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 NA  POWITANIE  

     

Stała pod śniegiem panna 

zielona, 

nikt, prócz zająca, nie kochał jej. 

Nadeszły święta i przyszła 

do nas. 

Pachnący gościu, prosimy -  

wejdź! 

 

Jak długo zechcesz, 

z nami pozostań, 

niech pachnie tobą domowy kąt. 

Wieszając jabłka na twych 

gałązkach, życzymy wszystkim                                                                                                                                                                                                             

Wesołych Świąt. 

 

Wszyscy kochamy choinkę, ale czy wiemy o niej coś więcej niż 

tylko to, że pod nią znajdujemy prezenty? 

Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka.  

Początkowo świąteczne drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego 

zdobienia przyszedł do nas  z Niemiec, zaczęliśmy go dekorować dopiero 

na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 

grudnia. Jej poszczególne elementy także mają swoją symbolikę: światełka 

to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, 

łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka -grzechu. Zwyczaj zdobienia 

choinki przez długi czas nie był aprobowany przez przedstawicieli 

Kościoła Katolickiego, którzy za symbol Narodzenia Pańskiego uznawali 

szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku.  

Dzisiaj w katolickich domach dominują raczej drzewka świąteczne. 

 

Zdrowych, radosnych i pełnych łaski Świąt  

życzą Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

               8 listopada w naszej szkole  odbyła się uroczysta akademia pod hasłem ,,Wolność, Naród, 

Ojczyzna", upamiętniająca  99  rocznicę odzyskania przez  Polskę niepodległości. 

Obchody święta rozpoczęto uroczystym  odśpiewaniem dwóch zwrotek hymnu państwowego, a potem 

uczniowie klasy V i grupa uczniów z koła muzycznego pod kierunkiem pani A. Szwarkowskiej i pana 

P. Matusiewicza przedstawiła krótki  montaż słowno - muzyczny. W patriotycznych wierszach i pieśniach 

przypomniano losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów a skończywszy na roku 1918. Uczniowie 

przybliżyli historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata 

z mapy świata. Opowiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przodków, powstaniach: 

listopadowym i styczniowym, zakończonych klęską. Wspomnieli o decyzjach Józefa Piłsudskiego 

i o ostatecznej wolności Polaków w roku 1918. Na koniec wszyscy obecni w sali gimnastycznej 

odśpiewali hymn szkoły. Występ podobał się, aktorzy otrzymali głośne brawa.  

Próbna ewakuacja 

                10 listopada została przeprowadzona próbna ewakuacja. Z tej okazji uczniowie mogli 

podziwiać druhów z OSP w Kadczy, którzy zaprezentowali sprzęt gaśniczy oraz sposób udzielania 

pierwszej pomocy. 

Dyskoteka sportowców 

                13 listopada uczniowie klas IV – VII  przez dwie godziny bawili się przy dźwiękach muzyki 

i rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych. 

 

Spotkanie z podróżnikiem 

                14 listopada w naszej szkole gościł podróżnik Marcin Janik. W bardzo ciekawy sposób 

opowiadał o swoich wyprawach w Tatry. Prelekcję wzbogacił prezentacją pięknych zdjęć 

przedstawiających tatrzańską faunę i florę. 

 

Konkursy przedmiotowe  

                W dniach 8 – 27 listopada miały miejsce etapy szkolne konkursów: biblijnego, języka 

angielskiego, języka polskiego, matematycznego i gminnego „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej”. 

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesu i zakwalifikowania się do kolejnego etapu. 

 

Zabawy andrzejkowe 

                  27 listopada odbyły się zabawy andrzejkowe dla 

uczniów klas I – III oraz IV - VII, natomiast 28 listopada – 

dla dzieci z przedszkola. Po zajęciach lekcyjnych 

uczniowie zebrali się w przygotowanej sali, gdzie przy 

dźwiękach muzyki rozpoczęła się wspaniała zabawa. Każda 

klasa miała przygotowany przez rodziców pyszny 

poczęstunek. Oprócz tańców, dzieci mogły wziąć udział 

w zabawach i różnych konkursach, które przygotowali 

i prowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego.  

Zabawa była super! Z radością można było obserwować, 

jak wspólnie potrafią bawić się uczniowie młodsi i starsi.   
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

K a r p a t y 

Karpaty – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden 

z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem 

przez terytoria ośmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, 

Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii.  

Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m. 

Nazwa "Karpaty" pochodzi najprawdopodobniej od 

nazwy dackiego plemienia Karpów, mieszkających 

w pierwszym tysiącleciu naszej ery na terenie Karpat 

Wschodnich. 

  

Karpaty są bardzo popularnym regionem turystycznym w Polsce. Jako jedyny region w kraju 

obejmuje teren wysokogórski. Przez cały rok Karpaty są pełne turystów, uprawiających wędrówki 

górskie, a w czasie zimy cieszą się powodzeniem wśród narciarzy. Zachodnia część Karpat jest 

odwiedzana w celach urlopowych głównie przez mieszkańców Górnego Śląska i Krakowa i okolic.  

Karpaty nie zawierają wiele walorów antropogenicznych, ale dużo jest ludowej architektury drewnianej 

i folkloru. Są jedynym terenem gdzie nosi się jeszcze, na co dzień stroje ludowe.  

           W Karpatach utworzony sześć parków narodowych: Babiogórski, Tatrzański, Gorczański, 

Pieniński, Bieszczadzki i Mazurski, więc w wielu miejscach można dotrzeć do nienaruszonej przez 

działalność człowieka natury. To jest bardzo duże natężenie parków, ponieważ karpackie parki stanowią 

około 27 % powierzchni wszystkich parków narodowych w Polsce.  

 

            Karpaty to nie tylko region wypoczynkowy i turystyczny. W większych miejscowościach znajdują 

się sanatoria. Przyjeżdżają tam osoby z problemami zdrowotnymi. Typami miast gdzie znajdują się takie 

sanatoria to:  

• Krynica- leczy się tam układ krążenia, układ pokarmowy, przemiana materii, urologiczny 

• Wysowa- leczy się tam drogi oddechowe, układ pokarmowy, urologiczny 

• Polańczyk- leczy się tam drogi oddechowe, układ pokarmowy, reumatyczny 

• Szczawnica- leczy się tam drogi oddechowe 

• Rabka- leczy się tam drogi oddechowe, układ krążenia 

• Rymanów Zdrój- leczy się tam drogi oddechowe, układ krążenia, narząd ruchu 

• Iwonicz Zdrój- leczy się tam drogi oddechowe, układ pokarmowy, reumatyczny, narząd ruchu                                                                  

Karpaty odgrywają ważną rolę w turystyce górskiej i w całorocznym wypoczynku urlopowym. 

Mają też duży udział w turystyce krajoznawczej (wycieczki przede wszystkim do Zakopanego) 

i w wypoczynku świątecznym. Ruch turystyczny koncentruje się przede wszystkim na Podhalu 

i w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim i Pieninach.    

 Przygotowali: Weronika Chłud i Kamil Gadzina z kl. VII                                                                                                                                           
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

     Regeneracja kończyn 

          Regeneracja ludzkiej kończyny, mimo tak dużego rozwoju 

medycyny i możliwości pozaustrojowej hodowli skóry, chrząstki 

czy innych narządów wciąż pozostaje jedynie w obszarze 

spekulacji. Jednakże w świecie zwierząt istnieją gatunki, które 

znakomicie radzą sobie ze zjawiskiem regeneracji. Dokładna 

obserwacja i analiza tych procesów być może w przyszłości 

pozwoli realnie myśleć o indukowaniu regeneracji kończyn lub 

narządów także u ludzi.  

         Amputacja kończyny salamander powoduje w pierwszym etapie obkurczanie się naczyń krwionośnych, 

co zapobiega wykrwawieniu się zwierzęcia. Na miejscu zranienia pojawia się cienka warstwa naskórka. Po 

kilku dniach naskórek ten przekształca się w warstwę komórek sygnalizacyjnych zwanych szczytową 

czapeczką nabłonkową. W tym samym czasie fibroblasty wędrują do miejsca zranienia, gdzie dzielą się 

i tworzą blastemę – skupisko komórek podobnych do macierzystych, które w przyszłości staną się zalążkiem 

nowej kończyny. Odkryto, że komórki blastemy są analogiczne do tych, które w okresie zarodkowym 

salamandry odpowiadają za wzrost kończyny. Regeneracja kończyn salamandry w okresie dorosłym jest więc 

powtórką z procesów zachodzących w zarodku.  

         Aby zbadać zjawisko regeneracji, które bardziej przypominałoby procesy zachodzące u ssaków, zajęto 

się obserwacją zwykłych zranień salamandry. Zraniona tkanka produkowała komórki naskórka, zakrywając 

ranę. Obserwowano również napływanie fibroblastów z głębszych warstw tkanki, co ostatecznie powodowało 

odbudowanie skóry. Co ciekawe przesunięcie nerwu w miejsce zranienia powodowało dopiero tworzenie 

blastemy. Dowiodło to, że kluczową rolę w regeneracji odgrywają czynniki produkowane przez nerwy. Inne 

doświadczenie polegało na przeniesieniu kawałka skóry z drugiej strony nogi. Pozwoliło to na 

zapoczątkowanie regeneracji dzięki udziałowi fibroblastów z obu stron kończyny. Kończyna rosła 

w nienaturalnym miejscu, jednak jej budowa była prawidłowa. Z przedstawionych danych wynika, że do 

prawidłowej regeneracji kończyny potrzebna jest obecność fibroblastów z przeciwnej kończyny. Pokazuje to 

jak ważną rolę w regeneracji odgrywa pozycja komórek. 

           Tworzenie kończyny zaczyna się od uformowania jej podstawy, a następnie tworzone są jej dalsze 

części, co wykazuje, że obecne tam komórki muszą „wiedzieć”, w jakiej części rany się znajdują. Za ten 

mechanizm pozycyjny odpowiedzialne są poszczególne geny tzw. geny homeotyczne. Jest to grupa genów 

kontrolujących rozwój morfologiczny poszczególnych części ciała w początkowych stadiach rozwoju 

zarodkowego, zarówno u bezkręgowców jak i kręgowców. Komórki w trakcie tworzenia kończyny odwołują 

się niejako do swoich kodów pozycyjnych, zapominając jednak o nich w późniejszych procesach 

różnicowaniu. Fibroblasty kończyn salamander są wyjątkiem, gdyż zawsze pamiętają swój kod pozycyjny, do 

którego wracają w trakcie regeneracji, ponownie go weryfikując. Informacje o położeniu niosą ze sobą 

tworząc blastemę, gdzie porozumiewając się między sobą oceniają rozmiar uszkodzeń 

          Czas pokaże, czy rozwój badań w kierunku poznawania procesów regeneracji okaże się przydatny 

w medycynie regeneracyjnej, a pojęcie „regeneracja ludzkich kończyn” stanie się bardziej realne. 

                    Przygotował: Michał Pogwizd, kl. V 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Najdroższe auto świata 

               Maybach Exelero − wysokiej 

klasy supersamochód zaprojektowany 

i zbudowany przez niemieckiego producenta 
samochodów luksusowych Maybach 

należącego do koncernu Daimler AG. 

Samochód został zaprezentowany w Berlinie 

w 2005 roku. Pojazd stworzono w jednym 

egzemplarzu zbudowanym dla producenta 

opon Fulda, aby przetestować nowej 

generacji szerokie opony. Certyfikat TÜV 

dopuszcza auto do ruchu drogowego. 

Exelero to następca prototypu Maybacha 

z lat 30. XX wieku. Nadwozie pojazdu 

zostało zaprojektowane przez włoską firmę 

Stola z Turynu na bazie modelu 57. 

Samochód jest w posiadaniu 

amerykańskiego rapera, który kupił go za 8 milionów dolarów.  

Silnik 

Podstawowa 12-cylindrowa jednostka stosowana w limuzynach Maybacha  

z doładowaniem Biturbo zmodyfikowana przez specjalistów z Untertürkheim Mercedes Car Group. Po 

kilku usprawnieniach 12-cylindrowej jednostki 

Maybacha pojemność silnika zwiększono z 5,6 

do 5,9 litra oraz zoptymalizowano zespół 

turbodoładowania. 

 typ: V12 biturbo, 3 zawory na cylinder, 

benzynowy 

 pojemność: 5,9 dm³ (5908 cm³) 

 moc maksymalna: 700 KM [514 kW] 

 maksymalny moment obrotowy: 1020 

Nm 

 prędkość maksymalna: 371,45 km/h 

 przyspieszenie 0 – 100 km/h: 4,4 s 

 zużycie paliwa: ok. 50 l/100 km 

Założenia powstania 
Celem tego samochodu wyprodukowanego na zlecenie Fuldy za jej pieniądze było osiągnięcie prędkości 

powyżej 350 km/h. Było to potrzebne do przetestowania nowej opony firmy Fulda o nazwie Exelero. 

Pomiary końcowe przeprowadzone na przełomie kwietnia  

i maja 2005 roku na ultra-szybkim Motodromie w Nardo, przyniosły zasłużony sukces – prędkość 

maksymalną 351,45 km/h, największą, jaką kiedykolwiek rozwinęła limuzyna na seryjnie 

produkowanych oponach. Od pomysłu Fuldy, poprzez niezwykłą współpracę wszystkich 

zaangażowanych w stworzenie samochodu Maybach Exelero, do jego prezentacji minęło zaledwie 

25 miesięcy. 

Przygotowali: Grzegorz Baziak i Oskar Hedwik kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

Boks amatorski 

Jako sport amatorski boks pojawił się w programie nowożytnych 

igrzysk olimpijskich już w 1904 roku, podczas igrzysk w Saint Louis, 

a nieobecny był tylko raz, w roku 1912 (ze względu na zakaz 

uprawiania tego sportu w Szwecji). Wielu zawodowych mistrzów 

świata wagi ciężkiej było wcześniej mistrzami olimpijskimi – między 

innymi Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, bracia Michael 

i Leon Spinks, Lennox Lewis i Wołodymyr Kłyczko. 

W 1946 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu 

Amatorskiego (AIBA). Obecnie liczy ono ponad 190 członków (tj. 

krajowych związków bokserskich). Od 1974 roku pod jego egidą 

organizowane są amatorskie mistrzostwa świata. 

Sankcjonowane przez AIBA walki od 2009 roku trwają trzy rundy po 

trzy minuty (mężczyźni), cztery rundy po dwie minuty (kobiety) albo 

trzy rundy po dwie minuty (juniorzy). W przeciwieństwie do zawodowców, amatorzy obligatoryjnie 

noszą ochraniacze głowy (kaski). Odmienny niż w boksie zawodowym jest również system punktacji 

(punkty przyznawane są na bieżąco przez sędziów za każdy celny cios). 

Ciosy 

Ciosy bokserskie stanowią podstawowy element techniki w walce bokserskiej, ciosy bokserskie są 

prawidłowe jeżeli zadawane są przednią, wypchaną częścią zamkniętej rękawicy (często oznaczoną na 

biało) w przednie i boczne części głowy (do linii uszu) oraz powyżej pasa z przodu i z boku do linii 

ramion opuszczonych luźno wzdłuż tułowia, rozróżnia się: ciosy sierpowe, ciosy proste, ciosy z dołu. 

W zależności od tego, która ręka zadaje ciosy rozróżnia się ciosy prawe i lewe; w zależności od celu, 

w który wymierzony jest cios, dzieli się je na ciosy na górę (w głowę) i ciosy na dół (w tułów); 

w zależności od ich zasięgu wyróżnia się ciosy krótkie i długie. 

 

 

 

 
       

 

 

Walka na pięści o mistrzostwo Anglii z 1811 roku: Tom Cribb kontra Tom Molineaux 

 

Przygotował: Jakub Wielosik z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

Witraż na okno 

Przygotujcie: 

granatowy albo czarny brystol, 

białą i kolorową bibułę lub kalkę, 

ołówek, 

nożyczki, 

przezroczystą taśmę klejącą 

 

1. W dwóch arkuszach brystolu wytnijcie 

otwory tej samej wielkości. 

2.  Przerysujcie na bibułę (lub kolorową kalkę) 

szablon gwiazdki. 

3. Wytnijcie wiele gwiazdek w różnych 

kolorach. Białą bibułę umieśćcie w brystolu  

     i zacznijcie układać gwiazdki. 

4. Przyklejcie gwiazdki do białej bibuły lub do 

białej kalki przeźroczystą taśmą. Na koniec 

przyłóżcie drugi brystol i sklejcie je razem. 

 

Taki witraż to wyjątkowa, prosta, a przy tym 

efektowna dekoracja. Zainspirujcie się tym 

pomysłem i stwórzcie inne oryginalne 

ornamenty, którymi ozdobicie okna. Może 

wytniecie wzory inspirowane mroźnymi 

malunkami na szybie? 

 
 

 
         

Przygotowała: Zuzanna Piszczek z kl. III 

 HUMOR 
 

ODGADNIJ  ROZWIĄZANIE 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 

koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od 

siebie.  

 

Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Zosiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, 

a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...? 

Zosia odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę 

pana. 
 

Tato do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na 

następny rok.  
 

Nauczycielka do Jasia: 

Świetny rysunek, ale przyznaj się, kto go robił? Tato 
czy mama? 

- Nie wiem, ja już spałem! 

 

 

 

 

Przygotowali: 

uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
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Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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