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 NA  POWITANIE  

     

 Zbliżają się wakacje.  

Czas, w którym 

poznajemy nowe miejsca 

i nowych ludzi.  

To czas zawierania 

nowych znajomości, które 

z czasem mogą 

przerodzić się  

w przyjaźń.  

 

Nie zapominaj podczas 

wakacji  

o najlepszym z przyjaciół 

–Jezusie. 

 

Dekalog przyjaźni 

 

1.Szukaj prawdziwego przyjaciela bezustannie... cierpliwie i wytrwale. 

2.Ciesz się ze szczęścia przyjaciela bardziej niż ze swojego; na tym polega 

prawdziwa przyjaźń. 

3.Prawdziwy przyjaciel popycha cię do przodu; idź bez obaw. 

4.Nie bój się, jeśli przyjaciel poznał sekrety Twojego serca. 

5.Zrzuć swoje smutki na serce przyjaciela. 

6.Przyjaciel rozjaśnia Twoje sny także w czasie bezgwiezdnej nocy. 

7.Przyjaciel zgrzyta na Ciebie zębami? Rozluźnij je jakimś darem. 

8.Kiedy jakaś sprawa mrozi Ci krew w żyłach, wyobraź sobie oblicze 

przyjaciela. 

9.Jeśli przyjaciel upada, nie osądzaj go, lecz pomóż mu wstać. 

10.Spiesz z pomocą swojemu przyjacielowi, gdy tego potrzebuje. 

 

Udanych, pogodnych, bezpiecznych wakacji, wielu pozytywnych 

wrażeń, ciekawych znajomości i dużo, dużo beztroskiego odpoczynku życzą 

Opiekunki.  

Jednocześnie dziękujemy za całoroczną współpracę i zapraszamy 

w nowym roku szkolnym. 
 

                                                                                        Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

28 kwietnia w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie  kl. IV w montażu słowno-muzycznym i krótkim 

przedstawieniu, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni- pani A. Szwarkowskiej, przypomnieli, 

czym dla każdego Polaka jest Ojczyzna, Naród, Wolność. Zwrócili uwagę,  jak ważnym wydarzeniem 

w historii naszego kraju było uchwalenie I w Europie i II na świecie Konstytucji Majowej. Wspomnieli 

również Dzień Flagi, przypadający 2 maja.  

Dzień otwarty w przedszkolu 

Od wielu lat organizujemy dzień otwarty dla przyszłych 

przedszkolaków. W tym roku spotkanie odbyło się 16 

maja. Panie od rana szykowały baloniki, słodycze, sprzęt 

sportowy i materiały plastyczne. Zabawki też czekały na 

wizytę gości. Przyszłe przedszkolaki przybyły do naszego 

przedszkola wraz ze swoimi mamami.  Nasi goście mogli 

obejrzeć całe przedszkole i zapoznać się z paniami oraz 

innymi dziećmi, pozjeżdżać na zjeżdżalni, do woli 

pobawić się autkami, klockami oraz innymi zabawkami.  

VIII Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę 

17 maja 36 uczniów z klas III-VI naszej szkoły, 9 rodziców wraz z wychowawcami, ks. Krzysztofem oraz 

panem dyrektorem wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego na Jasną Górę. Hasłem Pielgrzymki były słowa: NASZA HISTORIA NASZĄ DUMĄ; 

Z Prymasem Tysiąclecia u Królowej Polski w trzechsetlecie koronacji Cudownego Obrazu. Zmęczeni, ale 

pełni wrażeń, a przede wszystkim umocnieni duchowo, około godz. 21:00 wróciliśmy do domów. 

„Dla Ciebie Mamo” 

26 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki pod hasłem „Dla Ciebie Mamo”. Licznie 

zgromadzonych gości powitał dyrektor szkoły składając mamusiom życzenia. Uczniowie klas I-III 

wierszem, tańcem i piosenką wyrazili wdzięczność za trud, poświęcenie i wielkie matczyne serce. Na 

koniec występu, dzieci wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie to dostarczyło 

wszystkim niezapomnianych przeżyć. 

V Zjazd Sądeczan 

28 maja już po raz piąty porozrzucani po całym świecie mieszkańcy naszego regionu spotkali się przed 

Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu na dorocznym Zjeździe Sądeczan. W tym spotkaniu naszą szkołę 

reprezentował poczet sztandarowy wraz z panem dyrektorem. Zjazd Sądeczan to także radosny piknik 

z wieloma atrakcjami. Można m.in. podziwiać dzieła twórców ludowych na największej w tym regionie 

wystawie. 

Dzień Patrona 

Dzień Patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego to ważne 

wydarzenie w życiu szkoły. W tym roku odchodziliśmy 

XV rocznicę nadania szkole imienia ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego Uroczystość rozpoczęła się 30 maja 

uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Jazowsku 

celebrowaną w intencji uczniów, rodziców, grona 

pedagogicznego i pracowników szkoły z udziałem pocztu 

sztandarowego i przybyłych gości. Dalsza część święta 

odbywała się w budynku szkoły. Spotkanie miało wymiar 

wielkiego, pięknego, doniosłego i bardzo radosnego 

wydarzenia w historii szkoły. 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

      

                WŁOCHY   

   Włochy (po włosku Italia) – państwo położone na południu 

Europy, w regionie Morza Śródziemnego.  

Graniczy z państwami o dużym znaczeniu turystycznym: 

 na północy ze Szwajcarią i Austrią 

 na północnym zachodzie z Francją 

 a na północnym wschodzie ze Słowenią 

Na terytorium Włoch znajdują się dwa „wewnętrzne” minipaństwa, które są enklawami: Watykan 

i San Marino. 

Włochy są jednym z najważniejszych pod względem turystycznym państw na świecie, które corocznie 

odwiedza ponad 46 mln turystów. Italia przyciąga zabytkami i dziełami sztuki, śródziemnomorską 

kuchnią, wielowiekową historią, bogatą kulturą i awangardową modą. Nie mówiąc już o przepięknych 

wybrzeżach i plażach, zapierających dech w piersiach górach oraz malowniczych jeziorach, wyspach 

i zatokach. Włochy wraz z Grecją, są uznawane za miejsce narodzin kultury zachodniej. Nic dziwnego, że 

w tym kraju jest największa liczba zabytków (50 obiektów) z listy dziedzictwa kulturowego UNESCO na 

świecie. Na każdym kroku można spotkać zabytki i dzieła sztuki.                                                                                                          

Italia jest także znana na całym świecie z wyśmienitej kuchni, nowych trendów mody, luksusowych 

samochodów sportowych i motocykli, różnych kultur regionalnych i dialektów, a także wielu pięknych 

wybrzeży, jezior alpejskich i gór (Alpy). Nic dziwnego, że Włochy są często nazywane Bel paese 

(Przepiękny Kraj). 

San Marino i Watykan, do których mamy dostęp będąc we Włoszech, chociaż technicznie nie są one 

częścią Unii Europejskiej to należą do Schengen Układu i Europejskiej Unii Monetarnej (EMU). Włoski 

jest także oficjalnym językiem w obu tych miastach-państwach jednocząc je z Włochami jak zarówno 

waluta która jest taka sama jak we Włoszech (Euro €'). 

Włochy są tak bogate turystycznie, że na pewno nie wystarczy jedna podróż by je poznać. Nie chodzi 

tylko o zabytki, a tych jest bez liku. Chodzi jeszcze o kuchnię, wino, ludzi, poranną kawę, krajobrazy. 

Wszystko wydaje się takie jak trzeba. Fasady katedr mają nieskazitelne ornamenty, a place na których 

stoją mają idealne proporcje. We Włoszech odnajdziesz tradycję i spokój – na wioskach starsi ludzie 

przesiadują na placach i plotkują jak robili od wieków. Z drugiej strony, odnajdziesz też ruch i energię. 

W miastach młodzież zasuwa na skuterach robiąc mnóstwo hałasu. Szykownie ubrani mężczyźni i kobiety 

rozsiewają czar i zwracają uwagę każdego w zasięgu wzroku. Na każdym kroku widoczna jest radość 

życia – po prostu dolce vita. 

Miałyśmy okazję odwiedzić Włochy, ponieważ tam mieszka nasza ciocia Beata. 

 

Przygotowały: Wiktoria i Weronika Chłud, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

KOMAR  

Komary to owady występujące na całym świecie. 

Znanych jest ponad 40 rodzajów i ok. 3,5 tys. gatunków 

komarów. 

 

BUDOWA CIAŁA 

Dorosłe komary mają aparat gębowy kłująco-ssący. 

Składa się on z wydłużonych: warg (górnej i dolnej), żuwaczki, podgębia oraz szczęk. 

 

POŻYWIENIE 

Samice tych owadów ssą krew. Natomiast samce żywią się nektarem kwiatów. 

 

WYSTĘPOWANIE 

Komary występują od Arktyki po strefę międzyzwrotnikową. W związku ze zmianami klimatycznymi zasięg 

występowania komarów ze strefy tropikalnej rozszerza się na północ, co sprawia, że w Europie (zwłaszcza 

południowej) rośnie zagrożenie chorobami przenoszonymi przez te gatunki. W Polsce występuje 

47 gatunków przedstawicieli tej rodziny. W niektórych latach i na niektórych terenach ich występowanie 

może osiągnąć nasilenie plagowe, co zwiększa prawdopodobieństwo przenoszenia chorób drogą krwi.  

 

TRYB ŻYCIA 

Larwy rozwijają się w środowisku wodnym. Osobniki dorosłe 

latają wieczorami w dużych chmarach nad podmokłymi łąkami, 

w pobliżu jezior, stawów i rzek. Jedne gatunki wybierają 

zacienione przybrzeża, inne znowu oświetlone, wolne 

przestrzenie wodne. 

W niektórych przypadkach jaja nie rozwijają się, o ile nie 

przejdą przez okres chłodu i nie znajdują się w środowisku 

wilgotnym przez pewien okres. Jaja – zwężone na jednym 

końcu – składane są na powierzchni wody tak blisko siebie, że woda nie może dostać się między nie. Po 

pewnym czasie wylęgają się larwy. Oddychają one wystawiając ponad powierzchnię wody specjalną rurkę, 

w którą zaopatrzony jest odwłok. Położenie, jakie zajmują larwy w wodzie, jest charakterystyczne dla danego 

gatunku. Larwy pospolitego komara brzęczącego wiszą głową w dół, natomiast larwy widliszka układają się 

poziomo pod powierzchnią wody. Larwy komarów są bardzo płochliwe i zaniepokojone szybko nurkują. 

Żywią się na ogół rozkładającą się materią organiczną i tylko niektóre gatunki są drapieżcami. 

 

CIEKAWOSTKA 

Choroby roznoszone przez komary to m.in.: malaria, żółta febra, denga, filariozy, zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych. 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią  
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larwy komarów 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

FC Barcelona 

Fútbol Club Barcelona, FC Barcelona, w skrócie Barça (wym. [baɾsa]) – kataloński wielosekcyjny 

klub sportowy, istniejący od chwili założenia drużyny piłkarskiej. Powstały w 1899 roku przez grupę 

Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów, z czasem stał się katalońską instytucją o dużym znaczeniu 

społecznym. Jego dewiza to Més que un club (pol. Więcej niż klub). 

Drużyna piłkarska należy do najbardziej utytułowanych zespołów w tej dyscyplinie – ma na koncie 

24 mistrzostwa Hiszpanii, 29 Pucharów Króla Hiszpanii, 12 Superpucharów Hiszpanii, 5 Pucharów 

Europy, 4 Puchary Zdobywców Pucharów, 5 Superpucharów Europy, 3 Klubowe Mistrzostwa 

Świata/Puchary Interkontynentalne i wiele innych trofeów. 

Klub ma 144 tys. członków klubu – i miliony culés na całym świecie, z których część zrzeszona jest 

w penyach, czyli oficjalnych fanklubach, których jest 1054. Posiada również rozbudowaną infrastrukturę: 

stadiony Camp Nou, Mini Estadi, miasteczko sportowe Ciutat Esportiva Joan Gamper, szkółkę La Masía 

oraz halę Palau Blaugrana, w której rozgrywają swoje mecze zawodnicy innych sekcji. 

Poza sekcją piłkarską FC Barcelona ma jeszcze sekcje koszykówki, piłki ręcznej, hokeju na wrotkach 

i futsalu. Klub posiada także drugą drużynę piłki nożnej, zespoły młodzieżowe i liczne sekcje 

amatorskie. Jest jednym z trzech klubów, które od założenia Primera División, czyli od 1929 roku, 

nieprzerwanie grają w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii. 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 Przygotował: Piotr Kwiatkowski z kl. V 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

 Tadeusz ''TADDY'' Błażusiak 

 

 

Tadeusz urodził się 26 kwietnia 1983r. w 

Nowym Targu. Obecnie mieszka i trenuje w 

Andorze.  

Uprawianie sportu jest profesją i wielką pasją 

Tadeusza, pierwszy kontakt z motocyklem miał 

już w piątym roku życia.  

 

Tadeusz „Taddy” Błazusiak jest Mistrzem 

Europy w Trialu, zdobył również siedmiokrotnie 

Międzynarodowe Mistrzostwo Polski i jest 

dwukrotnym Międzynarodowym Halowym 

Mistrzem Niemiec w tej właśnie dyscyplinie. 

Od 2007 Tadeusz zmienił dyscyplinę z Trialu na 

Enduro oraz podpisał kontrakt z fabryką KTM.  

 

W enduro Tadeusz od samego początku odnosi 

ogromne sukcesy, ma na swoim koncie 

wygrane wszystkich największych zawodów 

Enduro Extreme na świecie zaczynając od 

pięciokrotnego  w ERZBERGRODEO - Austria 

przez THE TOUGH ONE-Wielka Brytania, 

HELL’S GATE-Włochy, LAST MAN 

STANDING-USA a kończąc na pięciokrotnym 

zdobyciu MISTRZOSTWA AMERYKI, 

zdobyciu ZŁOTEGO MEDALU W 

PUCHARZE ŚWIATA w SUPERENDURO 

2010, zdobyciu złotego medalu olimpiady 

sportów ekstremalnych X-GAMES 2011, 

dwóch złotych medali X-Games w Brazylii 

2013 i X-Games w Los Angeles 2013 oraz 

MISTRZOSTWA ŚWIATA SUPERENDURO 2011, 

2012, 2013 i 2014.  

 

1 grudnia 2016 z pewnością stanie się jednym ze 

smutniejszych dni w historii offroadu dla wielu fanów 

brudnego sportu. W tym dniu Tadeusz zakończył 

swoją zawodową karierę. 

  

Przygotowali: Grzegorz Baziak i Oskar Hedwik kl. III  
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 KĄCIK KULINARNY 

 

Sałatka owocowa dla każdego 

Sałatka owocowa to świetny pomysł na deser. Nie 

tylko szybko ją wykonasz, ale również będzie bardzo 

elegancko prezentowała się na stole. Dobra na małe 

przyjęcie rodzinne lub spotkanie z koleżankami. 

Przepis jest prosty i niedrogi. Warto wypróbować. 

Zaręczam, że sałatka ta stanie się częstym 

"bywalcem" Waszego stołu. 

 

Składniki: 

jabłka, pomarańcze, mandarynki, banany, kiwi (ilość 

zależna od tego, dla ilu osób ma być przeznaczona,  

 

 niczego nie można zepsuć, więc 

spokojnie możecie eksperymentować).Jeśli 

jesteście miłośnikami innych owoców np. 

truskawek, można również kilka dodać. 

 duży jogurt naturalny 

 czekolada mleczna, ewentualnie wafelek 

czekoladowy 

 

Wykonanie: 

Owoce obrać ze skórki i pokroić w grubszą 

kostkę. Czekoladę zetrzeć na grubej tarce 

(pokruszyć wafelka). Jogurt naturalny przelać do 

większej miseczki. Dodać banana lub 2 (w 

zależności jak bardzo słodką chcecie mieć 

sałatkę) i wszystko dokładnie wydusić widelcem, 

aż do powstania bananowego jogurtu. Do miski 

wrzucić resztę owoców i delikatnie wymieszać. 

 

Podawanie: 

Sałatkę można podawać w wysokich szklankach 

lub salaterkach, nakładając ją warstwowo – 

sałatka, trochę tartej czekolady, sałatka itd. 

Dobrze smakuje także, jako dodatek do lodów – 

na talerzu umieszcza się kulki lodów, obok 

sałatkę owocową  i to wszystko posypuje 

wiórkami czekoladowymi. 

 Przygotowała: Martyna Kozik z kl. V 

 

 HUMOR 
 

Do pokoju weszło coś i nic.  

Coś wyszło oknem, nic wyszło drzwiami. 

Co zostało ? 

Zostało „i”. 
 

Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, patrzy jak 

artysta wiernie kopiuje widok i mówi: 

-Ile to się cłek musi namęcyć, jak ni mo aparatu.  

Zmarznięty w czasie śnieżycy turysta puka do bacówki - 

otwiera baca. 

- Macie baco coś do jedzenia? 

- Nie! 

- To może chociaż wrzątek macie? 

- Mom... Ino zimny.  

Podczas meczu piłkarskiego nad stadion opada gęsta 

mgła. Sprawozdawca telewizyjny komentuje: 

- Jak państwo widzą, zawodników już nie widać!  

Lekcja przysposobienia obronnego: 

- Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy 

wewnętrzne? 

- Wewnętrzne. 

- A dlaczego? 

- Bo trudniej pacjenta obandażować.  

Szkot wsiada do taksówki i pyta: 

- Ile zapłacę za przejazd na dworzec? 

- Dwa funty. 

- A za walizkę? 

- Walizkę zawiozę za darmo. 

- To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę piechotą!  

Przygotowała: Martyna Kozik  z kl. V 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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