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 NA  POWITANIE  

                   

Rozmyślania Wielkopostne 

 
Podążam za Nim drogą krzyżową, 

bo tam Go spotkam, wiem to na 

pewno. 

On mi otworzy serce i oczy, 

bym przejrzał, zmienił życia 

codzienność. 
 
A kiedy pokora przyjdzie                    

z odsieczą, 

zrozumiem, jak wielka jest moja 

wina, 

czy będę zdolny pojąć umysłem 

ogromu cierpień Bożego Syna. 
 
Jak celnik uderzę się mocno w 

piersi, 

poproszę Zbawcę o wybaczenie. 

On mnie oczyści od zła 

wszelkiego, 

                                                                            by nie ciążyły grzechu kamienie. 

 
U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy, 

własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na posypaniu głowy popiołem.  

Coraz większą popularnością, również w Polsce, cieszą się baseny, siłownie, gabinety 

odnowy biologicznej. Nie tylko ludzie młodzi, ale i ci w sile wieku spacerują, uprawiają 

gimnastykę, by być w dobrej kondycji fizycznej. Czy jednak sprawne ciało jest                      

w perspektywie życia wiecznego najważniejsze?           

Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podejmowania postu są postawy wielu osób opisane 

na kartach Pisma Świętego. Kiedy prorok Jonasz oznajmił mieszkańcom Niniwy 

niebezpieczeństwo kary Bożej za popełnione grzechy, postanowili oni podjąć post, by 

przebłagać Boga (por. Jon 3, 7–9). Bóg zobaczył ich skruchę i „nie zesłał na nich kary” 

(Jon 3, 10). Podobnie Achab – król Izraela, który zgrzeszył wobec Jahwe, oddając cześć 

innym bogom, gdy został upomniany przez proroka Eliasza, „rozdarł szaty, włożył wór 

na ciało oraz pościł” (1 Krl 21, 27). Wielu też ogłaszało post, umartwiało się, by uprosić 

Boga dla siebie i swoich najbliższych o szczęśliwą drogę i opiekę nad ich dobytkiem 

(por. Ezd 8, 21–23). Ważnym tekstem biblijnym, zachęcającym każdego z nas do 

podejmowania postu jako przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pana, jest scena 

kuszenia Jezusa na pustyni. Chrystus, odpowiadając na pokusy szatańskie, pokazuje, że 

nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebuje czegoś więcej, czegoś duchowego. Aby to 

osiągnąć, musimy ćwiczyć nie tylko ciało. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Spotkanie członków SU 

 
        13 stycznia  członkowie Samorządu Uczniowskiego klas IV 

– VI wraz   z opiekunką Panią Aleksandrą Cebula spotkali się na 

zebraniu podsumowującym pracę organizacji w I półroczu.                 

W spotkaniu uczestniczył Pan Dyrektor oraz wychowawcy klas. 

Przewodnicząca Rady Uczniowskiej Magdalena Janik 

przedstawiła zebranym krótkie sprawozdanie z działalności 

organizacji, a następnie dyskutowano o propozycjach na                      

II półrocze. 

 

 

Wyniki I etapu Szkolnego Konkursu  „P R Y M U S     K L A S Y” 

 

Zgodnie z regulaminem Szkolnego Konkursu „Prymus Klasy” w dniu  12 stycznia 2016 roku 

zakończył się I etap konkursu. 

 

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 najlepsi w nauce                                

i zachowaniu okazali się uczniowie: 

Klasa IV   -  I miejsce –Patrycja Kozik (zach. wz, śr. oc.5,0) 

                     II miejsce – Piotr Kwiatkowski (zach. bdb, śr. oc.5,0) 

                   III miejsce – Mirella Hebda (zach. wz, śr. oc. 4,9)         

Klasa V   -    I miejsce – Weronika Cebula (zach. wz, śr. oc.5,1) 

                     II miejsce – Magdalena Olszak (zach. wz, śr. oc.5,0) 

                   III miejsce – Aleksandra Ciapała, Joanna Olszak  

                                        (zach. wz, śr. oc. 4,7)         

Klasa VI   -  I miejsce – Magdalena Janik (zach. wz, śr. oc.5,2) 

                    II miejsce – Marta Pasoń  (zach. wz, śr. oc. 5,0)         

                    III miejsce – Paulina Duda, Ewelina Gomółka  (zach. bdb, śr. oc.4, 7) 

Zwycięzcom I etapu gratulujemy 

WARTO  PAMIĘTAĆ 
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 CUDZE CHWALICIE… 

 

 

Zamek Królewski w Nowym Sączu 

 
          Zamek w Nowym Sączu wzniesiony został przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1360,                    

w miejscu dworzyszcza z czasów lokacji miasta. W powiązaniu z murami miejskimi tworzył dobrze 

ufortyfikowany północno - zachodni narożnik miasta. Do naszych czasów nie dotrwały ani plany, ani 

mury zamku z tamtego okresu. W dokumentach przetrwały zapisy o wydarzeniach, jakie miały miejsce na 

zamku w czasie jego świetności. W 1611 roku miasto z zamkiem zniszczył pożar. Starostowie grodowi 

Sebastian Lubomirski, a następnie jego synowie odnowili w latach 1621-18 zamek w stylu renesansu wg 

projektu włoskiego architekta Macieja Trapoli. 

 

 

           W 1768 roku konfederaci barscy wywołali na zamku pożar, który strawił większą część budowli. 

W XX wieku kilkakrotnie podejmowano próbę odbudowy zamku, nawet działało tu Muzeum Ziemi 

Sądeckiej, ale na koniec wojny, gromadzona tu przez Niemców amunicja została wysadzona w powietrze, 

zmieniając cenny zabytek Nowego Sącza w totalną ruinę. Do dzisiaj zamek nie został odbudowany, choć 

istnieją takie plany.  

Ciekawostka 

Koronowani goście 

          Od początku swego istnienia zamek w Nowym Sączu był miejscem wielu odwiedzin i ważnych 

spotkań koronowanych głów. W 1370 r. przyjechał tu owacyjnie witany Ludwik Węgierski obejmujący 

tron polski, w 1384 r. zatrzymała się w drodze do Krakowa królowa Jadwiga. Władysław Jagiełło 

kilkakrotnie spotykał się tutaj z księciem litewskim Witoldem i królem węgierskim Zygmuntem 

Luksemburczykiem, m.in. w 1409 r. opracowano plany wojny z Krzyżakami.  

 

Przygotowała: Marta Pasoń z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

Czy sarna to "żona" jelenia? 

     Jeleń szlachetny, król naszych lasów, występuje zarówno na 

nizinach, jak i w górach (aż do granicy lasów). Samiec jelenia, 

zwany bykiem, może ważyć nawet 160 kg.  Jego „żona”, czyli 

łania jest o połowę, od niego, lżejsza. W ciągu roku samica 

rodzi jedno lub dwoje młodych, zwanych cielętami. W 

zależności od pory roku zmienia się pożywienie jeleni. 

Wiosną,  latem i jesienią zjadają trawy, zioła, owoce krzewów, 

grzyby, natomiast zimą głównie mech, porosty a także gałązki  

i korę drzew. 

Sarny żyją zarówno w lasach jak i na polach uprawnych                       

i łąkach. Są dużo mniejsze od jeleni. Samiec sarny nazywany 

jest kozłem i waży maksymalnie 25 kg. Samica sarny, czyli 

koza, w ciągu roku rodzi od jednego do trzech młodych, które 

zwą się koźlętami. Sarny odżywiają się głównie 

urozmaiconym pokarmem roślinnym (trawy, zioła, pędy jeżyn 

i malin) i  grzybami. Lubią lizać sól i pić czystą wodę. 

 

Samce jelenia 

i sarny na 

głowie mają 

poroże (jeleń wieniec, sarna parostki). Świadczy ono o sile             

i etapie rozwoju męskiego osobnika. Może służyć do obrony 

oraz do walki o samice podczas rui (godów). Zarówno kozły 

sarny,  jak i byki jelenia, każdego roku zrzucają stare poroże 

a nakładają nowe. Sarny zrzucają poroże jesienią a zimą 

odrasta im nowe. Natomiast jelenie gubią poroże w marcu               

a do końca lipca wyrasta im nowe. Okres godów u jeleni 

nazywany jest rykowiskiem. Zaczyna się w drugiej połowie 

września i trwa cztery tygodnie. 

  

Jelenie żyją w stadach, 

zwanych chmarami 

liczącymi od kilku do 

kilkunastu osobników 

prowadzonych przez 

dorosłe samice. Dojrzałe 

byki żyją samotnie lub                

w stadach kawalerów                   

i jedynie w czasie 

rykowiska są z łaniami. Sarny natomiast żyją pojedynczo lub                       

w niewielkich grupach i tylko w okresie zimy łączą się w duże stada, 

zwane rudlami, liczące nawet ponad dwadzieścia osobników. 

  

Zarówno sarny, jak i jelenie, przez cały rok prowadzą aktywny tryb życia. Większą aktywność wykazują               

o zmierzchu i w nocy, w ciągu dnia ukrywają się, zazwyczaj w leśnej gęstwinie lub w łanach zbóż. Dobrze 

pływają choć jelenie robią to chętniej. Zarówno sarny, jak i jelenie, należą do zwierząt płochliwych.   Nagle 

przestraszone tracą orientację i pędzą na oślep, często uderzając w drzewa i inne przeszkody. 

Przygotowała: kl. III ż wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

FERIE 
           Kiedy uczniowie zaczynają się właśnie dostosowywać do szkolnej rutyny, nadchodzą długo 

oczekiwane przez nie dwutygodniowe ferie zimowe. Trwają one zazwyczaj dwa tygodnie. Warto 

sprawdzić wcześniej terminy ferii zimowych, aby dobrze zaplanować przerwę zimową. Jak to zrobić, aby 

nie żałować, że był to zmarnowany czas? Każdy wie, że sport to zdrowie. Jednak nie każdy uprawia go 

także zimą. Istnieją jednak sporty zimowe dla tych wymagających, jak i tych leniwych. Zimowe 

szaleństwo to przecież nie tylko narty. Chociaż nie da się ukryć, ze bez wątpienia są one 

najpopularniejsze. Oto kilka sportowych rozwiązań dla 

tych aktywnych 

Narty – to zdecydowanie najpopularniejsza zimowa 

atrakcja. Pobyt w górach bez szaleństwa na stoku? 

Niemożliwe! A taka aktywność bez wątpienia przyniesie 

same korzyści zdrowotne. Jednak żeby uniknąć 

nieszczęśliwych wypadków i kontuzji na trasach 

narciarskich, trzeba się stosować do zasad bezpieczeństwa 

i wcześniej odpowiednio należy się przygotować. 

Łyżwy – bez wątpienia są idealnym sposobem na 

spędzanie wolnego czasu dla dużych i małych, 

stanowią także okazję do poprawy swojej formy                     

i kondycji. Chociaż łyżwy wymagają pewnych 

zdolności (utrzymanie równowagi) i braku lęku przed 

urazami, to nawet dla tych początkujących stanowią 

świetną rozrywkę. Co więcej: żeby spędzić przyjemnie 

i aktywnie czas na łyżwach wcale nie musimy daleko 

jeździć – wystarczy wybrać się z rodziną lub 
przyjaciółmi na najbliższe lodowisko. 

Nordicwalking – dla tych aktywnych, jednak bez adrenaliny i ryzyka 

kontuzji. Jest to szybki marsz z zastosowaniem kijków narciarskich, 

które trzyma się w obu rękach – co pozwala na ćwiczenie większej 

liczby mięśni i szybsze spalanie kalorii 

 

Snowboard – dla tych odważnych, lubiących dreszczyk 

emocji i bardzo aktywnych, ponieważ sport ten to nie tylko 

spora dawka adrenaliny ale także duży wysiłek fizyczny. Aby 

uprawiać ten sport należy mieć także dobrą koordynację 

ruchową. Na stokach wydzielone są specjalne trasy dla 

snowboardzistów tak, żeby nie stwarzali zagrożenia dla 

narciarzy i innych użytkowników stoku – mają oni miejsce 

tylko dla siebie. 

Przygotowała: Aleksandra Haza z kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Taniec nowoczesny 

Taniec nowoczesny wywodzi się z początków XX 

wieku i koncentruje na interpretacji tancerza, a nie 

pojedynczych krokach.  

Tancerze odrzucają ograniczenia klasycznego 

baletu i skupiają się na tych prądach w tańcu, które za 

największą wartość uznają emocje. Kiedy na początku XX wieku europejscy tancerze zaczęli buntować 

się wobec surowych zasad klasycznego baletu, jego technik, kostiumów i butów, zwolenników zyskało 

nowatorskie, świeże spojrzenie na taniec. Pionierzy tańca nowoczesnego często tańczyli boso                             

w odkrywających ciało kostiumach. 

W początkach swojego istnienia taniec nowoczesny był niezwykle radykalny i zupełnie różny od 

baletu. Jednak z czasem taniec nowoczesny zaczął czerpać z innych dyscyplin, na przykład z tańca jazz, 

stepowania, a nawet z baletu. Niektórzy tancerze korzystają z osiągnięć zarówno tańca nowoczesnego, jak 

i baletu. 

Do tańca nowoczesnego zalicza się: new style, jazz, hip-hop, breakdance, disco dance, street jazz, 

modern jazz oraz dancehall. 

 New style – taniec, który kształtował się wraz z rozwojem kultury hiphopowej. Ruchy w tym 

tańcu są żywe i zwinne, a zarazem radosne. 

 Dancehall – wywodzi się z Jamajki, gdzie powstał w latach 60. minionego wieku. Styl ten 

nawiązuje do reggae oraz jamajskiego social-dances. Współcześnie zalicza się go do hip-hopu. 

Taniec cechuje się ogromną dynamiką i charakterystycznymi dla niego ruchami bioder. 

 Street jazz – łączy w sobie elementy stylu funky, R&B oraz klasycznego jazzu. Jest to styl bardzo 

wymagający i trudny w opanowaniu, a zarazem dostarcza tancerzom wiele radości i pozytywnej 

energii. 

 Modern jazz – nazywany bywa tańcem kontrastów, ponieważ układy taneczne bazują na 

przeciwieństwach – jeśli przed chwilą było wznoszenie, musi nastąpić opadanie, a po 

przyspieszeniu zwolnienie. Modern jazz wykorzystuje także ruchy konkretnych części ciała, nie 

zaś ciała jako całości. 

Do znanych osób w tańcu nowoczesnym należą: Ruth St. Denis, Martha Graham i Isadora Duncan. 

Każda z tych kobiet wypracowała swój charakterystyczny styl tańca. 

Taniec nowoczesny narodził się jako wyraz sprzeciwu wobec surowych norm, które obowiązują                   

w klasycznym balecie. Jednak w ostatnich latach pojawił się trend łączenia różnych stylów tańca ze sobą, 

co jest widoczne w tańcu nowoczesnym. Wielu tancerzy potrafi zatańczyć bezbłędnie układ baletowy                       

i wzbudzić w widzach emocje swoimi interpretacjami w tańcu nowoczesnym. 

 

Przygotowała: Weronika Cebula z kl. V  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

 

Rozwiąż rebusy: 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

 MAŁY POLIGLOTA 
 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z p. Joanną Trzepak 

 

 

 

Across  
4. You need these to see. 

6. No light. 

7. I _________ a flower. 

10. That ________ like a siren. 

11. You use these to touch things. 

13. The organ you use to taste. 

14. How many eyes do you have? 

16. Loud sounds.  

Down  
1. That cloud __________ like a 

fish. 

2. Another word for touch. 

3. Not able to see. 

5. What you hear with. 

6. Not able to hear. 

8. I _________ to music. 

9. Not noisy. 

12. The organ you use to smell. 

15. I _________ TV. 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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