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Trafiony prezent... S. 2 

Jak oryginalnie zapakować prezenty? S. 3 

Relacje dziennikarek z Pulitzera S. 4-6 

Fotorelacja z Grzybobrania i Maratonu S. 8-9 

Tę książkę warto przeczytać... S. 21 

Wierszem łatwiej i weselej S. 22 

Czy wiesz, że... S. 23 

Rusz głową S. 25 

Bez pieczenia-Bałwanki do zjedzenia S. 26 

   WAŻNE SPRAWY: 

•Jak być nastoletnim 

gentelmanem? 

•XV edycja szkolnego 

Pulitzera w Archiwum 

Państwowym w Szcze-

cinie 

•Dlaczego warto od-

wiedzić Częstochowę? 

•Refleksyjnie, filozo-

ficznie i zwyczajnie o  

•Sonda: Jak będziesz 

spędzał święta za kil-

kanaście lat? 

•Renifery ze śnieżnej 

krainy 

•Wywiad z medalistą 

Piotrem Liskiem 

Nr 10/2015 

    Niech w te święta w Waszym domowym zaciszu, 

     zapanuje miłość, poczucie radości oraz zgoda! 

        Niech rodzinne ciepło doda Wam odwagi  

        w nadchodzącym Nowym Roku 2016! 

             - redakcja "Nowinek z 16" 
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 Na przekór sklepowemu szaleństwu 

zrób w tym roku  rodzinie i przyjaciołom 

prezenty wykonane własnoręcznie. Według 

nas świąteczne podarunki powinny pocho-

dzić z serducha, przekazywać głębokie 

emocje, jakie kierujemy do bliskich nam 

osób. 

 Prezent dla koleżanki powinien być 

odpowiednio przemyślany. Wiele dziewczyn 

zwraca uwagę na sam pomysł i jego orygi-

nalność. Nie bez znaczenia jest również sa-

mo opakowanie. Im więcej czasu poświęcimy 

na opakowanie prezentu tym lepiej. Dobrze 

opakowany prezent spodoba się nawet naj-

bardziej wymagającej dziewczynie. 

 Prezent dla chłopaka nie musi być 

wyszukany. Dla wielu chłopaków prezenty 

mają być po prostu przydatne. Takie, które 

w danej chwili są im potrzebne i sprawia im 

radość. Oczywiście ta zasada nie sprawdza 

się w każdym przypadku, jednak praktycz-

ne spojrzenie na prezenty dla chłopaka mo-

że okazać się strzałem w dziesiątkę.  

Pamiętnik na osobiste 

zapiski. Skrawki papieru, 

sznurek i mamy gotowy 

prezent dla każdego! 

 Ogródek w filiżance, to 

z pewnością oryginalny 

prezent, jaki można spra-

wić komuś na Gwiazdkę!  

Sięgając po herba-

tę ,  obdarowa-

na malowanym kub-

kiem osoba, zawsze 

będzie uśmiechała 

się i wspominała 

tego, kto jej spra-

wił ten prezent.  

Nie ma nic bardziej 

aromatycznego, niż 

otrzymanie w pre-

zencie pachnących 

mydełek własnej ro-

boty.  

Namalowany własno-

ręcznie obraz może 

ucieszyć amatorów 

Twego talentu, jak  

i ogólnie  sztuki.  

Przy noszeniu kluczy 

w dużych torbach, 

taki brelok z mię-

c iutk im futer -

kiem pomoże w ich 

szybkim odnalezie-

niu.  

Szydełkowe etui na 

telefon jest bardzo 

praktyczne, wygod-

ne i oczywiście 

przyciąga wzrok! 

Jeśli macie kartono-

we pudła wykorzy-

stajcie je  do wy-

kreowania takich 

domków dla młod-

szego rodzeństwa. 

http://www.confettiandcleats.com/tea-cup-succulent-arrangement/
http://www.senmai.pl/2013/03/diy-personalized-mug-set/
http://www.senmai.pl/2013/03/diy-personalized-mug-set/
http://www.senmai.pl/2014/11/diy-musujace-serca-mydelka-do-kapieli-post-goscinny/
http://www.senmai.pl/2014/11/diy-musujace-serca-mydelka-do-kapieli-post-goscinny/
http://www.senmai.pl/2014/11/diy-musujace-serca-mydelka-do-kapieli-post-goscinny/
http://www.senmai.pl/2014/10/jak-namalowac-obraz-kolaz-technika-mixed-media-czesc-3/
http://www.senmai.pl/2014/10/jak-namalowac-obraz-kolaz-technika-mixed-media-czesc-3/
http://www.senmai.pl/2013/01/diy-fox-tail-keychain/
http://www.senmai.pl/2013/01/diy-fox-tail-keychain/
http://www.senmai.pl/2013/01/diy-fox-tail-keychain/
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 Jeżeli twój prezent jest nieregu-

larnych kształtów znajdź jakieś pu-

dełko, które będzie na niego pasować. 

Prezent będzie wtedy łatwiej zapako-

wać. 

 Zawsze sprawdzaj wymiary papie-

ru ozdobnego na jego etykiecie, by 

wystarczyło go do owinięcia całego 

pudełka. 

 Wybieraj papier, który jest zawi-

nięty na tekturowej rurce, a nie taki 

w składanych arkuszach. Ten drugi 

ma zawsze jakieś zagniecenia, które 

niechlujnie wyglądają. 

 Do pakowania prezentów najlepiej 

nadaje się przezroczysta i matowa 

taśma klejąca, będzie ona mniej wi-

doczna niż inne taśmy. 
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 W piątek 13 listopada została roz-

strzygnięta  XV edycja konkursu „Szkolny 

Pulitzer”. W tym roku miejscem galowego 

spotkania było Archiwum Państwowe  

w Szczecinie, w którym mieliśmy okazję być 

po raz pierwszy. Jury konkursu „Szkolny Pu-

litzer” zaprosiło do udziału w finałowym spo-

tkaniu opiekunów i przedstawicieli 17 najlep-

szych gazetek szkół podstawowych, gimna-

zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

 Nasza redakcja została po raz trzeci 

nominowana do nagrody głównej. Choć w tym 

roku nie udało nam się zdobyć Pulitzera to i 

tak jesteśmy zaszczyceni nominacją, to dla 

nas bardzo duże osiągnięcie. Naszą redak-

cję reprezentowały dziennikarki: Natalia 

Głowacka, Ewelina Makowska oraz Martyna 

Nowicka. Wszyscy uczestnicy spotkania 

otrzymali prezenty. Najbardziej cieszyliśmy 

się z odblasków i pendrivów z logo Kuriera 

Szczecińskiego. 

 W czasie piątkowego spotkania zwie-

dzaliśmy archiwum. Mieliśmy okazję  podzi-

wiać stare obrazy i meble. Mogliśmy też 

obejrzeć najstarsze dokumenty, pieczęcie  

i księgi pomorskie, jak też najstarsze gaze-

ty polskie, ukazujące się  w Szczecinie i wo-

jewództwie.  

 Poznaliśmy również redakcje nowych 

gazetek, szczególnie polubiliśmy się z dzien-

nikarzami z Expressu Szesnastki ze Szcze-

cina. W tym roku Pulitzera w kategorii szkół 

podstawowych otrzymała redakcja "Wesołej 

Siódemki”.  

Serdecznie im gratulujemy! 
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Powrót do Klinisk… z bezpiecznym oświetle-

niem na drodze! 

Spacer po Szczecinie… było też zabawnie! 
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 Nasza gazetka ,,Nowinki z 16” zosta-

ła zaproszona do Archiwum Państwowego  

w Szczecinie przez redakcję Kuriera 

Szczecińskiego. Był to dla nas ogromny za-

szczyt! Jury Kuriera Szczecińskiego po-

nownie nominowało naszą gazetkę do nagro-

dy głównej.  

 Jak zwykle uraczeni zostaliśmy 

przepysznymi bułeczkami, słodyczami oraz 

górą soczystych jabłuszek!  

 Niestety nie zdobyliśmy Pulitzera, 

ale był to dla nas niezwykle  efektywny 

czas. Wszyscy uczestnicy dostali super 

prezenty. Pierwszy raz zwiedzałam Archi-

wum Państwowe. Najbardziej zainteresowa-

ły mnie najstarsze dokumenty, księgi i pie-

częcie.  

 Zaproszono nas również do restaura-

cji, gdzie zjadłyśmy przepyszny  obiad oraz 

mieliśmy czas na swobodną pogawędkę  

o swoich wrażeniach. 

         Natalia Głowacka,  kl. V b Dziennikarki zdrowo się odżywiają! Z chęcią 

sięgają po dorodne jabłuszka! 

Tak wygląda budynek Archiwum Państwowego 

w Szczecinie 

Biblioteka w Archiwum Państwowym z pięknymi 

meblami 
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(...) Spotkanie z redakcjami gazetek zostało  

w tym roku zorganizowane w Archiwum Państwowym w 

Szczecinie, które miałyśmy okazję zwiedzić. Oprowa-

dzały nas po nim trzy jego pracownice: panie Iga Bań-

kowska, Joanna Glatz i Alicja Kościelna.  

 Mogliśmy wejść do magazynów i pracowni, gdzie 

poznaliśmy najstarsze dokumenty, księgi i gazety po-

morskie. Dowiedziałyśmy się także, jak się ratuje i za-

bezpiecza dokumenty, konserwuje papier i skórę, digi-

talizuje zbiory, poznałyśmy zasady ich katalogowania  

i opracowywania, przechowywania w magazynach i udo-

stępniania.  

 Cieszymy się, że mogłyśmy zobaczyć wszystko to,  

na co dzień jest dostępne tylko dla uprawnionych pra-

cowników. Po zwiedzaniu Archiwum i ogłoszeniu wyników 

zostaliśmy wszyscy zaproszeni na poczęstunek, którym 

był obiad w Bowarze Szczecińskim. W drodze do Bro-

waru towarzyszył nam przewodnik, pan Michał Rembas. 

Dziennikarz, autor m.in. Książek „Zachodniopomorskie 

tajemnice”, „Szczecin i okolice - przewodnik rowerowy”, 

„Nekropolie”, „Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwy-

kły” (współautor) oraz najnowszej: „Cuda na fasadach”. 

Opowiedział nam wiele interesujących historii i cieka-

wostek dotyczących miejsc i budynków, które mijali-

śmy.  

 Choć nie otrzymaliśmy nagrody, to i tak czujemy 

sie wyróżnieni już przez samą nominację. Teraz wraca-

my do pisania nowych ciekawych artykułów do kolejnych 

numerów gazetki, licząc po cichu na nominację i być mo-

że zwycięstwo za rok. 

           Ewelina Makowska,   kl. V b 
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Pan Michał Rembas  w szybkim 

tempie oprowadził nas po Szczeci-

nie. Szkoda, że nie udało nam się 

zadać mu pytań. 

Wszyscy dziennikarze z wielkimi 

emocjami oglądali stare księgi.  To 

były niezapomniane chwile... 
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Częstochowa —istnieje kilka wersji pocho-

dzenia nazwy miasta. Etymologia ludowa wy-

wodzi ją od brzmienia nazwy złożonej z 

dwóch słów „często” oraz „chować się”. Czę-

stochowa to miejsce pielgrzymek. Co roku od-

wiedza ją pięć milionów pielgrzymów! 

 

Powody, żeby odwiedzić Częstochowę: 

 

1. Jasna Góra. Klasztor widać z odległości 

kilku kilometrów. Na szczyt 106-metrowej 

wieży, najwyższej spośród wszystkich kościo-

łów w Polsce, biegnie 516 schodów.  

Klasztor kryje wiele dzieł sztuki. W skarbcu 

znajdują się cenne szaty i naczynia liturgicz-

ne, medale, biżuteria, zegarki, monety, obra-

zy i rzeźby.   

2. Czarna Madonna. Najbardziej znany 

polski obraz. Czarna Madonna ma podobno 

wielką moc i potrafi  czynić cuda. Przypusz-

czalnie właśnie wtedy narodziła się tradycja 

pielgrzymek, które od kilkuset lat zawsze  

w sierpniu zdążają ku Częstochowie  

z całej Polski. Bandyci, którzy napadli  na 

klasztor w 1430 roku zdewastowali obraz, od 

tamtej chwili  ma on charakterystyczne roz-

cięcia.  

3. Nietypowe muzea. Jest tu Muzeum Ko-

lei, prezentujące bogatą  kolekcję tabliczek  

z lokomotyw i wagonów, sprzęt torowy, histo-

ryczne dokumenty, lampy kolejowe, a nawet 

stare szyny. Jest też Muzeum Zapałek. Moż-

na w nim obejrzeć pudełka i miniaturowe 

rzeźby z drewnianych patyczków. Ciekawa 

jest Galeria Sztuki Odlewniczej, która gro-

madzi historyczne i współczesne odlewy  – 

dzwony, medale i posągi. 

 

Klasztor na Jasnej Górze został założony 

w 1382 roku, przez księcia Władysława Opol-

czyka, który sprowadził z Węgier zakon pauli-

nów. Osadził ich w pobliżu Częstochowy, 

na wzgórzu o wysokości prawie 300 m n. p. 

„Czarna Madonna”, ponieważ gromadziła się 

na nim sadza od palonych świec, która zmie-

niła  kolor obrazu. 

Obok Jasnej Góry, zapałki były zawsze  

wizytówką tego miasta.   
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 W sobotę 26.09.2015 r. na tere-

nie Nadleśnictwa Kliniska odbyła się ko-

lejna impreza plenerowa - Wielkie Grzy-

bobranie i Maraton Puszczy Goleniow-

skiej. Honorowy patronat nad imprezą 

objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-

sów Państwowych – Witold Koss oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

natomiast patronat medialny – Las Pol-

ski.  

 Rejestracja uczestników marato-

nu rozpoczęła się już o godz. 7.00, na-

tomiast start – o godz. 9.00. Organiza-

torem maratonu jest ProGDar Mara-

thon Team i Państwo Gapińscy, nato-

miast Wielkie Grzybobranie prowadził 

miejscowy Ośrodek Edukacji Przyrodni-

czo – Leśnej.  

Każdy znalazł jakiś sposób na zabawę. Dzieciaki 

zabawiała Wiewiórka-śmieszka. Udało nam się ją 

namówić na wspólne zdjęcie! 

Wolontariusze są zawsze chętni do pomocy.  

Na zdjęciu silna kadra ze ZSP Kliniska Wielkie. 

Zwierzaki-Cudaki z surowców wtórnych-prace 

uczniów z klas I-III ZSP Kliniska Wielkie. 

Pełne napięcia i koncentracji chwile na starcie 

i… gotowi do startu, start! 
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Rodzinne grzybobranie. Na zdjęciu od lewej 

kuzynostwo : Maja, Amelia, Wiktor i p. Ala 

Amatorów przepysznych ciasteczek-grzybków 

z Asprodu było wielu! Z rąk sympatycznej pani 

z Nadleśnictwa smakowały jeszcze lepiej! 

Szczęśliwa p. vice dyrektor  

Joanna Drosińska. 
Zuzia z koszem pełnych  

grzybów..również szczęśliwa! 

Każdy z biegaczy jest podekscytowany kiedy 

startuje, ale i kiedy kończy bieg... 

Nasz wspaniałe sportsmenki.  

Jesteśmy z Was dumni! 

Rozmowy pełne emocji po 

ukończonym biegu. 
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12.09.2015 roku na terenie naszej szkoły odby-

ła się, czyli rozgrywki sportowe dla najmłod-

szych. W turnieju wzięły udział trzy zespoły: SP 

nr 16 ze Szczecina, UKS Goleniów i ZSP  Klini-

ska). Były różne atrakcje, m.in.: nauka udziela-

nia pierwszej pomocy, pokazy straży pożarnej, 

prezentację sprzętu bojowego przez XII Dywi-

zję Zmechanizowaną, pokazy saperów. W trak-

cie imprezy wszyscy uczestnicy mogli spróbo-

wać zupy gulaszowej oraz mogli zjeść kiełba-

skę  grilla. Na zakończenie rozgrywek sporto-

wych rozdano pamiątkowe puchary i dyplomy - 

wszystkie zespoły uznano za najlepsze  

i wszystkie nagrodzono.    

19 września 2015 r. odbyła się kolejna edycja bie-

gów na orientację w Parku Kasprowicza.  

W 42  Parkowej Imprezie na Orientację "LATO" 

po raz kolejny zwyciężyli uczniowie z naszej 

szkoły – w kategorii TP (dla szkół podstawowych): 

I miejsce – Mikołaj Bałamącek i Maksymilian 

Szkoda z klasy 6a, 

II miejsce – Emil Połomski  z klasy 6a, 

III miejsce – Wiktoria Czerniawska i Paulina Do-

browolska z klasy 6b.  

W dniach 21 – 22 września klasy czwar-

ty wraz z nowymi wychowawcami oraz 

nauczycielami wychowania fizycznego 

były na wycieczce w Międzyzdrojach.  

Pierwszego dnia graliśmy w Kubby, ry-

sowaliśmy autoportrety oraz bawiliśmy  

się na plaży. Drugiego dnia zwiedziliśmy 

Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Par-

ku Narodowego oraz Zagrodę Pokazową 

Żubrów.   
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 W dniu 25 września po raz kolejny obchodziliśmy 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Po raz pierw-

szy w naszej szkole to uczniowie sprawdzali czy 

pracownicy szkoły tabliczkę mnożenia znali.  

 

Najodważniejsi i nieomylni w tym temacie przy-

stąpili do konkursu "Tabliczka Mnożenia na Czas", 

który polegał na rozwiązaniu 60 przykładów bez-

błędnie i oraz w jak najkrótszym czasie. Najszyb-

sza okazała się Basia Zasuwa z klasy  5a. Drugie 

miejsce zajął Maksymilian Podgórski (również  

z 5a), a trzecie Ola Niewczas (z klasy 4b). Tuż za 

podium, za to z wyróżnieniem uplasowali się: Maja 

Napieraj (z klasy 4b) oraz Szymon Świątek (z 

klasy 5b).  

Uczniowie klas pierwszych, skorzystali z zapro-

szenia Powiatowej Komendy Policji w Goleniowie  

i 29.09.2015r uczestniczyli w festynie, który 

odbył się na boisku przy SP nr 2.   

W ramach działań prewencyjnych funkcjonariu-

sze policji przygotowali pogadankę oraz  pokaz 

tresury psa policyjnego. Dzieci uczestniczyły 

również w pokazie sprzętów:  policyjnego 

oraz  służb mundurowych. Wszyscy ucznio-

wie  zaprezentowali  również krótkie występy 

artystyczne. 

Dnia 16 października odbyło się podsumowa-

nie, trwających prawie dwa miesiące, rozgry-

wek uczniów naszej szkoły podstawowej  

w grze Warcaby. Do konkursu przystąpiło 31 

uczniów, którzy rozegrali w sumie 62 partie.  

Pierwsze trzy miejsca zostały wyłonione do-

piero po dogrywce.  

Szkolnym Mistrzem Gry w Warca-

by został Filip Tyszkiewicz z 3 a.  Miejsca na 

podium przypadły także Jakubowi Gałeckie-

mu (z klasy 5a) oraz Kornelii Mićko (z klasy 

4a).  
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16 października, przeżywając kolejną rocz-

nicę wyboru Karola Wojtyły  na Stolicę Pio-

trową uroczyście uczciliśmy tego wielkiego 

Polaka. Uczniowie szkoły podstawowej i gim-

nazjum przygotowali montaż słowno – mu-

zyczny przypominający życie i nauczanie 

Jana Pawła II.  

Uroczystość uświetnił występ chóru szkol-

nego pod kierunkiem p. Urszuli Traczyk. 

Dzieci młodzież z zainteresowaniem obej-

rzały przygotowany program i nagrodziły go 

gromkimi brawami.  

17 października wzięliśmy udział w Rajdzie 

Kniejołaza. Rajd był zdecydowanie trudniejszy 

niż te, w których do tej pory startowaliśmy. 

Trasa w trakcie Imprezy na Orientację miała 

długość 10 kilometrów.  Sporym utrudnieniem 

były warunki na trasie; kilkudniowy deszcz 

spowodował wielkie kałuże oraz dużo błota na 

szlakach. Nie wszystkim udało się pokonać ta-

kie pułapki na trasie.  Dużo lepiej niż szukanie 

punktów kontrolnych szło nam obserwowanie 

przyrody, widzieliśmy stado biegnących saren, 

dziki i inne mniejsze zwierzęta.   

Na metę trafiliśmy w wyznaczonym limicie 

czasu (3 godzin).  

SK WOLONTARIUSZA  zorganizowało ak-

cję zbiórki pluszaków, zabawek, gier, puzzli 

dla dzieci ze świetlic środowiskowych, domu 

dziecka i samotnej matki. Zebraliśmy  

7 ogromnych worków pluszaków oraz 3 wor-

ki gier, puzzli i książeczek. 

Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!! 

Jesteście WIELCY! 

 

Wszystkie dary zostaną przekazane dzie-

ciom na Mikołajki. 
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Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w akcji „Znicz”. Do działań przyłączyły 

się wszystkie klasy wraz z SU, SK LOP i Ko-

łem Wolontariatu. Zebrane znicze zostały 

zapalone tradycyjnie w trzech miejscowo-

ściach: w Kliniskach Wielkich – w miejscach 

pamięci przy kościele w Lubczynie, gdzie 

znajduje się Lapidarium oraz w Rurzycy – na 

cmentarzu poniemieckim, na którym w Dniu 

Wszystkich Świętych odbywa się uroczysta 

procesja i modlitwa nad grobami. 

18 listopada uczniowie klasy Ic i IIIb, zaprosili 

swoje koleżanki i kolegów z najmłodszych klas, 

na inscenizację, która przybliżyła dzieciom naj-

ważniejsze wydarzenia w dziejach Polski. Klasa 

IIIb  przeniosła naszą publiczność do przeszło-

ści, ukazując jak nasza Polska traciła  powoli 

swoje ziemie, aż w pewnej chwili zniknęła z ma-

py świata… Ale dzięki dzielnym Polakom, odzy-

skała swoją koronę. Uczniowie klasy Ic, ukazali 

jak ważne te wydarzenia są dla nas – dzisiaj  

i pomknęli z biało-czerwonymi kwiatami w po-

dróż po Polsce chcąc wyrazić swoją wdzięcz-

ność i miłość do ojczyzny. W całej szkole roz-

brzmiewały dźwięki pieśni patriotycznych…  

7.11.2015 roku 30 uczniów z naszej szkoły uczest-

niczyło w kolejnej edycji Pucharu Szczecina w im-

prezach na orientację.  Po raz kolejny zwyciężyli 

uczniowie naszej szkoły. Pierwsze miejsce w kate-

gorii TP zajęli ponownie Maksymilian Szkoda i Mi-

kołaj Bałamącek. Natomiast drugie przypadło pa-

rze w składzie: Paweł Beker i Krzysztof Rybak. 

Dodatkowo ważnym momentem było spotkanie Pre-

zydenta Szczecina - Pana Piotra Krzystka, z któ-

rym mogliśmy chwilę porozmawiać. Pan Prezydent 

pogratulował nam Pucharu Szczecina 2014 w Im-

prezach na Orientację, powiedział, że trzyma za 

nas kciuki w kolejnych rozgrywkach i zrobił z nami 

pamiątkowe zdjęcie!  
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Od 23 listopada do 4 grudnia br. w naszej 

szkole trwała XVI edycja GÓRY GROSZA.  

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc 

dzieciom wychowującym się poza własna ro-

dziną, w tym na tworzenie takich programów, 

które pozwolą dzieciom wrócić do domów, 

bądź tworzenia takich miejsc, które będą   

w miarę możliwości zbliżone do domu rodzin-

nego.  

Każda klasa ze Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum zbierała datki samodzielnie. Na końcu 

akcji członkowie Samorządu Uczniowskiego 

policzyli zebrane pieniądze, które zostaną 

wysłane do organizatora – Towarzystwa 

Nasz Dom. Za okazaną pomoc serdecznie 

dziękujemy! 

Przez cały listopad uczniowie klas 3–6 szkoły pod-

stawowej zbierali się trzy razy w tygodniu by 

układać tangramy.  

Tangram  to chińska układanka, znana od 3000 lat. 

Składa się z siedmiu elementów w postaci figur 

geometrycznych, powstałych przez rozcięcie  kwa-

dratu.  Celem zabawy  jest odtworzenie położenia 

wszystkich siedmiu elementów tangramu w przed-

stawionym obrazku na podstawie jedynie kształtu 

jego konturów. 

W zabawie wzięło udział w sumie 37 uczniów. 

Najlepszy okazał się Mateusz Tyszkiewicz (z klasy 

5a), który ułożył w sumie 46 wzorów! Drugie miej-

sce zajął Filip Tyszkiewicz (z klasy 3a), który uło-

żył 37 figur. Na podium znalazła się jeszcze Kinga 

Karaczun (5a), która odtworzyła 30 wzorów. Rów-

nie imponujący wynik osiągnęła Kornelia Mićko— 

z klasy 4a, która skopiowała w sumie 28 figur. 

Zakończyliśmy kolejną akcję PACZKA DLA 

ZWIERZACZKA. 

W tym roku pobiliśmy zeszłoroczny rekord! 

Zebraliśmy prawie 200 kg karmy suchej  

i puszek oraz ciepłe koce. 

Dziękujemy wszystkim, którym los bezdom-

nych zwierząt nie jest obojętny! 

Serdeczne podziękowania również dla p. Bar-

bary Obolik za transport karmy do TOZ-u  

w Goleniowie. 
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„Przyjaciel” 

 

Przyjaźń- luksus przelotny. 

Raz jesteś z kimś, a raz jesteś samotny. 

  Lecz któż zniweluje smutku godziny? 

Może to tylko przyjaciel prawdziwy. 

On zawsze ma czas i zawsze pocieszy. 

On ciebie zawsze z choroby wyleczy. 

Gdy potrzebujesz ciepłego „przytulasa”, 

On w rękawie ma tego „asa”. 

Podsumowanie? To prosta rzecz. 

Przyjaciela po prostu warto mieć. 

 

Wiktoria Czerniawska 

„W biedzie i innych nieszczęściach życia 
prawdziwi przyjaciele są pewnym schro-
nieniem. Młodych powstrzymują przed 
niewłaściwym postępowaniem, starszych 
pocieszają i wspierają w słabości, a tych 
w kwiecie wieku zachęcają do szlachet-

nych czynów”.  

                        Arystoteles 

Arystoteles – filozof, jeden  

z trzech - obok Sokratesa i Pla-

tona - najsławniejszych filozofów 

starożytnej Grecji. 

Data i miejsce urodzenia: 384 

p.n.e., Stagira, Aristotelis, Grecja 

Data i miejsce śmierci: 322 

p.n.e., Chalkida, Grecja  

Ona zawsze ma czas i zawsze pocieszy... 

Przyjaciela po prostu warto mieć... 
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 W listopadzie gościem naszej szkoły był znany lekkoatleta-Piotr Lisek. Tyczkarz  

w 2015r zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Pekinie. Na swoim koncie ma 

również brązowy medal w Halowych Mistrzostwach Europy w Pradze 2015r. 

 W trakcie wizyty w szkole redakcja Nowinek zadała olimpijczykowi wiele pytań. 

Chcieliśmy wiedzieć jak najwięcej, by przybliżyć Wam choć trochę tę postać. 

Redaktorzy: Kiedy zaczęła się Pana przy-

goda z lekkoatletyką ? 

Piotr Lisek: Od najmłodszych lat treno-

wałem. Na początku skakałem wzwyż, po-

tem biegałem na długie dystanse. W koń-

cu za namową trenera zacząłem skakać  

o tyczce. W waszym wieku zacząłem do-

syć ostrzej trenować. Skakałem wtedy  

5 metrów. 

Redaktorzy: Jak wyglądają Pana przygo-

towania do zawodów ? 

Piotr Lisek: Jestem na takim etapie , 

w którym trening to moja praca. Prak-

tycznie poświęcam temu cały dzień. 

Redaktorzy: Czy miał Pan jakąś poważną 

kontuzję ? 

Piotr Lisek: Odpukać. Na szczęście nie 

miałem. 

Redaktorzy: Jakie są plusy i minusy by-

cia sportowcem? 

Piotr Lisek: Plusy są takie, że robię to co 

lubię, a minusy takie, że jest dużo wyrze-

czeń typu: jakaś dieta, czy brak czasu dla 

znajomych. 

Redaktorzy: Czy ma Pan jakieś motto, 

które dodaje Panu otuchy w trudnych 

chwilach? 

Piotr Lisek rozdaje autografy! 

Pan Piotr opowiada o swojej karierze tyczkarza 

Piotr Lisek w otoczeniu szczęśliwych nauczycieli 
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Piotr Lisek: Ogólnie staram się. To do 

czego się zabieram robię na 110% i myślę, 

że to jest sedno jakiegoś sukcesu, zwycię-

stwa. 

Redaktorzy: Co myśli Pan o tym, że tak 

dużo osób nie ćwiczy na wf-ie? 

Piotr Lisek: Uważam, że powinni ćwiczyć 

na wf-ie i powinni być zachęcani do aktyw-

ności fizycznej. Wiem, że nasze społe-

czeństwo  trochę się zasiedziało przed 

komputerem. Mamy tylko nierealnych 

przyjaciół gdzieś zza monitora. To jest 

bardzo niefajne. 

Redaktorzy: Jaka była Pana najśmiesz-

niejsza przygoda z lat szkolnych? 

Piotr Lisek: Nie ukrywam, że sprawiałem 

nie lada kłopotów swoim wychowawcom, ale 

staram się być zawsze miły. Dużo było ta-

kich różnych spraw. Teraz mi nic nie przy-

chodzi do głowy. 

Redaktorzy: Które mistrzostwa najbar-

dziej utkwiły Panu w pamięci? 

Piotr Lisek: Myślę, że Mistrzostwa Świa-

ta. To jest mój największy sukces dotych-

czas. To jest przeżycie - tyle osób zwró-

conych tylko na ciebie…. 

Redaktorzy: Czym się Pan najchętniej 

zajmuje poza sportem? 

Piotr Lisek: Najchętniej odpoczywam 

(śmiech). Bardzo lubię sporty wodne. 

Uprawiam windsurfing. Sport praktycznie 

zajmuje moje całe życie. 
 

Redaktorzy: Jakie jest Pana ulubione da-

nie? 

Piotr Lisek: Jeżdżę dużo po świecie i nie 

lubię udziwnień. Lubię polską kuchnię. 

Redaktorzy: Czy miał Pan kiedyś śmieszną 

albo dziwną przygodę z fanami? 

Piotr Lisek: Różne są śmieszne sytuacje. 

Dostałem buta do podpisania, tutaj-z wa-

szej szkoły. 

Redaktorzy: Co poradziłby Pan osobom, 

które stawiają pierwsze kroki w tym spo-

rcie? 

Piotr Lisek: Myślę, że nie podłamywać się 

na początku, bo pierwsze skoki są bardzo 

różne i trzeba być wytrwałym. Myślę, że 

ciężka praca popłaca. 

Redaktorzy: Dziękujemy za wywiad i  ży-

czymy  wytrwałości oraz kolejnych sukce-

sów. 
 

Nasz gość stanął do zdjęcia z dziennikarkami: 

Zuzią, Wiktorią i Weroniką 
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 Bycie chłopakiem z klasą ma w sobie 

jakąś moc.  Co zrobić, jeśli jest się jesz-

cze nastolatkiem, a chciałoby się aspiro-

wać do bycia gentlemanem?  

 

 

 Dla osób, które jeszcze się nad tym 

poważniej nie zastanawiały, gentlemanem 

może być starszy pan w szarym garnitu-

rze, może z wąsem albo trzydziestoletni 

przystojniak, w rewelacyjnym ubraniu 

od najlepszego krawca, jeżdżący sporto-

wymi samochodami. Prawda jest jednak 

zgoła inna. 

Nie ma chyba trafniejszego określenia niż 

to, że:  

 

 

 Czy w tym naszym wielkim świecie 

ktoś jeszcze pamięta o puszczaniu kobiet  

w drzwiach? Mówieniu „dzień dobry”?  

Gentelmanie! 

Szanuj starszych!  

 Musisz szanować ludzi, którzy swo-

je już osiągnęli. Słuchaj ich, obserwuj  

i ucz się. Pamiętaj, że tutaj nie ma znacze-

nia czy kogoś lubisz czy nie. Człowiek  

z klasą nie zniża się do okazywania braku 

szacunku, ale potrafi czerpać korzyści  

z każdej relacji. 

Nastaw się na wytężoną pracę! 

 Z góry nastaw się na to, że sukces odnie-

siesz tylko przy ciężkiej pracy, a uczciwa 

praca naprawdę daje wielką satysfakcję. 

Czasami garnitur 

i fajne dodatki 

nie czynią z chło-

paka gentelma-

na…. 

Gentelman ma na 

pewno jakieś hobby! 

Chłopak z klasą ma 

poczucie humoru! 

Potrafi śmiać się 

nawet sam z siebie! 

Fajny chłopak ma 

osobowość, buduje 

relacje w cztery 

oczy oraz czyta 

książki! 
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Dotrzymuj słowa! 

 Jeśli potrafisz coś obiecać i wypełnić 

tę obietnicę przynajmniej w 100%, szybko 

będziesz zdobywał uznanie i zaufanie innych 

ludzi.  

Ucz się języków, geografii i historii świa-

ta! 

 Gentleman powinien mieć szerokie ho-

ryzonty, dlatego żadna wiedza nie jest 

zbędna. Te sfery powinny być w jakimś stop-

niu Twoim hobby. 

 Czytaj! 

 W książkach zapisane są ludzkie my-

śli. To nie tylko doskonała rozrywka. Książki 

pomagają niesamowicie rozwijać w sobie em-

patię. Możemy bowiem w nich natknąć się na 

życiowe sytuacje, które zdarzają się rzadko, 

ale uczą bardzo dużo.  

 Żyj w realu! 

 Rozwój technologii zaprowadził nas do 

budowania relacji w sieci. Siedzimy godzina-

mi na portach społecznościowych, forach, 

SMS-ujemy, a często zapominamy o ludziach 

z krwi i kości. Spotykaj się jak najczęściej. 

Odwiedzaj znajomych i rodzinę. Buduj rela-

cje w cztery oczy i ucz się ludzi. 

 Wygląd to drugorzędna sprawa! 

 Gentlemanów przedstawia się zawsze 

podobnie, piękne garnitury, eleganckie buty  

i gustowne dodatki. To fajne rzeczy. Warto 

zadbać o swój wygląd, bo on też co nieco  

o nas mówi. Jednak to nie wystarczy. Przede 

wszystkim liczy się osobowość człowieka. 

Nawet najlepszy garnitur nie zrobi z Ciebie 

gentlemana, ale już wspaniały charakter tak! 
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 Czy znasz imiona reniferów św. Mi-

kołaja? 

Comet – Kometek 

Blitzen- Błyskawiczny 

Dasher- Fircyk 

Cupid- Amorek 

Dancer- Tancerz 

Prancer- Pyszałek 

Vixen- Złośnik 

Donner- Profesorek 

Rudolph- Rudolf Czerwononosy 

Jakie zwierzęta kojarzą Wam się ze świę-

tami Bożego Narodzenia? 

 Myślę, że od wielu z Was usłyszałabym 

odpowiedź: renifery. Macie rację – renifery 

ciągną sanie Świętego Mikołaja, mają zatem 

niezwykle ważną rolę w świątecznym czasie. 

Chciałabym Wam opowiedzieć trochę cieka-

wostek na temat tych sympatycznych zwie-

rzaków. 

 Renifery uwielbiają zimno, żyją  

w strefie arktycznej Europy, Azji i Ameryki 

Północnej. Zamieszkują tundrę i lasy. Są ro-

ślinożerne, żywią się trawą, bylinami i poro-

stami, które zimą wygrzebują spod zamarz-

niętego śniegu. Lubią również pączki krzewów 

i jagody. Gęsta i gruba sierść na całym ciele 

chroni zwierzęta przed mrozem i śniegiem.  

W Ameryce stosuje się nazwę karibu  

i w przeciwieństwie do reniferów, karibu nie 

zostały udomowione przez człowieka. 

*Nogi reniferów zakończone są szeroko roz-

stawionymi racicami, które umożliwiają im 

wędrówki po śniegu. 

* Poroże występuje u obu płci i jest zrzucane 

co roku. U samców – na przełomie listopa-

da i grudnia, u samic – późną zimą i wcze-

sną wiosną. Kto zatem ciągnie sanie Miko-

łaja: panowie renifery czy panie reniferki? 

* Pływają najlepiej spośród wszystkich jele-

niowatych.  

* Mają świetnie rozwinięty zmysł orientacji, 

potrafią odnaleźć drogę nawet w czasie 

zamieci śnieżnej. 

* Widzą promieniowanie ultrafioletowe, nie-

widoczne dla oka człowieka.   

 * Renifery potrafią długo wędrować i biegać. 

Mikołaj spieszy do Ciebie! Byłeś grzecz-

ny?  

Renifery są zawsze roześmiane! 
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  Polecam wszystkim książkę Moony 

Witcher „Dziewczynka z Szóstego Księży-

ca”. Jest bardzo ciekawa, ponieważ dużo się 

w niej dzieje. Przeczytałam ją jako lekturę 

szkolną, Tak mnie „wciągnęła”, że poprosiłam 

rodziców o drugi tom. Potem kupiłam sobie 

trzeci, który właśnie czytam. Wszystkich 

tomów jest sześć (szkoda, że nie więcej), 

planuję je wszystkie przeczytać.   

 Książka opowiada o dziesięcioletniej 

Ninie, mieszkającej z ciotkami w Madrycie. 

Bardzo rzadko widzi rodziców, którzy pra-

cują daleko. Po śmierci dziadka, wielkiego 

alchemika, razem ze swoimi pupilami, prze-

prowadza się do jego willi  w Wenecji,  gdzie 

zamieszkuje z opiekunką (dawną służącą jej 

dziadka). Tam dowiaduje się o niestworzo-

nych rzeczach. Jakich? Przeczytajcie! Po-

znaje czwórkę przyjaciół, z którymi przeży-

wa wspaniałe przygody. Jest jeszcze znamię 

na prawej ręce Niny, o którym muszę wspo-

mnieć. Znamię w kształcie gwiazdki, dokład-

nie takie samo jakie miał jej ukochany dzia-

dek Misza. Czy to znak przeznaczenia? Jaka 

przyszłość czeka Ninę?  Dowiecie się czyta-

jąc tę wspaniałą książkę. Zachęcam! 

 

 Już wszyscy wiedzą, że pod 

pseudonimem Moony Witcher kryje się 

włoska dziennikarka. Sukces, jaki od-

niosła jej pierwsza książka, nie odmienił 

jej życia. Jedyną zmianę odczuło dwa-

naście kotów oraz dwie gęsi, mieszkają-

ce w domu razem z pisarką, ponieważ 

dołączyła do nich, znaleziona na ulicy, 

kura.  

 Moony otacza teraz pokaźne 

grono fanów, z którymi spotyka się 

często na portalu internetowym, aby 

porozmawiać o swych książkach, o życiu 

i oczywiście Ninie. Jeśli chcesz skon-

taktować się z Moony Witcher, od-

w iedź  je j  s tronę  i n terneto -

wą:www.moonywitcher.it (oczywiście 

musisz znać język włoski, by to zrobić). 

Książka jest wielkim sukcesem, a po 

niej ukazują się następne tomy, któ-

rych bohaterowie zyskują sympatię 

dzieci na całym świecie. Saga o Ninie 

została bowiem przetłumaczona i wyda-

na w trzydziestu krajach! 

 

http://www.moonywitcher.it
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WIELKĄ LITERĄ zawsze się pisze: 

nazwy urzędów, władz, stowarzyszeń 

oraz imiona wszelakich istot: 

Sejm Polski, Jowisz, Azor, Mefisto. 

 

Nazwy mieszkańców ziem, części świa-

ta: Marsjanin, Polak, Ślązak, Azjata, 

geograficzne nazwy, więc: 

Ural, Bałtyk, Lubelskie, Barania Góra. 

 

Nazwy miast, ulic, dzielnic: 

Ochota, plac Zbawiciela, ulica Złota, 

nazwy odznaczeń oraz medali,  

świąt, wszelkich zlotów i festiwali. 

 

Wreszcie – w tytułach ustaw, dzieł, 

wierszy dużą literę wstaw w wyraz 

pierwszy. 

 

Pisz: Konstytucja 3 maja, 

Zew krwi, Hołd pruski, Ostatni zajazd. 

Śmiało pisz LITERKI MAŁE 

w słowach: ferie, średniowiecze, 

maj, karnawał, poniedziałek -  

bo to określenie czasu, człecze. 

 

Mała lubi też literka 

nazwy członków zrzeszeń, wyznań 

jak: dąbrowszczak, konfederat, jezuita. 

Łatwe, przyznasz? 

 

A że głodni poznaniacy 

raz litery duże zjedli, 

maleńkimi pisz, mój Pankracy, 

nazwy mieszkańców miast i osiedli: 

województwo białostockie, 

powiat łódzki – nie kraina, 

administracyjny okręg 

małą literką zaczynaj. 

  

Także zdarzenia dziejowe, 

Przykład: wojna polsko-szwedzka, 

Powstanie listopadowe... 

Ale dość! Nie męczmy dziecka. 
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*Krokodyle nie potrafią wystawić języka. 

* W stanie Wisconsin w Usa jest miasto o nazwie Lublin. 

* Leniwce przesypiają około 80% swojego życia. 

*Pasjans został umieszczony  

w Windowsie, aby uczyć ludzi jak przeciągać i upuszczać np. Foldery. 

* Przeciętny człowiek w ciągu swojego życia zawiązuje około 400 znajomości, 

ale tylko 33 z nich okazują się być trwałe. 

* Najlepiej sprzedającą się serią gier komputerowych jest seria "The Sims". 

* Tylko 10% polulacji jest leworęczna. 

* Długość przedramienia (od łokcia do nadgarstka) jest równa długości naszej 

stopy. 

* Ptaki mogą siedzieć na przewodach wysokiego napięcia, bo ich nie uziemiają. 

Prądowi jest łatwiej płynąć przez kawałek drutu pod ptasimi nóżkami niż 

przez ciało ptaka. 

*Temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąć nawet 15 0000C. 
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 Wigilia pod palmami albo w górach? Ra-

czej nie. Nasze zwyczaje związane z obcho-

dzeniem Świąt Bożego Narodzenia nie zmie-

niają się od lat. 

 W prawie wszystkich polskich domach 

po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazd-

ki, zasiada się do wigilijnej kolacji, rozdaje 

prezenty i słucha kolęd. Wyjazdy w czasie 

świąt praktykują tylko nieliczni. Decyduje się 

na nie tylko podobno 4 procent Polaków.  

 A jak  będzie z nami za kilkanaście lat?  

Zapytaliśmy naszych rówieśników: Jak bę-

dziesz spędzał wakacje, kiedy dorośniesz?  

W domu z rodziną, czy na egzotycznym wy-

jeździe? 

 Wychodzi na to, że jesteśmy tradycjo-

nalistami. 14 na 15 osób odpowiedziało, że 

najchętniej święta spędziłoby w domu, z ro-

dziną, zgodnie ze starym przysłowiem: wszę-

dzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

  Ciekawe, czy nie zmienią się nam poglą-

dy za kilkanaście lat? Oby nie! 

 Tak wypoczywać w święta chcą nieliczni, 

tylko 4 % Polaków! 

Czy wiesz, ż największy bałwan w Polsce powstał  

w Miłocinie. Miał około 9,5 metra wysokości i 32 

metry w obwodzie.  

Pięknie przystrojony dom i rodzinna atmosfera… 

to nas ciągle pociąga! 

A po sytej kolacji… kulig! Iście polski zwyczaj! 

Tak rozkładają się 

głosy badanych 

osób w naszej  

szkole. 
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Składniki: 

*pierniczki okrągłe białe - 1 paczka 

 

*pierniczki typu domino- 1 paczka 

 

*czekoladowe wianuszki -1 paczka 

 

*cukrowe pisaki  

 

*cukier puder - 1 paczka 

 

Wszystkie w/w składniki można  

kupić w Lidlu 

 

Etapy przygotowania: 

Z cukru pudru przygotowujemy  

lukier (do 6 łyżek cukru dajemy  

2 łyżeczki przegotowanej wody). 

Bierzemy 4 białe pierniczki, które 

łączymy lukrem. Na górę nakładamy 

wianuszek czekoladowy, a na wianu-

szek pierniczek domino (tu też  

lukier jest elementem łączącym).  

Na koniec cukrowym pisakiem  

malujemy twarz i guziczki bałwanka. 

Przygotowanie ślicznych bałwanków nie jest trudne. Zobaczcie sami! 

Bałwanki z pierników, prawda że 

śliczne? 

Może zainspirują Was takie bałwanki 

i bałwanice? 

Bałwanki otulone kwaśnymi żelkami… 

czemu nie? 
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Redakcja: nowinkiz16@gmail.com; Zespół: „Trafiony prezent” N. Głowacka, M. Nowicka, O. Pyc, „Relacje dziennikarek”  

N. Głowacka, E. Makowska, M. Nowicka, „Spacerkiem po Polskich miastach” B. Borowski, „Newsy” E. Makowska, 

„Refleksyjnie, filozoficznie i zwyczajnie o przyjaźni” W. Czerniawska, „Wywiad z Piotrem Liskiem” W. Kapitan, Z. Mamczak, 

W. Czerniawska, „Jak być nastoletnim gentelmanem?” M. Mazan, „Renifer ze śnieżnej krainy” Z. Mamczak, „Tę książkę war-

to przeczytać…” E. Makowska, „Wierszem łatwiej i weselej” B. Borowski, „Czy wiesz, że…” W. Czerniawska, „Sonda” W. Kapi-

tan, W. Czerniawska, „Nasze smaki” A. Głowacka, „Dowcipnie” A. Głowacka, O. Pyc, M. Nowicka, red. Naczelna A. Jaskuła 

Podziękowania dla P. Anny Mikuś za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu z p. Piotrem Liskiem 

Na lekcji geografii: 

- Województwo podkarpackie 

od południa graniczy ze Słowa-

cją – mówi nauczyciel. 

- A przed południem z kim gra-

niczyło? – dopytuje Jaś. 

-Co to jest: chodzi po łące 

na czterech nogach, ma rogi 

i woła: kwa, kwa ? 

-Krowa z wadą wymowy! 

- Jakie jest najśmieszniej-

sze zwierzę na świecie? 

- Kura, bo ciągle robi sobie 

jaja! 

-W jaki sposób 

informują się 

chemicy? 

- Dają sobie 

cynk! 

- Co robi kucharz, gdy 

go atakują? 

- Wzywa posiłki! 

- Jakie zęby po-

jaw ia ją  s ię  

u człowieka naj-

później? 

- Sztuczne! 

-Kto to jest pin-

gwin? 

- Jaskółka, któ-

ra jadła po 

osiemnastej! 

- Kto widział di-

nozaura? 

- Drugi żywy di-

nozaur! 

-W jakim samochodzie jest 

najcieplej? 

- W golfie! 

- Dlaczego ciastko po-

szło do lekarza? 

- Bo zaczęło się kruszyć! 

- Jaki jest najbardziej 

wystrzałowy kolor? 

- Granat! 

- Jak można polepszyć 

smak soli? 

- Posypać na frytki! 
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Okiem 

jaskółki 

  Drogi Mikołaju! 

 

    W tym roku na 

święta poproszę 

Cię o grubą kasę  

i chude ciało…   

    Tylko nie pomyl 

się, jak w zeszłym 

roku! 

  

Przepis na udane Święta  

Bożego Narodzenia: 

składniki: 

¾ szklanki śmiechu 

2 szklanki kolęd  

szczypta prezentów 

5kg radości 

7dag zgody 

3 łyżki życzeń 

Do miski wsypać ¾ szklanki śmie-

chu. Do tego dodać 2 szklanki kolęd 

i porządnie wymieszać. Odstawić na 

chwilę do lodówki, po czym wyjąć  

i dodać 5kg radości oraz szczyptę 

prezentów. Następnie dodać 7dag 

zgody i polać 3 łyżkami życzeń. 

Jeszcze raz wszystko wymieszać  

i gotowe! 

 

     WESOŁYCH ŚWIĄT! 

- Kochanie, co mi kupiłeś na 

święta? 

- Widzisz to Porsche za oknem? 

-O jejku! Tak! 

- Kupiłem Ci rajstopy takiego  

koloru! 

...święta to nie tylko 

czas na otwieranie 

prezentów, ale przede 

wszystkim czas na 

otwieranie serc... 


