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*warto rower umyć, albo przynajmniej 

solidnie wytrzeć z kurzu; 

*ważną sprawą jest wyczyszczenie zęba-

tek i łańcucha oraz jego nasmarowanie;  

*podczas smarowania łańcucha obowiązuje 

zasada – łańcuch powinien być mokry w 

środku i suchy na zewnątrz;  

 *dobrze jest skontrolować stan łań  cu-

cha, czy nie wyciągnął się za bardzo; 

*ciśnienie w oponach - nie można tego za-

niedbywać, ponieważ jazda na zbyt niskim 

ciśnieniu nie dość, że jest męcząca to 

jeszcze narażamy oponę na szybsze zuży-

cie, a dętkę na przebicie;  

*na boku każdej opony znajdziecie zaleca-

ne przez producenta ciśnienie opony; 

pompowanie opon „na oko” nie jest najlep-

szą metodą;  

*jeżeli nie masz pompki z manometrem, 

wybierz się na stację benzynową i tam  

Wszyscy całoroczni rowerzyści oburzą się słysząc o przygotowaniu roweru do letniego 

sezonu i powiedzą, że przecież sezon rowerowy trwa cały rok. Jednak większość osób zi-

mą trzyma rower w domu i nigdzie nie jeździ. Warto zainteresować się sprzętem, by móc 

bez problemu wyjechać nim. Jeżeli jesienią rower był w dobrym stanie technicznym, to 

tak naprawdę teraz wystarczy wykonać tylko kilka prostych czynności: 

sprawdź czy masz odpowiednio napompo-

wane koła; 

*warto sprawdzić stan klocków hamulco-

wych; 

*sprawdźcie, czy koła kręcą się prosto 

oraz czy obręcze nie są krzywe; 

*obróćcie rower do góry kołami i nimi za-

kręćcie;  

*koło zarówno w płaszczyźnie pionowej 

jak i poziomej powinno obracać się pro-

sto; 

*istotną sprawą jest również sprawdze-

nie dokręcenia wszystkich śrub oraz to 

czy nigdzie nie ma luzów; 

 Dobrze przygotowany rower da 

wam dużo radości podczas jazdy. Nie bę-

dziecie się zastanawiać, czy coś odpadnie 

lub przestanie działać. A jeżeli mieliście 

zimową rowerową przerwę może się zda-

rzyć jeszcze sytuacja, że będą was boleć 

cztery litery. 

Pamiętaj o kasku i ochronnych rękawiczkach! 

Aktywna mama! Można i tak! 
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1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 

2. W czasie jazdy używaj kasku, 

3. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz, 

4. W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 

5. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów, 

6. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu,. 

7. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu, 

8. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty, 

9. Nigdy nie ścinaj zakrętów, 

10. W czasie jazdy zawsze uważaj! 

 Naucz się oceniać odległość… w jakiej znajdują się samochody. Gdy zobaczysz ja-

dący pojazd zapamiętaj jego położenie i zacznij liczyć. Jeżeli po doliczeniu do 10 (upłynie 

w przybliżeniu 10 sekund) samochód Cię nie minie to można przyjąć, że zdążyłbyś na dru-

gą stronę. Ale nie rowerem - tylko pieszo. Dlaczego? Bo zanim wprawisz koła roweru  

w ruch i osiągniesz prędkość gwarantującą przejechanie całej szerokości jezdni lub 

skrzyżowania zanim minie Cię samochód, miną co najmniej 3 bezcenne sekundy. Dlatego, 

gdy potwierdzisz naszą metodę na podstawie kilkunastu obserwacji jadących z obu stron 

samochodów i dokładnie zapamiętasz odległość, w jakiej był samochód, gdy rozpoczynałeś 

liczenie do 10, będziesz bezpieczny. Pod warunkiem, że przeprowadzisz rower na drugą 

stronę.  

 

http://zyjbezpiecznie.policja.pl 

http://zyjbezpiecznie.policja.pl
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 29 kwietnia delegacja redakcji 

"Nowinek z 16" była uczestnikiem VI Po-

wiatowych Warsztatów Dziennikarskich  

w Stargardzie Szczecińskim. Celem spo-

tkania była wymiana doświadczeń w zakre-

sie redagowania gazetek uczniowskich po-

przez praktyczne zajęcia z profesjonalny-

mi dziennikarzami.  

 W warsztatach uczestniczyły dele-

gacje czasopism z Reska, Dobrzan, Węgo-

rzyna, Strachocina, z SP 1 i SP 3 w Star-

gardzie oraz my redaktorzy z Klinisk 

Wielkich - Natalia Lange, Ewelina Makow-

ska oraz Szymon Kalbarczyk. 

 Zostaliśmy bardzo serdecznie 

przyjęci i od razu rozpoznani przez tam-

tejszych młodych dziennikarzy. Wszyscy 

gratulowali nam nagrody szkolnego Pulit-

zera. 

 Pracowaliśmy pod kierunkiem profe-

sjonalnych dziennikarzy z „Kuriera Szcze-

cińskiego”, „Głosu Szczecińskiego”, 

„Dziennika Stargardzkiego”, „Radia Star-

gard” oraz innych dziennikarzy współpra-

cujących z lokalnymi mediami. Zaopiekował 

się nami profesjonalny i bardzo dowcipny 

pan Maciej Dura - Pomarański.  

Wspólnie przygotowaliśmy okolicznościo-

wą gazetkę. Jej tematyka inspirowana by-

ła różnymi zajęciami i spotkaniami przygo-

towanymi przez pracowników Muzeum Ar-

cheologiczno-Historycznego w Stargar-

dzie pod przewodnim hasłem: „Między no-

woczesnością a historią i tradycją”.  

 

Szczęśliwi dziennikarze „Nowinek z 16”  

i ...setne wydanie gazetki „Sztubak” 

Szymon  Kalbarczyk z ogromna swobodą 

udziela wywiady panu Piotrowi Słomskiemu 

Pamiątkowa koszulka i autografy przyszłych 

znanych dziennikarzy… to pomysł naszego  

opiekuna, pana Macieja Dura—Pomarńskiego 
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 Na warsztaty dziennikarskie w Stargar-

dzie Szczecińskim pojechałam wraz z opieku-

nem naszej gazetki, panią Alą, oraz redakcyj-

nymi kolegami, Natalią i Szymonem.  

 Na miejscu dziennikarze wszystkich za-

proszonych gazetek poznali swoich "chwilowych 

" opiekunów. Nam przydzielono pana Macieja 

Dura- Pomarańskiego z ogromnym poczuciem 

humoru. Dzięki niemu wszyscy ciągle się uśmie-

chali. Do naszej grupy należały też 3 dziewczy-

ny z redakcji "Sztubak", która była gospoda-

rzem warsztatów.  

 Potem wyruszyliśmy do muzeum, gdzie 

spędziliśmy sporo czasu. Mieliśmy okazję obej-

rzeć "Muzeum od kuchni", czyli poznać miejsca, 

do których zwykli zwiedzający nie mogą wejść. 

Tam gdzie pracują archeolodzy i inni pracowni-

cy,  przygotowujący eksponaty na wystawy. 

Weszliśmy nawet do biura dyrektora muzeum, 

kiedy go tam nie było. Był tam „twórczy bała-

gan”, było widać że pan dyrektor ciężko pracu-

je. Bardzo mi się to podobało, zwłaszcza że pan 

dyrektor Marcin Majewski nie wiedział, że byli-

śmy w jego gabinecie.  

 Odwiedziliśmy wiele pomieszczeń, po-

znaliśmy przy tym wiele osób, ale najbardziej 

spodobało mi się pomieszczenie, w którym pra-

cowała pani, która zajmowała się oczyszczaniem 

i odnawianiem przedmiotów znalezionych pod 

ziemią.  

 Było tyle wrażeń, że nawet nie potrafię 

ich opisać. Warsztaty zdecydowanie się udały! 

Chętnie pojechałabym jeszcze raz na takie za-

jęcia w terenie. I nie ukrywam, że następnym 

razem, chciałabym mieć tego samego 

"chwilowego" opiekuna.  

Ewelina Makowska 

 Uczestnictwo w warsztatach 

dziennikarskich w Stargardzie Szcze-

cińskim było dla mnie wielkim wyróżnie-

niem i wspaniałym doświadczeniem. Po 

raz pierwszy tworzyłam z grupą innych 

dziennikarzy materiał „na gorąco”. 

 Z uzyskanych informacji w star-

gardzki muzeum przy pomocy pana Ma-

cieja Dura— Pomarańskiego stworzyli-

śmy niezły artykuł, który ukazał się  

w  jubileuszowym wydaniu gazetki  

„VI Powiatowych Warsztatów Dzienni-

karskich”.  

 Natalia Lange 

Nawet podróż pociągiem „IC Barbakan”  

z wagonem restauracyjnym było frajdą… oraz 

przemiła obsługa pana, który pozdrawia nasza 

redakcję! 

Redakcja „Nowinek z 16” zafascynowana 

panem  Maciejem Dura –Pomarańskim. 
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-szczoteczka i pasta do zębów (żeby „Wróżka 

Zębuszka” nie musiała wkładać pieniędzy pod po-

duszkę ) 

-mydło (żeby nie odstraszać potencjalnych kan-

dydatów na chłopaków!) 

-płyn do kąpieli (trochę SPA na wakacjach nie 

zaszkodzi!) 

-szampon (żeby nie straszyć wróbli) 

-odżywka do włosów (to już luksus dla Elegan-

tek) 

-dezodorant (niezbędnik odkąd skończysz  

10 lat) 

-wygodne buty (szpilki zarezerwowane od  

18 lat!) 

-kurtka przeciwdeszczowa (może nadarzy się 

randka w deszczu) 

-strój kąpielowy ( koniecznie dwuczęściowy, 

jednoczęściowy dla 60+) 

-nakrycie głowy (może być czapka z daszkiem 

skradziona bratu- raperowi) 

- krem łagodzący ewentualne poparzenia sło-

neczne (jeśli zagadasz się na słońcu z najlepsza 

przyjaciółką znającą wszystkie ploteczki) 

-małe nożyczki + pilniczek ( jak ktoś nie obgryza 

paznokci!) 

-okulary przeciwsłoneczne (żeby obserwować 

przystojniaków w wieku 12-15 lat) 

-środek na komary (jeśli nie chcesz wyglądać 

jak biedronka) 

-perfumy (żeby zazdrościły koleżanki, że...masz) 

-parasol (zawsze można zaprosić kogoś, by nie 

zmókł) 

-ubrania (najlepiej spakuj całą szafę do torby) 

Nie ma najmniejszego sensu zabie-

rać wszystkiego z łazienki… trochę 

zostaw mamie! 

Nie mam co na siebie włożyć… ale do 

walizki włożę wszystko! 

Okulary słoneczne… niezbędnik waka-

cyjny dla Obserwatorki! 
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- długie spodenki ( z których zaw-

sze można zrobić krótkie) 

- mydło (żeby nie przestraszyć ro-

dziców po tygodniu rozłąki) 

- jedna para skarpetek (kto miałby 

czas je zmieniać lub prać;) 

   Pakowanie to sztuka!  

 Niezależnie od tego 

czy leży przed nami walizka 

czy torba – pakowanie wy-

maga pewnych umiejętności. 

Zanim włożymy rzeczy do 

środka, przemyślmy czy nie 

bierzemy ich za dużo.  

 Wakacje są od tego, 

by być na luzie – parę wy-

godnych zestawów i coś 

ciepłego na wszelki wypadek 

powinno wystarczyć. 

 Wakacyjna torba nie 

powinna być zapakowana 

bez zapasu wolnego miejsca 

- pamiętajmy bowiem, że  

z wakacji często przywozi-

my pamiątki. One również 

zajmują cenne miejsce. 

Z długich można 

zrobić krótkie… ale 

na odwrót??? 

Jedna para skarpetek, 

ale jakie stylowe… 

wszyscy na nie zwrócą 

uwagę  

S
ta

ni
e
...
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29 maja 2015 r. w godz. od 17.00 do 

20.00na terenie naszej szkoły odbył się 

po raz drugi Festyn Rodzinny organizowa-

ny przy wsparciu Stowarzyszenia 

ProGDar Marathon Team i Stowarzysze-

nia “Grodnica”.  

 Wzięli w nim udział uczniowie, ro-

dzice, nauczyciele oraz okoliczni miesz-

kańcy. Publiczność rozbawiały swoimi wy-

stępami oddziały przedszkolne, klasy  

I, II, III, IV i V, chór szkolny, świetlica 

środowiskowa, a także szkoła tańca 

„KEEP”. Do wspólnych tańców integracyj-

nych zaprosili wszystkich uczestników 

uczniowie klasy V b.  

 Dużą atrakcją okazał się bojowy 

wóz ochotniczej straży pożarnej z Ru-

rzycy, zabawy z wodzirejem i zamki dmu-

chane.  Konkurencje sportowe przygoto-

wało Stowarzyszenia ProGDar Marathon 

Team oraz klub Sportowy „Leśnik”.  

 W czasie festynu, dzięki Komen-

dzie Powiatowej Policji była możliwość 

oznakowania rowerów. Sił dodawała gro-

chówka ze szkolnej kuchni, mięsa z grilla 

i ciasta przygotowane przez Radę Rodzi-

ców oraz gofry w wykonaniu samorządu 

uczniowskiego. Tak jak i w zeszłym roku, 

najdłuższa kolejka ustawiała się do waty 

cukrowej.  

 Pamiątki można było zakupić na 

stoiskach z rękodziełami a także podczas 

„wyprzedaży garażowej”. 

Tancerki z szkoły tańca „Keep” rozruszały  

publiczność! Wyglądały i ruszały się przepięknie! 

Konkurencje sportowe przygotowało Stowarzy-

szenia ProGDar Marathon Team  
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Występy dzieci ze świetlicy środowiskowej  

w Kliniskach przygotowane przez p. M. Kapitan 

Animator jak zwykle fantastycznie zabawiał 

dzieci i dorosłych… Na scenie  dyrygujący  

Mateusz Żuchowski z II b 

Wyróżnieni w konkursie plastycznym „Kliniska 

za 50 lat”, Błażej, Nadia i Paulina. 
„Koło fortuny” z Nadleśnictwa Kliniska oraz 

szukająca szczęścia  p. Anna Mikuś 

Któż nie lubi waty cukrowej… Mateusz Świątek, 

sprzedający watę spisał się na medal. 
Tatusiowie to  amatorzy kiełbasek i karkówki... 
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 Pierwszego dnia wycieczki byliśmy  

w Toruniu. Został on założony za czasów krzy-

żackich. Odwiedziliśmy Planetarium, które 

było kiedyś budynkiem gazowni. Następni po-

szliśmy do kościoła, który miał krzywe ściany. 

Jest w Toruniu „Krzywa Wieża” (baszta), 

która przechyliła się pod wpływem warunków 

atmosferycznych. Później poszliśmy do głów-

nej bramy Torunia zwane Klasztorną. Kolej-

nym punktem był dom Mikołaja Kopernika. 

Aleją Gmerków (gmerki znaki kupców toruń-

skich) doszliśmy do Wisły, a potem do spi-

chlerzy, których zachowało się około sześciu.  

 Następnego dnia wyruszyliśmy do Bi-

skupina, mijając po drodze Rogowo i park Di-

nozaurów. W Biskupinie zwiedzaliśmy dwie 

osady, w tym jedna z epoki Neolitu. Poznali-

śmy tam życie ludzi z tej epoki. Na tą osadę 

składały się  dwa długie domy przykryte 

strzechą. W jednym takim domu mieszkał cały 

ród. Udało nam się zwiedzić wioskę wczesno-

piastowską i Muzeum Historii Biskupina. 

 Najbardziej podobało mi się w Biskupi-

nie i tam chciałbym jeszcze wrócić, natomiast 

Toruń mnie zmęczył wielością swoich zabyt-

ków. 

Szymon Kalbarczyk 

Planetarium  naprawdę warto odwiedzić! 

Komu uda się stanąć pod Krzywą Wieżą? 

Muzeum Piernika-niezapomniane warsztaty! 

Któż by nie chciał być jak Mikołaj Kopernik? 
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 Dnia 18 i 19 maja pojechaliśmy na wy-

cieczkę do Biskupina i Torunia. W Toruniu 

zdobyliśmy wiele cennych informacji o histo-

rii i zabytkach tego miasta. Poznawanie To-

runia zajęło nam cały dzień. Robiliśmy pierni-

ki według starej receptury oraz nauczyliśmy 

się wiele o historii tego specjału. 

 Następnego dnia pojechaliśmy  do Bi-

skupina, w którym zwiedzaliśmy dawną  osa-

dę. W Biskupinie dowiedzieliśmy się wiele  

o przeszłości tego miejsca. 

  Odwiedzając Biskupin można było po-

czuć, jak żyli mieszkańcy tego miejsca 2700 

lat temu. Muzeum eksponuje biskupińskie 

znaleziska archeologów – narzędzia, ozdoby, 

warsztat tkacki, fragmenty naczyń i bro-

ni. To było fascynujące! 

 Do domów wróciliśmy o godzinie  

23-ej. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale szczę-

śliwi i bogatsi o nowe doświadczenia. 

Olivier Pijanowski 

 Pozostałości biskupińskiej osady 

najprawdopodobniej nigdy nie zostałyby 

odkryte, gdyby nie prowadzone na Je-

ziorze Biskupińskim od 1933 r. prace,  

które zaowocowały obniżeniem poziomu 

wód. Opadający poziom wody odsłonił 

regularnie ułożone pale oraz liczne 

przedmioty, które zaczęli zbierać miej-

scowi chłopi zupełnie nie znający ich 

wartości historycznej.  

 Tajemniczy obszar stał się ulu-

bionym miejscem zabaw dzieci, które 

opowiedziały o nim nauczycielowi Wa-

lentemu Szwajcarowi. Mężczyzna szyb-

ko zrozumiał, że spod wody wyłoniła się 

prawdziwa archeologiczna perełka. 

R
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 24kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie 

odbył się trzeci już  międzyszkolny konkurs ję-

zyka angielskiego dla klas  drugich i trzecich 

szkoły podstawowej  pn. Macmillan  Primary 

School Tournament. Był to konkurs o zasięgu 

powiatowym. Naszą szkołę reprezentowało  

4 uczniów: Marta Wieliczko (2a), Kajetan Ko-

ciuba (2b), Mateusz Żuchowski(2b), Aleksandra 

Tomaszewska (3a). Nasi uczniowie spisali się 

bardzo dobrze. Dwoje z nich stanęło na po-

dium. Aleksandra Tomaszewska z klasy 3a zaję-

ła II miejsce, a Kajetan Kociuba z klasy 2b za-

jął II miejsce. 

Spektakularny sukces odnieśli uczniowie Szkoły 

Podstawowej w powiatowym konkursie języka an-

gielskiego Macmillan School Tournament 2015. 

Jan Kępiński – II miejsce w kategorii klas IV 

Lidia Żuchowska – I miejsce w kategorii klas V 

Piotr Zieliński – I miejsce w kategorii klas VI 

Adam Korniejczuk –II miejsce w kategorii klas VI 

W konkursie wzięło udział łącznie 37 najlepszych 

uczniów ze szkół podstawowych z powiatu gole-

niowskiego. 

27 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs „Lalki, 

laleczki z łyżki i łyżeczki” organizowany przez SP 

Nr 59 w Szczecinie. Uczniowie klas: Ic, IIa, IIb 

i czwartoklasiści uczęszczający na kółko krawiec-

kie wykonali piękne prace.  

Spośród ponad 120 prac uczniowie naszej szkoły 

otrzymali wyróżnienia: 

Mateusz Żuchowski kl. IIb – Lord Wader 

Emilia Długowolska kl. II a -myszka 

Wojtek Rusinek kl.II a – elektryczek 

Błażej Kopeć klasa Ic –łyżeczkowiec  
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W Nowogardzie 30.04.2015r. odbył się XXXVII 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym-

eliminacje powiatowe. Zawody rozpoczęły się od 

rozwiązania testów. Należało się w nich wykazać 

wiedzą z zakresu przepisów w ruchu drogowym. 

Następnie drużyny rywalizowały na torze spraw-

nościowym. Ostatnią częścią turnieju była pierw-

sza pomoc przedmedyczna. Z naszej szkoły star-

towała drużyna ze szkoły podstawowej w skła-

dzie: Karolina Mikuś, Agata Dzióba, Mikołaj Bała-

mącek i Emil Połomski, którzy zajęli VIII miejsce 

drużynowo.  

W piątek 8 maja rozstrzygnięto konkurs pla-

styczny  dla uczniów klas I-III SP „Moja ulubio-

na baśń Andersena”. Na konkurs plastyczny 

wpłynęło 51 prac.  

I miejsce zajęła uczennica klasy Ib - Paulina Ma-

rach,  

II miejsce – Kornelia Mićko kl. IIIa,  

III miejsce - Maja Napieraj kl. IIIb 

 Wyróżnienia otrzymali: Julia Kupska -Ia, Amelia 

Pawlaczyk - IIb, Piotr Żabkiewicz –IIa. 

 Patryk Pawlak z klasy IIb zajął I miejsce, 

a Sergiusz Tomasiak z klasy IIb otrzy-

mał wyróżnienie w konkursie artystyczno-

ekologicznym organizowanym przez SP Nr 

2 w Goleniowie „Tyle pomysłów ile faktury, 

czyli co można zrobić z tektury?”.   

18 maja 2015 r. po raz 15 odbył się Konkurs Mate-

matyczny „Czwóreczka” organizowany przez Szko-

łę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4  

w Goleniowie.  

Tytuł „Matematycznego Asa” stopnia I zdobyła Li-

dia Żuchowska 

Tytuł „Matematycznego Asa” stopnia III  Paweł 

Sowiński. 
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22 maja w naszej szkole odbył się finał I Szkol-

nego Turnieju Gomoku. Zwycięzcą został Mak-

symilian Szkoda. Na podium znaleźli się jesz-

cze Maciej Mazan i Mateusz Tyszkiewicz. Na-

tomiast wyróżnienie otrzymali: Dawid Szym-

czak i Paweł Sowiński oraz Paulina Dobrowolska. 

Gra Gomoku, nazywana również "Kółko i krzyżyk 

do pięciu", to gra logiczno-strategiczna wymy-

ślona w Japonii.  

19.05 na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie 

odbył się finał Mistrzostw Województwa w bie-

gach rozstawnych.  

Sztafeta dziewcząt SP biegnąca w składzie Zofia 

Zasuwa, Amelia Mazan, Wiktoria Lewicka, Wero-

nika Szydlik zajęły IV miejsce tracąc do miejsca 

III-go 0,5 sek.,  

O największym pechu mogą mówić chłopcy z SP 

biegnący w składzie Mateusz Świątek, Adrian Ko-

złowski, Maciej Piasecki, Damian Napieraj, Dawid 

Szymczak, których podstawowy zawodnik biegną-

cy na zmianie 300 m podczas rozgrzewki skręcił 

nogę. Ostatecznie sztafeta chłopców uplasowała 

się na VI miejscu. 

W sobotę 23 maja 2015 w Parku Arkońskim 

odbyła się XXVI Impreza na Orientację,  

w której wzięło udział 77 uczestników. 

W kategorii dla szkół podstawowych znów 

byliśmy bezkonkurencyjni: I miej-

sce zajął Piotr Zieliński, II miejsce Jakub 

Cies io łk iew icz  i  Emi l  Po łomski , 

a brąz wywalczyli Adrian Kozłowski i Dawid 

Napieraj. Drugie miejsce w kategorii rodzin-

nej zajęła rodzina Sadurskich z Klinisk. 
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 Posiadam dwie świnki morskie, któ-

re wprost uwielbiam. Nazywają się Bąbe-

lek i Sweecia. Mam o nich dużą wiedzę, 

którą chciałabym się z Tobą podzielić. 

  Jeśli je już posiadasz, masz szczę-

ście! Jeśli nie, może w tym artykule prze-

konam Cię lub  rodziców do ich posiadania 

. 

- Zanim kupisz świnkę morską, trzeba 

najpierw pomyśleć jaka wybrać rasę. To 

bardzo ważne! Każda rasa to inny obowią-

zek i inna cena. Rozetki lub świnki długo-

włose trzeba częściej czesać i podcinać 

im sierść. Pamiętaj o tym! Zapytaj także 

w sklepie czy świniaczek jest zdrowy! 

- Przygotuj klatkę, w której Twoja świnka 

morska będzie przebywać. Musi być duża 

i obszerna, aby zwierzak mógł się wybie-

gać. Pręty nie mogą być malowane ani la-

kierowane. Klatka powinna mieć plastiko-

wą kuwetę, którą można odczepić, aby ja 

wyczyścić i zmienić ściółkę.  Dobrze było-

by, aby w klatce był mały domek, aby 

świnka miała gdzie urządzić sobie drzem-

kę lub się schować.  

- Pamiętaj, że świnka potrzebuje jeść  

i pić, więc musisz zapewnić jej  pokarm 

oraz wodę. Jeśli jesteś leniem, prawdopo-

dobnie tego nie zrobisz! 

Musisz kupić jej miseczkę, poidełko, siano 

do klatki i pełnowartościowy pokarm, wa-

rzywa i owoce, witaminę C. 

- Zastanów się dobrze nad imieniem, któ-

re chcesz nadać swojej śwince, pamiętaj, 

że nie powinno się zmieniać zwierzętom 

imion. 

Moje świnki morskie bardzo lubią ogórki, 

możesz dać do jedzenia swojej śwince 

morskiej także marchewkę, rzodkiewkę, 

jabłko, pomelo, seler, natkę pietruszki, 

koperek i banana. 

 Według mnie, świnki morskie to 

wspaniałe pupilki, które można pogłaskać  

i przytulać. W dodatku mają przyjemną  

w dotyku sierść. Uważam, że są przeuro-

cze, miłe, spokojne, lubią ludzi i ich towa-

rzystwo, łatwo i szybko się oswajają.  
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13 maja 2015 klasa II b z wychowawczynią  

p. Agnieszką Hreczuch, w ramach konkur-

su „Pogoń za zdrowiem z Asprodem”, uczestni-

czyła w niecodziennych zajęciach. Najpierw 

uczniowie poznali dokładnie zasady prawidło-

wego odżywiania, które przedstawiła pani die-

tetyk Emilia Krzywicka z Centrum Leczenia 

Otyłości OTC. Uczniowie poznali piramidę 

zdrowego żywienia i samodzielnie ułożyli na 

niej produkty. Potem wszyscy wykonali i zjedli 

zdrowe śniadanie. Na stołach pojawiły się 

zdrowe produkty przygotowane przez organi-

zatora konkursu – firmę Asprod. Z ciemnego 

pieczywa, warzyw, wędlin i sera dzieci wykony-

wały zdrowe i oryginalne kanapki.  

Kolejnym punktem zajęć, na który wszyscy  

z niecierpliwością czekali, były zajęcia wycho-

wania fizycznego z piłkarzami Pogoni Szczecin. 

Do naszej szkoły zawitali mistrzowie Ekstra-

klasy: Łukasz Zwoliński, Sebastian Rudol oraz 

Michał Walski. Na wstępie udzielili wywiadu 

naszej szkolnej redakcji.  Później uczestni-

czyli razem z uczniami klasy II b w zabawach 

sportowych. Pokazywali różne ćwiczenia z pił-

kami, a uczniowie mieli możliwość poćwiczyć  

u boku mistrzów. Na koniec uczniowie otrzy-

mali autografy. Wszystkim zajęcia się podoba-

ły. Dzieci zapamiętają tę lekcję: sport i zdro-

we odżywianie to klucz do zdrowia. 

Konkurs „Pogoń za zdrowiem z Asprodem” 

polegał na tym, aby w oryginalny sposób 

przedstawić odpowiedź na pytanie: Jak 

sprawić, by nasza szkoła była zdrowsza? 

Klasa II b stworzyła książkę kucharską 

pt.: „PRZEPIS NA ZDROWĄ SZKOŁĘ”.  

Dziennikarze „Nowinek z 16” od lewej: Olivier 

Pijanowski, Wojciech Pasternak, Miłosz Sikorski, 

Szymon Świątek, Jan Kępiński, Bartek Borowski 

W oczekiwaniu na autografy... 

Drugoklasiści poznali piramidę zdrowego  

żywienia. 
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Piłkarze od prawej: Sebastian Rudol – pomocnik (kluby-Gwardia Koszalin, Bałtyk Koszalin, 

Salos Szczecin, Pogoń Szczecin), Łukasz Zwoliński-napastnik (Kluby- KP Police, Arka Gdy-

nia, Górnik Łęczna, Pogoń Szczecin) Michał Walski-pomocnik (kluby– Siarka Tarnobrzeg, 

Stal Mielec, Pogoń Szczecin) 

Dz. do S. R. Jakich ma lub miał Pan idoli? 

S. R. Aktualnie jest to Branislav Ivanović. 

Dz.: Ile Panowie strzelił bramek? 

S.R.: Jestem obrońcą i w extra klasie strzeliłem  

1 gola. 

Ł. Z.  Trzynaście! 

M.W.: Mi się jeszcze nie udało, ale w kadrze naro-

dowej tak! 

Dz.: Jak się trenuje w Pogoni Szczecin? 

S. R.: Bardzo dobrze się trenuję, dzięki rodzinnej 

atmosferze łatwiej jest na boisku. 

Dz.: Czy często kumple z klubu kłócą się między 

sobą? 

Ł.Z.  Nie kłócimy się wcale (śmiech). 

Dz.: Kto jest aktualnym trenerem Pogoni Szcze-

cin? 

S.R.: Czesław Michniewicz. 

Dz.: Czy mają Panowie jakieś marzenia? 

S. R. Każdy ma jakieś marzenia. Moim marzeniem 

jest grać w lidze angielskiej... 

Ł.Z. : Ja chciałbym w Bundeslidze... 

Dz.: Czy Panowie lubią owoce? 

Ł.Z. : Bardzo lubimy i jemy ich bardzo dużo. 

Dz.: Kiedy rozpoczęli Panowie swoją przygodę ze 

sportem? 

S.R. : Dokładnie nie pamiętam, ale byłem gdzieś  

w waszym wieku. 

Ł.Z.: Miałem 7 lat. 

M. W. : Miałem 6 lat. 

Dz.: Czy grają Panowie w czołowej jedenastce? 

Piłkarze: Tak. 

Dz.: Jaka jest Panów codzienna dieta? 

S. R. : Dieta bezglutenowa, na ten temat mógłbym 

dużo mówić. Moje ulubione śniadanie-owsianka z 

miodem i owocami. 

Ł. Z. : Odżywiam się zdrowo. Jem ciemne pieczy-

wo z Asprodu! 

M.W.: Ja również! 

Dz..: Ile Panowie zarabiają za wygraną? Na co 

wystarcza? 

Piłkarze: Wystarcza na kwiatki dla dziewczyny 

i dobre buty (śmiech). 

Dz.: Kto jest Panów zdaniem najlepszym kolegą 

z zespołu? 

S.R.: Staram się utrzymywać dobry kontakt ze 

wszystkimi kolegami z zespołu. 

Ł.Z.: Ja lubię wszystkich. Jednych trochę 

mniej, innych trochę więcej. 

Dz.: Jaki mecz uważacie Panowie za  najbar-

dziej udany? 

S.R.: Z Lechem Poznań, wygrany 5:1. 

Ł.Z.: Z Jagiellonią Białystok. 

M. W.: Mój nadejdzie... 

Dz.: Jaka była Panów największa kontuzja? 

S.R.: Nie miałem żadnej poważnej kontuzji. 

Ł.Z.: Miałem naderwane więzadło. 

M.W.: Nie miałem. 

Dz.: Czy byli Panowie kiedyś w szpitalu? 

S. R.: W reprezentacji młodzieżowej byłem na 

tylko na zszyciu. 

Ł.Z.: Ja miałem złamany nos po meczu z Bełcha-

towem. 

M.W.: Ja musiałem jechać po treningu na prze-

świetlenie kostki. 

Dz.: Jak często odbywają się treningi 

Piłkarze:  Oczywiście codziennie! 

Dz.: Dziękujemy za wywiad! 
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„Najbardziej podobał mi 

się Festyn Rodzinny, bo… 

mog łam samodzie ln ie 

sprzedawać bransoletki.” 

Julia Jeż I a 

„Lubię piątkowe 

zajęcia  taneczne!” 

Hania Wakuła I a 

„Lubię w naszej szkole zajęcia 

komputerowe. Z okazji Dnia 

Dziecka pani pozwoliła nam 

wejść na stronę Kulki i Kulka. 

Miło z nimi poznawać nasz kraj.” 

Agnieszka Kwintal I a 

„Uwielbiam lekcje wychowania  

fizycznego, bo… można się ści-

gać!” 

Julia Kupska I a 

„Najbardziej polubiłam lekcje 

matematyki, bo lubię dodawać  

i odejmować.” 

Ola Piotrowicz I a 

„Cieszę się, że 

poznałam dużo 

koleżanek!” 

Ania Dudek I a 

„… a ja cieszę się, że mam 

taką fajną panią!” 

 

Martyna Michniewicz I a 

„Lubię wchodzić na klocki 

podczas przerwy!” 

Eryk Rosłan I a 

„Uwielbiam kie-

dy jest ciepło, 

bo można wyjść 

na boisko!” 

Igor Postawa I a 

„Najlepszy był dmu-

chany zamek na Pikni-

ku Rodzinnym!” 

 Krystian Postawa I a 

„Podoba mi się, że jest 

dużo zajęć pozalekcyj-

nych i że boisko jest 

udostępnione na prze-

rwach.” 

 Mateusz Świątek VI b 

„Wygodnie się biega po tar-

tanie. Fajnie, że  w szkole 

są świeże bułki!” 

Damian Napieraj VI b 

„Podoba mi się  

w szkole sala kompu-

terowa i że są owoce 

w szkole.” 

 

Dominik Ozdoba VI b 

„Najbardziej 

pamiętamy wy-

jazdy na łyżwy 

i wycieczkę in-

tegracyjną do 

Myśliborza.” 

Ania Bednar-

czyk Dominika 

Weiner I A 

„Najlepiej wspominam wy-

cieczkę do Bałtyckiego Par-

ku Dinozaurów.” 

Małgosia Łukaszewska I c 
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„Chciałabym, żeby świetlica miała 

więcej zabawek, a ściany w na-

szej szkole powinny być tylko 

żółte.” 

Małgosia Łukaszewska I c 

„Życzyłybyśmy sobie, by maluchy były ci-

szej, bo uszy pękają.” 

Ania Bednarczyk Dominika Weiner I A 

gimnazjum 

„... żeby dywan w naszej klasie 

był różowy, a nie zielony.” 

Hania Wakuła I a 

„Chciałabym, żeby na boisku 

były narysowane „klasy” do 

skakania! 

Agnieszka Kwintal I a 

„Fajnie by było, gdyby 

wszyscy w naszej szkole 

byli grzeczni.” 

Mateusz Styrczula I a 

„Chciałbym, żeby każdy uczeń 

miał dostęp do Internetu. 

Oczywiście tylko na przerwach! 

Życzyłbym sobie i innym upra-

wiającym sporty lepszego asor-

tymentu do biegania (np. bloki 

startowe).” 

Mateusz Świątek VI b 

„Chciałbym, żeby boisko było 

usprawnione, bo niewygodnie 

się biega po naszej murawie.” 

Damian Napieraj VI b 

„... żeby sala gimnastyczna 

była nowocześniejsza.” 

Dominik Ozdoba VI b 
Chciałabym, żeby plecaki były 

lżejsze. Marzę, by zamiast 

podręczników były tablety. 

Emilia Mikuś VI a 

„...by często były wycieczki  i żeby 

było więcej imprez.” 

Amelia  Mazan VI a 

„Chciałabym 

mieć więcej 

lekcji na 

świeżym po-

wietrzu.” 

 

Wiktoria  

Lewicka VI a 

„...żeby na prze-

rwie można było 

grać w siatków-

kę.” 

Julia Kupska I a 
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 Starajmy się, aby nasze walizki nie 

blokowały przejścia, nie zmuszajmy też 

współpasażerów do siedzenia w niewygodnej 

pozycji. 

 Strój podróżnika powinien być wy-

godny, ale też schludny.  

 Jeśli towarzystwo w pociągu ma 

ochotę uciąć sobie drzemkę nie warto na 

siłę inicjować rozmowy. Nie ma żadnego ob-

owiązku nawiązywania bliższej znajomości i 

zabawiania kogoś dyskusją. 

 Jeśli wdajemy się w pogawędkę, to 

sympatyczną i pozbawioną pytań osobistych. 

 Niektórych podróżnych ogarnia przy-

słowiowy wilczy głód, gdy tylko ich środek 

transportu ruszy z miejsca. Podczas podró-

ży koleją najlepiej wybrać się do wagonu re-

stauracyjnego. Zjemy posiłek wygodniej, nie 

zasypując całego przedziału okruszkami.  

 Jeśli jesteśmy miłośnikami kanapek 

własnej produkcji, miejmy wzgląd na zmysł 

powonienia współpasażerów. Przysłowiowe 

kanapki z jajkiem na twardo zachowajmy na 

inną okazję. Jedzeniem raczej nikogo nie 

powinno się częstować, ewentualnie tylko 

owocami lub cukierkami.   

 Wakacje to oczywiście słodkie leni-

stwo na plaży i kąpiele. Nie lokujmy się jed-

nak zbyt blisko innych plażowiczów. Każdy 

pragnie wypoczywać we własnym towarzy-

stwie.  

 Jeśli zamiast szumu fal wolimy słu-

chać muzyki, zabierzmy odtwarzacz ze słu-

chawkami. Przenośne radio psuje humor pla-

żowiczom.  

 Nie wpatrujmy się w innych plażowi-

czów i nie komentujmy cudzego wyglądu.  

SZKOLNY   SAVOIR - VIVRE …. 
CZYLI WRÓBEL NA SALONACH 

Słuchając muzyki zakładaj słuchawki! 

Nie lokuj się zbyt blisko innych plażowiczów! 

Kanapki z jajkiem zajadaj w domu, ale nie  

w podróży! 

Nie zabieraj zbyt dużej  ilości walizek! 
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Badacze dokonali niezwykle ciekawego 

odkrycia związanego z długością na-

szych palców i osobowością. Okazuje 

się, że długość serdecznego palca świad-

czy o tym, na jaki poziom testosteronu 

byłeś narażony, gdy przebywałeś jako 

płód w brzuchu swojej matki. Poziom te-

go hormonu wpływa oczywiście nie tylko 

na długość palców, ale również na osobo-

wość.  
Typ A Twój palec serdeczny jest dłuższy 

od wskazującego. Szczęściarzu! Ludzie cha-

rakteryzujący się takimi proporcjami prezen-

tują się bardzo dobrze, są wygadani, mają nie-

bywały urok osobisty oraz bardzo dobrze do-

gadują się z innymi. Ich wadą jest skłonność 

do niekontrolowanych wybuchów złości, a tak-

że do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka.  

Typ B Twój palec serdeczny jest 

krótszy od wskazującego. 

Ludzie o takim układzie palców ce-

chują się bardzo wysoką wiarą  

w siebie (co jest zaletą), ale mogą 

przejawiać tendencje narcystyczne. 

To raczej samotnicy, stroniący od 

tłumów i przeszkadzającego im to-

warzystwa.  

Typ C Palec serdeczny 

jest tej samej długości co 

palec wskazujący.  

Dla tej grupy najważniejsze 

są miłość i ogólny spokój. To 

wyśmienici mediatorzy. Oso-

by takie są wyważone  

w swoich osądach oraz 

zrównoważone. Typ C bar-

dzo często jest spokojnym 

człowiekiem, skrytym w so-

bie i raczej nieśmiałym. 
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Piszemy „ą”, „ę” czy „om”, „em”? 

  

 Z ortografii chcesz mieć pięć, 

Więc w bij w głowę, zapamiętaj: 

Dętka, cętka, węzeł, chęć, 

Kolędnicy, kądziel, święta. 

  

Nie chcesz smętny być jak sęp? 

 Przepędź prędko wstrętne błędy: 

„En” w wyrazach takich tęp: 

Pędzel, frędzla, lęk, którędy. 

  

Gdy masz czas, powtarzaj wciąż: 

Gąbka, flądra, brąz, najwięcej, 

Kępa, ląd, lękliwy, wąż. 

Tęgo, rąbać, węgiel, ręce. 

  

Sprawdź w słowniczku, proszę, zobacz, 

Jak się pisze: bęben, kąt, 

Bąbel, głębia, prąd, wątroba, 

Kąpać, tęcza, mądry, sąd. 

  

Jeśli jeszcze: pręt, pąs, trąd 

I wędlinę zapamiętasz 

Wnet zapomnisz, co to błąd, 

Spadną z ciebie dwójek pęta. 
  

Problemy z „h” wyjaśni wiersz: 

 

Kłopotliwe samo „h” 

Dość szczególną skłonność 

ma; 

Lubi hałaśliwe słowa: 

Huk, harmider, hałasować, 

Heca, hurmem, hej, hop, hura, 

Hola, horda, hejnał, hulać, 

Hasać, halo, hop, wataha.. 

W tych wypadkach się nie wahaj! 

Sposób zapamiętania jednostek w matema-

tyce przez stworzenie wizualnej prze-

strzeni, która to zobrazuje.  

Tu jako przykład „Lokomotywa”: 
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...popularnie nazywany bąk nie 

jest bąkiem? 

Owad popularnie zwany bąkiem 

to tak naprawdę trzmiel. Mało 

kto wie, że bąki to gatunek mu-

chy. Samce odżywiają się głów-

nie nektarem i pyłkiem kwiatów, 

a samice krwią bydła i koni. 

Trzmiele natomiast są bardzo 

łagodne i musimy się bardzo 

postarać, żeby nas użądliły. 

Popularnie ludzie nazywają te 

owady bąkami i jest to błąd. 

Bąki to duże muchy, ślepaki 

(rodzina bąkowate). Niektórzy 

ludzie spierają się czy "bąki" 

kąsają, gdy się je złapie w rę-

kę, czy też nie.  

Trzmiele prawie nigdy nie ata-

kują ludzi. Są bardzo łagodne. 

Najczęściej przy spotkaniu  

z człowiekiem uciekają. Przydu-

szone mogą lekko użądlić. Nie 

pozostawiają żądeł w skórze, 

dlatego ilość przekazanego ja-

du jest mała. 
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Podpowiadacz 

Podpowiadacz klasowy 

Raz znalazł się w biedzie: 

Zapomniał przy tablicy 

Sobie podpowiedzieć. 

Mistrz drzemania 

W drzemaniu doszedł do 

perfekcji, zwłaszcza na  

lekcji. 

Zawstydzony 

Kiedy spóźniam się 

do szkoły, 

Każą mi się wsty-

dzić, 

A że pierwszy wciąż 

wychodzę, 

    Odmieniec 

Na lekcji gada, na 

przerwie krzyczy, 

ale niemową jest 

przy tablicy. 

Marzyciel 

Żal mu dawnych cza-

sów, kiedy łuk i włócz-

nia były w cieniu lasów 

Przyborami ucznia. 

Astronom 

Wywołany do tablicy 

Na suficie gwiazdy liczy. 

Niecierpliwy 

Ledwie szkolny rok 

się zacznie, on już 

czeka na wakacje. 

Gumożuj 

W szkole, w kinie, w łóżku,  

w wannie żuje gumę nieustannie. 

W koniec nosa zapatrzony 

Cały dzień robi balony. 

I nie słyszy, jak go chwalą: 

„To największy w szkole balon”! 

       Dyżurny 

Gdy wraca ze szkoły, to  

o każdej porze pełni ostry 

dyżur przy telewizorze. 

Gęś i kura 

Jego pradziad pisał pięknie 

Zwykłym gęsim piórem, 

A on bazgrze długopisem 

Jak kura pazurem. 

Szybki 

Bill 

Chociaż  

w klasie 

wciąż 

ostatni, 

Ale za to 

pierwszy 

w szatni. 

Przyzwyczajony 

 

Tak się przyzwy-

czaił do podpowia-

dania, że nawet po 

lekcjach nie ma 

swego zdania. 

   Wędrowiec 

Dawniej chodził  

na wagary, a dziś 

uczniem jest wzo-

rowym. Poszedł 

bowiem dnia pew-

nego prosto po 

rozum do głowy. 

Entuzjasta 

Tak się przejął zbiór-

ką złomu, że aż klamki 

wyniósł z domu. 
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Przepis na oranżadę pomarańczową 

Składniki: 

 2 kg pomarańczy, 

 5 łyżek cukru pudru, 

 cytryna, 

 10 kostek lodu, 

 woda mineralna.  

Sposób przygotowania: 

Cytrusy porządnie umyć i sparzyć 

wrzątkiem. Jedną pomarańczę po-

kroić na plasterki. Z pozostałych 

owoców wycisnąć sok do szklanego 

dzbanka, wsypać cukier puder i sta-

rannie wymieszać. Uzupełnić do ob-

jętości 1,5 litra schłodzoną wodą 

mineralną. Dodać plasterki poma-

rańczy,  ponownie wymieszać. 

Przykryć dzbanek i wstawić do lo-

dówki na około godzinę. Oranżadę 

podawać z dodatkiem kostek lodu. 

Zapewniamy, że oranżada ugasi pra-

gnienie w gorące dni! 

Przygotowanie domowej oranżady nie jest trudne. Zobaczcie sami! 
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- To wypracowanie jest bardzo do-

bre – mówi pani.  

– Kto ci pomagał, mama czy tata? 

- Nie wiem – odpowiada Jaś. 

- Jak to? 

- Bo jak je ściągałem od Jacka, to 

mi nie powiedział, kto je napisał. 

Na lekcji geografii: 

- Województwo podkarpac-

kie od południa graniczy ze 

Słowacją – mówi nauczyciel. 

- A przed południem z kim 

graniczyło? – dopytuje Jaś. 

Nauczyciel do uczniów w klasie: 

- Chciałabym, żebyście dziś byli 

bardzo cicho, moi drodzy. Okrop-

nie boli mnie głowa. 

- To niech pani zrobi to, co zaw-

sze robi moja mama, kiedy ją boli 

głowa – odpowiada Jaś. 

- A co robi twoja mama? 

- Każe mi się bawić na dworze. 

- puk, puk 

-kto tam? 

- matematyka? 

- nie z zagroże-

niem! 

Ojciec przegląda szkolny 

dzienniczek Jasia. 

- Co to, znowu jedynka z 

historii? 

- Niestety, historia lubi 

się powtarzać, tato! 
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Zaczyna miesiąc wcześniej…. 

Robi miliony list rzeczy, które  

musi zabrać dla siebie i rodziny… 

Martwi się tym, o czym  

zapomni... 

Pamięta o wszystkich niezbęd-

nych rzeczach…. 

5 minut przed wyjazdem... 

Okiem 

jaskółki 

Spisuje 

ważne  

adresy  

i telefony 

I gotowe….! 


