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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. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie 

od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego 

grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem 

wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa 

Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez 

losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma 

jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego 

Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, 

Pan czy Juno Februata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują 

do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14-15 

lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga 

przyrody . Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że 

rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832).  

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego 

Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90 

XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 

2002 roku w Chełmnie
 

pod nazwą "Walentynki Chełmińskie". Za sprawą 

przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele 

farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, 

połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską. 

SZCZĘŚLIWYCH WALENTYNEK! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Komunikat ze Szkolnego Turnieju Tenisa 

Stołowego „FERIE NA SPORTOWO” 

W okresie ferii zimowych w naszej szkole dla uczniów kl. IV-

VIII w ramach zagospodarowania czasu wolnego poprzez 

aktywne formy wypoczynku został zorganizowany przez 

„wuefistę”  Krzysztofa Dudę Turniej Tenisa Stołowego 

w dwóch 

kategoriach  dla 

chłopców  i dziewcząt. W pierwszy dzień tj. 17 stycznia  odbył 

się turniej dla chłopców. W rozgrywce wzięło udział 6-ciu 

zawodników. Po rozgrywce turnieju systemem „każdy 

z każdym” najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr 

Kwiatkowski wygrywając wszystkie spotkania. Na kolejnych 

miejscach uplasowali się: K. Nakielski, M. Zielonka, 

W Kwiatkowski, J. Nieckarz, M. Waligóra. W następnym dniu 

odbyły się zawody dla dziewcząt. W turnieju wzięły udział 

3 uczennice. Po rozegraniu meczy najlepszą zawodniczką okazała się  Ł. Jawor, drugie miejsce przypadło 

O. Zaremba, trzecie A. Haza. GRATULUJEMY  

Spotkanie z Samorządem Uczniowskim 

28 stycznia odbyło się zebranie członków Samorządu Uczniowskiego, w którym uczestniczył Pan 

Dyrektor oraz wychowawcy klas. Zarząd złożył sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze, następnie 

odbyła się dyskusja, podczas której uczniowie mówili o swoich propozycjach na II półrocze. 

 

Podsumowanie projektu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

Projekt, który realizowaliśmy w związku z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości 

rozpoczęliśmy we wrześniu. Przygotowana została wystawa związana z obchodami 100-lecia 

niepodległości, która znalazła się na gazetce ściennej szkoły. Również we wrześniu odbyły się bardzo 

ciekawe wycieczki związane tematycznie z postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu 

II Rzeczypospolitej: 

- Kąśna Dolna – dworek I.J. Paderewskiego, Gorlice (kl. IV – VIII); 

- Zapora w Rożnowie, Tropie/ Łącko – Pomnik Niepodległości (kl. I – III). 

Nasza szkoła była także organizatorem Międzyszkolnego Biegu Niepodległości (Kadcza – stadion 

„Orlik” w Jazowsku) oraz Międzyszkolnego Zlotu Turystyczno – Krajoznawczego -  „Młodzież 

z Chrystusem w III Tysiąclecie” (Kadcza – Pomnik Niepodległości w Łącku). Uczniowie wzięli udział 

w Festiwalu Biegowym w Krynicy „Niepodległa – Bieg Małopolski” . 

W szkole została przygotowana akademia (dla uczniów) oraz wieczornica połączona z koncertem pieśni 

legionowych (dla rodziców), wydaliśmy również specjalny numer gazetki szkolnej „Kadecki Żaczek”. 

W miesiącach wrzesień-listopad nasi uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym projekcie                        

e - Twinning realizowanym wspólnie ze szkołą z Norymbergii „100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg” 

(100 lat po I wojnie światowej”).  
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

Pieniny 
 to przepiękne, osobliwe pasmo górskie, 

leżące na północny wschód od Tatr, około 

30 km od Nowego Targu, przy trasie 

nr 969. Pieniny stanowią część łańcucha 

zwanego Pienińskim Pasem Skałkowym. 

Stolicą Pienin jest Szczawnica - cudny 

kurort uzdrowiskowy, zaś symbolem tych 

gór była jeszcze do niedawna karłowata 

sosna rosnąca na widokowym szczycie 

Sokolicy. 

 

Szczyty w Pieninach 

 

Góry te słyną ze skalistych turni, dlatego przypominają Tatry, choć nie są wysokie oraz 

z przepięknych przełomów Dunajca, które dzielą to pasmo na 3 części: Pieniny Spiskie (Żar - 879 m 

n.p.m.), Pieniny Właściwe pomiędzy Czorsztynem a Szczawnicą (Trzy Korony - 982 m n.p.m.) i Małe 

Pieniny na wschodzie (Wysoka – 105 m n.p.m.). 

Najpiękniejszą częścią Pasa Skałkowego są Pieniny Właściwe, zajmujące niewielką powierzchnię, 

w granicach Pienińskiego Parku Narodowego. Centralną część Pienin Właściwych stanowi popularny 

masyw Trzech Koron (982 m n.p.m.) - niezwykle widokowy szczyt z metalowymi barierkami, 

pozwalającą podziwiać panoramę dookoła siebie. U jego stóp stoi Schronisko PTTK "Trzy Korony" 

(ul. Sobczańska 91, Sromowce Niżne), na szczyt można dość żółtym i niebieskim szlakiem przez Wąwóz 

Sopczański i Przełęcz Szopka (Chwała Bogu) lub zielonym szlakiem.  

Nie mniej znana i równie piękna jest także Sokolica (747 m n.p.m.) z charakterystyczną przechyloną 

sosną. Dojść na nią można żółtym szlakiem ze Sromowców Niżnych na Przełęcz Szopka, a dalej 

niebieskim szlakiem. Warto też przejść niebieskim szlakiem ze Szczawnicy, na trasie którego jest 

przeprawa promowa przez Dunajec. Najszybsza trasa prowadzi z Krościenka zielonym szlakiem 

i podejście na szczyt niebieskim. 

Atrakcje w Pieninach 

Główną atrakcją Pienin słynną w całej Polsce jest spływ tratwami flisackimi malowniczym 

przełomem Dunajca, wśród dzikiej przyrody i wspaniałych panoram Pienin. Spływ zaczyna się 

w przystani Sromowce – Kąty, a kończy w Szczawnicy lub w Krościenku. Zamiast tratwami, trasę tą 

można pokonać kajakami górskimi lub pontonami - rafting. Jest to wersja dla miłośników adrenaliny 

i mocniejszych wrażeń. Dodatkową atrakcją Pienin jest zapora wodna oraz sztuczne Jezioro 

Czorsztyńskie, po którym można pływać statkiem wycieczkowym pomiędzy zabytkowymi zamkami 

w Czorsztynie i Niedzicy. Oba obiekty są udostępnione dla turystów. Wyjątkowa rzeźba terenu, 

malownicze formy skalne, źródła wód mineralnych, ciekawa architektura oraz niezwykłe bogactwo świata 

roślinnego i zwierzęcego, a nade wszystko przepiękne widoki i spływ Dunajcem sprawiają, że Pieniny są 

bardzo licznie i chętnie odwiedzane przez turystów. 

Przygotowała: Weronika Cebula, klasa VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

Rośliny trujące 

Rośliny trujące i rośliny lecznicze charakteryzują się zawartością związków chemicznych oddziałujących na 

organizm człowieka. Ta ich właściwość była dostrzegana i wykorzystywana od czasów prehistorycznych. 

Granica pomiędzy lekiem a trucizną jest zwykle umowna. Ten sam związek chemiczny w zależności od 

dawki może wywoływać pożądane skutki terapeutyczne lub, zbyt silnie oddziałując, zaburza funkcje życiowe 

organizmu, czyli wywołuje zatrucie, a nawet może doprowadzić do zgonu. Przykładem jest naparstnica 

pupurowa. Liczba roślin leczniczych używanych historycznie w praktykach medycznych była w minionych 

wiekach zdecydowanie większa niż ich liczba współcześnie stosowana w medycynie oficjalnej.  

Kategoria rośliny trujących w dzisiejszych czasach nie traci na znaczeniu. Wiedza o roślinach toksycznych 

jest istotna dla rolnictwa (żywienie zwierząt paszami z łąk i pastwisk), osób zbierających dzikie rośliny 

jadalne np. uprawiających hobby w rodzaju surwiwal oraz dla toksykologów i osób które uległy 

przypadkowemu zatruciu po zjedzeniu trujących roślin.  

W naszych ogrodach jest wiele kwiatów, drzew i krzewów, o których nigdy nie powiedzielibyśmy, że są 

trujące. A jednak! Wystarczy wymienić tak popularne i lubiane jak tulipany, hiacynty, cisy czy piwonie. 

Dotykanie lub omyłkowe spożycie toksycznych części roślin może skończyć się podrażnieniami skóry, 

biegunką, a nawet śmiercią. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy w ogrodzie, parku (ale także na balkonie) 

znajdują się dzieci.  

 

Duże zagrożenie przy zbieraniu dziko rosnących roślin jadalnych 

 

Convallaria majalis (konwalia majowa) 

silnie trująca jest cała roślina, ma liście podobne jak 

u czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum) 

u którego jest jednak wyraźny zapach czosnku 

 

Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona) 

silnie, śmiertelnie trująca jest cała roślina, liście są 

podobne jak u czosnku niedźwiedziego (Allium 

ursinum) u którego jest jednak wyraźny zapach 

czosnku; silnie trująca jest też podobna ciemiężyca 

biała (Veratrum album). 

 

Niektóre rośliny tracą swe własności trujące po wysuszeniu – siano nie ma już własności trujących, niektóre 

zachowują je po wysuszeniu i długotrwałym nawet przechowywaniu. Różny jest też rozkład trucizn 

w roślinie. U wielu gatunków występują one w różnym stopniu w całej roślinie, u niektórych gatunków 

trujące są tylko określone części rośliny, np. korzenie, nasiona, ziele. Ilość trującej substancji w roślinie 

zależy też od wielu czynników, m.in. od pory roku (np. zimowit jesienny najbardziej trujący jest na wiosnę), 

od nasłonecznienia, gleby, wilgotności, itp. 

 

Przygotowała: Mirella Hebda z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

 

 

Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub 

promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali 

mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego 

znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. Znanym skrótem nazwy  

jest promieniowanie rtg.  

Pytanie z czego składa się ciało człowieka i w jaki sposób funkcjonuje zawsze 

fascynowało lekarzy i uczonych. Pierwszych ważnych informacji dostarczyły sekcje 

przeprowadzone na ciałach zmarłych. Poszukiwano (i nadal poszukuje się) technik 

bezkontaktowych i nieinwazyjnych. Dla pionierów medycyny sama myśl o zajrzeniu w 

głąb organizmu człowieka bez interwencji chirurgicznej zakrawałaby na czary. Rewolucją 

stało się odkrycie promieni rentgena (1895), dzięki którym prześwietlić było można 

żywego człowieka. To zdarzenie zapoczątkowało znaczący udział techniki w medycynie. 

 

Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelma Conrada Roentgena. 

W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.  

Eksperymenty z promieniowaniem rentgenowskim nie zawsze kończyły się dobrze. 

Jeszcze w latach 80. funkcjonowały urządzenia z błędami w oprogramowaniu, którym 

zdarzało się aplikować zbyt dużą dawkę promieniowania, zabijając losowych pacjentów. 

Dzisiaj raczej się to nie zdarza - za to gąbki, Czy powinniśmy się zastanawiać nad 

szkodliwością promieniowania podczas badań w sytuacji, gdy w Polsce kuleje 

profilaktyka? Zdrowy rozsądek jak zawsze jest niezbędny. Nadrzędna zasada 

obowiązująca przy stosowaniu wszelkich czynników potencjalnie szkodliwych (a więc 

i promieniowania jonizującego) to „As Low As Reasonably Achievable”, czyli „tak nisko 

jak to rozsądnie możliwe”. Z głównym naciskiem na owo „rozsądnie”. Zbyt mała dawka 

promieniowania może dać nieprawidłowy obraz. Coraz lepsze sprzęty oferują coraz 

dokładniejsze obrazy, więc i lepsze możliwości diagnozy, ale też większe dawki 

napromieniowania. Zdarzają się jednak sprzęty, spektakularnie obniżające dawkę do 

minimum, przy uzyskaniu czytelnych obrazów, które zdarza się chirurgom zaszywać 

w ciele pacjenta podczas operacji.  Mają dzisiaj specjalne paski uwidaczniające się pod 

wpływem promieni X - aby łatwiej było zlokalizować zgubę. 

Przygotowały : Julia Zielonka i Oliwia Potoniec z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

TENIS  STOŁOWY 

Tenis stołowy (znany też jako ping-pong) – gra, w której uczestniczą 2 (gra 

pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel, mikst), polegająca 

na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na 

drugą połowę stołu. Piłeczka może uderzyć o stół tylko raz (na połowie 

przeciwnika). Punkty przyznawane są m.in. za uderzenia, których przeciwnik 

nie odebrał. Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, 

biorąc pod uwagę liczbę zawodników uprawiających ten sport.  

                     

Tenis stołowy narodził się w Anglii w latach 80. XIX wieku.  

 

Rozpoczęcie gry - rozpoczęciem akcji w tenisie stołowym jest podanie (serwis) jednego z zawodników. 

Na najwyższym poziomie o tym, kto rozpocznie grę decyduje rzut monetą. Każdy z graczy serwuje po 

dwa razy na przemian, aby wygrać set, należy zdobyć 11 punktów. 

Serwis - aby poprawnie zaserwować, należy podrzucić 

otwartą dłonią piłeczkę, pionowo do góry, na 

wysokość przynajmniej 16 cm, nie wolno uderzyć piłki 

pod powierzchnią stołu, musnąć siatki, a także nie 

wolno jej zasłaniać żadną częścią ciała ani ubioru, nie 

można także podrzuconej piłeczki złapać, oraz minąć 

osią rakietki toru lotu piłki "machnąć się".  

Style gry - styl atakujący, styl wszechstronny 

(allroundowy) z nastawieniem na atak, styl 

defensywny  

Terminy 

 in – piłka uderzyła na stronę stołu przeciwnika, przeciwnik niewłaściwie odbił piłkę,  

 out – ostatni gracz uderzył piłkę i wyleciała poza stołem, punkt liczy się dla drugiego gracza, 

 net – ostatni gracz uderzył piłkę w siatkę. Net oznacza również sytuację, gdy w czasie podania 

(serwisu) piłka dotyka siatki, po czym dotyka połowy przeciwnika, 

 let – punkty nie są przyznawane żadnemu graczowi, 

 deuce – gdy obaj gracze mają po równo po 10 punktów, to gracz musi wygrać jeszcze 2 kolejne 

punkty, 

 love all – gra jest rozpoczęta. Gracze mają po 0 punktów, 

 game set – gdy set jest skończony, 

 match set – gdy gra jest zakończona. 

Przygotowali: uczniowie  kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Szwedzkie bułeczki - semla 
(semlor) 
 
Składniki 

Ciasto: 

10 g świeżych drożdży 

1/2 szklanki mleka 

2 łyżki z lekkim czubkiem cukru 

szczypta soli 

1 małe jajko 

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 płaska łyżeczka cukru waniliowego 

50 g masła 

260 g mąki pszennej 

ew. szczypta kardamonu  
 
Nadzienie marcepanowe: 

bita śmietana 

miąższ z bułeczek     

400 ml śmietany kremówki 

200 g marcepanu      

2 łyżki cukru pudru 

ok.8 łyżek słodkiej śmietanki lub mleka 
 
Przygotowanie 

Do miski pokruszyć drożdże, dodać mleko i cukier, 

wymieszać do rozpuszczenia się składników. Dodać sól, 

jajko, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, 

rozpuszczone i lekko ostudzone masło oraz mąkę. Krótko 

wyrobić jednolite ciasto. Podzielić na 8 równych części.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdą z nich uformować na kształt kuli. Kłaść na 

blasze, lekko spłaszczyć na koło o średnicy ok. 6-7 

cm. Wstawić d piekarnika nagrzanego do 180°C, piec 

ok. 20 minut. Ostudzić (można zostawić na noc). 

Ściąć wierzch bułeczki (ok. 1/3 wysokości), łyżeczką 

wydrążyć środek (miąższ będzie potrzebny do 

nadzienia). 

 Nadzienie marcepanowe: 

Miąższ z bułek przełożyć do miski, zalać śmietanką. 

Dodać marcepan, zmiksować blenderem. 

Nadziewać (na równi z wysokością bułki). 

Do wysokiego naczynia wlać kremówkę, dodać 

cukier. Ubić na sztywno, przez ok. 2 minuty. 

Wyciskać na wierzch masy marcepanowej, przykryć 

wierzchem bułeczki, posypać cukrem pudrem. 

 

Przygotowały: Zuzanna Zbozień i Nikola Niemiec z kl. V 

 HUMOR 
 

Nauczyciel pyta:                                                                                                                                         

-Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?                                                                      

 -Siedem – opowiada Jaś.                                                                                                                              

- A ile będziesz miał w następne?                                                                                     

- Dziewięć.                                                                                                                             

 -Siadaj, niedostateczny! – mówi nauczyciel.                                                                                    

-A niech to, jedynka w urodziny! – odpowiada 

zmartwiony chłopiec. 

   

- Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz „nic”? 

- Czasownikiem. 

- ?! 

- Bo odpowiada na pytanie „co robi?”. 

 

Pani od polskiego mówi do Jasia:                                                                      

- Jasiu, podaj dwa zaimki.                                                                                        

 - Kto?! Ja?!                                                                                                          

- Brawo Jasiu, piątka. 

 

Przychodzi Jaś do sklepu i mówi:  

-Poproszę fafkulce.  

-Przepraszam, ale nie mamy czegoś takiego – 

odpowiada ekspedientka.  

Po czym Jasiu przychodzi po kilku dniach i mówi:  

- Poproszę fafkulce!  

- Przykro mi, ale nie mamy takiego czegoś – mówi 

ekspedientka.  

- No to poproszę fa w spray’u.  

 

 

 

 

 

Przygotowała: Klara Zielińska z kl. IV 
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 Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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