – zły duch. 

W Syrii – Św. Mikołaj 
pojawia się pod postacią 
w ie l b ł ąda  d op i ero  
1 stycznia. W przed-
dzień dzieci ustawiają 
dla niego przed domem 
miseczki  z  wodą  
i owsem. 

Zwyczaje związane ze Św. Mikołajem różnią się w poszczególnych krajach:  
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   Jaka Wigilia – taki cały następny rok  
Niektóre zwyczaje zachowały się w Polsce do dzisiaj 

Gospodarz rozpoczynał dzień wigilijny wyprawą do lasu po zielone gałęzie lub po drzewko. 
Wcześniej wiejskie izby ozdabiano gałązkami świerku, sosny lub jodły, a przystrajano je 
orzechami, jabłkami, kolorowymi wstążkami. Wieszane pod sufitem, nad stołem wigilijnym, 
nad drzwiami czy futrynami okien, miały przynieść ludziom dobrobyt, szczęście, urodzaj  
i zdrowie, chronić przed złem i urokami. 

  Do tradycji wigilijnych należało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej zasiadała 
parzysta liczba osób; nieparzysta wróżyć miała rychłą śmierć jednego z biesiadników. 

  Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter uroczysty  
i poważny. Nikomu – oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać od stołu ani rozmawiać, 
aby w ciągu roku nie było kłótni. 

 Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u chłopów było 
5 do 7  potraw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji.  

  Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w ciągu roku 
nie zazna się głodu. 

  Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice chrześcijańskiej 
wyraża radość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod obrusem układano siano 
lub słomę – jako symbol narodzin Pana Jezusa w stajence. 

Wierzono, że kto w Wigilię kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw 
gotowano z rzepy, z nadzieją, że uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas 
wieczerzy miały zapobiegać bólowi gardła, a orzechy - bólowi zębów. 

 W Wigilię starano się nic nie pożyczać, uważano bowiem, że kto tego dnia coś z domu 
swojego wydaje, ten niczego się nie dorobi. 

  Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą przez cały 
rok. Myjąc się rano, wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych monet.  

  Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i pomyślność  
w przyszłym roku. 

 Należało uważać, aby w poranek wigilijny pierwszy do domu wszedł mężczyzna, a nie 
kobieta. Przyjście mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie, natomiast kobieta przynosiła 
choroby. 
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Nowinki z 16 

Dzisiaj zapraszam Was na 
spacer  po   Szczecinie,  
mieście portowym,  poło-
żonym  nad rzeką Odrą,  
pełnym ciekawych zakąt-
ków.  Naszą przygodę za-
czniemy od Wałów Chro-
brego, które dawniej na-
zywały się Tarasami Ha-
kena ( od nazwiska nie-
mieckiego nadburmistrza 
miasta Hermana Hakena), 
a teraz są piękną wizy-
tówką miasta.  Mieści się 
tu Urząd Wojewódzki, 
Teatr Współczesny, Mu-
zeum Narodowe , oraz 
Wyższa Szkoła Morska. 
Tuż obok znajduje się Za-
mek Książąt Pomorskich, 
dawna siedziba książęca.  
Działają w nim:  teatr, 

muzeum, galerie, kino, re-
stauracje. Można wejść 
również na wieżę zamkową 
i podziwiać Basztę Sied-
miu Płaszczy i Trasę Zam-
k o w ą .                                                                                                       
Podążając dalej dojdzie-
my do Katedry Świętego 
Jakuba z 1187 r. Niestety 
większość kościoła spłonę-
ła podczas II wojny  świa-
towej. Katedrę odbudowa-
no z " przyciętą" w poło-
wie wieżą, którą zrekon-
struowano do stanu pier-
wotnego  i  nadal  jest 
wielką i piękną świątynią. 
W centrum miasta stoi 
Brama Portowa stanowią-
ca pozostałość umocnień 
wokół miasta. Bramę Por-
tową zdobi płaskorzeźba  

przedstawiająca boga Od-
ry Viadrusa,  oraz panora-
mę ówczesnego miasta. 
Pięknym i zielonym miej-
scem w mieście jest Park 
Kasprowicza, a w nim Po-
mnik Czynu Polaków, sym-
bolizujący trzy pokolenia 
odbudowujące Szczecin 
po zniszczeniach wojen-
nych. Jest to doskonałe 
miejsce na spacery, re-
kreację i wydarzenia ar-
tystyczne w Teatrze Let-
nim.  Jest tam również 
największe skupisko pla-
tanów w Polsce.  Każde  
z ponad 200 okazów ma 
blaszkę z numerkiem  
i zasługuje na miano po-
mnika. Po długim spacerze 
proponuję odwiedzić naj-
wyższy budynek w mie-
ście, budynek PAZIM, 
wjechać  na  22 piętro do 
" C a f e  2 2 "  
i przy herbacie z ciast-
kiem podziwiać piękną pa-
noramę Szczecina. 

 

tomkowie tej rośliny zasie-
dliliby całą kulę ziemską. 
 Wiewiórki śpią w dziuplach 

albo w gniazdach dużych 
ptaków, które odleciały do 
ciepłych krajów. Spiżarnię 
najczęściej mają gdzie in-
dziej: w ziemi, pod liśćmi. 

 

  Najgrubszym drzewem  
w Polsce jest topola biała 
rosnąca w Lesznie. W ob-
wodzie ma 13,5 m! 

Storczyk plamisty wy-
twarza około 180 tys. na-
sion. Gdyby każde z nich 
wykiełkowało, to już  
w czwartym pokoleniu po-

Spacerkiem po polskich miastach... 

Plotki o roślinach i zwierzętach 
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Rusz głową !!! 

 HUMOR 
- A my mamy  
w domu wszystko! 
- chwali się 
koleżankom mała 
Ala. 
 - Skąd wiesz? 
 - Bo jak tata 
p r z y w i ó z ł  
z  d e l e g a c j i 
gitarę, to mama 
powiedziała, że 

t y l k o  t eg o 
brakowało ! 
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Savoir-vivre — akademia dobrych manier 

 Zasady dobrego zachowania obo-
wiązują wszystkich ludzi, małych i doro-
słych, na całym świecie. Nikt nie przy-
chodzi na świat ze znajomością dobrych 
manier, trzeba się ich nauczyć. Wiele 
rzeczy w naszym życiu będzie zależało 
od naszej kultury osobistej, na przykład 
to, czy ludzie będą dobrze czuli się w 
naszym towarzystwie, czy będziemy 
spędzać czas w miłej atmosferze (w do-
mu, w szkole czy w pracy), czy będziemy 
dobrymi uczniami, a potem pracownika-
mi.  
 W następnych wydaniach gazetki 
będę przedstawiać zasady dobrego za-
chowywania się w różnych sytuacjach  
i miejscach. Żeby jednak Czytelnicy nie 
czuli się jak na nudnych lekcjach, posta-
ram się robić to w lekkim tonie, tak jak 
pani Agnieszka Frączek w swojej książ-
ce „Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie  

 
„Ech...! Nie lubię słuchać o tym, 

że z kulturą mam kłopoty! 
Gdy ktoś gdera, sarka, truje, 

to na plecach ciarki czuję, 
kiedy nudzi, ględzi, zrzędzi, 
mam ochotę w dal popędzić! 

Ale czasem, przyznam szczerze 
- w szkole, w domu, na spacerze - 

widzę, że mi czegoś brak... 
Nie znam zasad! Cóż... To fakt! 
Może słuchałbym (od biedy...), 
gdyby ktoś mi zechciał kiedyś 

opowiedzieć o bon-tonie, 
ale wreszcie – w lekkim tonie!” 

 
Marta Piotrowska 

  

Zapamiętaj ! 
By wykazać się empatią *, 
na przyjaciół patrz z sym-
patią. 
O ich błędach i przywa-
rach, 
dyskutować się nie staraj. 
Chcesz być wielkim dyplo-
matą ? 
Mów o innych z aprobatą. 
Zanim powiesz o innych 
źle, 
ugryź w język* prędko 
się ! 

 *empatia  -zdolność uczu-
ciowego utożsamiania się  
z inną osobą 

* ugryźć się w język – za-
milknąć w porę, w ostatniej 
chwili powstrzymanie się 
przed powiedzeniem czegoś 

Zbliżają się święta  
Bożego Narodzenia , 
starajmy się swoim 
strojem  pokreślić na-
strój chwili. Nasz ele-
gancki wygląd, zapach 
choinki, obecność bli-
skich sprawią, że święta 
będą wyjątkowe.  
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Wyjątkowy gość   
MATEUSZ SAWRYMOWICZ 

NEWS’Y  

W tym roku nasze gimnazjum 
obchodziło ósmą rocznicę nadania 
gimnazjum imienia Polskich 
Olimpijczyków. Z tej okazji oraz 
z okazji 94 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości  
w naszej szkole dla uczniów klas  
I-III gimnazjum i klas VI SP 
odbył się uroczysty apel. Nie był 
to zwyczajny apel - gościem 
honorowym był mistrz świata  
w pływaniu na 1500m, mistrz 
Europy i olimpijczyk Mateusz 
Sawrymowicz. Opowiadał o swojej 
ciężkiej pracy, by uzyskać tak 
d o b r e  w y n i k i ,  m ó w i ł  
o osiągnięciach i swoich planach 
na przyszłość. Po spotkaniu 
uczniowie robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia z gościem. 
 

Szkoda , że nie było nas na tym 
apelu, ale wiemy jakie to wyróżnie-
nie dla naszej szkoły gościć tak 
cennego sportowca. Może i wśród 
nas jest jakiś wielki sportowiec. 
Kto wie? 

12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowa-
nia uczniów klas pierwszych.  Uczniowie klasy I a i I b złożyli 
uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Pani dyrektor Kamil-
la Szydłowska- Kępińska pasowała pierwszoklasistów na 
uczniów naszej szkoły.  

Nie tak dawno, to my byliśmy na  
miejscu „pierwszaków” 

Lekcja w Nadleśnictwie 
28 listopada nasza klasa brała udział w zajęciach na terenie 
Nadleśnictwa Kliniska Wielkie. Zajęcia odbywały się w sali 
konferencyjnej. Prowadziła je pani , która jest pracownikiem 
Nadleśnictwa. Dowiedzieliśmy się dużo o życiu zwierząt  
i zachowaniu się w lesie, np. że nie wolno np. płoszyć zwie-
rząt ani nie wolno zabijać zwierząt jeśli nie ma się odpo-
wiedniego pozwolenia. Obejrzeliśmy również film, o zwierzę-
tach, które cierpią z braku pożywienia zimą. Dlatego pamię-
tajmy o dokarmianiu zwierząt . Wkładajmy do karmników 
jedzenie np. słoninkę, ziarno. Na tej niezwykłej lekcji mieli-
śmy również do odrobienia kartę pracy. Jeśli ktoś ją dobrze 
wykonał to dowiedział się, że największym ssakiem żyjącym 
w Polsce jest żubr. Lekcja w Nadleśnictwie była bardzo pou-
czająca . Mamy nadzieję, że nie była ostatnią.  

OFENSYWA w Kliniskach  
21 listopada 2012 nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać koncertu 
jednego z członków zespołu OFFENSYWA – Krzysztofa Borkow-
skiego – absolwenta naszej szkoły. Zespół gra energetyczną muzykę 
punk rock i ma na swoim koncie niemało sukcesów m.in.  udział  
w finale Festiwalu Młodych Talentów „Gramy 2008", organizowa-
nym przez PR Szczecin. W sierpniu 2012 zespół wydał swój pierw-
szy album. Życzymy co najmniej złotej płyty i wielu sukcesów. Cie-
szymy się, gdy uczniowie naszej szkoły wracają do nas, a jeszcze 
bardziej, gdy w życiu udało im się zrobić coś wyjątkowego. 
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straci cierpliwości i nie 
pokłóci się z nikim. 
Mijały dni…… i w końcu 
Marek mógł powiedzieć: 
- Wyciągnąłem z płotu 
wszystkie gwoździe. 
Wtedy ojciec zaprowadził 
go przed płot i rzekł: 
- Spójrz ile w płocie jest 
dziur. Płot nigdy już nie 
będzie taki, jak dawniej. 
Kiedy się z kimś kłócisz, 
kiedy kogokolwiek i w ja-
kikolwiek sposób obra-
żasz, zostawiasz w nim 
ranę. Możesz wbić czło-
wiekowi nóż, a potem go 
wyciągnąć, ale rana pozo-
stanie. Nieważne, ile ra-
zy będziesz przepraszał, 
rana pozostanie; rana za-
dana słowem boli tak sa-

Marek nie miał łatwego 
charakteru. Jego ojciec 
dał mu pewnego dnia wo-
rek gwoździ i kazał wbijać 
w okalający ogród płot - 
każdy brak cierpliwości, 
każdą kłótnię miał doku-
mentować jeden gwóźdź  
w płocie. Pierwszego dnia 
wbił ich 37. W następnych 
tygodniach nauczył się pa-
nować nad sobą i liczba 
wbijanych gwoździ malała 
z dnia na dzień: odkrył, że 
łatwiej jest panować nad 
sobą niż wbijać gwoździe. 
Wreszcie nadszedł dzień, 
w którym nie wbił ani jed-
nego. Poszedł więc do ojca 
i powiedział mu to. Wtedy 
ojciec kazał mu wyciągać  
z płotu jeden gwóźdź każ-
dego dnia, w którym nie 

mo, jak rana fizyczna. 
Mów więc ludziom miłe 
rzeczy, uśmiechaj się za-
miast martwić i denerwo-
wać, nie narzekaj, nie 
patrz na wroga wilkiem,  
a jeśli to możliwe posta-
raj się zrobić coś, co wy-
woła choć niewielki 
uśmiech na jego twarzy. 
Wiem, to nie jest łatwe, 
ale nikt nie mówi, że życie 
jest usłane różami i nie 
wymaga od nas żadnego 
wysiłku. 

Autor nieznany 
 

„Wyszukane w szafie”  
Drewniany płot-mądra bajka. 

Podpis do obrazu/grafiki. 

AUTOR: Ludwik Jerzy Kern 
TYTUŁ: Zbudź się Ferdynandzie 
 
Książka składa się z czterech historii, których głównym bohaterem jest pies  Ferdy-
nand. Jest to pies niezwykły, bo żyje jak człowiek – chodzi na dwóch nogach, nosi spod-
nie, ma swoje mieszkanie. Naprawdę bardzo śmieszny pies z tego Ferdynanda, Każda 
historia opowiada o innej przygodzie Ferdynanda. W tej pierwszej pt. TELEPAJĘ-
CZARZ, nasz bohater trafia do sądu w roli oskarżonego, bo nie zapłacił  abonamentu za 
korzystanie z telewizora. Opisana sytuacja wydaje się poważna. Jak się zakończyła ? 
Jeśli chcecie poznać jego dalsze przygody to zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, 
Szymon Świątek. 

Nie oceniam po okładce 
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   „NASZE SMAKI” 
    REWOLUCJE  
     W KUCHNI 

Dzieciaki w kuchni to nieco więcej 
bałaganu, ale i dużo radości dla 
całej rodziny. Prosty przepis na 
ciasteczka to dobry  początek ku-
linarnej edukacji. 

Propozycja Natalii
 

Maślane ciasteczka 
 2 szklanki mąki, 

 
 łyżeczka proszku do piecze-

nia 

 1/2 kostki masła
 

 2 łyżki cukru
 

 3-4 łyżki kwaśnej śmietany
 

 2 żółtka, cukier waniliowy
 

 cukier do posypania
 

Mąkę z proszkiem do pieczenia 

przesiać i posiekać z masłem. Do-

dać pozostałe składniki i szybko 

zagnieść.  Zawinąć w folię i wsta-

wić do lodówki na ok. 30 min. Roz-

wałkować cienko i wycinać rozmai-

te kształty. Zrób w każdym dziur-

kę na tasiemkę do powieszenia. 

Wierzch posyp cukrem. Piecz na 

złoto w temperaturze 190 
˚C 

 

Propozycja Oli 

Pierniczki miodowe 

 75 dag margaryny 

 250 g miodu 

 125 g cukru 
 1 opakowanie przyprawy do 

pierników 
 500 g mąki 
 2  łyżeczki proszku  

do pieczenia 
 1 jajko 
W rondlu stopić margarynę, miód  
i cukier. Do przestudzonej  masy 
dodać pozostałe składniki. Za-
gniecione ciasto pozostawić pod 
przykryciem na 1-2 godz. Z roz-
wałkowanego  na grubość 0,5 cm 
ciasta wycinać pierniczki. Piec  
w rozgrzanym piekarniku do  
200 ˚C  przez 15-20 min. 

Teraz kiedy są długie 
wieczory, zbliżają się święta można zająć się 
robieniem papierowych gwiazd. Zabawa jest 
łatwa. Potrzebna jest kwadratowa kartka pa-
pieru i trochę chęci, a efekt końcowy ?  
Popatrzcie sami ! 

PO LEKCJACH... 
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Pamiętaj ! 21 i 22 stycznia  
Dzień Babci i Dziadka 

Choć nie widzisz  nigdy babci  
w towarzystwie ciepłych kapci, 
dziadek rześki jak za młodu- 
jednak to seniorzy rodu ! 
 
A seniorzy to starszyzna *, 
im ogłada nie pierwszyzna. 
Cenią bardzo konwenanse, 
więc wykazać się masz szansę. 
 
Gdy gawędzisz sobie z dziadkiem, 
nie przerywaj mu przypadkiem. 
I pozornie mimochodem, 
babcię puszczaj zawsze przodem. 
Doskonały podarunek : 
to uwaga i szacunek ! 
 
*starszyzna – ludzie stojący na czele 
grupy osób (tu –rodziny) 

        Find  five English words.  
  

A G T P F Y S 
 M O R N I N G 
J O F I N F U 
O D W G E E V 
V B S H M L C 
E Y Q T L S X 
H E L L O G M 

B. Czarnynoga, „Nasze 
smaki...” A. Głowacka,  
N. Głowacka, „Spacerkiem 
po polskich miastach”  
Sz. Kalbarczyk, W. Paster-
nak, „Po lekcjach” A. Mali-
nowska,  K.  Lewicki, 
„Ubieranki” E. Makowska, 
M. Nowicka,  „Humor”  
K. Krawczyński, O. Pijanow-
ski, „Rusz głową” A. Stań-
czyk, O. Pyc, „Klub  wiel-
b i c i e l i  jęz.  ang.”  
W. Serwa, J. Kępiński 

red. naczelna A. Jaskuła 

  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. Piotrow-
ska, „Ciekawostki” B. Borowski, Sz. 
Grzegorz,  „Newsy” M. Sikorski,  

KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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Już  starożytne piękności 
wiedziały, jak wspaniale miód 
działa na skórę. Żona Nero-
na, Popea, smarowała nim 
twarz, a Kleopatra dodawała 

miód do kąpieli. 
Peeling z miodem 

 1/2 szklanki płatków 
owsianych 

 1/2 szklanki  suszonej żu-
rawiny 

 skóra otarta z 1 cytryny 
 1 łyżka miodu 
 2-3 łyżki oliwy z oliwek 
 
Zmiksuj  p łatki  owsiane  
i żurawinę, dodaj pozostałe 
składniki. Nakładaj mokrymi 
dłońmi na całe ciało. 
:) 
 

Rodzinna zabawa 
Przygotuj trochę soku  
z buraków,  rozpylacz do 
wody, parę węgielków, 
marchewkę, stary garnek 
i szalik. Razem z dziećmi 
utoczcie trzy kule. Nos  
z marchwi, oczy z węgiel-
ków, do tego szczery 
uśmiech. Na głowę gar-
nek, na szyję szal. Jakiś  
blady ? To nie problem. 
Do rozpylacza wlej wodę, 
dodaj kilka kropli soku. 
Spryskajcie policzki bał-
wankowi, od razu nabie-
rze rumieńców ! 
 
zaczerpnięte „MOJE SMAKI ŻYCIA” 

Dzieci  śmieją się 400 razy dziennie, a dorośli tylko  
15 razy. Może warto obudzić w sobie dziecko? Śmiech 
sprawia, że łatwiej się rozwiązuje codzienne problemy, bo 
świat sprzyja pogodnym. Pobudza też do pracy nasz  układ 
immunologiczny. Uśmiechnięci są po prostu zdrowsi ! 

 

Okiem 
jaskółki 

5 minut dla mamy  
i taty 

Uśmiech dla taty

 

Relaks dla mamy 

Bałwanek 
 z rumieńcem
 

Z koszulki mojego syna…. 
z przodu 

„DAD THINKS HE 
KNOWS BEST... 
z tyłu 

...BUT MUM IS  
ALWAYS RIGHT !” 


