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 NA  POWITANIE  

     

 
Walentynki są raz                 

w roku, pełne szczęścia  
i uroku,  

a Ty stale bądź radosny                      
i promienny  

jak dzień wiosny. 
 

 

 
Walentynki to szczególne święto. 

Mamy okazję przypomnieć drugiej osobie, jak bardzo ją lubimy i właśnie wtedy 

zdobyć się na odwagę, wyznając komuś sympatię.  

Poniżej zamieszczona jest lista prezentów na walentynki, dzięki którym                        

z pewnością sprawimy przyjemność drugiej osobie i wywołamy uśmiech na 

twarzy. 

Prezenty na walentynki: 

Kwiaty - ten klasyczny prezent kochają wszystkie dziewczyny od wieków! Nigdy 

niebanalny, jest nieodłącznym elementem każdego romantyka .Symbolem 

miłości są oczywiście czerwone róże, ale warto obdarzyć ukochaną osobę jej 

ulubionym rodzajem. 

Czekoladki - pomagają nam zwalczać stres i wywołują poczucie szczęścia. Ich 

najwięksi zwolennicy sądzą, że są porównywalne ze stanem zakochania. Z tego 

powodu czekoladki są częstym prezentem na walentynki i cieszą się ogromną 

popularnością. 

Walentynka - kartka dla miłej osoby z życzeniami pozwoli bez słów wyrazić 

sympatię, a nawet je wzmocnić. 

Wspólne zdjęcie - warto podarować drugiej osobie ramkę ze zdjęciem, na którym  

jesteście razem lub stworzyć album.  

Coś osobistego - dlaczego nie kupić ulubionej osobie tego, o czym naprawdę 

marzy? Może to być ulubiona płyta, książka, breloczek itd. Będzie to prezent,                

z którego na pewno się ucieszy. 

Własna twórczość - mało kogo stać na napisanie wiersza czy zaśpiewanie 

romantycznej piosenki.  

A naprawdę warto się postarać, by druga osoba zapamiętała ten dzień na 

wiele lat. 

SZCZĘŚLIWYCH WALENTYNEK! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Konkurs "Pomocna dłoń" 

 

W ramach Ogólnopolskiego Konkursu SZKOLNY KLUB 

WOLONTARIATU w naszej szkole, w  dniach od 2 do 4 

stycznia 2017r., odbył się konkurs plastyczny "Pomocna 

dłoń".  

Na konkurs wpłynęło 61 prac plastycznych. Oto wyniki: 

- grupa młodsza - uczniowie klas I - III: 
I miejsce – Z. Piszczek, kl. II 

II miejsce – S. Stolarski, kl. I 

III miejsce – M. Warzecha, kl. I 

- grupa starsza - uczniowie klas IV - VI: 
I miejsce – P. Kozik, kl. V 

II miejsce – J. Olszak, kl. VI  

III miejsce – J. Zielonka, kl. IV, W. Zielińska, kl. IV 

 

Wychowanie przez teatr 

10 stycznia 2017r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl w wykonaniu aktorów Teatru "EDEN" pt.: 

"Zagubiona owieczka". Podczas przedstawienia widzowie dowiedzieli się na czym polega praca pasterza, 

drwala oraz czym zajmuje się leśniczy. Widowisko było także pokazem wytrwałości - dobry pasterz do 

samego końca wierzył, że odnajdzie swoją owieczkę. 

Konkursy przedmiotowe - etap rejonowy 

11 stycznia 2017r. odbyły się eliminacje rejonowe Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, natomiast 

18 stycznia 2017r Małopolskiego Konkursu J. Angielskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica              

kl. VI - Weronika Cebula. Weronice udało się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego Konkursu 

Humanistycznego. GRATULUJEMY! 

Zabawa karnawałowa 

18 stycznia 2017r. odbyły się w naszej szkole zabawy 

karnawałowe dla uczniów klas I – VI oraz oddziałów 

przedszkolnych. Dzieci ubrane w piękne stroje 

karnawałowe tańczyły i bawiły się przy dźwiękach 

muzyki. Zabawie towarzyszyło wiele ciekawych 

konkursów przygotowanych i przeprowadzonych przez 

członków Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy 

konkursów nagradzani byli nie tylko brawami, ale także 

upominkami. Rodzice nie zapomnieli o przygotowaniu 

pysznego poczęstunku. Były to niezwykle radosne 

chwile, które na długo pozostaną w pamięci dzieci.  

Spotkanie z wolontariuszkami 

27 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z wolontariuszkami z fundacji Sursum 

Corda. Dziewczyny (absolwentki naszej szkoły) opowiedziały o swojej pracy w wolontariacie, 

zaprezentowały film i zdjęcia z różnych akcji, w których brały udział. 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

    

                         Mediugorje 

Jeżeli zastanawiacie się, w jakie miejsce pojechać, 

to chcę Wam polecić Mediugorje, które miałam okazję 

odwiedzić.  

Mediugorje położone jest w Bośni i Harcegowinie nazwa 

ta oznacza, iż miejscowość leży między górami, 

rzeczywiście to tak wygląda. To bardzo piękne miejsce                 

z mojej i pewnie wielu innych ludzi perspektywy. Znajduje 

się tam cudowny Kościół świętego Jakuba, Wzgórze 

Objawień, na którym jest śliczna figura Matki Boskiej                 

i Góra Krzyża, gdzie stoi wysoki krzyż. W zeszłym roku podczas wakacji spędziłam tam tydzień                        

i codziennie zwiedzałam różne miejsca wraz z moją mamą i innymi pielgrzymami. Prawdopodobnie 

najwięcej zwiedzających pochodziło z Polski. 

  Matka Boża ukazała się tam po raz pierwszy 24 czerwca 1981 roku, tak twierdzi sześcioro 

widzących. Objawienia trwają nadal i Matka Boża wzywa cały świat do modlitwy i nawrócenia, 

przekazuje liczne orędzia, w których zachęca do pogłębienia życia wiary i życia sakramentalnego, do 

lektury Pisma Świętego, oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz oddania swojego życia 

Jezusowi. Przekazuje widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i świata. Nazywają Ją 

tam Królową Pokoju. Pielgrzymi biorą udział w Drodze Krzyżowej, która ustawiona jest drodze do Góry 

Krzyża oraz rozważają tajemnice różańca świętego ustawione na Wzgórzu Objawień.  

  

 

W Mediugorje dokonują się cudowne objawienia                 

i wyzwolenia z różnych nałogów. Istnieje tam 

ponadto dom wspólnoty osób uzależnionych - 

Wspólnota Cenacolo. Mieszczą się tutaj także domy 

różnych wspólnot: Wspólnoty Błogosławieństw, 

Oazy Pokoju i innych.  

   

        

 

Przygotowała: Regina Waruś, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

NIEDŹWIEDŹ POLARNY 

Niedźwiedź polarny, niedźwiedź biały – gatunek dużego ssaka drapieżnego z rodziny niedźwiedziowatych, 

zamieszkującego Arktykę.  

 

BUDOWA CIAŁA 

Niedźwiedź polarny ma grube futro z warstwą tłuszczu chroniącą go przed zimnem. Włosy tworzące jego 

sierść są półprzezroczyste; sierść jako całość ma zazwyczaj kolor biały lub kremowy, przez co umożliwia 

zwierzęciu dobry kamuflaż. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe uszy, co pomaga mu redukować 

utratę ciepła. Stosunkowo mała głowa i długie, zwężające się ku tyłowi ciało nadają mu opływowy kształt 

przydatny do pływania. 

 

POŻYWIENIE 

Niedźwiedź polarny jest najbardziej mięsożernym członkiem rodziny niedźwiedziowatych. Głównym jego 

pożywieniem są foki, szczególnie nerpy, na które poluje czatując przy otworach lodowych, przez które foki 

łapią powietrze lub skradają się do sztuk leżących na lodzie. Zabijają je jednym uderzeniem łapy. Zimą 

polują także na ptaki, gryzonie, skorupiaki, kraby, młode morsy, okazjonalnie piżmowoły lub renifery                      

i bardzo rzadko na inne niedźwiedzie polarne. 

 

WYSTĘPOWANIE 

Chociaż przebywa na lądzie i lodzie, 

niedźwiedź polarny jest postrzegany jako ssak 

morski z powodu ścisłych związków z 

morzem
.
 Jest gatunkiem występującym wokół 

bieguna północnego, na lodach Morza 

Arktycznego i wokół niego. 

 

TRYB ŻYCIA 

Jest ssakiem prowadzącym niemal morski tryb 

życia, potrzebującym do przetrwania jedynie 

kawałka pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie oraz miejsca do urodzenia i odchowania 

młodych. Niedźwiedzie polarne spędzają większość roku wzdłuż skutych lodem brzegów. Najchętniej 

przebywają na terenie łączącym części oblodzone z otwartymi wodami i ziemią wzdłuż wybrzeża. Wiodą 

samotniczy tryb życia i pokonują duże obszary terenu. Spotykają się tylko przy padlinie i w okresie 

rozmnażania. Są one znakomitymi pływakami, płynąc posługują się przednimi łapami i mogą osiągnąć 

szybkość do około 10 km/h. Potrafią wytrzymać pod powierzchnią wody do 2 min. Niedźwiedzie polarne 

żyją średnio 15-18 lat. 

 

CIEKAWOSTKA 

Niedźwiedzie polarne to jedne z największych niedźwiedzi. Większość dorosłych samców waży 300-700 kg    

i osiąga długość 2,4-3,0 m. 

 

 

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

 

 

WULKANY 
Wulkan (z łac. Vulcanus – imię rzymskiego boga ognia) – miejsce na powierzchni Ziemi, z którego 

wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny. Terminu tego 

również używa się jako określenie form terenu powstałych wskutek działalności wulkanu, choć bardziej 

poprawne są takie terminy jak: góra wulkaniczna, stożek wulkaniczny, kopuła wulkaniczna czy wulkan 

tarczowy. 

 

                                     

Wulkan 
1. Ognisko wulkaniczne 
2. Skała macierzysta 
3. Kanał lawowy 
4. Podnóże 
5. Sill 
6. Przewód boczny 
7. Warstwy popiołu emitowanego przez wulkan 
8. Zbocze 
9. Warstwy lawy emitowanej przez wulkan 
10. Gardziel 
11. Stożek pasożytniczy 
12. Potok lawowy 
13. Komin 
14. Krater 
15. Chmura popiołu 

Powstawanie wulkanów 
Występowanie wulkanów na Ziemi jest związane ze strefą młodej górotwórczości i z obszarami 
aktywnych trzęsień ziemi. Związek tych zjawisk tłumaczy teoria tektoniki płyt litosfery. W miejscach, gdzie 
jedna płyta litosfery zagłębia się pod drugą, wulkany powstają wzdłuż ich krawędzi. 

  Przygotował: Oliwia Potoniec z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

Kamil Stoch 
 

Kamil Wiktor Stoch (ur. 25 maja 1987 w Zakopanem) –

 polski skoczek narciarski, zawodnik klubu KS Eve-nement 

Zakopane, dwukrotny mistrz olimpijski z 2014, 

indywidualny mistrz świata z 2013 i dwukrotny drużynowy 

brązowy medalista mistrzostw świata (z 2013 i z 2015), dwukrotny 

drużynowy wicemistrz świata juniorów (z 2004 i z 2005), 

zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2013/2014, zwycięzca 65 

Turnieju Czterech Skoczni. W Letnim Grand Prix dwukrotnie 

sklasyfikowany na drugim miejscu (w 2010 i 2011) oraz raz na 

trzecim (2016). Zdobywca Letniego Pucharu 

Kontynentalnego w sezonie 2010. Ośmiokrotny indywidualny 

mistrz Polski.  

Pierwsze pucharowe punkty zdobył 11 lutego 2005 w Pragelato po zajęciu 7. miejsca. Po 

raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 stycznia 2011, zwyciężając w rodzinnym 

Zakopanem. W ramach PŚ zwyciężył w 20 konkursach i 40 razy stawał na podium. 

Jest zdobywcą dwudziestu siedmiu medali na zimowych i letnich mistrzostwach Polski – 

dziesięciokrotnie zwyciężał. Od 21 marca 2015 samodzielny rekordzista Polski w długości 

skoku narciarskiego (238 m uzyskane w Planicy w serii próbnej przed konkursem 

drużynowym). Skacze na nartach marki Fischer i w kasku firmy Uvex. 

Cechuje go wysoka estetyka przy ułożeniu ciała w trakcie lotu i lądowaniu, za które często 

otrzymuje wysokie oceny sędziowskie, w tym najwyższe "20"  

Na nartach zaczął jeździć w wieku trzech lat, a pierwsze skoki na skoczniach budowanych 

wspólnie z kolegami oddał w wieku lat czterech. Pierwszymi zawodami narciarskimi, 

jakie oglądał na żywo, był konkurs skoków w ramach Zimowej Uniwersjady 1993 w 

Zakopanem
]
. W tym samym roku dostał od swego wujka pierwsze narty skokowe. W 

wieku ośmiu lat zapisał się do klubu LKS Ząb, gdzie opiekowali się nim m.in. Mieczysław 

Marduła i Jadwiga Staszel. 

  Przygotowały: Kamila Zaremba i Daria Ciągło z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

 

FAWORKI 

PRZEPIS NA 12 PORCJI                 

 400 g mąki  

 4 łyżki cukru  

 4 jajka  

 8 żółtek  

 2 łyżki masła  

 łyżka mleka  

 kieliszek spirytusu             

 smalec do smażenia  

 cukier puder  

Mąkę przesiać na stolnicę, dosypać cukier, wybić 
jajka i dodać żółtka. Posiekać nożem i gdy jajka z 

mąką zaczną zamieniać się w „kluski”, ponownie 

zrobić dołek, wrzucić do niego ciepłe masło, wlać 

mleko i spirytus. Zagnieść dość wolne ciasto, 

uformować je w kulę i odłożyć na ok. 20 minut 

(przykryć miską, aby nie obeschło). Następnie 

przekroić na pół i podsypując mąką, rozwałkować 

cienko jak na makaron. Ciasto pokroić nożem lub 

radełkiem (uzyskamy wtedy dekoracyjne ząbki) na 

3-centymetrowe paski, następnie na ok.                            

15-centymetrowe romby.  

 

 

 

Każdy kawałek naciąć na środku, przez to 

nacięcie przewlec jeden koniec. Podobnie 

przewlec drugi koniec ciasta. Smażyć z obu stron 

w dużym rondlu na mocno rozgrzanym smalcu. 

Na papierowym ręczniku osączyć z nadmiaru 

tłuszczu. Posypać cukrem pudrem.  

 

 Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. V 

 

 HUMOR 
 

 Nauczycielka języka  polskiego wywołuje Jasia do 

odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

 

- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? 

- Bezrobotny. 

 

Rosyjscy naukowcy odkryli, że aby przenieść się w 

przyszłość, wystarczy poczekać. 

Zebranie koła łowieckiego: 

- Panowie, mam świetne miejsce na niedźwiedzia. 

Trzeba tylko z godzinkę czy dwie posiedzieć i 

poczekać. 

- W zasadzce? 

- Nie. Aż cyrkowcy skończą wcześniejsze numery. 

 

Rozmawiają dwaj koledzy po klasówce z matematyki: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 
 

Rozmowa kolegów z gimnazjum: 

- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż 

wszystkie dziewczyny. 

- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego? 

- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić. 

 

 

Przygotowali: Piotr Kwiatkowski i Patrycja Kozik        

z kl. V 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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