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Ortografia na wesoło S. 2 

Międzynarodowy Dzień Tańca S. 8 

Wywiad z Panią Magdą Graca instruktorką 

tańca 

S. 9 

Zanim kupisz królika... S. 10 

Sonda „Co robisz o 8.15 w sobotę?” S. 13 

Seria książek „Martynka” S. 21 

What time is it? S. 25 

wydanie 8 Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich 

WAŻNE SPRAWY: 

 Akcja „Sadzimy 

krokusy”; 

•Chiny są   

odmienne kulturowo 

dla Europejczyków; 

 •Dzień otwarty  

w naszej szkole – 

Gra terenowa 

„KOSMOS”; 

 „Spotkały się dwie 

bajki”- występ 

dzieci z O b; 

 Idea bookcrossin-

gu — drugie życie 

książki; 

  Dekalog przyjaź-

ni; 

 

2015 r. 

 

 

Wróbel: „Ile to się  

trzeba naćwierkać, żeby 

przyszła wiosna.” 
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Żartobliwe wierszyki, rymowanki, 

czasami śmieszne rysunki bardzo 

pomagają w nauce, a ich naucze-

nie się przyjdzie wam z łatwością. 

Sposób na zapamiętywanie przypadków  

w języku polskim:  

Mianownik - Mama  

Dopełniacz - Dała  

Celownik - Celince 

Biernik - Bańkę  

Narzędnik - Na  

Miejscownik - Mleko 

Wołacz - O!  

Stara rymowanka, przekazywana od kilku po-

koleń, ułatwiająca zapamiętanie kolejności li-

ter w alfabecie: 

 

ADAM BABIE CEBULĘ DAJE 

EWA FIGĘ GRYZIE 

HANKA I JANKA KAPUŚCIANE LIŚCIE ŁA-

MIĄ 

MAMA NÓŻ OKNEM PODAJE 

RADZIO STASIO TATKO UCIEKŁ  

WSZYSCY ZAPŁAKANI 

A oto wiersz na zapamiętanie 

spółgłosek, po których piszemy 

"rz": pierwsze litery wyrazów stano-

wią spółgłoski,  

po których należy pisać "rz". 

Babcia dała  

Gosi piękne 

bratki, 

bo jej wnuczka 

chciała takie 

kwiatki. 

    „U” czy „ó”? 

 

Makówka, dachówka – przez ó pisz te słówka. 

Wyjątek: zasuwka. 
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 Nadeszła długo oczekiwana wio-

sna. W ogrodzie szkolnym znowu za-

kwitły różnokolorowe kwiaty, m.in.: tu-

lipany, szafirki, żonkile, hiacynty, któ-

re dwa lata temu posadzili uczniowie 

klas 0-3.  

 Nowe nasadzenia pojawiły się 

jesienią, m.in. kolejne cebulki kroku-

sów, które otrzymała nasza redakcja 

od pana Sylwiusza Mołodeckiego w ra-

mach akcji „Sadzimy krokusy” podczas 

gali Szkolnego Pulitzera. Uczniowie 

klasy 2b dosadzili kolejne cebulki tuli-

panów, krokusów i szafirków. 

Przepiękne fotografie krokusów wykonała 

Aleksandra Tubacka.  

 O szafranie słyszał każdy. Najdroż-

sza przyprawa świata swoją nazwę bierze 

z rośliny, z której jest pozyskiwana - 

kwiatu krokusa. Crocus to po polsku sza-

fran.  

 Z krokusami wiąże się pewna cieka-

wostka - szafran to najdroższa przyprawa, 

a to ze względu na ilość kwiatów potrzeb-

ną do uzyskania kilograma żółto-

pomarańczowego proszku, będącego w isto-

cie słupkami kwiatów krokusa. Potrzeba aż 

150 tysięcy kwiatów. W efekcie szafran 

osiąga ceny wyższe od złota. 
Miło się wchodzi do szkoły, gdy tak pięknie 

kwitną kwiaty... 
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 10 marca w ramach „Dnia Otwartego 

Szkoły”, odbyły się  KOSMICZNE ZAJĘCIA, 

których celem była prezentacja naszej szkoły. 

Każdy, kto w tym dniu odwiedził naszą szkołę, 

mógł w nich wziąć udział. W sposób szczególny 

do wspólnej zabawy zostały zaproszone dzieci. 

To z myślą o nich zostały przygotowane specjal-

ne atrakcje, przede wszystkim w formie zadań, 

które zostały podzielone na tzw. "stacje" 

mieszczące się w odpowiednio do tego przygo-

towanych salach lekcyjnych. Wykonanie przez 

naszych gości poszczególnych zadań umożliwiło 

zdobycie kolejnych elementów układanki. Za do-

brze wykonane zadanie dziecko otrzymywało 

część układanki, którą przyklejało w oznaczone 

miejsce na kartce. Dziecko samodzielnie wybie-

rało kolejność.  

 Podczas dnia otwartego odbyły się: poka-

zowe zajęcia z języka angielskiego, bajkowy tor 

przeszkód na klockach (kończył się pamiątko-

wym zdjęciem w rakiecie), zabawy na sali gim-

nastycznej, zajęcia w bibliotece szkolnej. Kara-

oke, gra podłogowa "Wyprawa do lasu"  

i Space Quiz- mini quiz o kosmosie – wszystko  

w j. angielskim. Ponadto dzieci mogły zbudować 

własny statek kosmiczny z szablonu i instrukcji 

w j. angielskim. 

 Można było również zbadać zjawisko sy-

metrii osiowej, zrobić ufoludka, wykonać ko-

smiczne zadania komputerowe, ćwiczyć układy 

taneczne z Cheerleadearkami, obejrzeć pre-

zentację klubu UKS Olimpijczyk,  wziąć udział 

w warsztatach wokalnych, śpiewać kosmiczne 

piosenki i zagrać na „Bum bum rurkach”. 

Uczniowie gimnazjum uczą nas, jak wyko-

rzystać resztki jedzenia 

Stosy kanapek, ciekawe kto je zje? 

Do picia sok marchwiowo-  

pomarańczowo-cytrynowy... 
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 Dzieci mogły pozować do zdjęć w ra-

kiecie, wykonywały m.in.: zadania matema-

tyczne i doświadczenia kosmiczne, ćwiczyły 

aparat mowy, wykonywały kosmiczne obraz-

ki, poznawały nowe smaki poprzez degusta-

cję znanych i nieznanych owoców – ufolud-

kowy szaszłyk owocowy oraz budowały sta-

tek kosmiczny.  

 W świetlicy szkolnej na uczniów cze-

kał zielony ufoludek, który wraz z dziećmi 

wykonywał okolicznościowe kosmiczne 

znaczki (z wykorzystaniem kosmicznego 

sprzętu), zaś w nagrodę za odwagę i wy-

trwałość w kompletowaniu układanek, czę-

stował zieloną ufoludkową galaretką z bitą 

śmietaną.  

 

 Ponadto odbyły się inne, ciekawe za-

jęcia: prezentacja pracowni języka polskie-

go, pracowni historycznej, matematyczno – 

fizycznej (kosmiczne doświadczenia fi-

zyczne oraz praca z tablicą interaktywną). 

Klasy IA i IB gimnazjum przygotowały 

kampanię edukacyjną pod hasłem: ,,Nie 

marnuj jedzenia - planuj zakupy”, w ramach 

ogólnopolskiego konkursu Winiary, podczas 

której częstowali przybyłych gości własno-

ręcznie przygotowanymi  kanapkami, tosta-

mi, zapiekankami i sałatkami), zaś członko-

wie Szkolnego Koła LOP - świeżo wyciska-

nymi sokami owocowymi.  

 

 Warto było więc zawitać do naszej 

szkoły, która znajduje się w „goleniowskiej 

galaktyce”. Dzieci wraz z rodzicami mogły 

spędzić czas w miłej, przyjaznej i bez-

piecznej atmosferze. 

Uczniowie nie nadążali z przygotowaniem świe-

żych soków 

Poczęstunek dla małych gości 

Ciekawe, jak smakowały ufoludkowe szaszłyki? 
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       W piątek 06.03.2014r sala naszych 

najmłodszych  przedszkolaków zamieniła się  

w teatr… Tuż po godzinie 16.00  „widownia” 

wypełniona była po brzegi.  

      Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni 

wspaniali goście, zaproszeni przez naszych 

małych artystów  z niecierpliwością wycze-

kiwali występu. I nadeszła ta chwila…. 

      Wraz z pierwszymi dźwiękami muzyki 

pojawili się na scenie aktorzy, którzy  

z uśmiechem na twarzy i pewnością siebie, 

witali swoich bliskich. Scena w jednej chwi-

li  stała się salą balową , na której króle-

wicz porwał do tańca KOPCIUSZKA, lasem 

w którym JAŚ I MAŁGOSIA próbowali 

schrupać domek z piernika, albo CZERWO-

NY KAPTREK natknął się na wilka, domkiem 

KRÓLEWNY ŚNIEŻKI i jej siedmiu przyja-

ciół, kwiatową krainą CALINECZKI oraz po-

dwórkiem BRZYDKIEGO KACZĄTKA. 

 

Dzieci przeniosły nas do swojego świata- 

świata bajek widzianego ich oczami… Ale 

ukazały nam również inny świat- świat dzieci 

zdolnych, odważnych, radosnych, wrażliwych 

i pracowitych, które mają dużo do przeka-

zania, każdemu kto choć na chwilę „zamieni 

się „ w widza… 

Plan myszki i kreta niestety się nie powiódł... Prezentacja aktorów w całej okazałości! 
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Wilku, wilku, my się ciebie nie boimy! „Tam spotkam królewicza… A bal cały 

mnie zachwycił” 

Pani Dyrektor dziękuje pani  Karolinie i dzie-

ciom za zaproszenie 

„Hej ho, hej ho do pracy by się szło…” 

Profesjonalne kostiumy przygotowane przez  

rodziców, dziękujemy! 

Taniec z pomponami ...to było to! 
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 Historia tańca jest bar-

dzo długa, towarzyszy wszyst-

kim kulturom w kolejnych epo-

kach. Nie ulega wątpliwości, że 

wiele zmieniło się od tamtego 

czasu, jednak jedno pozostało 

bez zmian. Nadal ochoczo łapie-

my każdą okazję, żeby tańczyć, 

pląsać podrygiwać, wywijać na 

parkiecie…  

 Nasi przodkowie lubowali 

się w tańcu, a ich taneczne wy-

gibasy można podziwiać na skal-

nych malowidłach. Od tysięcy 

lat ludzie przekazywali swe 

opowieści w formie tańca. Lu-

dzie tańczyli po to, by sprowa-

dzić deszcz w czasie suszy 

(tzw. taniec deszczu), czy też 

spowodować wzrost urodzaju  

i zapewnić pomyślność łowów. 

Wojownicy tańczyli, żeby wzbu-

dzić w sobie odwagę przed wal-

ką.  

 Taniec współczesny nato-

miast jest luźną formą tańca, 

pozbawioną sztywnych zasad,  

w szczególności kładzie nacisk 

na pokazanie emocji tancerza, 

który tańcząc układ, stara się 

opowiedzieć odbiorcy pewną hi-

storię.  

To idealny moment, aby rozruszać swoje młode kości. Na całym świecie tego dnia obcho-

dzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca. Ustanowiony został dzięki inicjatywie  

UNESCO oraz International Dance Council. 

Gdzie się podziały tamte prywatki? Impreza  

w starożytnym  Egipcie 1400 r. p. n. e. 

Taniec w buszu... 

Luźna forma 

tańca…  

taniec 

współczesny 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.menopauza.pl/wellness/cialo_chce_tanczyc__2/dlaczego_cialo_chce_tanczyc__2.html&ei=pwzaVN60KYOCPcvvgFA&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGU8N9MZ10s56pmRd
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Red.: Ile lat miała pani, gdy zaczęła tań-

czyć? 

Pani Magda: Miałam 4 lata. Mama zapisała 

mnie na tańce bo widziała, że  rozpiera mnie 

energia (śmiech) 

Red.: Jakie style Pani tańczy? 

Pani Magda: Tańczę bardzo różne style 

Street Dance Show, Show Dance, Disco Dan-

ce, Hip hop, New Age, Jazz, Modern. W dzi-

siejszych czasach mamy taką 

różnorodność, że ciężko tań-

czyć jeden styl tańca, ale da-

je nam to możliwość całkowi-

cie wyrazić siebie, swoją oso-

bowość. 

Red.: Jakiej muzyki słucha 

pani jadąc samocho-

dem? 

Pani Magda: Jadąc samocho-

dem przeważnie słucham ra-

dia, dzięki temu jestem na 

bieżąco z nowościami mu-

zycznymi. Jako instruktor tańca  muszę wie-

dzieć jaka muzyka jest na czasie. 

Red.: Kto był pani pierwszym nauczycielem 

tańca? 

Pani Magda: Moim pierwszym nauczycielem 

tańca był Pan Adam Pilarski. Jest on założy-

cielem szkoły tańca, w której tańczyłam 

przez 17 lat. 

Red.: Czy taniec od początku był pani pa-

sją? 

Pani Magda: Jak wspomniałam wcześniej de-

cyzję o zapisaniu mnie na zajęcia taneczne 

podjęła moja mama. Na początku taniec był 

dla mnie sposobem na wyładowanie nadmiaru  

energii, ale bardzo szybko stał się dla mnie 

bardzo ważny. W wieku 8 lat występowałam 

już w Mistrzostwach Polski z grupą zaawan-

sowaną. 

Red.: Który turniej wspomina pani najle-

piej i najgorzej? 

Pani Magda: Do dnia dzisiejszego utrzymu-

ję kontakt z koleżankami z tańców. Dlatego 

praktycznie każdy turniej 

wspominam bardzo miło, bo 

były to wyjazdy z przyjaciół-

mi. Jeśli chodzi o złe wspo-

mnienia to zdarzyło mi się pa-

rę razy złapać na wyjeździe 

kontuzję, która utrudniała 

występ, ale najgorzej wspomi-

nam Mistrzostwa Polski  

w 2007 roku, gdzie rozchoro-

wałam się i byłam kompletnie 

bez sił. Praktycznie nie pamię-

tam swojego występu.  

Red.: Ile medali udało się 

pani zdobyć? Który był dla pani najważ-

niejszy? 

Pani Magda: Na swoim koncie mam 56 me-

dali z mistrzostw Polski i 7 z mistrzostw 

świata. Jeśli chodzi o najważniejsze to mam 

takie dwa. Jeden z nich to złoty medal  

z Mistrzostw Świata Street Dance Show 

2008 w kategorii , bo był to mój pierwszy 

medal z zawodów międzynarodowych, a dru-

gi ulubiony to z 2009 roku Srebrny Medal  

z Mistrzostw Świata Street Dance Show, 

ale wywalczony w kategorii indywidualnej- 

jako solistka. 

 Red.: Dziękujemy za rozmowę. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://reefsearch.eu/taniec-dla-piecdziesieciolatkow/&ei=WQzaVO_vCMnWPazKgIAB&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGU8N9MZ10s56pmRdI2Z67aYniFwA&ust=1423662404901703
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   Kiedy przyniesiemy królika do domku, 

klatka powinna być już gotowa i odpowiednio 

urządzona. Króliczka należy włożyć do niej  

i dać troszkę czasu na oswojenie się z nowym 

miejscem oraz z kuwetą. W tym okresie powi-

nien nauczyć się, że klatka służy jako toaleta 

oraz stołówka.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kiedy już królik zostaje wypuszczany  

z klatki, początkowo należy go nadzorować. 

Najlepiej usiąść na podłodze (czytając, ogląda-

jąc telewizję) i obserwować zachowania króli-

ka.  

 Króliki, które długo przebywały w klatce, 

początkowo zazwyczaj mają wielką ochotę do 

podskakiwania, biegania i innych ćwiczeń fi-

zycznych, obwąchują wszystkie kąty, sprzęty, 

pocierają je brodą, zostawiając swój zapach, 

który, na szczęście, jest całkowicie niewyczu-

walny dla człowieka.  

 Czasami zdarzają się wyjątkowo 

nieśmiałe króliki, które przez wiele ty-

godni pozostają nieufne wobec swoich 

właścicieli. Nie należy się tym zrażać. 

Ciekawość i potrzeba kontaktu zawsze 

w króliku bierze górę nad nieśmiałością, 

jeśli tylko właściciel ma dość cierpliwo-

ści i delikatności.   

Marchewka pod pachę i ...króliczek w drogę! 
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mini lop, dwarf ,netherland dwarf, dwarf 

lop, reks, lwi, nowozelandzki, miniaturka 

japoński 

- natka marchewki 

-natka pietruszki 

-bazylia 

-cykoria 

-kiełki słonecznika 

-brokuły 

-seler 

-marchewka 

-liście rzodkiewki 

-maliny 

-winogron 

-koper 

-mlecz 

-sałatka rzymska 

-buraki 

-papryka 

 Pamiętaj spędzać jak najwięcej 

czasu na podłodze, by królik mógł Cie do-

brze poznać. Nie rób nic na siłę. Nigdy nie 

łap królika w sposób, który go wystraszy, 

nie biegaj za nim, bo zostaniesz "wilkiem", 

a nie przyjacielem.   

 Karm królika rozsądnie. Karma nie 

powinna stać w miseczce cały czas, ale 

królik powinien się najadać w czasie pór 

karmienia, bardzo jest to ważne w przy-

padku młodych królików. Królik zawsze 

musi mieć świeżą wodę w miseczce i siano 

w karmiku  podawane wielokrotnie w ciągu 

dnia.  

 Nie niepokój królika, kiedy jest  

w klatce, a zwłaszcza, kiedy korzysta  

z kuwety. Sprzątaj codziennie, kiedy kró-

lik jest poza klatką.  

 Na początku, dopóki nie poznasz 

dobrze królika, możesz mieć trudności  

z rozpoznaniem, czy jest zdrowy, czy nic 

go nie boli. Sygnały takie jak zmniejszenie 

się wielkości kupek lub ich brak, odmawia-

nie jedzenia lub picia, apatia, powinny 

skłonić cię do skontaktowania się z wete-

rynarzem. Kiedy królik głośno zgrzyta zę-

bami w pozycji, która nie świadczy o re-

laksie, skonsultuj się z kimś, kto pomoże 

Ci określić, czy to oznaka bólu.  

Przygotowała Ania Malinowska 
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  WORKOPLECAK 

 Zapomnij o tradycyjnym szkolnym 

worku. Polecamy zarówno worki na ramię 

z jednym sznurkiem, jak i workoplecaki. 

Worki mogą być wykorzystywane do 

stroju do gimnastyki, czy ulubionych ga-

dżetów. Mogą być jednokolorowe, jak  

i z różnymi motywami, we wzorki, 

w printy, obrazki jak również odblasko-

we. 

             SPINKI ŻABKI 

 Obowiązkowo trzeba coś mieć we 

włosach w formie spinki, gumki, frotki, 

opaski, chustki. Do łask wracają modne 

pod koniec lat 90. małe plastikowe spin-

ki, tzw. żabki, w wielu kolorach i kształ-

tach.  

      

          TORBA Z FRĘDZLAMI 

 Ten rodzaj torby to zapowiedź 

powracającego stylu hipisowskiego. Ja-

kie modele są dostępne? Na pewno torba 

na ramię, na krótkim pasku z bardzo dłu-

gimi frędzlami. Inną opcją jest mniejsza 

torba do ręki na krótkim sznureczku lub 

łańcuszku, z krótkimi frędzelkami albo  

w całości nimi pokryta.  

 

     KAPELUSZ Z DUŻYM RONDEM 

 Były już w modzie, ale teraz po-

wracają w soczystych i zdecydowanych 

barwach, ale też w odcieniach pastelo-

wych. Modne są te ze sztywnym lub opa-

dającym rondem. Dodatkowo mogą być 

obszyte tasiemką lub wstążką w postaci 

na przykład kokardy. 

Dziewczyny! Lubicie dodatki? Dzięki nawet najmniejsze-

mu gadżetowi można stworzyć świetną, modną stylizację! 

http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&string=%C5%BCabki&search_scope=category-19808&bmatch=seng-v10-p-sm-pers-isqm-2-moda-0113&buyNew=1&offerTypeBuyNow=1&bi_s=internal&bi_m=fashion.beauty-art-txtLink&bi_c=48623
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&string=%C5%BCabki&search_scope=category-19808&bmatch=seng-v10-p-sm-pers-isqm-2-moda-0113&buyNew=1&offerTypeBuyNow=1&bi_s=internal&bi_m=fashion.beauty-art-txtLink&bi_c=48623
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&string=fr%C4%99dzle&search_scope=category-1492&bmatch=seng-v10-p-sm-pers-isqm-2-moda-0113&buyNew=1&offerTypeBuyNow=1&bi_s=internal&bi_m=fashion.beauty-art-txtLink&bi_c=48623
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„...różne rzeczy, np.. : bawię się z bratem 

Kubusiem, siłuję się z nim. A gdy jestem  

u koleżanki to robimy bitwy na poduszki….” 

Julia Jeż 6 lat 

„...Nie wiem, która to jest go-

dzina?... jem śniadanie, ubie-

ram się, myję zęby, a potem 

brat nosi mnie na barana…” 

Nadia Galor 6 lat 

„...o 8.15 bawię się z bratem, czę-

sto chodzę z rodziną na spacery… 

robię też laurki dla 

mojej rodziny…” 

 

Julia Kupska 6 lat 

„...siadam na kanapie  

i oglądam ulubione 

bajki… czasami budzę 

tatę, żeby się nie nu-

dzić…” 

 

Ania Dudek  

6 lat 

„...piję poranną kawę ob-

owiązkowo z mleczkiem… 

uśmiecham się do siebie i 

m o j e j  r o d z i n y . . .  

o 8:15 nadrabiam również 

„przytulańce” i rozmowy 

z moim synem…” 
Alicja Jaskuła nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej  

„...w soboty o 8:15 w sobotę jem 

śniadanie piję herbatę i gram oczy-

wiście na telefonie!...” 

Martyna Nowicka  

10 lat 

„...o godzinie 8:15 

no jak to co? Dopie-

ro się  budzę…” 
Szymon Świątek 10 

„...cały tydzień czekam na sobotę, żeby się 

wyspać. Jak przychodzi sobota to budzę się 

rano i o 8:15 denerwuję się, że nie mogę po-

spać…” 
 pani Alina Kolada nauczyciel świetlicy 

„...o godzinie 8:15 w sobotę… pracuję!” 
pan Paweł Teleman nauczyciel wych. fizycznego, trener 

„...to zależy kiedy, w niektó-

re soboty śpię, w inne szy-

kuję się na wyprawy przy-

rodnicze, a jeszcze w inne-

rozmyślam przy porannej 

kawie…” 
Pani Anna Mikuś nauczyciel 

przyrody 

„...zastanawiam się, czy to do-

bra pora na poranną kawę…” 
Pani Grażyna Skoraczewska  

sekretarz szkoły 

„...będzie to bardzo długa odpo-

wiedź… śpię!” (śmiech pani dyrek-

tor) 
Pani Dyrektor  Kamilla Szydłowska-

Kępińska 

„...o 8:15 piję kawę…” 
Pani Marta Bartoszewska z obsługi szkoły 
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Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy dzień 

zakochanych. W piątek 13 lutego Szkolne Koło Wo-

lontariatu oraz Samorząd Uczniowski przygotował 

dla naszych uczniów SZKOLNE WALENTYNKI. 

Zorganizowana została poczta walentynkowa oraz 

loteria, w której można było wygrać miłosne gadże-

ty. Było dużo radości, miłości i uśmiechów.  

Warsztaty piekarnicze Pani Ewa Świątek prze-

prowadziła  klasami 1a, 1 b, 1 c i 2 a zajęcia  

o zdrowym odżywianiu. Główną atrakcją było 

własnoręczne wykonanie bułek z mąki razowej  

z dodatkiem różnych nasion np. siemienia lnia-

nego, słonecznika, dyni oraz układanie piramidy 

żywności z prawdziwych produktów. Bułki z do-

łączonym przepisem, pięknie zapakowane w to-

rebki, powędrowały do domów naszych uczniów.  

Może będzie okazja powtórzyć kulinarną przy-

godę w domach z rodzicami? 

Uczniowie klas IV- VI naszej szkoły uczestniczyli 

w konkursie na kartkę wielkanocną. Organizatorem 

konkursu był Goleniowski Dom Kultury. Laureatami 

konkursu zostali: Patryk Schmidt kl. VI, Ewelina 

Makowska i Marta Piotrowska z kl. IV b.  

Profilaktyka  

prozdrowotna w szkole 

 W ciągu roku szkolnego realizujemy systematycznie róż-

ne działania prozdrowotne. Od kilku lat na zajęciach po-

ruszamy tematy dotyczące profilaktyki palenia tytoniu, 

włączając się do „Programu Ograniczania Zdrowotnych 

Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”, do którego zaprosił 

naszą szkołę Państwowy Inspektor Sanitarny z Golenio-

wa. Uczniowie oglądają tematyczne prezentacje multime-

dialne, wykonują plakaty, biorą udział w pogadankach. 
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2 marca odbył się w Goleniowie Mały Konkurs 

Recytatorski z udziałem Marty Wieliczko i Oli 

Stępniak z klasy II a.  

Dziewczynki zaprezentowały się w dwóch wier-

szach. Ola otrzymała wyróżnienie i zakwalifiko-

wała się do etapu powiatowego, który odbył się 

10 marca.  

W kategorii uczniów klas IV-VI naszą szkołę 

reprezentowały: Ewelina Makowska kl. IV b, Oli-

wia Sienicka kl. IV a, Alicja Żukowska kl. IV a 

Oliwia i Alicja otrzymały wyróżnienie.  

Tydzień później również w Goleniowskim Domu 

Kultury laureaci prezentowali ponownie recyta-

cje swoich utworów na powiatowym etapie kon-

kursu. Tym razem wyróżnienie otrzymała Alek-

sandra Stępniak. Z okazji Dnia Kobiet 9.03.2015 mieliśmy za-

szczyt gościć dwóch instruktorów tańca  

B-Boying. Podczas warsztatów każdy 

uczestnik miał szanse nauczenia się podsta-

wowych kroków breakdance takich jak: TOP 

ROCK-INDIAN STEP, SALSA STEP, DROP-

- FRONT SWIPES, KNEE DROO, FOO-

TWORK – HOOK, SIX STEP oraz FREEZES. 

W piątek 20.03.2015 roku mogliśmy obserwować 

niecodzienne zjawisko - zaćmienie Słońca. Cień rzu-

cany przez Księżyc na Ziemię wywołał tzw. częścio-

we zaćmienie, które w innych rejonach świata było 

obserwowane jako całkowite.   

Warunki do obserwacji były sprzyjające, towarzy-

szyła nam piękna pogoda. W Polsce za kilka godzin 

rozpoczynała się wiosna. Do obserwacji wykorzysta-

liśmy wszystkie dostępne materiały i środki: maskę 

spawalniczą, zdjęcia rtg, płyty CD i okulary przeciw-

słoneczne. Udało się również wykonać pamiątkowe 

zdjęcia. 
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Klub Wolontariusza, we współpracy z kl.4 a i 4 b 

oraz Ob, przygotował dla mieszkańców Domu 

Opieki w Nowogardzie niespodziankę od Zajączka. 

Znalazły się w niej wykonane podczas warsztatów, 

przez wolontariuszy, kartki świąteczne, ozdobio-

ne metodą decupage woreczki płócienne i drew-

niane podstawki pod szklanki (klasy 4a i 4b) oraz 

album Wielkanocny, ze świątecznymi obrazkami, 

malowanymi przez dzieci z klasy Ob. 

Nie zabrakło również słodkich, czekoladowych ja-

jek! 

26 marca w naszej szkole odbył się pierwszy wiel-

kanocny kiermasz. Własnoręcznie wykonane prace 

wystawiły mieszkanki Klinisk, Pucic i Czarnej Łąki. 

Swoje stoisko miała też świetlica środowiskowa  

i Caritas. 

Na kiermaszu można było kupić wielkanocne palmy 

i stroiki, jajka ozdabiane różnymi technikami, ko-

szyki z wikliny, koszyczki i inne wyroby z wikliny 

papierowej, kartki świąteczne, wielkanocne ozdo-

by z wełny, serwetki robione na szydełku, ekolo-

giczne torby z ręcznie malowanymi motywami.  

W dniu 15.04.2015 r. w Szkole Podstawowej  

nr 8 w Goleniowie odbył a się trzecia edycja 

Konkursu Matematyczno– Przyrodniczego 

„Mądra Główka”, w której uczestniczyło troje 

uczniów z naszej szkoły: Bartosz Bęben z klasy 

4a, Lidia Żuchowska z klasy 5b i Piotr Zieliński  

z klasy 6a.  

W części pierwszej konkursu uczniowie roz-

wiązywali test jednokrotnego wyboru, nato-

miast w drugiej części – zadania praktyczne. 

Uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą z za-

kresu matematyki i przyrody, co w efekcie za-

ow ocow a ło  zdobyc i em III  m ie j -

sca indywidualnie przez Lidię Żuchowską.  
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W piątek 13 lutego 2015 roku odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród dla najlepszych sportowców Gminy 

Goleniów w roku 2014r. Nasi młodzicy zostali wyróż-

nieni za wyniki uzyskane podczas Międzywojewódz-

kich Mistrzostw Młodzików w kajak-polo i z rąk wło-

darzy Gminy otrzymali pamiątkowe statuetki.  

Do grona wyróżnionych należeli uczniowie: Wiktoria 

Waldowska, Dominika Mikuś, Karolina Mikuś, Maja 

Przygodzka, Oliwia Rozdeba, Dawid Napieraj, Da-

mian Napieraj, Piotr Nalepko, Połomski Paweł. 

Uczniowie powitali wiosnę na biegowo. Kolejna edycja 

Wiosennych  Biegów Przełajowych już za nami. Spor-

towa rywalizacja, niesamowite emocje i piękna pogo-

da sprawiły, że były to niezapomniane chwile dla 

uczestników tego sportowego wydarzenia. 

Wszyscy młodzi biegacze na mecie otrzymali pamiąt-

kowe medale, upominki i odżywcze przekąski. Najlep-

szych trzech zawodników w poszczególnych klasach 

dodatkowo zostali nagrodzeni dyplomami oraz meda-

lami odpowiednio  złotym, srebrnym  i brązowym.  

22 marca 2015 r. odbyła się kolejna edycja 

biegów na orientację pod hasłem „Wiosenne 

Zmagania”. Trasę (5 km) wyznaczono na te-

renie Parku Leśnego „Arkona”.  

Wyniki „Wiosennych Zmagań”:  

I miejsce - Damian Napieraj i Paweł Sowiń-

ski, 

II miejsce – Szymon Świątek, Jan Kępiński 

W kategorii TS (kategoria dla zaawansowa-

nych): III miejsce – Kamilla Szydłowska–

Kępińska i Alina Kolada 

11.04.2015 r. w Parku Kasprowicza odbyła się kolej-

na impreza na orientację, w której wzięło udział 28 

uczniów i 6 nauczycieli (4 z nich wystartowało w 

biegu).  

I miejsce: Dawid Napieraj i Adrian Kozłowski 

II miejsce: Piotr Zieliński i Maksymilian Szkoda 

III miejsce: Paweł Sowiński i Damian Napieraj 
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 Pekin, stolica CHIŃ-

SKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, 

to olbrzymie miasto. Mieszka  

w nim ok.30mln.ludzi. Jest to 

miejsce, które zaskakuje. Bieda 

łączy się z wielkim bogactwem. 

Nowoczesne budynki górują nad 

miastem, a gdzie nie gdzie prze-

platają się świątynie, które  

przypominają o tradycji. 

 

 Sercem miasta jest Plac 

Tiananmen, czyli Plac Niebiań-

skiego Spokoju z wielkim por-

tretem Cesarza Mao. Jest to 

obiekt wpisany na listę Świato-

wego Dziedzictwa UNESCO. 

Warto zobaczyć świątynię La-

my, największą świątynię tybe-

tańskiego buddyzmu.  

 Centrum miasta jest bar-

dzo zaludnione, aż trudno uwie-

rzyć ze chodniki mogą pomieścić 

takie tłumy. Olbrzymie zaludnie-

nie rodzi różne problemy z do-

starczaniem czystej wody pit-

nej czy zanieczyszczeniem po-

wietrza. Poważnym problemem 

jest ogromny smog. Błękitne 

niebo jest rzadkością, promie-

nie słoneczne prawie nie przebi-

jają się przez warstwę zanie-

czyszczeń. Ludzie w masecz-

kach na twarzy są normalnym 

widokiem, bo Pekin to najbar-

dziej zanieczyszczone miasto na 

świecie.  

Plac Tiananmen z wielkim portretem cesa-

rza Mao 

Świątynia Lamy— Świątynia Harmonii  

i Spokoju 
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Problemem są miliony samochodów na stosun-

kowo małej powierzchni. 

Władze starają się walczyć z korkami. Wyda-

no rozporządzenie, które zakazuje danemu sa-

mochodowi wyjazdu na ulicę w określonym 

dniu. Mieszkańcy kupują dodatkowe samocho-

dy i „korki’’ są dalej. 

 Najlepszym środkiem transportu jest metro. 

Jest ono również tak zatłoczone, że na stacji 

można spotkać zawodowych upychaczy. Miesz-

kańcy przemieszczają się na skuterach, rik-

szach i rowerach, których jest chyba miliard. 

Zatłoczone wejście do metro 

Pekin walczy ze smogiem 

Tak się   jeździ w Pekinie... 

Zakazane Miasto to jeden z największych 

kompleksów pałacowych świata, największa 

atrakcja Pekinu.  

Legenda głosi, że znajduje się tu 9999 pokoi. 

Muzeum zwane jest popularnie Zakazanym 

Miastem, gdyż niegdyś wstęp do niego miała 

wyłącznie najbliższa rodzina cesarza oraz 

najważniejsi urzędnicy państwowi. 

Przez ponad pięć stuleci zamieszkiwało tu 24 

cesarzy dynastii Ming i Qing. 

Cesarz Yongle, zwany architektem Pekinu, na-

kazał wybudować otoczone murami miasto w 

miejscu dawnej mongolskiej stolicy - Dadu. 

Jego budowę ukończono w 1421 r. po kilkuna-

stu latach nieustannej pracy miliona robotni-

ków oraz 100 tys. rzemieślników i artystów.  Zakazane miasto i jego tajemnice 
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 Jednym z elementów obchodów Dnia 

Wiosny w naszej szkole było uroczy-

ste otwarcie REGAŁU UWOLNIONEJ 

KSIĄŻKI usytuowanego w budynku szkoły 

podstawowej, na korytarzu przy świetlicy.  

 Podczas uroczystości pani bibliotekarka 

Mirosława Saczuk powierzyła zaszczyt prze-

cięcia wstęgi przewodniczącej samorządu 

szkolnego Julii Laskowskiej. Pani dyrektor Ka-

milla Szydłowska-Kępińska przybliżyła uczest-

nikom spotkania ideę bookcrossingu.  

 Bookcrossing to idea nieodpłatnego przeka-

zywania książek poprzez pozostawianie ich w miej-

scach publicznych, jak również w miejscach celo-

wo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych, 

po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać 

dalej. Książki można uwalniać poprzez zarejestro-

wanie ich na stronie www.bookcrossing.pl, otrzy-

mują wówczas swój niepowtarzalny numer, pozwa-

lający na śledzenie drogi przebytej przez uwolnio-

ne książki. Zachęcamy wszystkich uczniów, rodzi-

ców, pracowników i gości naszej szkoły do korzy-

stania z naszego regału. 

 Idea jest prosta: masz w domu książkę, do 

której z jakiegoś powodu już nie wrócisz a którą 

chciałbyś się podzielić z innymi? Nie jesteś sam/

sama! Przyjdź do nas, pozostaw na naszym bo-

okcrossingowym regale swoją 

książkę, a do domu weź inną, może 

taką, której od dawna szukałeś/aś? Pani Dyrektor zachęca uczniów do korzy-

stania z REGAŁU UWOLNIONEJ KSIĄŻKI 
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AUTOR: Gilbert Delahaye 

TYTUŁ:  „Martynka” 

 Belgijski pisarz, autor opowiadań o Martynce, 

urodzony w 1923r. otrzymał od wydawnictwa zlecenie 

powołania do życia dziewczynki, której przygody będą 

mogły stać się cyklem albumów. Tak oto w 1953 roku  

z udziałem rysownika Marcela Marlier zrodziła się po-

stać Martynki.    

 Aż do śmierci w 1997r. Gilbert Delayae każdego 

roku napisał dla swojej bohaterki nową przygodę stara-

jąc się wyjść naprzeciw oczekiwaniom swych młodych 

czytelników.  

 Zabawne, wzruszające i pouczające przygody 

sympatycznej dziewczynki bawią jej rówieśniczki na ca-

łym świecie. Razem z Martynka i oraz jej przyjaciółmi 

czytelnicy poznają świat i uczą się wielu nowych rzeczy. 

Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dow-

cipny tekst tworzą niepowtarzalny, ciepły nastrój.  

 Serię przygód  polecam dzieciom w wieku 6-10 lat. 

Można ją  również poczytać młodszemu rodzeństwu! 

Natalia Lange 

Ewelina Makowska i Natalka Lange z klasy IV b 

zachęcają uczniów klasy I a do czytania 

„Martynki” 

Przyjemnie przytulić się do podusi… wtedy 

lepiej słucha się ciekawych przygód sympa-

tycznej Martynki 

Rysunek z zeszytu  

Nikoli Majewskiej 

Rysunek z zeszytu Julii Kupskiej 
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          Łąka na talerzu 

 

Nudną kanapkę z żółtym se-

rem ożywisz dekorując ją 

kwiatami. Zrobić je możesz  

z cieniutkich plasterków  

z rzodkiewki lub mini pasecz-

ków czerwonej papryki. Ło-

dygi zrób ze szczypiorku,  

a listki z pół-plasterków 

ogórka.  

   Zajączek na szczypiorku 

 

Kromkę chleba posmaruj 

masełkiem lub serkiem  

i posyp drobno posiekanym 

szczypiorkiem, a następnie 

z  żółtego sera wytnij buzię 

i zajęcze uszy. Dwa pla-

sterki rzodkiewki stworzą 

super pyszczek, a szczypio-

rek idealnie nada się na wą-

sy.  

                      Motylek z jajka 

 

Z jajka ugotowanego na twardo zetnij czubki, 

a następnie pokrój je na cztery równe plaster-

ki. Tułów motylka możesz zrobić z paseczka 

czerwonej lub zielonej papryki. Całość zaś wy-

kończ plasterkami ogórka i rzodkiewki albo po-

midora koktajlowego.  
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 Wyobraź sobie, że Ziemię wzdłuż 

równika przepasano olbrzymim murem, 

składającym się z 169834650822354 ce-

gieł. Każda cegła waży 1,5 kg. O ile razy 

Ziemia stałaby się cięższa, gdyby posta-

wiono na niej taki mur? 

Zagadka nr 1 Ziemia wcale nie stałaby 

się cięższa- materiał na cegły pocho-

dziłby z niej samej! 

Zagadka nr 2 Kupił ryby 

piły, które się rozmnożyły! 
 Zagadka nr 3 W słowniku! 

...nam się nie udało ich policzyć... 

 Pewien mieszkaniec nadoceanicznej 

miejscowości kupił dwie piły. Po roku miał 

ich już wiele więcej. Jak to się stało? 

Oczywiście nie dokupił więcej, ani nie zna-

lazł/ dostał/ ukradł/wygrał. Pomyśl chwi-

lę zanim odpowiesz! 

Gdzie czwartek wypada przed środą? 
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1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego 

wadami. 

2. Zrozum jego trudne momenty. 

3. Pamiętaj o jego urodzinach. 

4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, 

kiedy jesteś daleko, np. wyślij pocz-

tówkę, zadzwoń lub wyślij sms’a. 

5. Pożyczaj mu chętnie swoje rzeczy. 

6. Nie bądź zazdrosny o sukcesy kole-

gi. 

7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego 

tylko ty. 

8. Nie bądź złośliwym wobec niego. 

9. Nie mów mu jednej rzeczy, mając na 

myśli drugą, bądź szczery. 

10. Nie naigrywaj się z niego w towarzy-

stwie kolegów i starszych. 

Czy czasem sam sobie na to nie zasłużyłeś? 

Co możesz zrobić, aby ktoś zmienił o tobie 

zdanie? 

Przyjaźń to jedno z najważniejszych i najbardziej potrzebnych uczuć w życiu 

każdego człowieka. Warto nad sobą trochę popracować, by umieć być przyjacie-

lem! 

...potrzeba 7-9 lat, aby zbudo-

wać  przyjaźń na całe życie…. 

...dobry kumpel… zna wszystkie 

twoje najlepsze historie 

...najlepszy przyjaciel… przeżył 

je razem z tobą…. 

SZKOLNY   SAVOIR - VIVRE …. 
CZYLI WRÓBEL NA SALONACH 
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Najlepsze uwagi 
od nauczycieli! 

 

*„Demo nstru j ąc 

działanie gejzeru, 

opryskał wszystkich 

pomidorem.” 

 

* „ Z radości, że nie 

ma nauczyciela, 

zwalił tablicę.” 

 

 * „Kowalski w cza-

sie lekcji uprawiał 

cyrklem ziemię  

w doniczce.” 

 

* „ N i e  u w a ż a  

i biega na lekcji wy-

chowania fizyczne-

go.” 

* „Rzuca ślimakami 

po klasie.” 

* „Przyszedł w bu-

tach do szkoły.” 

* „ W czasie wyści-

gu międzyszkolne-

go  biegł wolno, by 

jak mówił, zyskać 

na czasie.” 
*  „Demonstruje 

na fizyce zabaw-

ki.” 

*  „Zwalnia się ze 

szkoły, bo ją boli 

głowa, a potem wi-

dzę ją z przystoj-

nym brodaczem.” 
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Mamusiu, popatrz ! -zawołała moja córka Dar-

la, wskazując małego jastrzębia (...). 

- Hm - mruknęłam w odpowiedzi. Prowadziłam 

samochód i myślałam o napiętym rozkładzie 

dnia(...). Na jej twarzy dostrzegłam rozczaro-

wanie. (...) 

Kolacja, kąpiel i rozmowy telefoniczne wypeł-

niły mi cały wieczór. 

-Darla, czas spać ! - zawołałam. (...) Zmęczona 

pocałowałam ją w policzek. 

- Mamo, zapomniałam ci coś dać ! - powiedzia-

ła nagle. (...).  Dasz mi jutro rano - stwierdzi-

łam, ale ona pokręciła głową. Rano nie bę-

dziesz miała czasu ! (...) Będzie tak samo jak 

dziś, kiedy poprosiłam cię, żebyś spojrzała na 

jastrzębia. Nawet nie słuchałaś, co mówiłam. 

Czułam ogromne zmęczenie i nie chciałam się 

kłócić. Mała była tak bliska prawdy. 

-Dobranoc ! - Głośno zamknęłam drzwi jej po-

koju. Później jednak wciąż  widziałam w  wyob-

raźni jej szaroniebieskie oczy i myślałam  

o tym, jak mało czasu zostało nam do chwili, 

gdy będzie już dorosła i zechce opuścić rodzin-

ny dom.  

Co cię tak gnębi ? - spytał mój mąż. Powiedzia-

łam mu. 

Może jeszcze nie śpi. Idź do niej i sprawdź (..) 

Posłuchałam jego rady, żałując, że sama  

o tym nie pomyślałam. Uchylił drzwi jej sypial-

ni. Delikatne światło z okna zalewało jej śpią-

cą postać. W rączce zaciskała resztki pognie-

cionego papieru. Powoli otworzyłam jej dłoń  

i zobaczyłam przedmiot naszej  sprzeczki.  

 W oczach stanęły mi łzy. Darla podarła 

na małe kawałeczki wielkie czerwone serce  

z papieru, na którym napisała wierszyk zatytu-

łowany: Dlaczego kocham moją mamę ! 

 Ostrożnie wyjęłam pomięte strzępki. 

Gdy złożyłam je wszystkie, przeczytałam : Dla-

czego kocham moją mamę ! 

„Chociaż jesteś tak zajęta i pracujesz wciąż 

Zawsze znajdziesz na zabawę czas 

Kocham cię mamusiu moja bo 

To ja jestem najważniejszą częścią twego dnia!” 

 

 Słowa układały się w strzałę, która biegła 

prosto do serca. Moja siedmioletnia córeczka 

była mądra jak Salomon. 

Dziesięć minut później weszłam do jej pokoju, 

niosąc tacę z dwiema filiżankami gorącej czeko-

lady z pianką o dwiema kanapkami z masłem 

orzechowym i galaretką. Kiedy delikatnie do-

tknęłam jej gładkiego policzka, poczułam, że 

serce przepełnia mi miłość do tej małej istotki. 

 Jej ciemne gęste rzęsy uniosły się jak 

wachlarze i zatrzepotały. Darla obudziła się  

i spojrzała na tacę.  

- A to za co ? - spytała zdumiona moją późną 

wizytą. 

- To dla ciebie, za to, że jesteś najważniejszą 

częścią mego dnia ! 

 Uśmiechnęła się i w półśnie wypiła pół 

filiżanki czekolady. Potem ponownie zasnęła, 

nie pojmując chyba, jak bardzo prawdziwe były 

moje słowa. 

                                              Cindy Ladage 

  

Okiem 

jaskółki 


