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 NA  POWITANIE  

                       

GRUDZIEŃ 

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  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 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Występ Cyrku „SZOK” 

4 listopada w naszej szkole gościliśmy Cyrk "SZOK". Było to bardzo wesołe spotkanie, podczas którego można 

było podziwiać niezwykłe umiejętności żonglera oraz zabawnego klowna. 

Śniadanie daje moc 

8 listopada uczniowie klas I-III wzięli udział w programie ŚNIADANIE DAJE MOC obchodzonym w Europie jako 

DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA i  GOTOWANIA. Z przyniesionych przez siebie "zdrowych" produktów 

zaaranżowali stół, który był smaczny, zdrowy i kolorowy. Po wspólnym śniadaniu, najedzeni i zadowoleni, marzyli 

o każdym takim dniu w szkole. 

Szkoła Do Hymnu! 

Uroczystość rozpoczęła się 8 listopada dokładnie o godz. 11:11 na boisku szkolnym, gdzie cała szkoła włączyła się 

w ogólnopolską akcję odśpiewania Hymnu Narodowego. Dodatkowo uczniowie uczcili Święto Niepodległości 

wypuszczając kilkadziesiąt białych i czerwonych balonów. 

Obchody Święta Niepodległości 

8 listopada  odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta  Niepodległości. Po 

odśpiewaniu hymnu na boisku szkolnym wszyscy udali się na salę gimnastyczną, aby wziąć udział w programie 

słowno-muzycznym przygotowanym przez klasę VI przy wsparciu wokalnym szkolnego kółka muzycznego. 

Uczniowie  zaprezentowali ciekawy i obfitujący w treści historyczne program. Nie zabrakło pieśni patriotycznych 

w wykonaniu naszych uczniów i uczennic. Na zakończenie akademii cała społeczność szkolna wspólnie odśpiewała 

Rotę.  

Wieczór patriotyczny w Łącku 

11 listopada w remizie OSP w Łącku samorząd i mieszkańcy Gminy Łącko świętowali 101 rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości w trakcie Wieczoru Patriotycznego. W tej pięknej uroczystości wzięły udział nasze 

uczennice z klasy VIII (A. Haza, P. Kozik i M. Hebda) – przedstawicielki SU wraz z Paniami - Stanisławą Gawlik 

i Aleksandrą Cebula. Uroczystości rozpoczęły się od montażu słowno-muzycznego, który zaprezentowali uczniowie 

z SP w Zabrzeży. Następnie rozpoczęło się wspólne patriotyczne śpiewanie, w które w sposób szczególny włączyli 

się: Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto oraz chór parafialny z Łącka. Wystąpili również laureaci V Gminnego 

Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. 

Próbna ewakuacja 

14 listopada o godzinie 11:00 odbyła się próbna akcja ewakuacyjna. Wszystkie dzieci bezpiecznie opuściły budynki 

szkoły, zgodnie z planem ewakuacji i procedurami. Akcję wsparła Ochotnicza Straż Pożarna z Kadczy w obecności 

komendanta Marka Jodłowskiego, pod nadzorem oficera Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KMPSP w Nowym 

Sączu kpt. Mariusza Piwowara. 

 

Szkone Przygody Gang Słodziaków 

15 listopada zakończyła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków", 

w której wzięli udział uczniowie klas I-III. Hasło tegorocznego konkursu: "GANG SŁODZIAKÓW. 

PRZYJACIELE MOGĄ WIELE, CZYLI MAGIA Z LEŚNEJ POLANY". Podsumowaniem akcji było 

zorganizowanie Dnia Głośnego Czytania, a centralnym elementem dekoracji "Magiczne drzewo słodziaków" 

wykonane z elementów nadających się do recyklingu. Akcja ta ma inspirować dzieci do codziennego czytania 

i budzić w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne.   

  

„Żywa” lekcja zoologii 

26 listopada uczniowie naszej szkoły mogli spotkać się z niezwykłymi "gośćmi". Na sali gimnastycznej zostały 

zaprezentowane bardzo ciekawe okazy dużych pająków oraz przedstawiciele gadów i płazów zamieszkujący 

Amerykę Południową, Hiszpanię czy Grecję. 

 

Zabawy andrzejkowe 

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 

 

.                   GÓRA FUDŻI – JAPONIA 

Góra Fuji albo Fudżi to najwyższy szczyt Japonii 

wznoszący się na wysokość ponad 3700 m n.p.m., 

a jednocześnie czynny stratowulkan. Znajduje się na 

wyspie Honsiu, na terenie parku narodowego; 

zachwyca naturalnym pięknem i przyciąga 

podróżników uwielbiających trekingi. W okolicy 

znajdują się schroniska dla turystów, obserwatorium 

meteorologiczne jeziora zwane Pięcioma Jeziorami 

Fuji oraz las Aokigahara, czyli tzw. Las 

Samobójców, który nie bez powodu okryty jest złą 

sławą… 

Turystyczne zagospodarowanie Fudżi 

Wulkan i jego masyw są celem licznych wycieczek turystycznych i pielgrzymek. Oficjalny sezon 

wspinaczkowy to lipiec i sierpień. Na sam szczyt prowadzą obecnie (2008) cztery szlaki turystyczne, przy 

których jest dziesięć odpłatnych schronisk turystycznych. Do wysokości 2400 m n.p.m. można dojechać 

drogą asfaltową, w lecie także autobusem rejsowym. Na szczycie działa obserwatorium meteorologiczne 

Geologia 

Góra Fudżi położona jest na węźle potrójnym, czyli miejscu, gdzie spotykają się trzy płyty 

tektoniczne: amurska, ochocka i filipińska. 

Jest to czynny stratowulkan leżący na skałach morskich paleogenu i neogenu. Średnica krateru wynosi 500 

m, a głębokość 250 m. Komora magmowa o objętości około 1400 km³ leży na głębokości około 56 km. 

Fudżi złożony jest z trzech stożków wulkanicznych będących pozostałością różnych wiekowo faz 

wulkanizmu oraz utworów niewidocznych na powierzchni. Najstarszy jest stożek Pre-Komitake aktywny 

przed 700 tys. lat i znany tylko z odwiertów. Cechuje się wulkanizmem andezytowym. Trochę młodszy, 

zachowany na powierzchni, jest stożek Komitake sprzed około 700 tys. lat, o wulkanizmie andezytowo-

bazaltowym. Kolejny stożek tzw. Starsza Fudżi działał od 80 tys. lat do 11 tys. lat temu i cechował się 

wulkanizmem bazaltowym, podobnie jak stożek Młodsza Fudżi, aktywny od 11 tys. lat i najwyższy z trzech 

omówionych. Choć główna faza aktywności Młodszej Fudżi przypada na okres 11-8 tys. lat temu, to 

wulkan ten wciąż jest aktywny. Od 781 roku doszło do 10 erupcji, w tym trzy bardzo znaczne. 

Ostatnia erupcja miała miejsce od 28 października 1707 do 1 stycznia 1708 roku w okresie Edo. Był to 

efekt silnego trzęsienia ziemi z 28 października 

1707 roku. 

Ze względu na swój wulkaniczny charakter oraz 

położenie blisko morza, wysokość góry Fudżi 

względem jej podstawy jest zbliżona do 

wysokości bezwzględnej szczytu i wynosi około 

3000 metrów (według niektórych źródeł całą 

wysokość bezwzględną można uznać za 

wysokość względem podstawy góry). Sama 

wspinaczka na szczyt wiąże się natomiast 

z pokonaniem przewyższenia 1800 metrów. 

                                                                                                              

Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

KOMÓRKA 
 

Komórka – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna  

do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost  

i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju. 

Według jednej z hipotez pochodzenia życia na Ziemi, pierwsze komórki powstały ponad 4 mld lat temu 

najprawdopodobniej w wyniku połączenia się ze sobą związków organicznych. Zanim jednak do tego doszło, 

musiały powstać podobne agregaty, które nie wykazywały w ogóle, albo wykazywały tylko niektóre, 

cechy istot żywych. Te pierwsze określa się jako proteinoidy, zaś drugie jako protobionty. Sądzi się, że 

pierwsze twory z możliwością do samopowielania, tzw. prakomórki, pojawiły się ok. 4 mld lat temu 

w okresie archaiku. 

Komórki organizmów żywych zawierają kilka rodzajów związków chemicznych o różnej strukturze 

i właściwościach. Zawartość tych związków może być różna u poszczególnych grup organizmów. Różnice te 

widoczne są nawet na poziomie gatunków, czy niższych taksonów. 

Największą masę w komórce stanowi woda, nawet do 90%. To ona stanowi środowisko reakcji 

biochemicznych, a także czasami jest ich substratem lub produktem. Zawartość pozostałych związków podaje 

się najczęściej z pominięciem masy wody – w przeliczeniu na suchą masę komórki. 

 

Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną 

komórkową. 

U większości prokariontów, roślin, grzybów 

i niektórych protistów dodatkowo, od strony 

zewnętrznej, występuje niewykazująca 

metabolizmu ani własnych mechanizmów 

wzrostowych struktura – ściana komórkowa. 

Wewnątrz tej przestrzeni znajduje się 

tzw. protoplazma oraz szereg 

wewnętrznych organelli pełniących rozmaite 

funkcje życiowe komórki. Występowanie 

w komórce jądra jest podstawą podziału 

organizmów na jądrowe i bezjądrowe  

(prokarionty, akarionty), choć faktycznie 

różnice w budowie komórki tych grup dotyczą nie tylko obecności jądra komórkowego. 

Komórki różnych organizmów wykazują znaczne różnice zarówno morfologiczne, jak i biochemiczne. Mogą 

one stanowić samodzielny organizm jednokomórkowy lub być elementem składowym organizmu 

wielokomórkowego. 

Budowy komórkowej nie mają wirusy i w związku z tym nie wykazują oznak życia poza komórkami żywicieli 

(i zgodnie z obecnymi poglądami systematycznymi nie są klasyfikowane jako organizmy żywe). 

 

 

 

                                                                         Przygotowała: Oliwia Potoniec z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Ciekawostki matematyczne 

• Suma liczb od 1 do 100 wynosi 5050. 

• W grupie  23 osób lub więcej, prawdopodobieństwo, że dwie osoby będą miały urodziny w tym 

samym dniu, to ponad 50%, a w grupie  60 osób prawdopodobieństwo to wynosi około 99%.  

 

• Jeśli pomnożysz swój wiek przez 7, a następnie pomnożysz go przez 1443, to w wyniku dostaniesz 

swój wiek napisany trzy razy z rzędu.               

 • Czy wiedzieliście na przykład, że 111 111 111 przemnożone przez 111 111 111 daje dokładnie 

12 345 678 987 654 321?                                                                        

• Wśród wszystkich figur o jednakowym obwodzie koło będzie miało największe pole powierzchni. 

Ale wśród wszystkich figur z jednakowym polem powierzchni koło będzie miało najmniejszy 

obwód.                                                                                                                                             

 • Placek można podzielić na osiem równych części, krojąc go nożem tylko 3 razy. Przy tym można 

to zrobić na 2 sposoby.                                                              

• 2 i 5 są jedynymi liczbami naturalnymi, które kończą się na 2 i 5.                     

• Zero nie może być zapisane cyframi rzymskimi.                                         

• Od roku 1995 w Tajpej na Tajwanie dozwolone jest usunięcie numeru 4, ponieważ w języku 

chińskim ta liczba brzmi tak samo jak słowo "śmierć". W wielu budynkach nawet nie ma czwartego 

piętra.                                             

• Znak równości "=" został po raz pierwszy użyty przez Roberta Recorda w 1557 roku.                                                                                            

• Moment jest jednostką czasu, która trwa około setnej części sekundy.                  

• Uważa się, że 13 zostało nieszczęśliwą liczbą z powodu Ostatniej Wieczerzy, w której brało udział 

13 osób, w tym Jezus. Trzynastym był Judasz Iskariota.                                                                                      

• Charles Lutwidge Dodgson jest mało znanym brytyjskim matematykiem, który poświęcił większość 

swojego życia logice. Pomimo tego jest on też znanym na całym świecie pisarzem pod pseudonimem 

Lewis Carroll.               

• Pierwszą kobietą-matematykiem jest Greczynka Hypatia, która żyła w egipskiej Aleksandrii na 

przełomie V i VI wieku.                                                   

• Liczba 18 jest jedyną (z wyjątkiem zera) liczbą, której suma liczb jest 2 razy mniejsza od siebie.   

 

 

Przygotował: Kornel Kozik z kl. V 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

W listopadzie nasi uczniowie znów zdobyli medale na 

zawodach gminnych i powiatowych! 

Na początek sukces w Tenisie Stołowym w kategorii 

dziewcząt starszych, czyli klasy VII-VIII oraz 

młodszych IV-VI. Obydwie drużyny repreze  ntujące 

naszą szkołę zdobyły brązowe medale 

w mistrzostwach gminy. W kategorii Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej reprezentowały nas: Aleksandra 

Haza, Patrycja Kozik i Martyna Kozik. W kategorii 

Igrzysk Dzieci drużynę tworzyły: Łucja Jawor, 

Nikola Niemiec oraz Hanna Florian.  

 

Nasza szkoła wzięła również udział w Mistrzostwach Powiatu 

Nowosądeckiego w Szachach gdzie w klasyfikacji 

indywidualnej Patrycja Kozik zdobyła III miejsce a cała 

drużyna uplasowała się na wysokim V miejscu.  

Na uwagę zasługuje fakt iż na te zawody udali się również 

uczniowie z klas I-III naszej szkoły, dzielnie radzili sobie 

grając ze starszymi kolegami, zdobywali cenne doświadczenie 

i mam nadzieję że za rok powrócą z tych zawodów 

z medalami;] Zawodnicy z klas I-III to: Adam Majerski (kl.I), 

Krystian Sołtys (kl.III) i Karol Brodowski (kl.III).  

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. VI z wychowawcą 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

 

. 

 

 

Przygotowała: Milena Potoniec z kl. III 

 HUMOR 
 

Przybiega dzieciak na stację benzynową 

z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

 

Przychodzi do klasy nowa nauczycielka, na 

zastępstwo. 

Pyta się dzieci, czy mają jakichś przodków. 

Zgłasza się Zosia i mówi: - Ja mam babcię.  

Zgłasza się Kuba: - Ja mam babcię i dziadka. 

Zgłasza się Jasiu: - Ja mam pra-pra-pra-pra babcię.  

-Oj...Jasiu nieładnie tak kłamać. to chyba 

niemożliwe. - mówi nauczycielka.  

A Jasiu na to: - Dla-dla-dla-czego? 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak 

się połapał, że to jego.   

 

Na lekcji biologii nauczycielka mówi:  

- Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków 

ani piesków, bo od tego mogą się przenosić różne 

groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to 

przykład?  

Zgłasza się Jasio:  

- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz 

kotka.  

- I co?  

- No i zdechł. 

 
 

 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. IV z wychowawcą 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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