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Życzenia radosnych świąt 

wielkanocnych pełnych wiary   

i miłości, wypełnionych nadzieją 

budzącej się wiosny. Pogody  

w sercu, radości oraz 

smacznego święconego w gronie 

najbliższych  szczerze życzy 
 

Redakcja „Nowinek z 16” 

Myśl słynnego pisarza 

Umberto Eco zalicza 

się do najbardziej 

znanych cytatów do-

tyczących książek. 

Chociaż książki w do-

bie Internetu schodzą 

na dalszy plan, nie na-

leży zapominać o ich 

licznych zaletach, do 

których należy przede 

wszystkim wpływ na 

rozwój osobowości 

każdego z nas. Poma-

gają nam w podejmo-

waniu racjonalnych 

decyzji, udoskonalają 

nasz język, a także 

zapewniają nie-

zmiennie interesu-

jącą rozrywkę. Na-

leży sobie zadać 

pytania. Kto czyta 

książki ? Żyje po-

dwójnie ? Tak. Pod 

warunkiem, że będą 

to lektury warto-

ściowe. 
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NOWINKI Z 16 
Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach 

,,Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
Umberto Eco 

Ważne tematy: 

 Koncert dla 

Oliwii 

 Dziecko  

w sieci 

 Co to Moai ? 

 Spacerkiem 

po Gliwicach 

 Zwyczaje 

wielkanocne 

 Podarunkowy 

savoir - vivre 

 Przesądy 

wielkanocne 

 Jak wygląda-

ją święta 

wielkanocne  

w innych kra-

jach ? 

 Samotny ka-

mień– trochę 

refleksji 

Wyrazy: święto, dzień  zapisujemy mały-

mi literami, piszemy więc święta Bożego 
Narodzenia, święta Wielkanocy. Jeśli cho-

dzi o święta wielkanocne, to oba wyrazy 

pisze się małą literą, ponieważ jest to pery-

fraza Wielkanocy. 

peryfraza— zastąpienie wyrazu przez inny 
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przesłanie miłosne. Otóż 

w lany poniedziałek każdy 

chłopak wręczając pannie 

pisankę, dawał jej do zro-

zumienia, że mu się podo-

ba ! 

Jeżeli dziewczyna w Wielką 

Sobotę obmyła twarz w wo-

dzie, w której gotowały się 

jaja na święconkę, wierzono, 

że na zawsze znikną wszelkie 

mankamenty jej urody. Kra-

szanki niosły również ważne 

Czy wiesz, że z pisankami wiążą się przesądy? 

Smaczny gigant ! 

Największe jaja świata 

znoszą strusie - najokazal-

sze ważyło blisko 2 kg. Aby 

rozbić takie jajo, trzeba 

się doprawdy nieźle natru-

dzić. Blisko 10-krotnie 

grubsza od kurzego skoru-

pa wytrzymuje nawet na-

cisk osoby dorosłej. Dlate-

go jeśli chcielibyśmy zro-

bić wydmuszkę, na pewno 

przydatna będzie... wier-

tarka. Zjedzenie jajeczni-

cy z jednego jaja strusia 

przekracza możliwości ty-

powej rodziny. Jeżeli lubi-

cie jaja na twardo, to nale-

ży liczyć się z tym, że 

przygotowanie strusiego 

giganta w ten sposób zaj-

mie 2,5 godziny... 

Ptasi wysiłek!!! 

Największe jajo w sto-

sunku do wagi ciała skła-

da kiwi. Samica tego eg-

zotycznego ptaka musi 

wysiadywać jajo, które 

waży jedną trzecią jej 

samej. Współczujemy! 

 

Mała mama, małe 

jajo!!! 

Najmniejsze jaja świata 

składają kolibry. Mierzą 

one zwykle poniżej 1 cm 

i ważą niespełna 0,4 gra-

ma. Kolibrze jaja są 

mniejsze od tych skła-

danych przez niektóre 

owady... 

A w gnieździe sto-

żek!!! 

Jaja ptaków, które swo-

je gniazda budują na 

górskich półkach skal-

nych, często mają 

kształt gruszki lub 

stożka. Nie bez powodu. 

W razie porywistego 

wiatru - charaktery-

stycznego dla wysokich 

gór - taki dziwny kształt 

chroni je przed wyto-

czeniem z gniazda  

 

Ach, te kukułki... 

Kukułki nie są zbyt opie-

kuńcze i mają w zwycza-

ju podrzucać swoje jaja 

do wysiedzenia innym 

ptakom. Nie dziwi za-

tem fakt, że jaja kuku-

łek mają różne barwy  

i wzorki na skorupkach... 

I to tyle o jajach. Ży-

czymy wesołych świąt  

i baaaaaardzo mokrego 

dyngusa! 

Ale jaja! Skorupkowe dziwolągi                        

„ Gdy człowiek obrasta w piórka, nie 

znaczy, że będą z nich skrzydła” 
                

                         Henryk Fiszel 
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koszuli, bluzeczce, koszulce, 

sukience, a nawet  smoczku  

i "bodziaku" dla niemowlaka.  

Naprawdę, wąsy będą 

"atakowały" zewsząd i nie 

sposób będzie  się przed ni-

mi ukryć. A do tego muszki  

i wiele innych nadruków  

w podobnym stylu. 

      Absolutnym  hitem  

w modzie tegorocznej bę-

dą – wąsy. Trendbook  

pewnej  dziecięcej marki 

określił je jako absolutny 

musthave stylu inspectuer 
the voyageur. 

      Hipsterskie wąsy na 

     Zacznijcie się już roz-

glądać za wąsami, bo … 

„kto bez wąsów, ten goło-

wąs"! 

UBIERANKI– wąsy w modzie  

lub moda na wąs.. 

Dla chłopców 

NEWS’Y  

16 lutego odbył się w Goleniowie koncert charytatywny „Przyjaciele dzieciom”. Ze-

brano 10,5 tysiąca złotych oraz 500 euro. Pieniądze zostały przekazane na leczenie 

i rehabilitację  naszej wspaniałej koleżanki Oliwii Frost. W przygotowaniach do 

koncertu wzięło udział około 150 osób! Podczas trwającego ponad 4 godziny koncer-

tu wystąpili ludzie życia publicznego, min. burmistrz Robert Krupowicz. Nie mogło 

zabraknąć nauczycieli i pracowników ze szkoły w Kliniskach, którzy zaśpiewali pio-

senkę Ireny Santor „Zakochani”. Jako solistka wystąpiła wychowawczyni Oliwki — 

pani Ula Traczyk.  Wzruszający był moment wyjścia na scenę Oliwki i jej mamy, 

która w ciepłych słowach podziękowała wszystkim za koncert. 

Przyjaci
ele Oliwii 

Dla dz
iewczyn 

KRS 000 0037904 

Cel szczegółowy 1 %  

11166 FROST OLIWIA KRS 000 0037904 

Cel szczegółowy 1 %  

4262 BOROWSKI JAN 
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Internet daje ogromne możliwości. Nauka języka obcego, rozwijanie zainteresowań. 

W Sieci możesz porozmawiać o swoim hobby z innymi internautami, na przykład na fo-

rum czy w grupie dyskusyjnej. Znajomi? Teraz możesz mieć z nimi kontakt, kiedy tylko 

chcesz – wystarczy skorzystać z komunikatora... 

Lista możliwości, które otwiera przed nami Internet, jest niemal nieograniczona. Kie-

dy myślimy o Internecie, zwykle przychodzą nam do głowy korzyści, które nam daje. 

Jednak w Sieci kryją się też niebezpieczeństwa, na które narażeni są szczególnie naj-

młodsi internauci. 

 

Internet nie jest sam w sobie niebezpieczny ani zły, ale źli ludzie mogą go wykorzy-

stywać w niewłaściwy sposób.  

     Zdarza się, że dostajesz e-maila od osoby, której nie znasz. Taki list może zawie-

rać coś niebezpiecznego, na przykład wirusa. Nawet jeśli nie ma w nim niczego, co mo-

głoby uszkodzić Twój komputer, może zawierać informacje, których wcale nie chciałeś 

otrzymać. Takie wiadomości nazywamy spamem. Czasami są w nich zwykłe reklamy, ale 

zdarza się, że zawierają treści niezgodne z prawem, na przykład nakłaniające do niena-

wiści czy przemocy. Najbezpieczniej jest więc nie otwierać żadnych listów od niezna-

jomych. 

Przeglądasz rozmaite strony internetowe. Większość nich jest pożyteczna, część po 

prostu przyjemna, a jeszcze inne zapewniają Ci rozrywkę. Niektórzy ludzie wykorzy-

stują jednak Internet do pokazywania i propagowania złych rzeczy.  

Na czatach poprzez komunikatory lub w jeszcze inny sposób rozmawiasz często  

z nieznajomymi. Niektórych z nich znasz już od pewnego czasu w Internecie, ale nigdy 

nie możesz być pewien, kto tak naprawdę znajduje się po drugiej stronie. Nie sposób 

sprawdzić, ile lat ma Twój rozmówca, skąd pochodzi i jakie ma wobec Ciebie zamiary. 

Niektórzy ludzie używają Internetu, żeby wykorzystywać innych, a dzieci wydają im 

się szczególnie łatwymi ofiarami. Nie ufaj więc nikomu, kogo nie znasz osobiście. Nie 

podawaj nikomu w Sieci żadnych danych dotyczących Twojego prawdziwego życia.  

Internetowy znajomy nie musi przecież wiedzieć, gdzie mieszkasz, ile pieniędzy mają 

Twoi rodzice, ani jaki macie telewizor. Jeśli o to zapyta, uznaj to za sygnał alarmowy  

i odtąd zwracaj szczególną uwagę na to, co on do Ciebie pisze, i co mu odpowiadasz. 

Jeśli chcesz spotkać się z internetowym znajomym w rzeczywistym świecie, koniecznie 

powiedz o tym rodzicom i poproś ich, żeby poszli z Tobą na to spotkanie. To wcale nie 

będzie wyglądało głupio, niezależnie od tego, ile masz lat.  

POROZMAWIAJMY O POROZMAWIAJMY O POROZMAWIAJMY O ... 
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Zdarza się, że nieznajomi nękają Cię w Internecie różnymi, często obraźliwymi, za-

czepkami, wysyłanymi na przykład przez komunikatory. Nie warto się nimi przejmować, 

to tylko głupie dowcipy, a ich autorzy nie wiedzą nawet, kto je przeczyta. Nie należy na 

nie odpowiadać, bo to może tylko zachęcić dowcipnisia do dalszych działań. Jeżeli coś 

takiego przytrafi Ci się podczas używania komunikatora, wybierz opcję ignorowania tej 

osoby, a jej dane prześlij administratorowi programu. W podobny sposób możesz radzić 

sobie w innych tego rodzaju sytuacjach w Sieci – administratorzy stron, forów czy grup 

dyskusyjnych mogą karać użytkowników Internetu za nieprzyjemne zaczepki, bo dla 

nich nie są oni anonimowi. Poza tym, jeśli kiedykolwiek czyjeś działanie w Sieci zdener-

wuje Cię, urazi albo po prostu sprawi, że poczujesz się źle, porozmawiaj o tym z rodzi-

cami – być może uda im się trafniej odczytać zamiary internetowego „napastnika” i bę-

dą wiedzieli, jak należy postąpić w danej sytuacji. 

W Internecie kryje się wiele zagrożeń. Jeśli zapamiętasz kilka podstawowych zasad  

i będziesz ich przestrzegać, możesz czuć się bezpiecznie. Przeczytaj uważnie nasze 

wskazówki i przez chwilę się nad nimi zastanów – na pewno zrozumiesz, dlaczego pew-

nych rzeczy nie powinieneś robić, a inne wręcz musisz.  

INFORMACJE - nie udzielaj 

NIEZNAJOMI - nie ufaj 

TY - odpowiadaj za siebie 

ETYKIETA - przestrzegaj 

RODZICE - ufaj 

NIEUCZCIWOŚĆ - wystrzegaj się 

   EDUKACJA - ucz się i ucz rodziców 

   TREŚCI  - wybieraj wartościowe 

 Podczas przerwy w szkole przypatrz się uważnie koleżankom i kolegom. Może 

któreś z nich jest głodne. Podziel się więc kanapkami skoro ty masz ich kilka.  

 Przy częstowaniu bądź sprawiedliwy i rozdzielaj wszystkim, np. słodycze, rów-

no, by nikt nie poczuł się pominięty. 

  Pożycz zapominalskim swe przybory szkolne albo poszukiwaną lekturę.  

  Gdy ktoś cię o to poprosi, podziel się swymi wiadomościami lub uwagami, które 

drugiemu mogą pomóc.  

 Pamiętaj o starym porzekadle: „Jak ty mnie, tak ja tobie”. Dzieląc się z innymi 

przekonasz się, że radość dawania równa się radości brania. 
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 Zastanawiacie się 

pewnie co to są MOAI ?  

Zacznę od początku. 

 Na Oceanie Spokoj-

nym jest Wyspa Wielka-

nocna. Znana jest ze znaj-

dujących się na niej wiel-

kich, kamiennych posągów 

przedstawiających głowy. 

To są właśnie MOAI. 

Rzeźby te wykuli w ska-

łach wulkanicznych miesz-

kańcy wyspy Polinezyjczy-

cy około 1000 lat temu. 

Figur było 600, zachowało 

się jedynie albo aż 50. 

Rzeźby są ogromne, cięż-

kie i bardzo stare. Nie-

które mają koralowe oczy 

i nakrycia głowy zwane ta-

jemniczo PUKAO. Naj-

większy z MOAI – PARO 

miał 10 metrów wysokości 

i ważył 75 ton, to bardzo, 

bardzo dużo. Na wyspie 

znajduje się także nie-

dokończony posąg o wy-

sokości 21 metrów i wa-

dze 270 ton. Polinezyj-

czycy wierzyli, że sta-

wiane posągi przynoszą 

obfite deszcze i lepsze 

zbiory. Zachowała się 

legenda o wodzu jedne-

go z plemion Polinezyj-

czyków, który opuścił 

swoją ojczyznę w po-

szukiwaniu nowego, lep-

szego domu. Kiedy 

zmarł, wyspa została po-

dzielona pomiędzy sze-

ściu jego synów, a na-

stępnie pomiędzy ich 

spadkobierców. Duch 

wodza miał odradzać się 

w MOAI. MOAI są jed-

ną z największych 

atrakcji turystycznych 

Oceanii.  

CO TO MOAI ? 

Na terenie wyspy po-

wstał nawet Park Naro-

dowy RAPA NUI, który 

swoim zasięgiem obej-

muje blisko połowę po-

wierzchni wyspy. 

Rzeźby są uważane za 

cud wykuty w skałach. 

W 1996r. posągi MOAI 

zostały wpisane na listę 

światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

 

             Szymon Grzegorz 

Największy z MOAI—

PARO 
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Spacerkiem po polskich miastach... 

najstarsze na Śląsku Mu-

zeum oraz Ruiny Teatru 

Miejskiego, zapewniające 

niepowtarzalny klimat 

prezentowanym przedsię-

wzięciom artystycznym. 

Symbolem miasta jest Ra-

d io stacja  G l iw icka ,  

111-metrowa wieża z mo-

drzewiowego drewna, wo-

kół której zaaranżowano 

doskonałe miejsce rekrea-

cji. Wieczorem można po-

dziwiać wspaniałą ilumina-

cję. 

:) Jeż i jaskółka to zwierzęta, któ-

re pomagają rolnikowi w zjadaniu 

robaków. 

:)Kiedy nadchodzi wiosna, na drze-

wach lęgną się listki. 

:)Jak ryba szybko je, to jej się uszy 

trzęsą. 

:)Samouk - to taki, za którego 

lekcji nie odrabiają rodzice. 

:) Kości człowieka są połą-

czone łokciami aż do kolan. 

Czy potrafisz odnaleźć nazwę przedmiotu w labi-

ryncie liter? Pamiętaj, że przez każde pole z liter-

ką możesz przejść tylko raz! 

 Humor z zeszytów uczniów  

 I nie tylko... 

:) Azja jest największym konty-

nentem na Ziemi, a nawet na świe-

cie. 

:)Najczęściej spotykanym ssakiem 

górskim jest góral. 

:)Moja mama jest blondynką i ma 

długie czarne włosy. 

Gliwice to miasto położone  

w południowo-zachodniej Pol-

sce, w zachodniej części wo-

jewództwa śląskiego, nad 

rzeką Kłodnicą. 

Swym mieszkańcom i odwie-

dzającym miasto gościom 

Gliwice zapewniają bogatą 

ofertę rekreacyjną i kultu-

ralną. Na szczególną uwagę 

zasługują liczne tereny zie-

lone oraz odnowiona Palmiar-

nia Miejska. Do dyspozycji 

gości i mieszkańców jest Gli-

wicki Teatr Muzyczny,  

a także kina, galerie, kluby,  

 Dlaczego Gliwice? Pochodzi 

z nich nasz ko
lega Wojtek 

https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/ruiny-teatru-miejskiego
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/ruiny-teatru-miejskiego
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/radiostacja-gliwicka
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/radiostacja-gliwicka
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/palmiarnia-miejska
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/palmiarnia-miejska
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/gliwicki-teatr-muzyczny
https://gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/gliwicki-teatr-muzyczny


8 

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

 W czasie Wielkiego Postu spożywano jedynie kaszę, ziemniaki, żur i śledzie. 

Wszystko to popijano lekko osoloną wodą z dodatkiem czosnku. Nie należy się wobec tego 

dziwić, że zaraz po zakończeniu postu, w zwyczaju było wieszanie, bądź przybijanie śle-

dzia do drzewa za to, że „przez sześć niedziel panował nad mięsem, *morząc żołądki ludz-

kie słabym posiłkiem swoim” - jak pisał Jędrzej Kitowicz. 

 Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień - czas wyciszenia, skupienia i prze-

żywania męki Chrystusa. Tego dnia święci się palmy. Zwyczaj ten przywędrował do Polski z 

Jerozolimy w średniowieczu. Obchodzi się go na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy. Tradycja wykonywania palm jest w Polsce bardzo aktualna. Najokazalsze pal-

my przygotowują co roku mieszkańcy Łysego na Kurpiach i Lipnicy Murowanej.  

Tradycje związane z palmą:  

 ~ poświęcone palemki postawione w czasie burzy w oknie miały zapewnić bezpieczeństwo,  

 ~ oderwane z palemek bazie mieszano z ziarnem przed siewem, 

 ~ połykanie bazi miało uchronić przed bólami i przeziębieniem,  

 ~ zjedzenie "kocanki" z palmy ochroni gardło przed chorobą przez cały rok, 

 ~ poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co uchroni ją przed chorobami i głodem,  

 ~ dzieci należało uderzyć witką z palmy, żeby były zdrowe, 

 ~ wielkość palmy ma znaczenie magiczne, wysoka zapewni twórcy długie i szczęśliwe ży-

cie,  

 ~ im piękniejsza palma, tym dzieci będą dorodniejsze.  

 

 W Wielki Piątek  wszyscy, którzy cierpieli na jakąś przypadłość, bądź po prostu 

chcieli się zabezpieczyć przed chorobami, przed wschodem słońca, szli do pobliskiego 

zbiornika wodnego czy studni i tam obmywali się, bądź wrzucali się nawzajem do rzek lub 

jezior. Odbywało się to na pamiątkę przekroczenia przez Chrystusa rzeki Cedron. 

 

 Wielka sobota to czas święcenia potraw. W zazwyczaj artystycznie przystrojo-

nym koszyku znajduje się chleb, kiełbasa, masło, cukier, sól, pieprz, ocet, ser, chrzan, 

babka wielkanocna, woda oraz oczywiście pisanki.  Ilość składników w koszyku może być 

oczywiście rozszerzona. Nie należy jednak przekraczać granic dobrego smaku. 

 

 *.morzyć żołądek— głodzić 

Ludowe zwyczaje wielkanocne 
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bo w Wielki Piątek. Pierw-

szym umalowanym na 

czerwono jajkiem babcia 

kreśli znak krzyża na czo-

łach dzieci, żeby były 

zdrowe i rumiane przez 

cały rok. To jajko kładzie 

się przed domową ikoną, 

w skrzyni z wianem 

dziewczyny albo zakopuje 

się na środku pola, żeby 

chroniło je przed gradem.  

W Holandii dzieci szukają 

jajek ukrytych w domu, 

we Francji – w ogrodzie.  

W Niemczech pomalowa-

ne na zielono jajka wręcza 

się przyjaciołom, 

w Szwecji zaś cała rodzi-

na z ochotą bawi się  

w „taczanki”.  

W Bułgarii czerwone 

wielkanocne jajka maluje 

się w Wielki Czwartek al-

W różnych krajach 

świętowanie z jajkami 

wygląda inaczej ! 

 W Wielką Niedzielę w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta rezurekcja 

(resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), która swymi tradycjami sięga średniowiecza. 

Po powrocie do domu w gronie rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocne-

go, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka 

 

 Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem ) - 

to drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wo-

dą inne osoby, nawet nieznajome. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogań-

skich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej 

zdolności ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy 

ranek przez gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu Polski.  

 

Dawniej...
 Współcześ

nie… 

Możesz zabłysnąć podczas 

świątecznych przygotowań  

i wyczarować armię króliczków.  

Serwetka złożona na kształt 

uszu królika będzie niesamowi-

tym dodatkiem na twój świą-

teczny stół.  

PO LEKCJACH... 
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Rusz głową !!! 

Humor 
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Odwiedziny i rośliny 

Kto na  etykiecie zna się,  

wie, że kwiaty są na czasie.  

Gdy wybierasz się z gościną.  

Czy goździki, czy bławatki  

trzymaj w górę łebkiem kwiatki,  

bo doprawdy w oczy kole,  

gdy łodyżki nie są w dole. 

 Pani wręczasz go, czy panu,  

wyjmij bukiet z celofanu.  

Zawsze z kwiatka zerwij papier,  

bo pomyślą, żeś na bakier  

z zasadami kurtuazji  

oraz, że ci brak fantazji. 

Kurtuazja — uprzejmość, wyszu-
kana grzeczność, galanteria, 
stosowny gest. 

Zasady zachowania się przy przyjmowaniu 

prezentów: 

  Przyjmując prezent trzeba oczywiście za niego 

podziękować. Trzeba go również rozpakować 

         przy osobie, która nam go wręczyła.  

 Czasem może się zdarzyć, że prezent nam się 

nie spodoba albo mamy już taką rzecz w domu. 

         Nigdy nie wolno dać po sobie poznać rozczaro- 

         wania. Po prostu z  uśmiechem podziękuj ! 

 PODARUNKOWY SAVOIR-VIVRE 

Prezenty są czymś, co każdy lubi dostawać. Bardzo przyjemne jest także obdarowywanie 

prezentami bliskich osób. Okazuje się, że zarówno wręczanie jak i otrzymywanie prezentów jest 

sztuką, wcale nie łatwą. Aby uniknąć sytuacji, w których sprawilibyśmy komuś niechcący przykrość 

lub zakłopotanie, starajmy się przestrzegać kilku podstawowych zasad savoir-vivre: 

  Przy wyborze prezentu należy przede wszystkim kierować się wiekiem osoby obdarowywanej. 

Nie kupujmy więc babci piłki do koszykówki, a niemowlakowi książki do czytania … Najbardziej 

udane są prezenty związane z pasją lub zainteresowaniami osoby obdarowywanej. 

  Starajmy się aby prezent był prawdziwą niespodzianką i zaskoczeniem. Gdy będziemy co roku 

wręczać np. tacie parę skarpetek, to taki prezent nie będzie już dla niego żadną niespodzian-

ką. 

  Bardzo ważnym elementem prezentu jest jego opakowanie. Staranne opakowanie świadczy  

o naszym szacunku do osoby, której dajemy prezent. 

 Nie wolno jako prezentu wręczać używanych rzeczy (chyba, że na specjalne życzenie obdaro-

wywanej osoby). Mogą to być natomiast prezenty własnoręcznie wykonane, zwłaszcza, że  

w ostatnich latach bardzo modne i cenione stało się rękodzieło. 

 Jeśli prezent jest kupiony, trzeba koniecznie usunąć z niego cenę. 

Symbolika kwiatów i barw kwiatów: 

róża – miłość,  bratek – przyjaźń, frezja – sza-

cunek, fiołek – skromność, tulipan - duma 

kolor biały – niewinność, szczerość, kolor żółty 

– kiedyś był symbolem zazdrości i złości, dziś 

oznacza też radość, przyjaźń,  kolor czerwony 

– miłość. kolor niebieski – wierność, stałość,  

kolor zielony - nadzieja 

Savoir-vivre — akademia dobrych manier 
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Pierwszy kwietnia to dzień wzajemnego, żar-

tobliwego oszukiwania się. Pochodzenie tego 

święta nie jest znane, choć uważano, że stano-

wi pozostałość rzymskiego święta ku czci bogi-

ni urodzaju Cerery. 

 1 kwietnia kawały innym robią chyba wszyscy  

i nie wypada tego dnia obrażać się - ani nau-

czycielom, ani rodzicom. 

Żartując, należy jednak pamiętać, żeby 

kogoś nie urazić. Dobry żart polega bowiem 

na tym, że bawią się wszyscy - i ten, kto na-

biera i ten, kto pada ofiarą żartownisia. 

Stary jest zwyczaj umieszczania w prasie ar-

tykułów o nieprawdziwych wydarzeniach.  

Tego psikusa proponujemy zrobić tylko rodzi-

com z ogromnym poczuciem humoru:) Gdy ma-

my czy taty nie ma w pobliżu, weź jego/jej ko-

mórkę i zmień ustawienia językowe na np. chiń-

ski. 

Sporo zamieszania narobił artykuł Daniela 

Passenta w tygodniku "Polityka" (1978 r.),  

w którym autor informował o założeniu  

w Warszawie restauracji dla psów :) 

Wyśpimy się ! 
 

Prima Aprilis ! 
 

A oto kilka primaaprilisowych żar-

tów do wykorzystania 1 kwietnia: 

Wstań wcześnie rano i przesuń wska-

zówki zegarów. Bezpiecznie jest przesu-

nąć je do przodu - lepiej bowiem, żeby do-

mownicy wyszli do pracy i szkoły wcze-

śniej, niż mieliby się spóźnić. 

Wyślij kolegom SMS-a  

"Twoja książka telefo-

niczna została skaso-

wana. Przepraszamy. 

Operator sieci" 

Jeśli pożyczaliście ostatnio zeszyty od kole-

gów z klasy zadzwońcie do nich z przeprosina-

mi, że niestety zalaliście je wodą albo rozszar-

pał je pies! 

Możecie posolić 

ukradkiem komuś 

herbatę;) 

 Jeśli macie starszego brata lub siostrę  

i wrócą skądś popołudniu powiedzcie, że była 

jakaś koleżanka/kolega po nich, ale powie-

dzieliście, że rodzeństwo pojechało na kurs 

wyszywania! 

Zabierz z biurka coś, czego rodzic często 

używa, na przykład myszkę/okulary. Zrób 

zdjęcie przedmiotu i połóż w miejscu,  

w którym wcześniej leżał. 

Podpisz zdjęcie słowami: "Mamy twoją mysz-

kę. Zapłać okup albo ona zginie."  

Możesz wyciąć litery z gazety, nakleić na 

kartce i w ten sposób przekazać te groźne 

słowa. Możesz też umówić się co do konkre-

tów okupu (np. czekolada z orzechami) i go-

dziny jego przekazania (np. 19:00, okup ma 

czekać pod łóżkiem). 
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Opowiem Ci bajkę o smutnym kamieniu 

Co leżał samotny przy drodze, gdzieś w cieniu 

I o tym marzył by ktoś go przytulił 

Lecz nikt go nie widział był szary i bury 

Czasami ktoś przysiadł, odchodził, nie wracał 

A kamień wciąż czekał i tęsknił… i płakał 

Był taki samotny i pragnął bez przerwy 

Należeć do kogoś, kto dobry i wierny 

Czas mijał ulotny, zmieniała się  ziemia 

Niestety nikt nie chciał szarego kamienia 

Aż kiedyś porankiem, gdy rosa błyszczała 

I kiedy poczuła moc uczuć kamienia 

Po kropli kolorów na niego kapnęła 

Łąkami, polami szła sobie dziewczyna 

Zwyczajna, przeciętna, samotna, niczyja 

Gdy kamień ujrzała zmieniony przez tęczę 

Wiedziała, poczuła i wzięła go w ręce 

Wzruszona szepnęła: iść dalej nie muszę 

Bo kamień znalazłam i piękną w nim duszę... 

„Wyszukane w szafie”  

Nie oceniam po okładce 

Czy wiesz, że niedźwiedź  

polarny nie jest biały? 

Niedźwiedź polarny, to gatu-

nek dużego ssaka drapieżnego  

z rodziny niedźwiedziowatych, za-

mieszkującego Arktykę. Grube fu-

tro i warstwa tłuszczu chronią go 

przed zimnem. Skóra ma barwę 

czarną. Włosy tworzące sierść 

niedźwiedzia są półprzezroczyste. 

Gdyby  niedźwiedzia pozbyć sier-

ści byłby nie biały, a czarny. 

 

SAMOTNY KAMIEŃ 

AUTOR: Rafał Klimczak 

TYTUŁ:  Nudzimisie 

Czy zdarzyło się Wam kiedyś siedzieć w pokoju pełnym zabawek i nudzić się? Jeżeli tak, 

to czy próbowaliście wtedy wołać „nuuuuudzi mi się, nuuuuudzi mi się!” Taka rzecz przy-

trafiła się Szymkowi, który tak właśnie wołał ze swojego pokoju i wiecie co, przyszły do 

niego nudzimisie! Są to sympatyczne stworki, których zadaniem jest odnudzanie dzieci  

i przeżywanie z nimi niesamowitych przygód i niezwykłości. Jeśli chcecie je poznać to 

przeczytajcie książkę pt. „Nudzimisie” autorstwa Rafała Klimczaka. Zdradzę Wam tylko, 

że nudzimisie nie tylko przybywają do naszego świata, ale i przenoszą nas do swojej krai-

ny, gdzie rosną lizakowce olbrzymie, bańki lemoniadki i talerzowce ze smacznymi obiadka-

mi. To tyle. Resztę doczytajcie sami. KONIECZNIE! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwiedziowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arktyka
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   „NASZE SMAKI” 
    REWOLUCJE  

     W KUCHNI 

Propozycja Natalii 

Baranki wielkanocne 

40 dag mąki, 2 dag suszonych 
drożdży, 10 dag cukru,  
1 szklanka mleka, 3 żółtka,  
10 dag masła, cukier puder do 
posypania. 

Na kruszonkę: po 3 łyżki masła, 
mąki i cukru. 

Drożdże rozetrzeć z łyżką cu-
kru, połową mleka i 3 łyżkami 
mąki. Kiedy wyrosną, dodać 
mąkę i utarte z cukrem i resz-
tą mleka żółtka, wyrobić, do-
dać roztopione masło. Ciastem 
wyłożyć foremkę w kształcie 
baranka. Z kruszonki uformo-
wać kuleczki, posypać baranki, 
upiec w 190 ˚C, posypać pu-
drem. 

Propozycja Oli 

Figlarne zające 

Ciasto jak na mazurek kajma-

kowy (piec 25 min, 180 C), sło-

iczek dżemu, lukier lub polewa 

z białej i ciemnej czekolady. 

Ciasto rozwałkować, upiec, 

pokroić na prostokąty, każdy 

posmarować dżemem. Czeko-

ladę białą i czarną rozpuścić, 

ozdobić ciasto według uznania, 

wyciskając różne zwierzątka 

HUMOR 

-Dlaczego płaczesz? - bo się zgubiłam ! 

-A jak się nazywasz? - nie wiem... 

-A jak się nazywa twoja mama? -nie 

wiem... 

-A znasz swój adres? 

- Tak. Wu -wu- wu— kropka –ania- kowal-

ska -kropka -pe -el 

Mazurek kajmakowy 

300g mąki pszennej,150g masła ,80g cukru 

pudru,1 jajko, 1 puszka masy krówkowej  

Zagnieść jednolite ciasto. Owinąć w folię  

i wstawić do lodówki na co najmniej 1 godz. 
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A. Jaskuła 

KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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Na treningach zumby można zapo-

mnieć o codziennych problemach  

i upływie czasu. Można poprawić 

swoje samopoczucie i pozbyć się 

stresu. Podczas zumby wyzwalają 

się endorfiny, czyli hormony 

szczęścia ! Na koniec jeszcze jed-

no. W zumbie ważny jest komfort, 

dotyczy to także ubrania. Drogie 

Panie, wybierając się na trening, 

powinnyśmy  zabrać ze sobą wy-

godne obuwie, spodnie, najlepiej  

biodrówki :) oraz krótki topik  

w intensywnym kolorze. Zumba to 

przecież pozytywna energia, a nie 

idealna figura :) 

Zachęciłam ? To co Drogie Panie, 

kto się wybiera na zumbę ? 

Zumba  dobra na 

wszystko ! 
Zumba  szturmem wdarła się 

na sale treningowe. Zakochało 

się w niej wiele kobiet na ca-

łym świecie. Wielbicielki tej 

aktywności podkreślają, że 

zumba dostarcza wszystkiego, 

czego potrzebuje nasze ciało, 

ale także umysł ! W zumbie nie 

jest najważniejsza technika, 

ale zabawa, wejście w rytm  

i poddanie się działaniu muzyki. 

Zumba wyzwala niesamowitą 

energię. Jest zdecydowanie 

dla każdego, bez względu na 

umiejętności taneczne. Wy-

starczy tylko chcieć ! Nie myśl 

o sobie „nie umiem tańczyć”. 

Łatwo wpadające w ucho mu-

zyczne hity, zmiksowane  

z  salsy, samby, mambo, hip-

hopu tworzą dynamiczny układ. 

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca:  

ona daje życie.” 

Henryk Sienkiewicz 

Pragnę namówić Państwa  na  wykorzystanie szansy, którą da-

je prawo - decydujcie Państwo na co przeznaczycie  

1% swojego podatku. Łatwo jest zrobić coś dobrego.  

Państwa 1%  podatku to dla chorych dzieci bardzo dużo.  

Dla niektórych to  "być albo nie być".                    (spójrz str. 3) 

Uśmiech dla t
aty Relaks dla mamy 

Zdrowy egoizm jest potrzebny każdemu, a zwłaszcza – kobietom. Spełniajcie 

Drogie Panie swoje marzenia ! Wasze potrzeby są ważne i możecie o nie dbać bez 

poczucia winy !  

5 minut dla mamy  
i taty 

Okiem 

jaskółki 

ZUMBA JEST: 

ZABAWNA, ŁATWA, MODNA,  

RELAKSUJĄCA, OTWIERA NA LU-

DZI, POZYTYWNIE UZALEŻNIA ! 


