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Jajko wielkanocne i ...są święta! S. 2 

Moda trendy wiosna lato 2016 S.3 

Pingwiny ...są świetnymi ojcami! S. 6 

Konkurs recytatorski S. 7 

Ferie pełne kolorów S. 11 

Bajka o Babie Jadze… wierszem pisana S. 15 

Żegnaj Zimo,… witaj Wiosno! S. 17 

Wywiady z ukochanymi Babciami S. 18 

Chatka Baby Jagi-rewolucje w kuchni S. 22 

 WAŻNE SPRAWY: 

•Odwiedziliśmy Polską 

Stację  Antarktyczną 

im. Henryka Arktow-

skiego 

•Arktyka, Antarktyka  

i Andarktyda… jaka 

jest różnica? 

•Któż to taki, święty 

Walenty? 

•Skąd w ludowych 

wierzeniach wzięła się 

Baba Jaga? 

•Rafał Kosik Felix, Net 

i Nika— tę książkę 

warto przeczytać! 

•Katy Perry… Czego  

o niej nie wiecie? 

Nr 11/2016 

Oby zdrowie dopisało  

i jajeczko smakowało,  

by szyneczka nie tuczyła, 

atmosferka była miła, 

a zajączek uśmiechnięty - 

przyniósł wreszcie te  

prezenty!  

Redakcja „Nowinek z 16” 
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A po obfitym świątecznym śniadaniu zaprasza-

my wszystkich do wielkanocnych zabaw z pi-

sankami. 

Jajko o jajko - zabawa w parach; potrzebne 

jest po jednej pisance na osobę; zawodnicy sia-

dają naprzeciwko siebie; należy uderzyć jaj-

kiem o jajko partnera; wygrywa ten zawodnik, 

którego jajko nie będzie zbite. 

Kto dalej - potrzebne jest po jednej pisance na 

osobę; zawodnicy stają na linii startu; na poda-

ny sygnał popychają swoją pisankę tak, aby po-

toczyła się jak najdalej; ten kto wygra, zabiera 

pisanki przeciwników. 

Rzuć pisankę - potrzebne jest po jednej pisan-

ce na osobę; pary stają w odległości 1 m od sie-

bie i jednocześnie rzucają do siebie jajka; jeśli 

je złapią odsuwają się o metr i rzucają znowu; 

wygrywa para, która odsunęła się od siebie na 

największą odległość i której udało się nie zbić 

jajek. 

Jajko w naszej tradycji odgrywa niezwykle 

istotną rolę.  

Wierzono, że ma jajko znaczenie magiczne: 

- umieszczano jajka w oknach domu, aby ten 

dom omijały pioruny, 

- obdarowywano jajkami chłopców, którzy 

chodzili z "kurkiem" wielkanocnym,  

- dotykano zwierzęta gospodarskie święco-

nym jajkiem - miało to chronić je przed cho-

robami, 

- dodawano potłuczonych skorupek jaj wielka-

nocnych do kurzej karmy, żeby się lepiej nio-

sły, 

- woda z pokruszonymi skorupkami święco-

nych jajek była świetnym lekarstwem na ból 

zębów, 

-  jajko zakopywano w sadach i na polach, że-

by zapewnić urodzaj, 

- zakopywano jajka na rozpoczętej budowie 

domu, by zapewnić pomyślność mieszkańcom, 

Święta spędzane w rodzinnym gronie to radosne chwile, które wspominamy przez cały rok. W dzi-

siejszych czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy czas 

by nacieszyć się sobą. To czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Za-

chęcamy Was do staropolskich zabaw  jajkami! Zobaczycie jaka to świetna zabawa! 
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Idzie wiosna, zatem bez żalu żegnamy zimę na do-

bre. Schowajmy więc głęboko do szafy grube, pucha-

te kurtki, wełniane szaliki i ciepłe zimowe buty. Nad-

szedł w końcu ten czas, kiedy możemy zacząć przy-

gotowywać nieco lżejszą garderobę. Dość już szaro 

burej zimowej nudy!  

Z radością sięgnijmy po lekkie stylizacje w żywych, 

wiosennych kolorach. Projektanci, jak co sezon ogła-

szają nowe trendy w modzie, także tej dziecięcej  

i młodzieżowej. Zobaczcie co w tym sezonie, wiosna -

lato 2016, nam proponują.  

Po pierwsze – dziecięce ubrania powinny nawiązywać 

do ubioru dorosłych, czyli takie same stroje tylko  

w mniejszym rozmiarze.  

Kolejna propozycja, to etniczne wzory i hafty pocho-

dzące z różnych stron świata. Kolorystyka ubrań jak 

najbliżej natury, czyli barwy piasku, kolory ziemi  

i nieba. Neutralne kolory łączmy z tropikalnymi zie-

leniami i czerwieniami hibiskusa.  

Kolejny z trendów to tak zwany ,,slow live” , polega-

jący na dostrzeżeniu piękna w prostych rozwiąza-

niach tzn. delikatne, pastelowe barwy i proste kroje.  

I ostatnia z propozycji projektantów, to inspiracja 

stylem Davida Bowie i Donny Summer (kto ich nie 

zna, niech spyta rodziców;) ) Jest to styl, który naj-

bardziej pozwala na szaleństwo kolorem i wzorem! 

Świetnie sprawdzą się tutaj odcienie żółtego, różu  

i brzoskwini. Ubrania powinny być ,,blisko ciała” i tu 

przydadzą się nasze ulubione legginsy. Hitem będą 

metaliczne motywy w ubraniach i biżuterii. Jak sami 

widzicie, moda wiosenna 2016 i przedstawione tren-

dy są bardzo różne, więc na pewno każdy znajdzie 

coś modnego i pasującego do swojego gustu i charak-

teru. Najważniejsze jednak to kolory, duuużo kolo-

rów. Tak, żeby wkoło było ciepło i wesoło!  
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W środę 27.01.2016 r. wzięliśmy udział  

w nietypowej lekcji przyrody prowadzonej 

na żywo z Antarktyki.  

Polska Stacja Badawcza jest czynna przez 

cały rok (prowadzi się tam różnorodne ba-

dania, m.in. z zakresu oceanografii, geolo-

gii, meteorologii, sejsmologii, biologii  

i ekologii oraz wykonywane obserwacje 

monitoringowe: ekologiczne, glacjologiczne 

i meteorologiczne. Stacja znajduje się  na 

Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Sze-

tlandów Południowych.  

Dzięk i  p latformie  edukacyjnej 

EDUSCIENCE mogliśmy uczestniczyć   

w lekcji pt. „Stacja im. Henryka Arctow-

skiego – kawałek Polski w Antarkty-

ce”. Transmisję prowadzili pracowni-

cy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arc-

towskiego, prowadzonej przez Instytut 

Biochemii i Biofizyki PAN. Lekcję prowa-

dziła była dydaktyk EDUSCIENCE – Dag-

mara Bożek-Andryszczak, obecnie uczest-

niczka wyprawy do Antarktyki. Podczas 

lekcji poznaliśmy warunki życia pracowni-

ków naukowych, specyfikę pracy w tak 

trudnych warunkach oraz obejrzeliśmy kil-

k a  f i l m i k ó w  

z okolic stacji. Mogliśmy zadawać pytania 

 i słuchać  dyskusji innych uczniów z in-

nych szkół, a było ich ponad 100! 

 

Zespół EDUSCIENCE zapowiada serię 

transmisji z Polskiej Stacji Antarktycznej 

im. Arctowskiego, z czego się bardzo cie-

szymy i już planujemy nasz udział w kolej-

nych lekcjach.  

Antarktyka leży po przeciwnej stronie globu 

ziemskiego, a więc jest w pozycji „anty” 

względem Arktyki i stąd jej nazwa Anty-

Arktyka czyli Antarktyka. Nazwa ta określa 

obszar na półkuli południowej obejmujący 

kontynent Antarktyczny oraz otaczający go 

Ocean Południowy wraz z wyspami.  

Antarktyda określa natomiast tylko i wyłącz-

nie kontynent Antarktyczny, położony cen-

tralnie wokół Bieguna Południowego.  

Arktyka to obszar na półkuli północnej, roz-

ciągający się wokół Bieguna Północnego, obej-

mujący Ocean Arktyczny wraz z wyspami oraz 

północne części Ameryki Północnej, Europy  

i Azji. 

Nazwa Arktyka wywodzi się od greckiego sło-

wa arktos czyli niedźwiedź. Wskazuje to geo-

graficzne umiejscowienie Arktyki pod gwiaz-

dozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy.   
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17.02.2016 r. kolejny raz wzięliśmy 

udział w nietypowym spotkaniu z antark-

tyczną przyrodą (tym razem klasy: 5a, 

2a i 2b SP). 

„Kiedy rano wychodzi się przed Stację 
Antarktyczną im. Henryka Arctowskie-
go, polską placówkę badawczą na dalekim 
Południu, można potknąć się o krabojada, 
zostać pogonionym przez uchatkę lub 
pingwina. Nie mówiąc już o nocnych po-
rykiwaniach słoni morski, przez które 
trudno zmrużyć oko. Podczas transmisji 
dowiecie się, jakie zwierzęta można zo-
baczyć na wyspie Króla Jerzego oraz jak 
reagują na spotkania z osobami pracują-
cymi w Stacji.” 

Zajęcia prowadziła Pani Dagmara Bożek-

Andryszczak. Odpowiedziała m.in. na kil-

ka pytań, które zadaliśmy: Jaki jest naj-

groźniejszy drapieżnik w Antarktyce? 

Ile ryb dziennie łowi pingwin? Czy ciężko 

było pracownikom przyzwyczaić się do 

niskich temperatur? 

Kolejna lekcja, tym razem dla klas  

I – III SP już w marcu na temat: Co to 

jest: czarno – białe i lubi zimną wodę? 

Krabojad  z rodziny fokowatych jest  najliczniej re-

prezentowanym w Antarktyce gatunkiem płetwono-

gich. Wbrew swojej nazwie żywi się prawie wyłącznie 

krylem. 

Stacja znajduje się  na Wyspie Króla Jerzego 

w archipelagu Szetlandów Południowych.  

Lekcja na żywo prosto ze stacji badawczej na 

Antarktyce! 
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Pingwin Adeli to inaczej pingwin . Ma około 

od 60 do 75cm wysokości. Jest czarny  

z białym brzuchem i dolną stroną skrzydeł. 

Nogi ma różowo-szare, a oczy są czarne  

z białym pierścieniem dookoła. Waży około 

5kg. Żywi się głównie krylami oraz innymi 

skorupiakami, rybami i głowonogami. Zdo-

bycz chwyta pod wodą, nurkując do głębo-

kości 20m.  

Pingwiny są dobrym przykładem na to, by 

pokazać zamianę ról: matka, zostawia jaja 

ojcu, a sama wyrusza w plener w poszuki-

waniu pokarmu. Samiec zostaje sam, naj-

częściej umieszczając jaja w okolicy swo-

ich nóg i ogrzewając je futrem. Gdy mama 

wraca z łowów, zaczyna karmić małe, a sa-

miec ma czas na to, by się zanurzyć i po-

szukać czegoś dla siebie. 

Pingwin cesarski mierzy ponad 

metr wysokości i waży do 40 kg. Jest nie-

kwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej 

wśród pingwinów. Pingwin cesarski to wspa-

niały ptak o niebiesko-szarym odcieniu piór. 

Ma czarny ogon i charakterystyczny biały 

brzuch oraz głębokie żółte plamy ob-

ok uszu po obu stronach głowy . 

Pingwin Adeli został nazwany od imienia żony 

francuskiego odkrywcy Dumonta d’Urville’a.  

Pingwin królewski ma gęste krótkie i zachodzące na siebie pióra, srebrno szare plecy  

i ciemną głowę oraz charakterystyczne jasnopomarańczowe łatki na uszach i szyi, brzuch 

biały. Jest jednym z największych gatunków. Ma do 95 cm długości oraz waży do 15 kg. 

Większość życia spędza w wodzie, gdzie potrafi pływać z prędkością 30 km/h. Jego wroga-

mi są orki, lamparty morskie. 



7 

„Nowinki z 16”, kl. V a, V b, VI b SP Kliniska Wielkie 

„Usiądź przy mnie, mamusiu. 
Coś ci powiem do uszka…” 

Dzieci znają się nie tylko na „RUPAKACH”, 

ale również opowiadają o BOSEJ OSIE, 

która poszukiwała butów w paski,  panu Hi-

larym, któremu zginęły OKULARY.  

W mgnieniu oka przenoszą się na WYSPY 

BERGAMUTY, czy utożsamiają z siedzą-

cym na kanapie LENIEM… A to wszystko 

dzięki dziecięcej poezji, która uwrażliwia 

je na piękno tego świata, ubogaca wnętrze 

i „rozpala” iskierki w oczach…  

 

 Za sprawą konkursu recytatorskiego, mo-

gliśmy przenieść się w różne ciekawe 

miejsca, być świadkami niewiarygodnych 

historii, opowiedzianych przez  artystów z 

klas I-III, którzy wygrywając eliminacje 

klasowe, zaprezentowali przepiękne wier-

sze „na szczeblu” szkolnym. Ich interpre-

tacja zachwycała… 

Spośród dwudziestu dwóch uczestników, 

jury wyłoniło trzech. Gratulujemy 

 Patrycji Stasiak z kl III a, Marcie 

Wieliczko z kl III a oraz Michałowi 

Woźniakowi z kl II c. 

Uff! Wspaniała „Dwudziestko dwójka” już po kon-

kursie! Jak widać wszyscy zadowoleni! 

Ania Dudek z klasy 2 a z  wdziękiem i swobodą re-

cytatowała „Kaczkę Dziwaczkę”. 

Red.: Jak sobie radzicie ze stresem przed wy-

stępem? 

Marta: Staram się po prostu skupiać na inter-

pretacji wiersza i nie myśleć o stresie. Pomogło 

mi oświetlenie, po prostu nie widziałam publicz-

ności! 

Michał: Pomogli mi rodzice. Powiedzieli mi, że-

bym się nie denerwował, żeby to była tylko zaba-

wa. Lecz nie ukrywam, że były emocje i na scenie 

czułem się dziwnie, nie jest to dla mnie codzien-

na sytuacja. N
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Dnia 11.12.2015 r. po raz ostatni uczniowie  3 a 

uczestniczyli w lekcji z cyklu „Cztery pory roku  

w lesie”. Pani prowadząca przygotowała dla nich 

oprócz filmu i zajęć o zimie,  zajęcia na których 

mogli własnoręcznie wykonać prezenty w formie 

bombek na ptasią choinkę. Ze smalcu i różnorod-

nych ziaren wykonali smakołyki, które zawisły przy 

Nadleśnictwie. Wszyscy uczniowie otrzymali pa-

miątkowe plany lekcji, smycze oraz zakładki i od-

blaski. Potem mieli czas na zabawy, ognisko z kieł-

baskami oraz czytanie „Hani Humorek” przy ogni-

sku. Mimo nieciekawej pogody, uczniowie klasy 3 a 

mówią, że wycieczka była bardzo udana. Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie 

na najciekawszy i najbardziej kreatywny list 

do świętego Mikołaja, organizowanym przez 

Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wszystkie 

listy były wyjątkowe i ciekawe. Spośród około 

500 nadesłanych prac wyłoniono laureatów.  

Z dumą informujemy, że znaleźli się wśród 

n i c h  u c z n i o w i e  n a s z e j  s z k o ł y : 

• Filip Świątek kl Ic - II miejsce 

• Aleksandra Świątek kl IIc - III ,miejsce 

• Nadia Włodarczyk kl Ic –wyróżnienie 

• Damian Kapitan kl Ic - wyróżnienie 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że naj-

młodsi uczniowie naszej szkoły, znaleźli się 

wśród laureatów kolejnego konkursu. 

Wiktoria Sawenko (grupa przedszkolna), 

Maksymilian Abramczuk (kl I a),  

Martyna Klimkow (kl I c) 

Zostali wyróżnieni w konkursie na 

„Najpiękniejszy łańcuch choinkowy” organizo-

wany przez SP4 w Goleniowie. Gratulujemy. 
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W tym roku uczniowie klasy 4a zamiast obdaro-

wywać się wzajemnie świątecznymi drobiazgami, 

wzięli udział w akcji „Z choinki serca 

dar” organizowanej przez sieć kin HELIOS  

i zrobili prezent Darii i Wiktorowi z Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Stargardzie 

Szczecińskim. 

 

Wychowankowie POW dostaną swoje wymarzone 

prezenty, a my mamy nadzieję, że w przyszłym 

roku do akcji przyłączy się więcej klas z naszej 

szkoły. 

W dniach 23.11 – 4.12 br. w naszej szkole 

przeprowadzono akcję GÓRA GROSZA, w ra-

mach której zebrano ok. 804,78 zł! 

 

Zebrane pieniądze zostaną wysłane do organi-

zatora –Towarzystwa Nasz Dom. 

Pragniemy serdecznie podziękować uczniom, 

rodzicom i wychowawcom, którzy wspomogli 

naszą akcję, lecz największe wyrazy wdzięcz-

ności kierujemy do uczniów, którzy wszystkie 

grosze policzyli. 

W piątek 15 stycznia 2016 r. na hali sportowej 

ZS nr 1 w Goleniowie odbył się I etap Mi-

strzostw Gminy Goleniów w Grach i Zabawach 

pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy 

Goleniów. W zawodach, których organizatorem 

był Ośrodek Sportu i Rekreacji, udział wzięło  

6 szkół podstawowych. Rozgrywki przeprowa-

dzone zostały dla klas I, II III i IV. Łącznie w 

rozgrywkach udział wzięło 240 uczniów. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO I ETAPIE MI-

STRZOSTW: 

1. SP nr 4 Goleniów – 1949,14 sek. 

2. SP Krępsko – 2117,47 sek. 

3. SP nr 2 Goleniów – 2144,47 sek. 

4. SP Mosty – 2162,11 sek.  

5. SP Kliniska – 2277,76 sek. 

6. SP nr 8 Goleniów – 2392,33 sek. 

Zawodnikom z naszej szkoły dziękujemy za za-

angażowanie i reprezentowanie naszej szkoły. 

Powodzenia w II etapie mistrzostw!!!     
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Tradycyjnie w ostatnim dniu przed feriami 

zimowymi, odbyła się na sali gimnastycznej 

naszej szkoły zabawa karnawałowa. 

 

Dzieci pięknie poprzebierane za różne po-

stacie z bajek i filmów oraz za policjantów, 

żołnierzy, detektywów itp. świetnie bawiły 

się pod kierunkiem swoich wychowawczyń 

oraz wodzireja- p. Tomka. Oprócz zabawy 

przy muzyce były konkursy oraz „kąpiel”  

w chmurze baniek mydlanych.  

W sobotę 30.01.2016 r. uczniowie (głównie SK 

LOP i Koło Geograficzne) uczestniczyli w wy-

cieczce na terenie  Nadleśnictwa Kliniska w ra-

mach 12. Zimowego Ptakoliczenia, prowadzone-

go przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków. W tym roku odnotowano rekordową 

liczbę 200 spacerów ornitologicznych w całej 

Polsce, w naszym województwie 10.  

Ptakiem 2016 roku była uszatka, druga po pusz-

czyku najliczniejsza sowa w Polsce. Niestety, 

nie udało się jej spotkać. Gatunki, które zaob-

serwowano, zapisano na  elektronicznej karcie 

obserwacji na stronie OTOP-u, a były to m.in.: 

sikora bogatka, sikora sosnówka, sikora uboga, 

sikora modraszka, sójka, dzięcioł duży, kos, peł-

zacz leśny, kowalik, grzywacz, wróbel, kruk, 

mysikrólik. Obserwacje utrudniały nam nie-

sprzyjające warunki atmosferyczne - padał 

deszcz i wiał wiatr. Jednak nie ochłodziło to za-

pału młodych obserwatorów przyrody. Ucznio-

wie podzielili się ze sobą wiedzą na temat róż-

nych ptaków, szukali odpowiedzi na wcześniej 

wylosowane pytania i zagadki. Umiejętnie ko-

rzystali z mapy terenu Nadleśnictwa Kliniska, 

szukając właściwej trasy spaceru.   

W okresie przedświątecznym uczniowie z na-

szej szkoły wzięli udział w I Międzyszkolnym 

Konkursie Recyklingowym ph. ,,Świąteczna 

ozdoba recyklingowa” w ZSP w Mostach.  

 

Uczniowie wykonali liczne ozdoby świąteczne 

z tkaniny, tworzyw sztucznych, drewna, pa-

pieru, guzików i koralików. 14 stycznia na 

uroczystym apelu w szkole w Mostach wrę-

czono nagrody laureatom. Z przyjemnością 

informujemy, że z naszej szkoły uczennica  

z klasy 4a- Kornelia Mićko zajęła II miejsce, 

a Agata Strzała z klasy 5a otrzymała wyróż-

nie. Serdecznie gratulujemy. 
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W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej 

przy Nadleśnictwie Kliniska odbyły się warszta-

ty artystyczno – ornitologiczne dla chętnych 

uczniów. Dzieci poznawały tajniki malarstwa, 

eksperymentowały z kolorami, prowadziły ob-

serwacje terenowe.  

Zajęcia prowadziła Pani Marta Wiśniewska 

(leśnik, pracownik Ośrodka, malarka z zamiłowa-

nia).  Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem 

oddali się pracy twórczej na dużych formatach. 

Nie zabrakło również wycieczek do lasu, gdzie 

udało się zaobserwować i naszkicować kilka po-

spolicie występujących zimą gatunków, m. in. 

kruka, dzięcioła dużego oraz przy karmniku si-

korkę bogatkę, sikorkę modraszkę.  

Uczestnicy zainspirowani przyrodą namalowali 

ptasie portrety. W trackie warsztatów dzieci 

zapoznały się z twórczością Józefa Chełmoń-

skiego, a także z malarstwem pejzażowym. Pod-

czas spaceru po lesie utrwalone zostały na zdję-

ciach najpiękniejsze, leśne krajobrazy, które 

posłużyły młodym malarzom do stworzenia wy-

jątkowych prac na podobraziach.   

 

Warsztaty zakończone były wernisażem, na 

który przybyli zaproszeni goście. Kierownik 

Ośrodka, Pani Małgorzata Rył, podziękowała 

uczestnikom warsztatów oraz wręczyła im pa-

miątkowe dyplomy i drobne upominki.  

Obrazy uczestników warsztatów można podzi-

wiać na wystawie w Ośrodku Edukacji Przyrod-

niczo – Leśnej do 12.02.2016 r. Serdecznie za-

praszamy na spacer do lasu, a przy okazji do 

obejrzenia tej wyjątkowej kolekcji obrazów. 



12 

„Nowinki z 16”, kl. V a, V b, VI b SP Kliniska Wielkie 

W naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Walentynek, w wykonaniu aktorów  

z klasy 2 a. Przesłaniem tego spektaklu, były słowa by „Walentynki” trwały cały rok!  

„Choć czułe słówka, upo-
minki w tym dniu są w mo-
dzie, sprawcie, by trwały 
„Walentynki, nie tylko 
dzisiaj, lecz na co dzień.” 

„Kocham piszemy przez „ce-ha”,  
lubię przez „u-otwarte” 
.Pisownia swe zasady ma,  
a miłość nie jest  żartem.” 

Święty Walenty był biskupem i męczennikiem. 

Jest patronem chorych na epilepsję i choroby 

nerwowe. Dlaczego stał się patronem zakocha-

nych? Złośliwi twierdzą, że z uwagi na pokrewień-

stwo dolegliwości sercowych. Walentynki najhucz-

niej obchodzone są w USA i Wielkiej Brytanii- 

14 lutego zakochani wysyłają sobie kartki z życze-

niami i drobne upominki.  

 

W Polsce ten zwyczaj obchodzony jest od niedaw-

na. My młodzi ludzie szukamy nowych przykładów 

do dobrej zabawy. „Amerykanizacja” jak mówią 

niektórzy nie musi być zła, jeśli służy dobrej za-

bawie. Jest to też dobra okazja, by powiedzieć 

przyjaciółce, że jest dla nas ważna.  

Kto z Was dobrze się bawił tego dnia? Ręka do 

góry! 

Na zd. od lewej: Krystian Postawa, Ania Dudek, Pola Paprocka, 

Igor Postawa, Agnieszka Kwintal, Ola Makarewicz, Nikola Ma-

jewska, Julia Brona, Julia Jeż, Julia Kupska, Ola Piotrowicz. 
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Walentynki  się zbliżają, nadciąga miły czas, 

spełniają się marzenia, a tak naprawdę to  

nieoczekiwany czas.  

 Kornelia Mićko 4a 

Wszędzie tylko zakochani. 

Mój Ty miły. Moja Pani. 

A ja wiersz napiszę dla przyjaciółek. 

Moich kochanych psiapsiółek. 

W dzień ten jakże wyjątkowy, 

Podaruję Wam podkowy. 

Czterolistną koniczynę. 

Złotą paproć, lampę z dżinem. 

Żebyście miały wszystko czego 

chcecie. 

W zamian za to, że się do mnie 

uśmiechniecie. 

 

Wesołych Walentynek dla M.D i P.D 

Od Wiecie-Kogo. 

Nie widuję Ciebie wcale. 

Me uczucie niby małe, 

Rośnie z każdą dnia chwilą. 

Każdą chwilą dla mnie miłą, 

Kiedy jesteś przy mnie czuję Twoje ciepło. 

Kiedy Ciebie nie ma, przeżywam piekło. 

Na twój uścisk czekam cały dzień. 

To „coś” między nami jest jak sen 

Więc w dzień zakochanych bądź moim miłym 

I uczyń mnie jedną z najbardziej szczęśliwych. 

 

Dla ...od D.C. 

Droga Olu! 

Życzę Ci zdrowia, szczęścia, 

pomyślności, kochanej rodziny  

i dobrych koleżanek 

 Anna z ll C 

Dla Domy i Zuzy z lll b 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności  

i pieniędzy, a także chłopaka do-

brego na 100 i 1000 lat!   

                                                                                                                    

Życzy Ola 

A to wiersze i wierszyki, które zostały wrzucone 

do naszej skrzynki -nowinkowej. Wybraliśmy nie-

które. Nagrodą, tak jak obiecaliśmy jest ich uka-

zanie się w naszej gazetce! 

Redaktorki: Ewelina 

Makowska i Zuzanna 

M a m c z a k  w r a z  

z opiekunką gazetki 

A l i c ją  Jasku ł ą .  

Z wielką ciekawością 

zaglądały do pudełka 

pełnego miłości! 
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JAZDA Z OGŁADĄ 

 

Śmigaj śmiało i z brawurą, 

Lecz wykazuj się z kulturą. 

 

Gdy pomykasz na rowerze, 

Patrz, jak jedziesz kawalerze! 

Staraj, proszę, się unikać 

Dróg dla pieszych i trawnika, 

Bowiem rowerzysta z głową 

Pędzi ścieżką rowerową! 

 

Z deskorolką możesz hasać 

Tylko po wyznaczonych trasach. 

Ten się deskarz z jazdy cieszy, 

Który nie rozjeżdża pieszych. 

 

Kto przepisy chce mieć z głowy, 

Ten piratem jest drogowym! 

Sezon rowerowy już tuż, tuż, więc dziś rady nie od parady jak zachować się na drodze 

i w tramwaju lub w autobusie. Poczytaj i zastosuj! 

KOMPROMISOWA  

JAZDA ZBIOROWA 

W autobusie oraz w metrze 

(nawet w rozciągniętym swetrze) 

Możesz  z etykietą 

Kulturalnym być estetą. 

 

Aby nie czuć się do bani, 

Ustąp miejsca starszej pani 

(choć w tramwaju jest gorąco, 

 zniesiesz jazdę na stojąco). 

 

By podróżnym być poważnym, 

Wykaż się biletem ważnym. 

Twe maniery zrobią klapę, 

Kiedy jazda jest na gapę! 
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Była sobie Baba Jaga.  

Miała kota o imieniu Zgaga. 

Czarownicą złą nie była, 

czarnej magii nie lubiła. 

Pewnego razu spotkała pająka. 

Nieboraczek trochę się jąkał. 

- Ciążyy nanana mnie czczar straszliwy. 

 Jestem brzydki i przeprzemiły. 

 Ddawniej tak nie było. 

 Byłem ppiękny i zzło mnie kusiło. 

- Jeśli to Cię uszczęśliwi, odczaruję Cię  

w tej chwili-powiedziała Jaga. 

- A co z mmoją  mmową ?-zapytał pajączek. 

Wiedźma bez namysłu chwyciła za różdżkę. 

Odmieniła malca, dała mu cud buźkę. 

Sprawiła, że język już się mu nie plątał. 

Od tej pory pająk wcale się nie jąkał. 

- Dziękuję. Zaraz, zaraz, przecież złe charaktery 

nie dziękują - powiedział pająk. 

- Dziękują, ponieważ w każdym jest dobro, tylko 

nie każdy je tak szybko odnajduje. 

-To się przecież nie rymuje-odparł pajączek. 

-Nie zawsze zakończenia muszą się rymować, 

ważne by były szczęśliwe-dodała Jaga. 

I tak wszystko skończyło się dobrze, 

a następna historia będzie o bobrze. 

 

Weronika Kapitan 

Baby Jagi opisywać nie trzeba – nawet małe dziecko wie, że jest to stara kobieta z zakrzy-

wionym nosem i chustką na głowie, mieszka w środku lasu w chatce na kurzej nóżce lub  

z piernika. Posiada też środek transportu, np. u nas najczęściej spotkamy ją na miotle, na-

tomiast w niektórych krajach lata ona w kociołku, na piecu albo na jakimś zwierzęciu. 

Oczywiście sięgnąć trzeba do czasów 

przedchrześcijańskich, kiedy niezna-

ne były dobra medycyny, w leczeniu 

chorób zbawienne były zioła. Choć 

dziś oczywiste jest to, że mają one 

działanie zdrowotne, kiedyś ta wiedza 

nie była powszechna. Kobiety, które 

zbierały zioła i leczyły z ich pomocą, 

posądzane były o kontakty z siłami 

pozaziemskimi. 
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 Niektórzy z Was wolą zimę, a niektórzy wio-

snę. Wielbiciele zimy, zapewne chcieliby, aby zima 

trwała jak najdłużej, bo trudno „rozstawać” im się ze 

śniegiem. Będą tęsknić za zaśnieżonymi ulicami, które 

w tym roku o dziwo się ukazały! Będą wspominać ten 

czas, w którym ogrzewali się ciepłą herbatą z termo-

sów, okrywali się kocykami i nosili ciepłe, kolorowe 

sweterki.  Zapamiętają czas spędzony na podwórku, 

kiedy rzucali się śnieżkami, lepili bałwana lub robili 

aniołki na śniegu. Ach! Zima różni się od wiosny, to 

pewne, ale fascynaci zimy mogą użyć kreatywności  

i mogą ozdobić swój pokój zimowymi ozdobami… płat-

ki śniegu wycięte z papieru, zimowe rysunki na ścia-

nach lub inne Wasze pomysły. To dopiero! Na dworze 

wiosna, a w pokoiku zima!                                                            

 Rzeczywiście, zima to wspaniały czas w roku, 

ale nie wszyscy tak uważają. Niektóre osoby bardziej 

lubią, wiosnę, bo mają dosyć zimy! W sumie to ich ro-

zumiem, ponieważ zbyt dużo zimy w zimie, wcale nie 

jest takie przyjemne!  Nie chcemy już skrobać szyb 

samochodów (chodzi o dorosłych), mieć mokro w bu-

tach, czy marznąć na dworze, więc cieszą się tym, że 

już z tym koniec? 

 Wiosna to zmienna pora roku, raz jest ciepło, 

raz pada deszcz…, ale kto by nie lubił wiosennych po-

ranków, kiedy ptaki ćwierkają, słońce „wychodzi”  

z poza chmur, a ty rozciągasz się, ziewasz i wstajesz 

myśląc o tym, że czeka cię cudowny dzień! Wiosną dni 

są dłuższe, wtedy później idziemy spać i możemy dłu-

żej robić rzeczy, które lubimy. Wiosną mocniej świe-

ci słońce, więc jest cieplej, możemy ubierać ukochane 

T-shirty. Wtedy przylatują też ptaki, fruwają moty-

le, kolorowo kwitną kwiaty. Wszystko budzi się do 

życia, ludzie nabierają chęci do życia i tryskają 

zdwojoną energią. Jednym słowem jest pięknie!  

 Cieszyć się, czy nie ? Oto jest pytanie… 

Ewelina Makowska 
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 Najlepsza książka przygo-

dowa z science fiction to zdecy-

dowanie FNiN czyli Felix, Net  

i Nika. W sumie to nie książka 

tylko seria książek opisująca 

przygody trójki tytułowych przy-

jaciół, gimnazjalistów. Bohatero-

wie dorastają z nami i w Sekrecie 

Czerwonej Hańczy są już  

w liceum.  

 Pierwsza część –Felix, Net 

i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi – ukazała się w listopadzie 

2004 roku. Natomiast 18 listopa-

da 2015 roku odbyła się premiera 

czternastej części- Felix, Net  

i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dora-

stanie.  

 W książkach tych znaj-

dziecie codzienne, szkolne pro-

blemy i niecodzienne przygody, 

komputery, wynalazki, duchy  

i opowieść o przyjaźni, o jakiej 

wszyscy marzymy. A ponadto 

książki te napisane są z przeo-

gromnym poczuciem humoru. Jeśli 

więc lubicie się śmiać i bać, wy-

bierzcie się do świata, gdzie 

wszystko jest możliwe, zachęcam. 

 Maciej Mazan 

Na podstawie książki 

Felix, Net i Nika oraz 

Teoretycznie Możliwa 

Katastrofa został na-

kręcony film, a jego 

scenariusz nagrodzono 

w Polsko-Włoskim Kon-

kursie na Scenariusz 

Filmu dla Młodego Wi-

dza.  

O autorze… 

Rafał Kosik to polski  

pisarz science fiction. 

 Pisze głównie fantastykę, 

często ma w swoich książ-

kach elementy horroru.  

Rafał Kosik rysuje również  

rysunki satyryczne.   

http://wiki.fnin.eu/index.php/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Gang_Niewidzialnych_Ludzi
http://wiki.fnin.eu/index.php/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Gang_Niewidzialnych_Ludzi
http://wiki.fnin.eu/index.php/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Gang_Niewidzialnych_Ludzi
http://wiki.fnin.eu/index.php/Felix,_Net_i_Nika_oraz_(nie)Bezpieczne_Dorastanie
http://wiki.fnin.eu/index.php/Felix,_Net_i_Nika_oraz_(nie)Bezpieczne_Dorastanie
http://wiki.fnin.eu/index.php/Felix,_Net_i_Nika_oraz_(nie)Bezpieczne_Dorastanie
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Na zdjęciu Agnieszka Kwintal ze swo-

ją wspaniałą Babcią Marysią 

Julia Brona zadała kilka pytań swojej babci… 

Babciu, kiedy miałaś 7lat to… 

Poszłam do 1klasy szkoły podstawowej w Wysiedlu.  

Jak babciu, wspominasz szkołę? 

Wspominam bardzo dobrze… 

Jakie masz hobby, babciu? 

Moim hobby jest rozwiązywanie krzyżówek.  

Jaka jest Twoja ulubiona książka? 

Moja ulubiona książka to „Czas jaskrów” i „Czas sza-

dzi”.  

Co sobie najbardziej cenisz w życiu? 

Najbardziej cenię sobie miłość w rodzinie.  

Co robisz w wolnym czasie? 

Oczywiście chodzę na spacery, bo to uwielbiam i mam 

teraz na to czas.... 

Julia Jeż również zadała kilka pytań swojej babci 

Halince 

Babciu, kiedy miałaś 7lat to… 

Grałam w piłkę ręczną i oczywi-

ście w klasy! 

Jak babciu, wspominasz szkołę? 

Bardzo wesoło! 

Jakie masz hobby, babciu? 

Ogród z kwiatkami! 

Jaka jest Twoja ulubiona książka? 

„Śpiąca królewna” i „W pustyni i w puszczy”. 

Co sobie najbardziej cenisz w życiu? 

Zdrowie, radość i spokój...  

Co robisz w wolnym czasie? 

Czytam książki lub lubię oglądać fil-

my… 

Jakie lubisz owoce? 

Truskawki, jabłka, wiśnie i agrest. 

Agnieszka Kwintal również zadała 

kilka pytań swojej ukochanej 

Babci 

Kiedy miałam 7 lat… 

To grałam w klasy! 

Jak babciu, wspominasz szkołę? 

Bardzo miło… 

Jakie jest Twoje hobby? 

Uprawianie kwiatków w ogrodzie. 

A jaka jest Twoja ulubiona książ-

ka? 

Oczywiście „Przygody Koziołka Ma-

tołka”. 

Co najbardziej cenisz sobie w ży-

ciu? 

Najważniejsza jest dla mnie ra-

dość wnuków! 

Co babciu lubisz robić w wolnym 

czasie? 

Odpoczywać… 

 

Jakie są Twoje ulubione owoce, 

Babciu? 

Gruszki, jabłka, śliwki i wiśnie! 
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1. Jeżeli homarowi wypadnie oko, to wyrośnie mu nowe. 

2. Jeden oddech płetwala błękitnego może nadmuchać 2500 balonów. 

3. Tygrysy mają paski również na ciele. 

4. Gdy hipopotamy są zdenerwowane ich pot jest czerwony. 

5. Niektóre kobiety kłamią 180 razy dziennie 

6. Tęsknota powoduje bezsenność. 

7. W marcu rodzi się najwięcej artystów. 

8. Bananowiec nie jest drzewem, tylko największym na świecie ziołem. 

9. Może osiągnać nawet do 15 metrów. 

10. Istnieje 1000 odmian bananów. 

11. Banany składają się z 80% z wody. 

12. Banany były jako pierwsze uprawiane przez ludzi. 

13. Jeśli weźmiesz obojętnie jaką liczbę, podwoisz ją, dodasz do niej 10, podzielisz 

przez 2, dodasz liczbę, którą wcześniej wybrałeś to zawsze wyjdzie 5. 

14. Jeśli karaluch dotknie twojego ciała, to szybko ucieka w bezpieczne miejsce i czyści 

swoje ciało. 
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Kto z nas nie zna, bądź nie lubi Katy Perry? A może 

chcecie dowiedzieć się o niej czegoś więcej? Jeśli tak, 

zapraszam do czytania… 

Katy Perry tak naprawdę nazywa się Katheryn Elizabet 

Hudson. Urodziła się 25 października 1984 roku  

w Santa Barbara. Jej rodzicami są Mary i Keith Hud-

son. Ma siostrę Angelę i brata Davida.  

Katy jest naturalną blondynką oraz ma naturalnie jasno-

piwne oczy, lecz często nosi niebieskie lub zielone so-

czewki. 

W październiku 2010 roku wzięła ślub  

z aktorem Russellem Brandem, ale rozwiedli się po nie-

spełna półtora roku. Rozwiedli się, bo Russell zrzekł się 

opieki nad jej ukochanym kotem. Piosenkarka jest wiel-

ką miłośniczką kotów, choć w dzieciństwie ich nie znosi-

ła.  

Jej pupil wabi się Kitty Purry i… posiada swój blog. 

Gwiazda publikuje na nim zdjęcia zwierzaka oraz cieka-

wostki zarówno z jego, jak i swojego życia. Podobno Ka-

ty, zapytana niegdyś o to, jaką porę dnia lubi najbar-

dziej, odpowiedziała, że tę, kiedy bawi się ze swoim ko-

ciakiem.  

Jej sceniczne nazwisko pochodzi od panieńskiego nazwi-

ska jej mamy. Piosenki Katy Perry co chwilę można usły-

szeć na antenie najpopularniejszych stacji muzycznych. 

Ciekawe, jak zapatrują się na to dzisiaj jej rodzice, 

którzy w dzieciństwie zabraniali swojej córce oglądania 

MTV. Gwiazda bowiem pochodzi z bardzo konserwatyw-

nej rodziny  

Piosenkarka ma ciekawy sposób na testowanie wytrzy-

małości strojów, w których później występuje. Mianowi-

cie zakłada je na siebie, a później skacze na skakance! 

Jest wielką fanką zespołu Queen. 

Prowadzi własną kolekcję perfum. Jej perfumy nazywa-

ją się Purr, Killer Queen, Meow, Royal Revolution. Zda-

niem Katy Perry, noszenie tego zapachu można porów-

nać do niewidzialnej, luksusowej zbroi. 

Katy ze swoją babcią Ann Hud-

son, która jest dla niej niezwykle 

ważną osobą.  

Na zdjęciu z mężem –komikiem 

Russellem Brandem  

Katy ma obsesję na punkcie ko-

tów. 

Katy z konserwatywnymi rodzicami 

http://www.papilot.pl/tag/Katy-Perry.html
http://www.papilot.pl/tag/Katy-Perry.html
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Składniki: 

-1/2 kg tłustego zmielonego twarogu 

- 250 g masła 

- 1 szklanka cukru pudru , 1 łyżka kakao 

- 36 sztuk herbatników 

- odrobina aromatu waniliowego 

 Masło utrzeć z cukrem pudrem na puszy-

stą masę i po trochę dodawać zmielony 

ser. Masę podzielić na dwie części: do 

jednej dodać kakao, a do drugiej aromat 

waniliowy.  

Herbatniki rozłożyć na folii aluminiowej w 

3 rzędy po 6 ciastek. Posmarować masą 

kakaową (zostawić ok. 2-3 łyżki).  

Na to położyć drugą warstwę herbatni-

ków. Następnie  masę waniliową, a na śro-

dek położyć pasek z  wcześniej masy ka-

kaowej.  

Całość złożyć w „trójkąt”. Wygładzić 

i wstawić do lodówki, by stężało. 

Przygotowanie Chatki Baby Jagi  nie jest trudne. Zobaczcie sami! 

Polewa: 1/4 kostki margaryny, 1/2 szkl. 

cukru, 3 łyżki mleka w proszku, 1 czu-

bata łyżka kakao, 2-3 łyżki wody. 

Margarynę, cukier, kakao i wodę zago-

tować. Odstawić z ognia i dodać mleko 

w proszku, dobrze wymieszać. 

Polać schłodzone ciasto. 
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Redakcja: nowinkiz16@gmail.com; Zespół: „Jajko wielkanocne i ...są święta” B. Borowski, „Moda trendy wiosna lato 2016” E. 

Makowska, „Odwiedziliśmy Polską Stację…” praca zespołowa, „Co człapie..” praca zespołowa, „Konkurs recytatorski” M. Dzi-

wir, „Newsy” praca zespołowa, „Ferie pełne kolorów” praca zespołowa, „Któż to taki, św. Walenty?” praca zespołowa, „Bajka o 

babie Jadze… wierszem pisana” W. Kapitan, „Witaj Wiosno… żegnaj Zimo. Cieszyć się, czy nie? Oto jest pytanie” E. Makow-

ska, „Tę książkę warto przeczytać..okiem Maćka” M. Mazan, „Wywiady z Babciami” J. Brona, J. Jeż, A. Kwintal, „Czy wiesz, 

że...” M. Dziwir, „Katy Perry… Czego o niej nie wiesz? W. Czerniawska, „Chatka Baby Jagi” A. i N. Głowackie, „Dowcipnie o…” 

praca zespołowa, red. naczelna Alicja Jaskuła  

Ukłony dla  p. Anny Mikuś oraz p. M. Makowskiej i p. Wioletty Rowińskiej za pomoc w redagowaniu gazetk! 

-Jak rozpoznać , że na rowe-

rze jedzie wokalistka? 

- Ma reflektory skierowane na 

siebie, zamiast na drogę! 

-Jak nazywa się smykałka do 

golenia? 

-Zacięcie! 

-Jak długo związany jest 

okulista ze swoją żoną? 

-Po wieki! 

-Co robi prezes 

firmy w samo-

chodzie? 

-Zwalnia! 
-Co to jest, suszy, a sam 

moknie? 

-Ręcznik! 

-Co zrobił strażak 

z obiadem? 

-Pożarł! 

-Jak nazywa się 

choroba sprinte-

rów? 

-Biegunka! 

-Jak nazywa się 

kot, który  miał-

czy? 

-Bełkot! 

-Kto słyszał najwięcej 

wersji piosenek? 

-Prysznic! 

-Jak nazywa się naje-

dzony dinozaur? 

-Tyranożarł! 

-Co to jest pchła? 

-Zwierzę, które zeszło 

na psy! 

-Kiedy można przenieść 

wodę w sitku? 

-Kiedy zamarznie! 

-Jak zawołać 

książkę? 

-E-book! 

-Jak nazywa się tajne zgro-

madzenie koni? 

-Końspiracja! 
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Okiem 

jaskółki 

Psycholog podczas wykładu dotyczącego 

stresu przeszedł po sali. Gdy uniósł 

szklankę wody, wszyscy spodziewali się, 

że zapyta o to „czy szklanka jest w poło-

wie pusta, czy też pełna”. Zamiast tego  

z  uśmiechem na ustach zapytał: „Ile wa-

ży ta szklanka?”  

Padło kilka bardziej i mniej precyzyj-

nych odpowiedzi. 

Powiedział wtedy, że „absolutnie waga 

szklanki nie ma tutaj znaczenia. 

Wszystko zależy od tego jak długo bę-

dzie musiał ją tak trzymać. Jeśli potrzy-

ma ją przez minutę-nie ma problemu. 

Jeśli przez godzinę-będzie bolała go rę-

ka. Jeśli będzie ją trzymał przez cały 

dzień-ręka zdrętwieje i będzie wręcz 

sparaliżowana. W każdym z tych wypad-

ków szklanka ma identyczną wagę, ale  

w zależności od tego jak długo trzeba ją 

trzymać staje się ona dla nas coraz 

cięższa.” 

Po chwili mówi dalej: „Stres i zmartwie-

nia, które pojawiają się w naszym życiu 

są dokładnie takie same jak ta szklanka. 

Pomyśl o nich przez chwilę i nic się nie 

wydarzy. Myśl dłużej, a zacznie boleć.  

A jeśli będziesz myślał o nich cały dzień, 

poczujesz się sparaliżowany i w końcu 

niezdolny do zrobienia czegokolwiek.” 

 

Pamięta, aby odstawić szklankę na miej-

sce! 


