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NOWINKI Z 16 
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich 

Ważne tematy: 

  Szkolny Pulitzer 

 - nominacja do 

głównej nagrody 

 Ciekawe miejsca  

w zachodniopo-

morskiem 

 Porozmawiajmy  

o zakazanych sło-

wach, pięknych 

kartkach i wyzna-

niach 

 Dlaczego w Boże 

Narodzenie dzieli-

my się opłatkiem  

i ubieramy choin-

kę? 

 „Szkolne Sobótki” 

 Mecz naszych pił-

karzy 

 Żyj zdrowo ! 

 

Nauczyciele też mieli kilka lat…  

i byli uczniami. Jak szła im nauka, 

które przedmioty lubili, a których 

nienawidzili ? W kim byli zakocha-

ni ? SPRAWDŹCIE SAMI !!!  

(STR. 8-11) 

Nadszedł Świąteczny czas, stąd wiele radości w nas, tą radością 

chętnie się dzielimy, więc z całego serca Wam życzymy :  

by gwiazdka udana była, dużo uśmiechu Wam dostarczyła, niech 

Świąteczny czas upłynie Wam wszystkim, w ciepłej atmosferze 

wśród Waszych bliskich ! A nadchodzący Rok by lepszym był, 

wszystkie tegoroczne zmartwienia zmienił w pył,  

by przyniósł same sukcesy i ograniczył wszystkie szkolne stresy ! 

Tego życzy uczniom i nauczycielom redakcja „Nowinek z 16” 
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Kiedy kotu jest zimno, jego futro się pu-

szy. W ten sposób tworzy się grubsza 

osłonka, która utrzymuje ciepło. Twoje 

włosy też się unoszą, jak trzęsiesz się  

z zimna, a gęsia skórka to wynik zaciśnię-

tych mięśni otaczających mieszki włosowe. 

Nie ogrzejesz się od tego jak kot, bo masz 

za mało włosów! 

Czy wiesz dlaczego  

w Boże Narodzenie dzielimy się 

opłatkiem i ubieramy choinkę? 

Dawniej w Święta Bożego Narodzenia dom 

przyozdabiany był podłaźniczką, czyli czub-

kiem jodły, świerku lub sosny, przybranej 

orzechami, ciastkami, jabłkami, bibułą  

i wstążkami, a przede wszystkim światami 

(opłatkami), którą w Wigilię zawieszał pod 

sufitem gospodarz odmawiając przy tym 

słowa modlitwy. 

Tradycja przynoszenia żywego drzewka do 

domu być może wzięła się z dawnego zwy-

czaju ustawiania przystrojonego drzewka  

w przedsionku kościoła. Drzewko zwane ra-

jem miało byś symbolem rajskiego drzewka, 

z którego wykonany został krzyż Chrystusa. 

Dawne ozdoby z kolorowych papierów, pió-

rek, wydmuszek, słomy i kłosów zastąpione 

zostały wielobarwnymi szklanymi bombkami 

i elektrycznymi światełkami. W niewielu 

krajach istnieje tradycja składania sobie 

życzeń i łamania się opłatkiem przed spoży-

ciem wspólnej wieczerzy Wigilijnej. Opła-

tek jest symbolem pojednania się, przeba-

czenia, przyjaźni i miłości. 

Czy wiesz co to jest  

„gęsia skórka” ? 

Czy wiesz dlaczego pada śnieg ? 

Kiedy deszcz przekracza warstwy atmos-

fery o temperaturze 0°C, krople wody 

zamarzają przybierając kształt małych 

kryształów lodu. Połączone między sobą 

kryształki, tworzą delikatne płatki śnie-

gu. Barwa biała śniegu jest wynikiem te-

go, że lód odbija wszystkie barwy tęczy. 

Opady śnieżne są bardzo częste w gó-

rach, gdzie jest łatwiejsze kształtowanie 

się strumieni zimnego powietrza. W gó-

rach śnieg jest kochany zwłaszcza przez 

tych, którzy uprawiają sporty zimowe. 

Jest więc istotnym elementem turystyki. 

Na nizinach silne opady śniegu są źródłem 

ogólnych trudności komunikacyjnych na-

wet, jeżeli czynią krajobraz bardziej ma-

lowniczy. Biały płaszcz, który przykrywa 

pola ma jednak za zadanie uchronić upra-

wy rolnicze przed mrozami. 
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UBIERANKI–  

MODNIE  

NA GŁOWIE 

Jest późna jesień i zbliża się zima, czas, kiedy szczególnie musimy dbać o nasze zdro-

wie. W tym czasie ważny jest odpowiedni ubiór, dostosowany do pogody. Dziś zajmiemy 

się nakryciami głowy. Przez głowę nasz organizm traci najwięcej ciepła, a więc należy  

o nią odpowiednio zadbać.  

Czapka nie musi być złem koniecznym, wręcz przeciwnie, może być bardzo ciekawym  

i modnym elementem naszej garderoby. 

W tym sezonie modne są czapki typu „panda”, „królik” oraz inne zwierzęta. Dobrze, je-

śli posiada jeszcze duży, fantazyjny pompon. Dominują kolory nasycone, często prze-

platane błyszczącymi elementami (nitka, cekiny, koraliki). 

A więc trzymajcie się ciepło i czapki na głowy! Musimy przetrwać tę porę i aby do wio-

sny. 

CZAPKI WŁÓŻ !!! Modna mama... 

Modny tata... 
Mówi żona do męża : 

 -Dziś na pewno nie powiesz, że fatalnie 

gotuję. 

- Tak ? A co ugotowałaś ? 

- Nic!                   
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NEWS’Y  

13.09.2013 r. w naszej szkole gościliśmy  

p. Anetę i Dariusza Gapińskich, pomysłodaw-

ców Maratonu Puszczy Goleniowskiej, który 

odbył się w dniu 28.09.2013 r. w Nadleśnictwie 

Kliniska. Pogadankę na temat historii maratonu 

oraz zasad wolontariatu podczas biegów wysłu-

chali uczniowie ze szkoły podstawowej i gimna-

zjum.  

4 października 2013 r. w naszej szkole odbyły 

się lekcje na temat zdrowego stylu życia. 

Uczniowie po pogadance na temat znaczenia 

regularnego spożywania pełnowartościowych 

posiłków, zjedli wspólnie ze swoimi wychowaw-

cami zdrowe drugie śniadanie. 

Europejskie Dni Ptaków 

04 – 06. 10.2013 r. świętowano Europejskie  Dni Pta-

ków, w których udział zadeklarowali mieszkańcy prawie 

40 państw. Z tej okazji członkowie Szkolnego Koła Ligi 

Ochrony Przyrody również włączyli się do obserwowa-

nia i liczenia ptaków, które odbywają swą wielką jesien-

ną wędrówkę. Podczas wspólnego spaceru (połączonego  

z liczeniem ptaków) udało się zwiedzić okoliczne tereny 

(łąki i lasy w miejscowościach Rurzyca i Lubczyna). 

Przewodnikiem wycieczki był Pan Jacek Drozda - orni-

tolog z zamiłowania. Zaobserwowano: kanię rudą, myszo-

łowa włochatego (rzadkość ornitologiczna), kruki, szpa-

ki, sójki, dzięcioła dużego, kszyki.  

15.10.2013rodbył się koncert pt. 

„LOS LATINOS”. Koncert ten to 

spotkanie z egzotycznym duetem 

muzycznym, przedstawiającym wy-

jątkową muzykę, ciekawe i egzo-

tyczne dla nas instrumenty ora 

z bogatą kulturę Ameryki Południo-

wej. Dzieci miały okazję poznać na-

zwy i brzmienie różnych instrumen-

tów, poznały kilka słów w języku 

hiszpańskim oraz zobaczyły orygi-

na l ne  s t r o je  wykona wców . 

28.09.2013r. na terenie Nadleśnictwa Kliniska 

odbyła się wyjątkowa edukacyjno-sportowa im-

preza pod nazwą „Maraton i Wielkie Grzybobra-

nie w Puszczy Goleniowskiej”. Niezawodni byli jak 

zawsze uczniowie naszej szkoły, którzy jako wo-

lontariusze zabezpieczali trasę i zaplecze mara-

tonu. Ileż tam było atrakcji, nie tylko dla tych 

którzy kochają bieganie. Ponadto mieliśmy możli-

wość bycia świadkami powstania nowej dyscypliny 

”olimpijskiej” –grzybobrania.  

Jak to dobrze, że mieszkamy tak blisko lasu!!! 

Po raz kolejny dzięki współpracy naszej szkoły 

ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi „Grodnica” 

nasi uczniowie brali udział w warsztatach ar-

tystycznych. Zwieńczeniem ich czterodniowe-

go trudu było stworzenie spektaklu "Magiczny 

Las czaru i magii" i zaprezentowanie go w Te-

atrze Brama w Goleniowie.  
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Aktywność fizyczna uczniów jest niezbędna do ich harmonijnego 

rozwoju. Wpływa nie tylko na kształtowanie właściwej postawy cia-

ła, ale również zapewnia dziecku radość i zabawę.  Nasza szkoła 

oferuje swoim uczniom wiele zajęć ruchowych, w tym zajęcia pro-

wadzone przez Panią Ewę Świątek - fitness dla kl. IV-VI i gimna-

zjum. 

18 października 2013 r.   

25 uczniów z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej wzięło 

udział w ogólnopolskim kon-

kursie historycznym OLIM-

PIADA WIEDZY ARCHI-

MEDES -HISTORIA. Wy-

niki zostaną ogłoszone do  

10 stycznia 2014 roku. 

20.10.2013 roku uczniowie Szkolnego 

Koła Ligi Ochrony Przyrody uczestni-

czyli w spotkaniach z mieszkańcami 

okolicznych miejscowości. Zadaniem 

uczestników wycieczki było uzyskanie 

informacji o tegorocznych lęgach od 

właścicieli posesji, na których znaj-

dują się gniazda. Raport zostanie 

przesłany do Polskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Przyrody pro Natura do 

Wrocławia.  

W piątek 25 października 2013 roku montażem 

słowno – muzycznym pt. „Lolek z ciszy Niepoka-

lanej”  uczciliśmy w naszej szkole Ojca Święte-

go Jana Pawła II. Przedstawienie cieszyło się 

wielkim zainteresowaniem, u niektórych nawet 

wywołało łzy wzruszenia. 

29.10.2013 r. odbyły się zajęcia 

historyczno – przyrodnicze na 

terenie cmentarza poniemieckie-

go w Rurzycy. W programie było 

m.in. poznanie historii miejsca, 

krótka analiza różnorodności bio-

logicznej oraz porządkowanie 

grobów zmarłych. 

18 października odbyło się humory-

styczne przedstawienie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Uroczystość 

przygotowali uczniowie ze szkolnego 

koła teatralnego "Bajka". Młodzi ak-

torzy przygotowali inscenizację 

"Dzień Nauczyciela na 

wesoło", która w dow-

cipny sposób ukazuje 

c odz ienne  życ ie  

w szkole.  

30 października 2013r. 

uczennice naszej szkoły 

zostały laureatkami w 

Powiatowym Konkursie 

Plastycznym 

„Lutosławski dla dzieci”.  

Oliwia Sienicka  II 

miejsce w kategorii klas  

I-III 

Lidia Żuchowska I miej-

sce w kategorii klas IV-

VI 

Anna Korol III  miejsce 

w kategorii klas IV-VI. 

W każdy wtorek i sobotę  ucz-

niowie trenują pod bacznym 

okiem maratończyków Państwa 

Anety i Dariusza Gapińskich  

w Akademii Biegania ProGDar za 

co im bardzo dziękujemy. Nie 

straszny im deszcz, wiatr i zim-

no.  
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Niedługo  Sylwester i bale karnawałowe, 

warto zadbać o oryginalne i własnoręcznie 

wykonane nakrycie głowy ! 

Odrobiłeś lekcje ? Nauczyłeś się ? Nie wiesz co teraz 

robić ?  Mamy na to radę !  Przestaniesz się  nudzić i 

spędzisz miło czas na zabawie w czarodziejskiego   kras-

nala :) Już nigdy nuda nie zajrzy do twojego pokoju !  Po-

trzebne ci będą: duży karton, linijka, nożyczki, śrubo-

kręt, klej, sznurek. 

 odmierz głowę sznurkiem i odrysuj na kartce, narysuj 

większe koło tak aby je okrążyło, 

 wytnij je , 

 odmierz linijką sznurek  i wytnij dowolnej grubości 

pasek o długości sznurka , 

 śrubokrętem rozrysuj „gąsienicę” i ją wytnij , 

 dorób dowolną ozdobę i wszystko posklejaj ! 

PO LEKCJACH... 
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Dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Naro-

dzenia, w wolnym czasie możemy zrobić piękną, 

oryginalną choinkę np. z makaronu. Potrzebujemy 

brystol, pistolet do klejenia na gorąco, makaron  

w dowolnym kształcie i coś do ozdoby np. koraliki 

lub naturalne przyprawy: ziele angielskie, anyż  

i farbę w sprayu. Trochę pracy i satysfakcja mu-

rowana ;) Powodzenia! 

JAK ZROBIĆ MODNY POMPON ? 

PO LEKCJACH... 
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Pani Dyrektor Kamilla Szydłowska -
Kępińska 

Byłam uczennicą… pilną. 

Kochałam lekcje… matematyki. 

W szkole nienawidziłam… base-
nu, bo długo nie mogłam nauczyć się pływać. 

Pierwszą dwóję dostałam… w liceum. 

Moją szkolną miłością był… Tomek. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… układanka  
z bardzo drobnych elementów, która na 
pudełku miała lokomotywę. 

 

Pani Wicedyrektor  
Joanna Drosińska 

Byłam uczennicą… dobrą i bardzo cichą. 

Kochałam lekcje… wychowania fizycznego. 

W szkole nienawidziłam… historii. 

Pierwszą dwóję dostałam… z matematyki 
(śmiech) u swojej mamy, ale nie pamiętam 
za co. 

Moją szkolną miłością był… Zbyszek, 
starszy kolega, z którym do dziś utrzymuję 
kontakt przez portale społecznościowe. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… kosz pachną-
cych pomarańczy, których na co dzień nie 
można było kupić. Do dziś pomarańcze ko-
jarzą mi się ze świętami Bożego Narodze-
nia. 

 

Pani Wicedyrektor Beata Korczak 

Byłam uczennicą… SP nr 4  w Goleniowie. 

Kochałam lekcje… biologii, chemii, historii. 

W szkole nienawidziłam… geografii. 

Pierwszą dwóję dostałam… ze środowiska  

 

(dziś przyroda) w klasie II lub III za brak  
pracy domowej. 

Moją szkolną miłością był… Grześ. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… książki, które 
wówczas były trudno dostępne. 

 

 

 

 

 

 

Pani Alicja Jaskuła 

Byłam uczennicą… która mu-
siała mieć wszystko na 
„tip,top’”, ryczałam, jak mi coś 
nie wychodziło. A ponadto przez wiele lat 
byłam gospodarzem klasy.  Nie wiem, czy do-
brym ? Pamiętam jak kiedyś przez 2 godz. 
namawiałam wszystkich, by nie uciekali  
w „Pierwszy Dzień Wiosny”, a jak mi się to 
nie udało… poszłam razem z nimi :) 
(niepedagogiczne, ale prawdziwe ! )  

Kochałam lekcje… muzyki, języka polskiego. 
Uwielbiałam recytować i pisać wypracowania. 
Kochałam również lekcje…, które były odwo-
łane :) 

W szkole nienawidziłam… skakać przez ko-
zła. Zostałam kiedyś przymuszona  
i… złamałam rękę. Dziś jestem najlepszym 
prognostą pogody  w rodzinie, zawsze wiem, 
kiedy będzie padało :) 

Pierwszą dwóję dostałam… dwói nie pamię-
tam, ale pamiętam 3 + z matematyki  
w trzeciej klasie z kolejności wykonywania 
działań !!! 

Moją szkolną miłością był… kolega  
w trzeciej klasie (rozumiem Was  moje   

NASI NAUCZYCIELE TEŻ MIELI KILKA LAT... 
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dzieciaki !). Był niższy ode mnie o głowę, ale 
mi to nie przeszkadzało :)  

Pół roku myślałam, że samodzielnie napisał do 
mnie kartkę z wakacji. Okazało  się potem, 
że to jego … mama !  

Tragedii  dopełniał fakt, że podobne kartki  
otrzymały  jeszcze dwie koleżanki ! 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… w czasie świąt 
uw ie lb ia łam rodzinną atmosferę,  
a prezent, który mi utkwił w pamięci to …  

prezent urodzinowy. Był to najcudowniejszy 
sztruksowy, rudo-brązowy miś, którego 
przez  miesiąc z namaszczeniem oglądałam 
za szybą kiosku Ruchu. Do dziś pamiętam  
radość , gdy go  ujrzałam w urodzinowy po-
ranek… 

Dziś dbam o to, by mój syn doświadczał  po-
dobnych emocji... 
 

 

 

Pani Maja Zielonka 

  

Byłam uczennicą… 
punktualną, sumienną. 

Kochałam lekcje… wychowania fizycznego, 
plastyki, techniki, religii. 

W szkole nienawidziłam… matematyki, hi-
storii, wstawania na 8.00, sprawdzianów. 

Pierwszą dwóję dostałam… zapewne z ma-
tematyki. 

Moją szkolną miłością był… ojjj, w podsta-
wówce nie chodziłam zakochana, może dopie-
ro w liceum, a na pewno na studiach… co za-
kończyło się małżeństwem. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… rower, który po 
kilku dniach mi ukradli. 

Pani Marzena Poleszczuk 

 

Byłam uczennicą… wzorową, 
przewodniczącą klasy, prze-
wodniczącą Samorządu Szkol-
nego —czyli społecznicą:)) 

Kochałam lekcje… matematyki, , biologii, 
geografii, historii, wych.fiz, plastyki i muzy-
ki. 

W szkole nienawidziłam… języka rosyjskie-
go. 

Pierwszą dwóję dostałam… w klasie I lub II 
z tabliczki mnożenia za przykład 6X 6 = 

Moją szkolną miłością był… sport ! 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… nie pamiętam :) 
Szkoda :( 

Pani Jola Hejnicka 

 

Byłam uczennicą… bardzo dobrą. 

Kochałam lekcje… matematyki, języka pol-
skiego, wych. fiz., plastyki, techniki. 

W szkole nienawidziłam… apeli. 

Pierwszą dwóję dostałam… w klasie I, źle 
napisałam wyraz „jaskółka” 

Moją szkolną miłością był… kolega z równo-
ległej klasy. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… wieczne pióro. 

PUK, PUK, CZY SĄ TU GRZECZNE DZIECI ? 
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Pani Monika Nowak 

 

Byłam uczennicą… z pomysła-
mi. 

Kochałam lekcje… języka pol-
skiego, historii, geografii. 

W szkole nienawidziłam… matematyki, fizyki. 

Pierwszą dwóję dostałam… na pewno  
z matematyki. 

Moją szkolną miłością był… Tomek. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… szmaciana, piękna 
lalka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Agnieszka Hreczuch 

Byłam uczennicą… cichą, ale ambitną  
i pracowitą. 

W szkole uwielbiałam… śpiewać, tańczyć, spę-
dzać czas z koleżankami i kolegami. 

W szkole nienawidziłam… hałasu. 

Pierwszą dwóję dostałam… nie pamiętam kie-
dy i za co, może nigdy ? :) 

Moją szkolną miłością był… kolega z klasy,  
w którym skrycie się zakochałam. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… dostaliśmy z bra-
tem  rózgi oklejone kuleczkami styropianu . 

Pani Joanna Nowicka 

Byłam uczennicą… która była zawsze przy-
gotowana i zawsze miała porządek. Byłam ty-
pem społecznika, żadna uroczystość nie od-
była się bez mojego udziału i bez ...moich po-
prawek. 

Kochałam lekcje… plastyki, języka polskiego 
i historii. 

W szkole nienawidziłam… lekcji matematy-
ki !!! I tak jest do dziś… jestem duszą  arty-
styczną, która nie cierpi cyferek. 

Pierwszą dwóję dostałam… dobrze nie pa-
miętam, ale znając mój „talent matematycz-
ny”, była to pewnie dwója z tego przedmiotu. 

Moją szkolną miłością był… nie miałam cza-
su na miłość, myślałam tylko o nauce (?!) 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… duża, chodząca 
lalka z długimi włosami, które długo nie były 
długie— dzięki mnie oczywiście. Marzyłam, 
że zostanę fryzjerką ! Niby zwykła lalka, ale 
30 lat temu to było coś !!! 

NASI NAUCZYCIELE TEZ MIELI KILKA LAT... 
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Pani  Danuta Andrzejewska 

 

Byłam uczennicą… systematyczną, praco-
witą. 

Kochałam lekcje… biologii. 

W szkole nienawidziłam… ćwiczeń na 
skrzyni na lekcjach wychowania fizyczne-
go. 

Pierwszą dwóję dostałam… z wych. fizycz-
nego za przewrót na skrzyni (nie wykona-
łam go). 

Moją szkolną miłością był… Marek. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… lalka w stroju 
góralskim. 

Pani Alina Kolada 

 

Byłam uczennicą… wstydliwą, cichą, staran-
nie prowadziłam wszystkie zeszyty. 

Kochałam lekcje… plastyczne, techniczne 
oraz  przerwy, zwłaszcza  obiadowe :) 

W szkole nienawidziłam… wychowania fi-
zycznego, zwłaszcza zwisu na drabince. 

Pierwszą dwóję dostałam… w klasie II za 
dyktando. 

Moją szkolną miłością był… kolega z klasy 
Arek. Często razem wracaliśmy ze szkoły  
i dużo rozmawialiśmy. 

Prezent od św. Mikołaja, który utkwił mi 
najbardziej w pamięci to… piórnik  
z wyposażeniem. 

Pani Ela Sekuła poświęciła swój cenny 
„kawałek” w naszej gazetce na wyniki 
konkursu SKO. Gratulujemy uczestnikom ! 

Nagroda główna w konkursie pt. "Bajka  

o oszczędzaniu": 

Ola Barra, Szymon Kalbarczyk, Oliwia Sienicka, 

Miłosz Szwenk, Basia Zasuwa, Alicja Żukowska, 

Gracjan Nowakowski, Ala Lehmann, Eryk Lasek, 

Marcel Wolski, Natalia Głowacka, Zuzanna Mam-

czak, Kinga Karaczun, Eliasz Aksamit, Kuba Ter-

ka. 

Wyróżnienie w konkursie pt."Bajka o oszczę-

dzaniu": 

Bartosz Bęben, Maciej Mazan, Martyna Nowicka, 

Marta Jastrzembska, Marianna Antoszewska, 

Jakub Pypa, Ola Głowacka, Jan Kępiński. 

Za udział w konkursie pt, "Bajka o oszczędza-

niu": 

Agata Strzała, Paula Imielska, Dawid Sobczak, 

Mateusz Tyszkiewicz, Jakub Gałecki, Kasia No-

wakowska, Maks Podgórski, Bartłomiej Borowski. 

PUK, PUK, CZY SĄ TU GRZECZNE DZIECI ? 

Święta dlatego w takiej u nas cenie, 

Że są nieliczne w różnych dni bez liku, 

Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie, 

Z rzadka dzielące perły w naszyjniku. 
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25 października redaktorzy klasowej 

gazetki "Nowinki z 16" uczestniczyli  

w XII Gali Finałowej "Szkolnego Pulit-

zera" dla najlepszych gazetek szkolnych 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i li-

cealnych. Organizatorem konkursu jest 

"Kurier Szczeciński". Klasę reprezento-

wał samorząd klasy 3 b. Było to dla nas 

ogromne wyróżnienie, gdyż otrzymaliśmy 

nominację do nagrody głównej Szkolnego 

Pulitzera", a w dziennikarstwie stawiamy 

dopiero pierwsze kroki. W konkursie 

uczestniczyło ponad pięćdziesiąt redak-

cji gazetek szkolnych z całego woje-

wództwa. Na galę finałową otrzymało za-

proszenie tylko 25 najlepszych.   

 

Już dwukrotnie odbyła się w naszej 

szkole "SZKOLNA SOBÓTKA” m.in. pod 

hasłem: 

„KUCHCIKOWO”- Na pierwszym spotka-

niu uczniowie oraz rodzice uczyli się de-

koracyjnego składania serwetek. Wspól-

nie nakrywali stół, samodzielnie wykonali 

dekoracje, a następnie przygotowywali 

zdrowe dania z warzyw i owoców. Powsta-

ły przepyszne sałatki, desery, kompoty, 

soki oraz herbatniki owocowe.  Na drugim 

spotkaniu dzieci ozdabiały bombki ze sty-

ropianu, pudełka na  podarunki oraz kart-

ki. Wykorzystały kolorowe tasiemki, bro-

kat, cekiny, naklejki, farby, pastele oraz 

pisaki. Pod opieką nauczyciela zapiekały 

swoje kanapki w tosterze. Do picia poda-

wany był sok z malin oraz pomarańczy. 

OTRZYMALIŚMY NAMINACJĘ DO   

SZKOLNEGO PULITZERA ! 
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i dzięki temu na początku sierpnia na 

swój festiwal ściągają na Wolin wszyscy, 

polscy wikingowie. Warto to kiedyś zo-

baczyć. 

  Miłośnicy pociągów mogą 

wpaść  do Gryfic, a tam do muzeum kolei  

wąskotorowej. Na torach i placu wysta-

wowym eksponowany jest cały tabor 

(parowozy, spalinowozy, wagony osobowe 

i towarowe ). 

  Można przejechać się ko-

lejką wąskotorową, której trasa prowa-

dzi z Gryfic przez Trzęsacz, Rewal, Nie-

chorze do Pogorzelicy. Przejażdżka taką 

kolejką to atrakcja dla osób w każdym 

wieku. 

  Mam nadzieję, że przekona-

łem Was, iż nie trzeba daleko wyruszać, 

żeby znaleźć piękne miejsca i poznać 

trochę historii.  

 

Zachodniopomorskie  -  ciekawe miejsca 

  Chciałbym Was zaprosić na wy-

cieczkę po naszym  województwie. Pokażę 

Wam trzy  miejsca, które według mnie są 

bardzo interesujące w zachodniopomorskim. 

  Pierwsze miejsce to ruiny ko-

ścioła w Trzęsaczu. Na przełomie XIV/XV 

w. w Trzęsaczu, 2 km od brzegu Bałtyku wy-

budowano gotycki kościół.  Z upływem lat 

morze coraz bardziej wdzierało się w ląd  

i podmywało ściany kościoła. Jak się nie 

trudno domyśleć Bałtyk zaczął zabierać ce-

giełki kościoła. Teraz możemy oglądać tylko 

kawałek południowej ściany. Jest tu pokaza-

na siła morza oraz zderzenie natury z czło-

wiekiem, który nie wiem jak by się zabez-

pieczał i tak z nią nie wygra. 

  Kolejnym miejscem godnym po-

lecenia jest wyspa Wolin. Jest tam wspania-

ła przyroda w Wolińskim Parku Narodowym, 

ruiny średniowiecznych kościołów św. Jerze-

go i Mikołaja i duch wikingów unoszący się  

w powietrzu. Przeszło 1000 lat temu zdobyli 

oni leżący tutaj legendarny gród Wineta  

Spacerkiem po polskich miastach 
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Rusz głową !!! 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu 

wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klaso-

wy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". 

Wszyscy głosowali na swoje własne ma-

my, a Ty dostałaś dwa głosy....  

http://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu.html
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Nie oceniam po okładce 

AUTOR: Lucy Maud Montogomery 

TYTUŁ:  „Ania z Zielonego Wzgórza” 

 

Są takie książki, które z upływem lat wcale się nie starzeją, i są takie książki, które z za-

interesowaniem mogą czytać dziewczynki i chłopcy.  

 Tym razem polecamy „Anię z Zielonego Wzgórza” autorstwa kanadyjskiej pisarki 

Lucy Maud Montgomery. Historia szalonej, zabawnej, romantycznej, przebojowej, gada-

tliwej, o wybujałej fantazji, o nieprzeciętnym temperamencie rudowłosej jedenastolet-

niej Ani zaczyna się od tego, że trafia z domu dziecka do Maryli i Mateusza Cuthbertów. 

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że spodziewali się chłopca. Ania jed-

nak pozostaje  z nimi, a książka opisuje przezabawne historie jakie przyszło przeżyć Ani 

w nowej rodzinie w domu na Zielonym Wzgórzu w Avonlea.   

 Książka już od ponad 100 lat zyskuje nowe rzesze wiernych zwolenników – już dziś 

bądź kolejnym z nich! 

Licencje użytkowania programów komputerowych  

 

Aby móc korzystać z programu komputerowego zgodnie z obowiązującym prawem, należy wy-

kupić licencję na jego użytkowanie, która określa zasady korzystania z programu przez jego 

nabywcę, chyba że program udostępniony jest na zasadzie licencji bezpłatnej, a do takich 

należą m.in.: 

licencja freeware, która pozwala na używanie programu bezpłatnie i bez ograniczeń, jednak 

wyłącznie w niezmienionej formie, 

licencja shareware, która zezwala na bezpłatne korzystanie z programów w okresie ich te-

stowania; po upływie tego czasu należy wnieść tzw. opłatę rejestracyjną lub zrezygnować 

z programu (używanie po okresie próbnym bez opłat jest nielegalne), 

licencja Open Source zezwala na swobodne, nieodpłatne rozprowadzanie programów wraz  

z ich kodem źródłowym, 

licencja Public Domain – to licencja dobroczynna czyniąca z oprogramowania własność ogółu, 

w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania 

oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników. 
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Savoir-vivre — akademia dobrych manier 

Zakazane słowa 

Czasem w ustach się kotłują brzydkie słowa, 

lecz przy innych je pod język prędko schowaj. 

Niech czekają pod jęzorem,  

aż wyplujesz je wieczorem... 

do śmietnika. 

I bezwzględnie ich unikaj ! 

Piękne kartki, ciepłe słowa 

 

Kiedy się zbliżają święta, 

o znajomych swych pamiętaj. 

Wyślij kilka widokówek,  

a w nich szereg ciepłych słówek.. 

 

Przyjaciołom z miasta Łodzi  

życzyć zdrowia nie zaszkodzi, 

a kumplowi spod Sopotu - 

aby pozbył się kłopotów. 

 

Gdy okazja się nadarzy, 

życz każdemu, o czym marzy ! 

Z uznaniem o wyznaniach 

Chcesz być w zgodzie  

z dekalogiem ? 

Innowierca nie jest wrogiem. 

Choć twe wątpliwości wzbudzi, 

szanuj wiarę innych ludzi. 

Bo religia, daję słowo, 

jest dziedziną wyjątkową. 

Każdy idzie dróżką własną, 

czasem trudną i niejasną, 

często w poprzek i pod prąd, 

lecz nie znaczy, że to błąd. 

Warto wiedzieć jest, doprawdy : 

w każdej ścieżce ziarnko prawdy. 

Wierny własnym przekonaniom, 

przyjrzyj innym się  wyznaniom. 

I pamiętaj: ważne treści 

każda mądra głowa zmieści ! 

Bardzo cenna stąd nauka : 

Ten nie błądzi, kto nie szuka. 
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Piernikowe kwadraty 

Kostka i ćwierć margaryny, 70 

dag mąki, 4 jaja, 60 dag cukru, 

cukier waniliowy,  2 płaskie ły-

żeczki sody, szczypta zmielonych 

goździków, 60 dag cukinii,  

2 łyżeczki mielonego cynamonu, 

po 5 dag orzechów i migdałów  

i rodzynek, 2 gorzkie czekolady, 

połówki obranych orzechów i mig-

dałów, tłuszcz i bułka tarta do 

formy. 

Kostkę margaryny, oba cukry, 

przyprawy oraz jaja utrzeć na 

jednolitą, gładką masę. Cukinię 

obrać, usunąć pestki i zetrzeć na 

tarce o dużych oczkach. Do utar-

tej masy dodać mąkę i cukinię, 

stale mieszając, a pod koniec ba-

kalie. Dokładnie wymieszać. Prze-

łożyć do prostokątnej formy wy-

smarowanej margaryną i obsypa-

ną bułką tartą. Piec godzinę  

w temperaturze 180 stop. C. Cze-

koladę rozpuścić, dodać pozostałą 

margarynę, wymieszać, polać 

ostudzone ciasto. Po-

kroić na kwadraty, każ-

dy ozdobić połówką 

orzecha lub migdała. 

Racuchy twarogowe 

20 dag twarogu, szklanka mąki, 

2 jajka, szklanka mleka, 2 dag 

drożdży, 1 łyżeczka cukru,  

2 łyżki masła, olej do smażenia, 

cukier puder do posypania, sól. 

Drożdże rozmieszaj w szklan-

ce ciepłego mleka. Dodaj cu-

kier i łyżkę mąki, odstaw  

w ciepłe miejsce do wyrośnię-

cia. Do rozczynu dodaj mąkę, 

żółtka, pokruszony twaróg, 

roztopione masło, ubite białko, 

szczyptę soli. Ciasto dokładnie 

wymieszaj. Znów odstaw w cie-

płe miejsce do wyrośnięcia. Na 

patelni  rozgrzej olej, łyżką 

kładź racuszki. Smaż z obu 

stron. Ułóż na papierowym 

ręczniku, który wchłonie 

tłuszcz. Racuszki oprósz cu-

krem pudrem. 

Propozycja Oli 

Propozycja Natalii 

„NASZE SMAKI” REWOLUCJE W KUCHNI 
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Redakcja: nowinkiz16@gmail.com; Zespół: „Ciekawostki” Z. Mamczak, B. Borowski, „Nie oceniam po okładce” Sz. Świątek, 

A. Białas, „Savoir-vivre” W. Boba, „Po lekcjach” A. Malinowska, N. Lange, M. Piotrowska „Newsy” Z. Mamczak, O. Pyc, 

Sport Info M. Sikorski „Nasze smaki...” A. Głowacka, E. Makowska, „Spacerkiem po polskich miastach” Sz. Kalbarczyk, 

W. Pasternak, „Ubieranki” M. Nowicka, N. Głowacka  „Humor” J. Kępiński, Sz. Grzegorz, O. Pijanowski, „Rusz głową”  

O. Pyc, A. Stańczyk „Klub  wielbicieli jęz. ang.” J. Kępiński, W. Serwa korespondent z VI a „Kącik informatyczny”  

J. Borowski, korekta: p. Patrycja Białek-Mamczak, p. Ewa Kalbarczyk,  red. naczelna Alicja Jaskuła 

Gorące podziękowania dla Rodziców, którzy są zaangażowani w redagowanie gazetki. Szczególne ukłony w stronę  

p. Natalii Pyc za pomoc w drukowaniu gazetki oraz Pań zajmujących się korektą - redakcja „Nowinek z 16”. 

Ojciec do syna:   

- Jak ci idzie nauka 

angielskiego?  

- Doskonale! Już 

umiem mówić 

„dziękuje” 

i ,,przepraszam”  

- Ojciec: „Idealnie, 

to nawet więcej niż 

mówisz po polsku!” 

KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

26.10.2013r na naszym boisku szkolnym, odbyły się ostatnie mecze rozgrywki rundy jesiennej Za-

chodniopomorskiej Ligi Piłki Nożnej. Gospodarzem imprezy była Akademia Piłkarska Mariogol, do 

której należy wielu uczniów z naszej szkoły. Młodzi piłkarze walczyli z ogromnym poświęceniem  

i oddaniem, tym bardziej, że stawką było przejście do kolejnego etapu.  Ostatecznie zdobyli  

II miejsce i awansowali do rundy wiosennej. Radość wygranej osłodziła dodatkowo słodka niespo-

dzianka ufundowana przez firmę ASPROD oraz wypieki naszych mam. Tatusiowie zajęli się oprawą 

techniczną zawodów. Wszystko wypadło doskonale, kibice nie zawiedli. Bardzo dziękujemy w imieniu 

naszej drużyny oraz drużyn gości, którzy wyjeżdżali z Klinisk pod ogromnym wrażeniem naszej go-

ścinności. 

GRATULUJEMY CHŁOPAKI. JESTEŚMY Z WAS DUMNI. Czekamy na kolejne mecze  

 i trzymamy za Was kciuki.  
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Okiem 

jaskółki 

 UŚMIECH DLA TATY 

cyt. „Z kuchni wydobywają się  

jedyne w swoim rodzaju zapachy,  

za którymi tęskniłam cały rok…” 

DLA MAMY I TATY 

STREFA RODZICA  

  Pięcioletni Jasio puka 

do drzwi sąsiada: 

- Tata prosił, żeby pan 

pożyczył… 

- Cukru, soli...?  

- Nie, korkociąg ! 

- Hmmm, korkociąg 

mówisz, powiedz tacie, 

że przyniosę sam!        

 Miałam napisać o filozofii Indian, ich akceptacji siebie, umiłowaniu 

tradycji i hierarchii w rodzinie, ale… pomyślałam, że napiszę o NARZEKANIU. 
Apeluję zatem : Przestańmy narzekać i cieszmy się życiem ! 

 Na co narzekamy najczęściej? Oczywiście na rząd, na pracę, na współ-

małżonka, na pogodę, na figurę (to tylko kobiety chyba ?), na zdrowie, na 

wczesne wstawanie. W Polsce, według prof. Bogdana Wojciszke mówienie ne-

gatywne paradoksalnie budzi sympatię. U rozmówców pojawia się przekonanie, 

że jest się rozumianym i nie tylko nam jest tak źle. Najbardziej narzekamy 

jednak na NIESPRAWIEDLIWOŚĆ… To niesprawiedliwe przecież, że sąsiad 

jest aż tak bogaty, że aż tym bogactwem onieśmiela... Przyjaciółka taka 

zgrabna, że aż niemożliwe by w tym wieku tak wyglądać! Kolega ma lepszy sa-

mochód, z podgrzewaną szybą !!! Wszyscy co nie mają, wiedzą o czy piszę.  

A kuzyn? Kuzyn, który ma trójkę dzieci wyjechał z rodziną na egzotyczną wy-

cieczkę i to w środku zimy ! NIESPRAWIEDLIWOŚĆ! NIESPRAWIEDLI-

WOŚĆ ! Ale czy właśnie dzięki niesprawiedliwości zawdzięczamy nasze szczę-

ście i zadowolenie - gdyby jej nie było, co lub kogo obwinialibyśmy za nasze 

niepowodzenia? Sąsiad bogaty, ale przecież wszyscy wiedzą, że miał wpływo-

wych rodziców, sam by do niczego nie doszedł. Przyjaciółka chuda jak patyk, 

bo ma po prostu... dobre geny ! Albo nie ...na pewno przeszła niejedną operację 

plastyczną! Kolega ma super auto i nie musi skrobać szyb rano, ale na pewno 

nie dorobił się sam. A kuzyn ? Wszyscy wiedzą, że cała rodzina im pomaga... 

 A ponadto zgodzicie się ze mną Państwo, że ci co mają „wszystko” też 

narzekają ? Nie ? Takie osoby mogą narzekać, że mają powolnego kamerdyne-

ra, albo, że Ferrari za dużo pali. Każdy może znaleźć powód do narzekania. 

 Czy to znaczy, że nie ma recepty na to by być szczęśliwym, żyć bez 

żadnego zgrzytu? Nic bardziej mylnego. Od teraz przestańmy narzekać ! 

Bądźmy zadowoleni z własnego życia, doceniajmy to co mamy. Ktoś powie "ale 

rachunki, żona, auto się psuje..." No to co ? Od narzekania nie zmienimy swo-

jego losu. Ja ćwiczę od dziś… jak nie narzekać oczywiście ! Kto się do mnie 

przyłącza ?  

 A może jednak ponarzekajmy? Niech każdy odpowie sobie sam...  

 

Świat bez marudzenia... 

Zacznij już w trakcie nowo-

rocznego śniadania. Posmaruj 

kanapkę chleba z jednej strony 

miodem, a z drugiej masłem,  

a następnie upuść ją na talerz. 

Miód na górze zapowiada 

wszelką obfitość. Masło… nie 

wróży wprawdzie szczęścia, 

ale taką kanapkę można zjeść 

ze smakiem ;) 

Latająca kanapka  

na szczęście ! 


