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 NA  POWITANIE  

  

                 A ja się bardzo, bardzo postaram 

I zrobię prezent dla Mikołaja. 

 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

                Żeby go nosił w noce zimowe. 

 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 

 

Każdy słyszał o św. Mikołaju, ale tak naprawdę niewiele osób wie, 

jaka jest prawdziwa historia tego człowieka. Święty Mikołaj – postać 

starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który 

wedle różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi 

dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według 

różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun 

północny.  

Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej 

świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja, biskupa Miry. 

Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej 

i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. 

W większej części Europy, w tym w Polsce, mikołajki obchodzone są 

tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. 

Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, 

znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie 

przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie). Od epoki, w której 

żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi 

czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś 

wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno 

jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących 

opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy.  

           Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną 

ideę. Przypomina  o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to 

papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka 

dla człowieka”. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Śniadanie daje moc 

8 listopada uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje moc”. W czasie 

zajęć edukacyjnych uczniom zostały przekazane cenne informacje w oparciu o 12 zasad zdrowego 

odżywiania i roli prawidłowego żywienia. Ważne jest, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych 

porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby, mięsa i pieczywo pełnoziarniste, a także 

pić wodę, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w podjętej 

akcji, przygotowując wspólnie posiłek oraz nakrywając do stołu.  

 

Spotkanie z podróżnikiem 

9 listopada odwiedził nas podróżnik pan Marcin Janik, który bardzo interesująco opowiadał o swojej 

podróży do Chin. 

 

Rekord dla Niepodległej 

9 listopada nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję "Rekord dla Niepodległej". W ramach 

świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o godzinie 11:11 wspólnie 

zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. W akcji wzięło udział bardzo dużo szkół z całego  

kraju. 

 

Gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Łącku 

11 listopada delegacja naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w gminnych 

obchodach Święta Niepodległości. Zapoczątkowała je Msza Św. odprawiona w łąckim kościele 

parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy pomaszerowali na Plac Marszałka J. Piłsudskiego, 

gdzie zabrzmiał hymn państwowy, następnie wszystkie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki 

kwiatów. Montaż słowno-muzyczny przedstawiający drogę do odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 zaprezentowała młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku wraz z Chórem Parafialnym „Zew Gór” 

i  Orkiestrą Dętą im. Tadeusza Moryto. Inscenizację historyczną przygotował łącki oddział Związku 

Podhalan, której głównym bohaterem był Marszałek Józef Piłsudski. Przedstawienie rozpoczęło się pod 

pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Łącku, od wygłoszenia Odezwy Marszałka do Narodu z dnia 6 sierpnia 

1914 r. Następnie  odbył się przemarsz  wszystkich członków uroczystości do parku przy Urzędzie 

Gminy Łącko, w trakcie którego śpiewano pieśni patriotyczne, można było usłyszeć fragment jego 

wspomnień z pobytu na Podhalu i Ziemi Limanowskiej.  Po przemarszu nastąpiło  uroczyste odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 

Szkolny Konkurs Historyczny „GMINA ŁĄCKO – POZNAJMY JĄ BLIŻEJ” 

Konkurs odbył się  14 listopada. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 8 uczennic z kl. V – VIII. 

Uczestniczki rozwiązywały test pisemny zawierający 10 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym, za 

które można było uzyskać maksymalnie 32 punkty. Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie: pani 

Krystyna Dziedzic i pani Stanisława Gawlik. Najlepsze wyniki uzyskały: Alicja Turek z kl. VI i Emilia 

Owsianka z kl. VIII. i wezmą udział w eliminacjach gminnych konkursu w Maszkowicach. 

 

Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu 

23 listopada nasze przedszkole opanowały pluszowe misie. Przybyły wraz ze swoimi małymi 

właścicielami, aby razem z nimi świętować Dzień Pluszowego Misia. 

 

Zabawa andrzejkowa 

W dniach 28 - 29 listopada odbywały się w naszej szkole zabawy andrzejkowe dla uczniów klas I – VIII 

i przedszkola. Każda klasa miała w tym dniu przygotowany przez rodziców pyszny poczęstunek. Oprócz 

tańców, dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkurencjach, które zorganizowali 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 

                                    

BIESZCZADY 

Ubiegłe wakacje spędziłam w różnych 

miejscach, najbardziej wspominam dni, 

kiedy byłam w Polańczyku (Bieszczady) 

Najwyższy szczyt Bieszczad to 

Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na 

terytorium Polski – Tarnica (1346 m 

n.p.m.) (gdzie miałam okazje być). 

Bieszczady nadal uważane są za 

najdziksze, a przez wielu turystów –  również za najpiękniejsze polskie góry. Potrafią zachwycić 

w każdej porze roku. Wiosną, gdy wybuchają zielenią, latem pięknymi widokami, błękitem nieba 

i dzikością przepastnych lasów; jesienią wspaniałymi kolorami buków  i złotem połonin; zimą 

obfitością śniegu i dalekimi widokami. Każda pora roku potrafi wydobyć z Bieszczad walory 

wszystkich innych pór roku. Polskie Bieszczady to zaledwie mały, najbardziej na zachód 

wysunięty skrawek magicznych Karpat Wschodnich. Mimo, że od wielu lat najwyższa ich część, 

z pięknymi połoninami, jest popularnym celem wypraw turystów z całego kraju, w porównaniu 

z Tatrami, Karkonoszami, czy większością pasm Beskidów, ruch turystyczny jest tu nadal 

niewielki. Zapora solińska jest jedną z największych atrakcji turystycznych tej miejscowości 

a także całych Bieszczadów w ich granicach turystycznych (a już na pewno dla tych, którzy nie 

przepadają za wyprawami w góry). Jeżeli zamierzamy zwiedzić zaporę, zakładając, że poruszamy 

się samochodem, zostawiamy nasz pojazd na płatnym parkingu (szczególnie w weekendy trudno 

tu o miejsce), na który należy zjechać 

skręcając w prawo na pierwszym ostrym 

zakręcie przy wjeździe do Soliny od strony 

południowej i dalej udać się pieszo 

w kierunku zapory. Parkingów zresztą 

obecnie jest tu sporo. Po drodze do zapory 

niezliczone punkty gastronomiczne, kioski  

i stragany sprzedawców pamiątek, 

fotografów itp. Jezioro Solińskie jest 

miejscem, w którym można się kąpać 

w wyznaczonych miejscach.                                     

   

 

Przygotowała: Emilia Owsianka, klasa VIII 
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 ZWIERZĘTA  ŚWIATA 

 

Muchołówka Amerykańska 

                 Muchołówka– monotypowy rodzaj roślin 

z rodziny rosiczkowatych zawierający tylko jeden 

gatunek o nazwie muchołówka amerykańska . Jest 

to roślina występująca w naturze wyłącznie w 

Karolinie Północnej i Karolinie Południowej 

(Ameryka Północna). Muchołówka amerykańska 

tworzy rozetę z liści o średnicy 15-20 cm. Pułapki 

na końcach mięsistych liści przypominają 

malowane rzęsy - mimo to mają drapieżny wygląd. 

Roślina lłapie owada poprzez gwałtowne 

zamknięcie pułapki. Gdy owad, zwabiony słodkim 

nektarem wejdzie do pułapki i podrażni włoski czuciowe (jeden włosek dwa razy lub dwa 

różne) wtedy pułapka zamyka się gwałtownie. Następnie zaczyna wydzielać soki trawienne. 

Proces trawienia trwa około tygodnia. Gdy jest po wszystkim pułapka otwiera się i czyha na 

kolejnego owada 

Liście 

Przekształcone w pułapki (tzw. liście pułapkowe), wabiące ofiary słodkim nektarem 

i czerwonym ubarwieniem. Ubarwienie pułapki zależy od nasłonecznienia. Pułapka składa się 

z 2 blaszek, na których znajduje się około 6 włosków czuciowych, po każdej stronie liścia.  

Kwiaty 

Drobne o średnicy około 5 mm, nie mają 

atrakcyjnego wyglądu. Kwitnienie w przypadku 

osłabionych roślin może prowadzić do obumarcia 

rośliny. 

 

 

 

 

 

Przygotował Mateusz Zielonka z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

       Piorun kulisty           

  Piorun kulisty to jedno z najbardziej tajemniczych 

zjawisk w przyrodzie. Istnieją tysiące mniej i bardziej 

wiarygodnych relacji opowiadających o pojawianiu się 

w czasie burzy świecących kul, które poruszały się 

samodzielnie. To oczywiście tylko podstawowy schemat 

– kule widywano przed i po burzy, niektóre miały średnicę kilku centymetrów, inne – kilku metrów. 

Potrafiły przemieszczać się pod wiatr lub podskakiwać. Wyłaniały się z ziemi, wylatywały z kontaktu lub 

pojawiały się w lecącym samolocie. I wreszcie znikały bez śladu po cichu lub eksplodowały paląc 

wszystko dookoła. Nic dziwnego, że przy tak rozbieżnych relacjach naukowcom trudno było ustalić coś 

konkretnego na temat pochodzenia piorunów kulistych. Ba, często nawet poddawano w wątpliwość ich 

istnienie tłumacząc opisy złudzeniem optycznym czy nawet histerią. Podejmowano też liczne próby 

odtworzenia pioruna kulistego w laboratorium. Było parę udanych eksperymentów, ale żaden z nich nie 

wyjaśniał całości zjawiska. W 2012 roku grupa chińskich badaczy z Northwest Normal University, 

Jianyong Cen, Ping Yuan i Simin Xue obserwowali burzę. Błyskawice rejestrowali za pomocą 

ultraszybkiej kamery oraz spektrogafu – urządzenia, które m.in. na podstawie barwy światła może 

określić skład chemiczny świecącego obiektu. W pewnym momencie w odległości niecałego kilometra 

uderzył piorun i naukowcy dostrzegli kulę, która wyłoniła się z ziemi, uniosła na wysokość około 

pięciu metrów i zaczęła lecieć. Moment później podniosła się na 15 metrów poleciała dalej i zniknęła. 

Całe zdarzenie trwało zaledwie 1,6 sekundy. Wyjątkowe szczęście sprawiło, że zjawisko zarejestrowało 

się na filmie i w postaci widma spektroskopowego. W połączeniu z obserwacją trzech osób dało to 

zupełnie unikalny materiał do badań. Średnice światła zarejestrowanego na filmie oceniono na 

5 metrów, choć z tej odległości trudno ocenić, jaki rozmiar miał sam świecący obiekt. Na tym filmie 

widać zapis lotu pioruna. Sam piorun to niewielkie światło po lewej – był naprawdę daleko. Po prawej 

widać widmo ze spektroskopu. Cały materiał został zwolniony, by można było przyjrzeć się zmianom 

światła. Zapis ze spektroskopu pozwolił stwierdzić, jaki był skład niezwykłego światła. Wyraźnie były 

w nim linie odpowiadające krzemowi, żelazu i wapniowi – pierwiastkom, które są jednymi 

z podstawowych składników gleby. Potwierdza to znaną wcześniej teorię, która wyjaśnia powstawanie 

piorunów kulistych zjawiskiem parowania krzemu. Temperatura kilku tysięcy stopni wywołana 

uderzeniem pioruna może odparowywać krzem, który unosi się w powietrzu i stopniowo utlenia świecąc. 

To utlenianie, zależnie od warunków, może przebiegać spokojnie i powoli lub bardzo szybko 

i wybuchowo. Dodatkowo zaobserwowano też, że kula zmieniała jasność z częstotliwością 100 Hz. Nie 

wiadomo, co mogło wywołać taki efekt, jednak badacze sugerują, że może mieć to związek 

z przebiegającą w pobliżu linią elektryczną, w której prąd miał częstotliwość 50 Hz. Wygląda więc na to, 

że dzięki zupełnemu przypadkowi piorun kulisty dał się wreszcie przyłapać i zdradził przynajmniej część 

swoich tajemnic. Część, bo wciąż niewyjaśnione pozostają relacje o pojawianiu się zjawiska wewnątrz 

domów czy tym, że pioruny kuliste nie zawsze są gorące.                                                                                                                                

 

 

Przygotowała: Alicja Turek z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

Zasady gry w mini siatkówkę 

 

Chcesz nauczyć się siatkówki?  Najlepiej zacznij od 

minisiatkówki. To gra przeznaczona dla dzieci w wieku 

7 do 12 lat. Jej zasady są nieco prostsze, niż w siatkówce. 

Mniejsze jest boisko, siatka niżej powieszona - wszystko 

po to, by najmłodsi zawodnicy mogli w pełni cieszyć się 

grą w piłkę siatkową, bez żadnych ograniczeń 

technicznych.  

 

 

Poniżej przedstawiamy proste zasady gry w minisiatkówkę. 

Spróbuj! Zobaczysz, że to świetna zabawa! 

 

 Charakterystyka gry 

Mini siatkówka to gra w piłkę siatkową 

przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat, 

rozgrywana w zespołach dwu, trzy 

i czteroosobowych, na zmniejszonym 

boisku, mniejszą piłką i z wybranymi 

przepisami gry, dostosowanymi do 

możliwości dzieci. 

Mini siatkówka jest grą zespołową, 

rozgrywaną pomiędzy dwoma zespołami. 

W zależności od kategorii rozgrywkowej 

mogą to być mecze 2x2, 3x3 lub 4x4 (ilość 

zawodników na boisku). 

Jest najprostszą i najłatwiejszą formą piłki 

siatkowej, przystosowaną do możliwości 

fizycznych i mentalnych dzieci od 7 do 12 

lat. Jest dostosowana do 

psychomotorycznych możliwości 

zawodników (dzieci). Dozwolone jest 

odbicie piłki każdą częścią ciała. 

 

 

 

POLSCY SIATKARZE MISTRZAMI ŚWIATA -2018rsiatkę zawies 

 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

   Domowy kebab 

Składniki 
80 dag _ filetów z indyka lub kurczaka 
1/2 szklanki oliwy 
torebka przyprawy do kebaba 
2 ogórki (świeże lub konserwowe) 
3 pomidory 
sałata lodowa 
2 cebule 
opakowanie chlebków pita 
Sos jogurtowy 
1/2 l jogurtu naturalnego lub kefiru 
5–6 ząbków czosnku 
łyżka ziół prowansalskich 
Sos ostry 
szklanka ostrego keczupu 
papryczka chili 
                                Napisały uczennice kl 5.                                Oliwia Potoniec i Łucja Ja 

 
 
Przygotowanie 
Mięso opłukać, osuszyć, pokroić w cienkie paski. 
Przełożyć do miski, wlać 3 łyżki oliwy i wsypać 
przyprawę do kebaba. Bardzo dokładnie wymieszać, 
aby szczelnie oblepiła mięso. Przykryć i odstawić do 
lodówki na 3–4 godziny. Ogórki i pomidory pokroić 
w kostkę, obraną cebulę w półplasterki, sałatę 
porwać na drobne kawałki. 
Pokrojone warzywa wymieszać w miseczce. Mięso 
usmażyć na rozgrzanym oleju, często mieszając. Pitę 
podgrzać z obu stron na suchej patelni (lub opiec w 
piekarniku albo na grillu). 
Przygotować sosy: 
jogurt wymieszać z obranym, przeciśniętym przez 
praskę czosnkiem oraz ziołami prowansalskimi. 
Keczup połączyć z oczyszczoną z pestek, posiekaną 
papryczką chili. Porcje mięsa i pokrojonych warzyw 
układać na gorących plackach pita. Pokrojone 
warzywa wymieszać w miseczce. Mięso usmażyć na 
rozgrzanym oleju, często mieszając. Pitę podgrzać 
Mięso i warzywa polać sosami – jogurtowym i ostrym 
z keczupu (lub tylko jednym). Można je także posypać 
świeżymi ziołami, np. oregano, natką, kolendrą. Pitę 
zwijać tak, jak krokiety, pozostawiając jeden brzeg 
otwarty. 
Przygotowali: Mateusz Gadzina i Jakub Niemiec  

z kl. V 

 HUMOR 
 

Rodzice i ich dziecko niemowa jedzą obiad.  

Nagle dziecko mówi:  

-A gdzie kompot?  

Na to zdezorientowana matka:  

-Synku! Przez całe życie nic nie powiedziałeś, czemu?!  

-Bo zawsze był kompot. 

 

- Halo, policja?  

- Tak. W czym mogę pomóc?  

- Dwie dziewczyny biją się o 

mnie.  

- Więc w czym problem?  

- Gruba wygrywa...           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie z kl. IV 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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