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 NA  POWITANIE  

  

Wiosna blisko 
Kiedy w termometrach podnosi się rtęć, 

Kiedy to ze śniegiem deszcz pada na zmianę, 

Wiadomo, że wiosna przyjść ma do nas chęć 

i ze słońcem układa swe zielone plany. 

 

A w rynnach, co milczały przez calutką zimę, 

Raz po raz jakieś szmery słychać, jakieś 

trzaski, 

A my bez futrzanych rękawic chodzimy 

i śnią się nam parasole w kolorowe paski. 

 
 Wiosna, przynajmniej ta w kalendarzu, 

zbliża się wielkimi krokami. Wystarczy 

wyjrzeć przez okno, aby dostrzec oznaki wiosny. Drzewa, krzewy, trwa zielenią 

się, na podwórku widać coraz więcej kolorów - rozkwitających kwiatów. 

Pierwiosnki, przebiśniegi to rośliny, których nazwy kojarzą się z nadejściem 

wiosny. Przyroda budzi się do życia po zimie. Słychać śpiew ptaków, 

w ogródkach rozpoczynają się wiosenne prace. Inne oznaki wiosny? Dni są coraz 

dłuższe, wracając po południu z pracy widzimy jeszcze słońce. Chociaż zima 

była w tym roku łagodna, niewiele było dni, w których narzekaliśmy na mróz, 

z radością odkryjemy, że jest coraz cieplej, będziemy stopniowo żegnać kolejne 

warstwy ubrań. Wiosna to także Wielkanoc, a co za tym idzie żonkile, tulipany, 

bazie, rzeżucha... Pierwszy dzień wiosny może nie różnić się zbytnio od 

ostatniego dnia zimy, ale my na pewno będziemy widzieć, że "to już". Trawa 

będzie zieleńsza, a powietrze przyjemniejsze. Wiosną dopisuje także humor, 

infekcje znosimy lepiej niż te, które pojawiały się jesienią.  

Po chłodnej, mało przyjemnej zimie, znów odkrywamy świat. Cieszy nas 

skrawek trawy widocznej spod topniejącego śniegu, śpiew ptaków, słońce. 

Pozbywamy się szalików, czapek i kozaków. Każdemu poprawia się humor, bo 

jak tu się nie cieszyć, gdy za oknem wszystko śpiewa.  

Uczniom ta pora roku kojarzy się z wycieczkami szkolnymi, biwakami, 

beztroską 

 i zbliżającymi się wakacjami. Częstsze spotkania z przyjaciółmi, długie spacery, 

jazda na rowerze,  możliwość biegania, grania w piłkę na zewnątrz powoduje, że 

dzieci czują się wprost fantastycznie. Wstawanie o szóstej rano nie będzie 

oznaczało ciemnego pokoju i chęci pozostania jak najdłużej w łóżku. Grube 

swetry odejdą w niepamięć, podobnie jak kurtki.  

Tak więc gdy ujrzycie pierwsze oznaki wiosny, wyjdźcie na zewnątrz, nabierzcie 

świeżego powietrza do płuc i delektujcie się wiosenną chwilą. Przed nami coraz 

dłuższe i coraz cieplejsze dni... 

życzą Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Przedszkolaki w teatrze 

5 lutego dzieci z naszego przedszkola wybrały się do Centrum Kultury i Sztuki „Sokół" w Starym Sączu na 

spektakl teatralny „Legendy Polskie". 

Przedszkolaki z niezwykłym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie. Dla wielu dzieci była to pierwsza wizyta 

w teatrze. Aktorzy, prawdziwa scena, muzyka oraz bajecznie kolorowe kostiumy przyciągały uwagę młodych 

widzów i wywołały na wielu twarzach prawdziwy zachwyt. 

 

Wycieczka do Starego Sącza 

5 lutego uczniowie klas IV- VI SP wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Starego Sącza - miasta należącego do 

kapituły Najstarszych Miast w Polsce. Najpierw odwiedzili główny obiekt zespołu klasztornego sióstr klarysek - 

kościół p.w. Trójcy Świętej. Podziwiali m.in. budowlę gotycką, z przekształceniami barokowymi, jednonawową; 

trzy siedemnastowieczne ołtarze (główny i dwa boczne), piękną ambonę z 1671r. z bogatą dekoracją rzeźbiarską 

(Drzewo Jessego), kaplicę św. Kingi oraz Dom św. Kingi. Następnie udali się do kina Sokół, aby obejrzeć 70- 

minutowy spektakl "Świat legend" w wykonaniu aktorów Teatru Wrocławskiego. Sztuka podobała się bardzo 

i była pouczająca; uczniowie przypomnieli sobie wybrane polskie legendy. 

 

Karnawał w przedszkolu 

Karnawał to niezwykły czas zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. W środę 6 lutego 

w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. 

Dzieci wchodziły do sali przedszkolnej w swoich pięknych kostiumach, przebrane za ulubione postaci z książek 

i kreskówek. Po śniadaniu rozpoczął się bal karnawałowy. W trakcie przerwy miały również okazję do 

skosztowania słodkich poczęstunków, przygotowanych przez rodziców przedszkolaków. 

 

Karnawał w szkole 

6 lutego odbyły się także zabawy karnawałowe dla uczniów klas I – VIII. Dzieci ubrane w piękne stroje 

karnawałowe tańczyły i bawiły się przy dźwiękach muzyki. Zabawie towarzyszyło wiele ciekawych konkursów 

przygotowanych i przeprowadzonych przez uczniów kl. VII. 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. 

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy 

11 lutego odbył się finał Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Zmagania z losem”. W etapie finałowym udział 

wzięło 9 uczniów z klas V – VIII w dwóch grupach wiekowych. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

Grupa I  -  uczniowie klasy V i VI  (I miejsce – Alicja Turek klasa VI), 

Grupa II -  uczniowie klasy VII i VIII (I miejsce –Kamil Gadzina klasa VIII) 

Laureatom konkursu GRATULUJEMY! 

 

Wyjazd do kina 

13 lutego uczniowie kl. V - VII uczestniczyli w wyjeździe do kina „Sokół" w Nowym Sączu. 

Uczestnicy wycieczki obejrzeli film pt. "Mia i biały lew", który poruszał tematykę związaną z ochroną dzikich 

zwierząt. 

 

Projekt „Zabawka" w przedszkolu 

W minionym miesiącu dzieci z grupy 6-latków realizowały blok tematyczny poświęcony zabawkom. Przedszkolaki 

miały okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat zabawek, ale przede wszystkim projekt miał zmobilizować 

dzieci do wyzwolenia swojej kreatywności  i samodzielnego organizowania sobie zabawy. Efektem zajęć było 

stworzenie swojej własnej zabawki. 

 

Szare, bure lub pstrokate... 

17 lutego koty z całego świata mają swoje święto. Przedszkolaki postanowiły świętować razem z kotami. W piątek 

15 lutego w naszym przedszkolu mieliśmy Dzień Kota. Dzieci wysłuchały opowiadania o kotku, uczestniczyły 

w „kocich zabawach", wykonały pracę plastyczną, a na koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

 

Konkurs wokalny 

27 lutego odbył się Szkolny Konkurs Wokalny. W finale szkolnym wzięło udział 11 uczestniczek z kl. I – VII. 

I miejsce w grupie młodszej zdobyła Emilia Kłak, a w grupie starszej – Alicja Turek. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

PIĘĆ    NAJPIĘKNIEJSZYCH    MIEJSC    WE    WŁOSZECH 
 

1.RZYM 

Mówi się, że Rzym to najwspanialsze muzeum na powietrzu. 

I rzeczywiście, jest tu tak wiele zabytków, że można odwiedzać 

miasto wielokrotnie i zawsze znajdzie się coś nowego. Jednak 

już weekend w Rzymie wystarczy, by zarazić się 

niepowtarzalną energią Wiecznego Miasta, a także poczuć 

atmosferę włoskiej ulicy przepełnionej historią 

i nowoczesnością jednocześnie. Tutaj jak nigdzie indziej 

poczujemy, że można czerpać radość ze zwykłych 

przyjemności. Picia espresso małymi łykami, zwiedzania 

sklepów, wygrzewania się na ławce w parku 

 

2.FLORENCJA 

 Florencja jest drugim po Rzymie, obowiązkowym turystycznym włoskim przystankiem. Florencja nie jest 

miastem z zabytkami, to miasto-zabytek, któremu nie oprze się najwybredniejszy wielbiciel sztuki. Gdzie 

jeszcze sąsiadują ze sobą dzieła tylu mistrzów renesansu? Stolica Toskanii zgromadziła jedną trzecią 

włoskich dzieł sztuki. Michał Anioł mówił, że "Italia to ogród Europy, Toskania - ogród Italii, Florencja - 

kwiat Toskanii". Już sam widok Katedry Santa Maria del Fiore sprawia, że nie sposób się z nim nie 

zgodzić. A to dopiero jeden z wielu skarbów Florencji. 

 

3.WENECJA 

Wenecja potrafi urzec i nie da się jej odmówić 

wyjątkowej magii, mimo że dobra sława miasta często 

miesza się z tą złą. Turyści narzekają na brudne kanały, 

na śmieci, na przerażająco wysokie ceny. Z roku na rok 

odwiedzających miasto jednak przybywa, a niektórzy 

nawet wracają tu ponownie. Dlaczego? Bo to miasto 

jedyne w swoim rodzaju. Piękne, pełne wspaniałych 

zabytków i wyjątkowego klimatu. Już samo wejście na 

Plac Świętego Marka od zachodniej strony i widok na 

błyszczącą majestatyczna katedrę bizantyjską robi 

wielkie wrażenie. Ponadto rejs gondolą, odkrywanie weneckich mostów, ucieczka od tłumów w ciasne 

uliczki i wiele innych atrakcji. 

 

4. WYBRZEŻE AMALFI  

Wybrzeże Amalfi to ogród pełen kwiatów, z mnóstwem kafejek na świeżym powietrzu, kolorowych 

trattorii, zabytkowych willi. Chętnie przyjeżdżają tu zakochani, osoby spragnione wypoczynku na złotych 

plażach oraz smakosze, których przyciągają makarony i wyrabiany tu likier cytrynowy.  

 

5.SYCYLIA                                                                                                                               

Sycylia to wyspa piękna i różnorodna. Sycylijskie miasteczka są interesujące i klimatyczne - Toarmina, 

Castiglione di Sicilia, Cefalu, Noto. Można i warto się w nich zgubić. Najlepiej zapomnieć tu 

o przewodniku. Wyspa obfituje także w cuda natury. Wulkan Etna przeraża i zachwyca już od czasów 

starożytnych, Rezerwat Zingaro posiada ogromne bogactwo roślinności i krajobrazów. Można 

wielokrotnie wracać na Sycylię i wciąż odkrywać coś nowego. 

 

Przygotowała: Oliwia Zaremba, klasa VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Nosacz sundajski 
 

Zasięg występowania i biotop 

Gatunek żyje na Borneo w przybrzeżnych lasach namorzynowych i w lasach deszczowych wzdłuż rzek 

i estuariów. 

Wygląd i rozmiary 

Samiec ma wydatny, rozszerzony na końcu nos w kształcie ogórka, u starych samców nos wydłuża się do 10 

cm i zwisa. Nos samicy jest mniejszy i zadarty ku górze. Przeciętnej budowy, dorosły samiec osiąga masę 

ciała od 16-22 kg, samica 7-12 kg. Ciało samca ma długość do 72 cm, samicy – do 60 cm. Długość ogona 

nieznacznie przekracza długość ciała. Ubarwienie grzbietu i ramion od różowego, czerwonego do brązowego. 

Kończyny i ogon są szare. 

Tryb życia 

Nosacze sundajskie prowadzą dzienny, głównie nadrzewny tryb życia. Największą aktywność wykazują od 

późnego popołudnia do zmroku. Żywią się liśćmi, niedojrzałymi owocami i nasionami. Zjadają również 

drobne bezkręgowce. Żyją w małych, trwałych grupach złożonych z samca i kilku samic. Takie grupy tworzą 

luźne stado liczące do 32 osobników. Nie wykazują cech terytorialnych. Dobrze pływają i nurkują dzięki 

błonami pomiędzy palcami u nóg i rąk. 

Po 166-dniowej ciąży samica rodzi jedno małpię, które pozostaje przy niej około roku. Samce osiągają 

dojrzałość płciową w siódmym roku życia. 

Nosacz jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Martyna Kozik z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Varso tower 

Varso Tower pokona rekord wysokości. Słowacki deweloper, firma HB Reavis, buduje w centrum 

Warszawy 310-metrowy wieżowiec. Wieża Varso Tower będzie wyższa nie tylko od legendarnego 

Pałacu Kultury i Nauki (PKiN), będzie też najwyższa w krajach Unii Europejskiej. Koszt budowy to 

0,5 mld euro. Zobacz jak zmieni się okolica Dworca Centralnego w Warszawie. 

 

W sierpniu 2018 na budowie 

Varso Tower ruszyła budowa 

płyty fundamentowej, której 

grubość osiągnie miejscami 

3,6 metra. To wyjątkowo 

skomplikowany etap prac. Do 

posadowienia najwyższego 

z trzech budynków użytych 

zostanie aż 2,5 tys. ton 

zbrojenia i niemal 10 tys. m³ 

betonu. Varso Tower osiągnie 

poziom "zero" .Cały projekt 

składa się z trzech 

oddzielnych etapów, które stworzą jednorodny kompleks. Całkowita powierzchnia biurowa i usługowa 

w budynkach wyniesie około 140 tys. m². Powierzchnia typowego piętra biurowego w wieży Varso 

wyniesie ok. 1500 m², a w niższych budynkach od średnio 950-1250 m² nawet do 4000 m². 

 

Budowa rozpoczęła się od części 

podziemnej, wspólnej dla wszystkich 

obiektów. Będą to cztery kondygnacje, 

na których znajdą się miejsca postojowe 

dla najemców oraz klientów części 

usługowej. Wszystkie trzy wjazdy do 

części podziemnej zaprojektowano od 

strony ul. Chmielnej. Z tej strony 

znajdzie się również strefa 

rozładunkowa dla części usługowej. 

Zastanawiamy czy nie zakłóci to 

przepływu ruchu. Naszym zdaniem 

w przyszłości dojazd do kompleksu 

może być problematyczny. 

 

W części podziemnej zaplanowano też pomieszczenia techniczne. Oznacza to, że wszystkie urządzenia, 

które zazwyczaj są montowane na dachach budynków, znajdą sie na poziomie garaży. Dzięki temu na 

dachach biurowców można było zaprojektować tarasy dla najemców. 

Przygotowała : Emilia Brodowska z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

NORDIC  WALKING 

NORDIC  WALKING został wymyślony w Finlandii w latach 20. XX wieku. Chodzenie z kijkami było 

formą treningu całorocznego dla narciarzy biegowych.                                                                                                      

Nordic  walking to technika maszerowania z kijami, której zalety to m.in. poprawa kondycji, odciążenie 

kręgosłupa, stawów i utrata kalorii. Choć technika nornic walking wygląda na łatwą, tak naprawdę 

wymaga dobrej synchronizacji ruchów rąk i nóg. Jednak żeby nasz wysiłek był skuteczny  i przyniósł 

oczekiwane rezultaty, musimy pamiętać o kilku ważnych aspektach technicznych.                                                                                                                                            

Najważniejsze zasady nordic walking                                                                                           

Rozpoczynając naukę nordic walkingu, zwróć szczególną uwagę na te aspekty techniczne:                                  

- kroki stawiamy, zaczynając od pięty, przez śródstopie, wybijając się z palców. Powinny być nieco 

dłuższe niż zazwyczaj; 

- chwytamy rękojeść na końcu wymachu ramienia do przodu i otwieramy dłoń po wypchnięciu kija do 

tyłu (wtedy ręka jest tuż za biodrem);                                                                  

- kijki są skierowane ukośnie w tył przez cały czas marszu;                                                          

 - ręka wysunięta do przodu nie przekracza linii bioder; 

- prawy kij dotyka do podłoża w momencie, gdy stawiamy na nim lewą piętę i odwrotnie;        

 - każdy trening rozpoczynamy rozgrzewką.                                                                                        

Tego nie rób:                                                                                                                                           

Nordic walking - najczęściej popełniane błędy:  

- wystawianie do przodu ręki i nogi po 

tej samej stronie                                                                                 

- wbijanie kija trzonkiem do przodu                                                                                                                                     

- skręcanie dłoni za sobą                                                                                                                                          

- zbyt małe kroki 

- kij wbijany zbyt daleko od boku 

- brak rozgrzewki                                                                                                                                  

Strój do nordic wal king 

- buty wygodne, sportowe, najlepiej pół 

numeru większe niż zwykle, ponieważ 

podczas przetaczania stopy palce 

potrzebują więcej miejsca, 

- skarpety z włókna, które odprowadza 

wilgoć na zewnątrz; 

- rękawiczki są przydatne, jeśli dłonie są wrażliwe na otarcia, a także zimą;                                                           

- strój z tkaniny, która odprowadza pot na powierzchnię materiału;                                                               

- pas biodrowy z kieszenią na butelkę z wodą, ewentualnie telefon komórkowy;  

- krokomierz do pomiaru liczby kroków, przebytych kilometrów i spalonych kalorii.                                  

Zalety nordic walking                                                                                                                                             

- angażuje do pracy ponad 90% mięśni całego ciała                                                                                             

- idealnie nadaje się też dla osób, które chcą schudnąć - każda minuta marszu z kijami pochłania o 2 kcal 

więcej niż zwykły marsz. 

Przygotowali: uczniowie  kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

BISZKOPT Z JABŁKIEM 
I SEZAMEM 

 

SKŁADNIKI:                                                  

 5 jajek                                                                        

 20 dag cukru                                                            

 cukier wanilinowy                                                   

 5 łyżek oleju                                                              

 1 łyżka wody                                                             

 20 dag maki pszennej                                              

 1 łyżeczka proszku do pieczenia                            

 2-3 nieduże kwaśne jabłka, sezam            

 

PRZYGOTOWANIE: 

Jabłka obrać i pokroić w plasterki, następnie 

obtoczyć w mące. Oddzielić żółtka od białek 

i białka ubić na sztywno, a następnie dodać 

cukier i cukier wanilinowy. Nadal ubijając dodać 

żółtka, olej i wodę. Na koniec delikatnie 

wymieszać masę z przesianą mąką i proszkiem 

do pieczenia. Do podłużnej formy wysmarowanej 

tłuszczem i obsypanej sezamem wlać 2/3 masy, 

potem wyłożyć jabłka i wlać resztę ciasta. Piec 

w temp.180
0
C, około 40-45minut.                                                         

Przygotowali: Jan Borek i Mikołaj Grzech z kl.V                                                                               

 HUMOR 
 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej  nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

                   *** 

  Mama pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła… 

                    *** 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć 

wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, 

ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują 

się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, 

ciągną, ale nie chcą wejść..... 

 

Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. Odczekała i 

znowu szarpie się z butami... Zeszły! 

Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je 

nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż 

przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku 

wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz 

rękawiczki? 

- W bucikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Hanna Florian z kl. IV 
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Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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