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                                     Witajcie  uczniowie! Jak widzicie powstała nowa gazetka szkolna o nazwie 16 

NEWS, która   będzie 

zawierać  wiele ciekawych informacji np.: wywiady z nauczycielami. Czasopismo ukaże się raz na 2 

miesiące.Mamy nadzieję ,że się wam spodoba .         

W numerze: 

*Wywiad z Panią Iwoną Sokół  

*Zawody z reprezentantką Polski  

  w biegach lekkoatletycznych z Kingą Królik                  

* Dzień Nauczyciela  

*Halloween  

*Dzień Sybiraka 
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Witamy! 

Oto nasza nowa gazetka szkolna o nazwie „16 news’’, będzie ona wydawana  co 2-3 miesiące. To 

czasopismo, które pojawi się na stronie szkoły w formie elektronicznej. 

Nasza szkoła powstała 1 września 1963. Kierownikiem została P. Sabina Bukies. W dniu 1 września 

1999r.   przekształcona w Gimnazjum nr 3. 

                                               

12 pażdziernika 2001r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. 

W dniu 14 września 2007r. obięliśmy patronat nad Związkiem Sybiraków.1 lutego 2008r. zostaliśmy 

zaszczyceni medalem PRO MEMORIA. 

                                                       

W dniu 29 września 2009r. została wymurowana w gmach szkoły tablica poświęcona pamięci 

Sybiraków, która jest tam do dziś. 

W dniu pierwszego września 2017 gimnazjum nr 3 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 

16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki. 
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Wywiad z Panem Markiem Słowikiem (nauczycielem techniki) 

- Czy jest Pan zadowolony ze swojej pracy? 

- Tak 

- Czy kiedykolwiek miał Pan inną pracę? 

- Tak: lotnisko w Irlandii, Ochotnicza Straż Pożarna 

- Czy uczył się Pan w tej szkole? 

- Nie 

- Jaki był Pana ulubiony przedmiot szkolny? 

- Historia 

- Jaka była Pana wymarzona praca w dzieciństwie? 

- Jazda traktorem 

- Co by Pan robił, gdyby nie był nauczycielem? 

- Weterynarz, rolnik 

- Czy jest Pan dumny ze swoich uczniów? 

- Tak, jestem 

- Jaka jest według Pana najważniejsza cecha dla nauczyciela i ucznia? 

- Cierpliwość 

- Jak Pan ocenia siebie jako nauczyciela? 

- Dobry nauczyciel. 

- Co zrobiłby Pan z milionem złotych? 

- Zainwestował w rolnictwo 

- Jaki ma Pan znak zodiaku? 

- Byk 

 

 

 



 

 

Wywiad z Panią Iwoną Sokół (nauczycielką matematyki) 

- Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy? 

- Bardzo 

- Czy kiedykolwiek miała Pani inną pracę? 

- Nie 

- Czy uczyła się Pani w tej szkole? 

- Nie, w Sulejowie 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny? 

- Matematyka, w-f 

- Jaka była Pani wymarzona praca w dzieciństwie? 

- Laborantka, nauczycielka 

- Co by Pani robiła, gdyby nie była nauczycielem? 

- Księgowa 

- Czy jest Pani dumna ze swoich uczniów? 

- Tak, zawsze 

- Jaka jest według Pani najważniejsza cecha  nauczyciela i ucznia? 

- Lubić ludzi i być cierpliwym 

- Jak Pani ocenia siebie jako nauczyciela? 

- Nie wiem, za trudne pytanie 

- Co zrobiłaby Pani z milionem złotych? 

- Podróże, remont domu, cele charytatywne, prezenty dla moich dzieci. 

- Jaki ma Pani znak zodiaku? 

- Rak 

 

 



 

                                                    Pomysły na ulepszenie szkoły: 

1.Przedłużenie przerwy obiadowej 

2.Automaty z piciem na drugim piętrze 

3.Możliwość odwiedzania sali zabaw po lekcjach 

4.Herbata w sklepiku szkolnym 

5.Woda w stołówce 

 

                                

 

 

                                Łamigłówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       



 

                                 MODA 2022 

Moda dziewczęca 2022                                                                          Moda chłopięca: 

-  oversize bluzy                                                                                     -oversize bluzy 

- dzwony/bojówki/dresy                                                                      -dżinsy/dresy/bojówki 

- topy 

- swetry  

-krótkie pudrowe kurtki 

-  trampki 

-pofarbowane końcówki 

-spinki/klamerki 

 

Ciekawostki modowe: 

                                                                             Lata 90  

Lata 90  to minimalistyczna odpowiedź na modę lat 80. Styl ten ma nieobowiązujący urok, czyli:  

bawełniane bluzki do talii na cienkich ramiączkach, dresy i sportowe ubrania oraz dżinsy, które 

uzyskały wielką popularność. 

                                                                          Coco Chanel  

Coco żyła między 1883 a 1971 rokiem. Uprościła kobiecą modę. Zakwestionowała trendy początku XX 

wieku. W latach 20 wybrała czerń, która stanowiła wówczas kolor noszony przez ludzi w żałobie, 

pokazała, że barwa ta ten może stanowić szykowny strój wieczorowy. To jej zawdzięczmy ,,małą 

czarną” podstawowy ciuch w kolekcji każdego projektanta. W okresie, kiedy kobiety nie nosiły 

spodni, pokazała, że mogą być one szykowne w zestawieniu z odpowiednimi akcesoriami. 

 

 

 

 

 



 

 

                                            Wiadomości sportowe 

W tym roku szkolnym odbył się już trzy zawody w tematyce biegów przełajowych. 15.09.2022 

uczniowie reprezentowali szkołę na zawodach z Kingą Królik najlepszą lekkoatletką w biegu przez 

płotki w Polsce. 23.09.2022 odbyły się zawody na strzelnicy dla roczników 2011 oraz 2012 . Nasza 

uczennica zajęła 2 miejsce. 04.10.2022 odbyły się zawody sztafetowe na’’ Mosirze’’, zajęliśmy 4 

miejsce. Następne konkursy odbędą się już w dziedzinie piłki ręcznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Wiadomości muzyczne 

Lista najlepszych przebojów 2022: 

1.ReTo- Klej  

2. Kali- K4LION 

3. Kabe x Miszel- Sheraton 

4. Tribbs & Kubańczyk- Dzisiaj 

5. Avi x Gibbs- 30 stopni 

6. Kabe x Maszel- Sheraton 

7. SKOLIM- Kiss me Baby 

8. WHITE WINDOWW FEAT.PAKO- BŁĄD W SYMULACJI 

9. Pezet feat. Sokół- Tymand i Hłasko 

10. Pezet feat. Gibbs- Miłość na sprzedaż 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Święta 

                  Dzień Nauczyciela 
Święto to obchodzimy od 1972r. W 1982r. zmieniło ono nazwę na „Dzień Edukacji Narodowej”. W 

tym roku wypada w piątek, u nas w szkole samą uroczystość obchodzimy w czwartek. Święto to 

podkreśla rolę nauczycieli w jakości edukacji.  Nauczyciel od wielu pokoleń uczy dzieci jak osiągnąć 

sukces dzięki kształceniu się. Uczniowie! Nie możemy zapomnieć, aby szanować naszych 

wychowawców, którzy poświęcają nam czas! 

 

                       1 Listopada 
1 listopada odbyła się uroczystość Wszystkich Świętych. To w Kościele katolickim uroczystość mająca 

na celu wspomnienia i oddania szacunku zmarłym, zapalając znicze na cmentarzu, obchodzi się ją co 

roku. Dzień po niej obchodzi się Zaduszki-święto pogańskie poświęcone zmarłym przypadające 2 

listopada. 

 

                       Halloween 
31 października doczekaliśmy się Helloween. W ten dzień dawniej chodziło się po domach i mówiło 

‘’cukierek albo psikus’’, co oznaczało Halloweenową prośbę o słodycze, w tych czasach ta tradycja 

przynajmniej w Polsce zanikła. Pomimo tego wciąż organizuję się towarzyskie spotkania ze 



wspaniałymi przebraniami w postaci: duchów, dyń, nietoperzy, wiedźm itp. Wiele osób uważa, że 

obchodzenie tego Święta jest lekceważące tradycję polską. 

 

 

                 Światowy Dzień Sybiraka 

Polskie Święto odbywające się 17 września w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę. Pierwszy 

światowy dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku.  

 

 

                   Kącik kulinarny 

Ciasto dyniowe: 

Składniki: 

 250 g puree z pieczonej dyni  
 200 g masła 

 1 szklanka cukru 
 1 opakowanie cukru wanilinowego 
 skórka starta z 1 pomarańczy lub 2 mandarynek 

 3 jajka, oddzielnie żółtka od białek 
 225 g mąki pszennej 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

Polewa: 

50g białej czekolady lub 5 łyżek cukru pudru 

Przygotowanie:  

 Tortownicę o średnicy 23 - 24 cm posmarować masłem, spód wyłożyć papierem 
do pieczenia. Przygotować puree z dyni - ma ono mieć gęstość śmietany i być 
lekko ciepłe lub w temp. pokojowej. 

 Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 
 Do garnka włożyć pokrojone na kawałeczki masło, roztopić na małym ogniu co 

chwilę mieszając (nie podgrzewać za mocno). Dodać cukier oraz cukier 
wanilinowy i wymieszać. Odstawić z ognia. 



 Mus z dyni włożyć do miski, dodać skórkę z pomarańczy, wlać roztopione masło z 
cukrem i wymieszać. Odłożyć pół szklanki otrzymanej masy na polewę. Do reszty 
dodać żółtka i wymieszać. 

 Białka ubić na sztywną pianę. Do oddzielnej miski przesiać mąkę i wymieszać ją z 
proszkiem do pieczenia oraz sodą. 

 Delikatnie połączyć składniki suche oraz mokre - mieszać wolno łyżką, tylko do 
połączenia się składników, pod koniec wmieszać delikatnie pianę z białek. 

 Masę wyłożyć do tortownicy. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez ok. 
40 - 45 minut lub do suchego patyczka. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. 

 

 Polewa: do odłożonej masy dodać roztopioną czekoladę lub cukier puder, 
wymieszać. Polać po cieście gdy będzie już ostudzone. 

 

                 

                  

 

Kwaśnica na świńskim ryju: 

Składniki: 
1/2 kg świeżej, surowej głowy świni 

1 kg wędzonych żeberek 

1/2 kg kiszonej kapusty 

1/2 kg kwasu z kiszonej kapusty 

0,3 kg marchewki 

liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól, czosnek (doprawiamy wg uznania i smaku) 

Przygotowanie 

W około 7-litrowym garnku gotujemy wywar z głowy i wędzonych żeberek. Dodajemy przyprawy 

według uznania. Gotujemy do czasu, gdy głowa i żeberka będą miękkie, czyli ok. 1 godziny. Następnie 



wyciągamy mięso z wywaru, żeberka kroimy w duże kawałki, mięso z głowy świni obieramy i kroimy. 

Do wywaru dodajemy lekko posiekaną kapustę i gotujemy ok. 10-20 minut (w zależności od kapusty). 

Po tym czasie dodajemy żeberka i mięso z głowy świni. Dolewamy kwas z kapusty i drobno posiekany 

czosnek. Następnie gotujemy przez ok. 5 minut. Tak przyrządzoną kwaśnicę podajemy z pieczywem lub 

ziemniakami.  

                                     

 

Smoothie z arbuza: 

Składniki: 

(4 porcje) 

600g arbuza 

200g truskawek 

Sok z limonki  

Przygotowanie: 

 Arbuza obierz ze skórki i pokrój w kostkę 

 Truskawki umyj, usuń z nich szypułki i pokrój na pół 

 Owoce oraz sok z limonki umieść w blenderze i miksuj składniki na gęstą masę 

 Gotowe smoothie rozlej do szklanek i podawaj bezpośrednio po przygotowaniu  

 

                             



 

I to by było na tyle z przepisów kulinarnych do 

zobaczenia w następnym wydaniu gazetki. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


