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 NA  POWITANIE  

 
 

W nasze piękne 

walentynki 

życzę Ci wesołej minki, 

aby uśmiech na Twej 

twarzy 

choć raz dziennie się 

przydarzył :) 
 

 

Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, niesłusznie 

bywa stawiane w jednym rzędzie z Halloween, jako kolejny eksportowany 

produkt kultury anglosaskiej. Okazuje się bowiem, że wspominany tego dnia            

w kalendarzu liturgicznym św. Walenty, od którego imienia 

pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 

przez papieża Aleksandra VI. 

W Austrii w dniu Sankt Valentin odbywają się uliczne pochody, w Anglii 

zakochani ofiarują sobie kartonowe serca ozdobione postaciami Romea i Julii,           

a w dzisiejszej Ameryce - po prostu wysyłają e-maile. Jednak najbardziej 

uroczyście obchodzi się ten dzień w ojczyźnie św. Walentego. Co roku                      

w niedzielę najbliższą 14 lutego w katedrze w Terni odbywa się Święto 

Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. Walentego setki par narzeczeńskich, 

przybyłych nieraz z różnych stron świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na 

czas do dnia ślubu. W 1997 r. krótki list do zgromadzonych w Terni 

narzeczonych napisał papież Jan Paweł II. Jego treść została wyryta na płycie 

wmurowanej w pobliżu grobu św. Walentego. 

Wiele miast w Europie przyznaje się do posiadania relikwii św. 

Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. Wszędzie tam 14 lutego 

organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. W bazylice św. Floriana 

w Krakowie gościem wieczoru, na który zaproszeni są nie tylko zakochani, ale 

także wszyscy szukający prawdziwej miłości, jest sam św. Walenty, jako że jego 

relikwie znajdują się w świątyni. W Chełmnie, obok modlitw przy relikwiach 

świętego ma miejsce barwny przemarsz ulicami miasta z orkiestrą dętą i ułożenie 

walentynkowego serca ze świec na rynku.  

W WALENTYNKI obowiązuje tradycja wysyłania kartek z miłym 

wierszykiem, czasem z wyznaniem miłosnym. Ze świętem wiąże się także 

tradycja wręczania prezentów - kwiatów, słodyczy i pluszowych maskotek. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

                                    

Próbne sprawdziany w klasie VI 

        Trzynastu uczniów kl. VI przystąpiło do dwóch sprawdzianów próbnych, zgodnych 

z nową podstawą programową. Pierwszy z nich odbył się 17 grudnia i był 

przygotowany przez CKE, a drugi miał miejsce 8 stycznia i był opracowany przez 

wydawnictwo Operon. Dwa zestawy testów zawierały zadania zamknięte i otwarte            

z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Za poprawne wykonanie 

wszystkich poleceń uczeń mógł uzyskać 40 punktów z języka angielskiego i po 20 

punktów z języka polskiego i matematyki. 

 

Dzień Babci i Dziadka                                   

          W dniu 21.01.2015r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią M. Łatką przygotowali bogaty program 

artystyczny. Młodzi artyści dali wspaniały popis swoich  umiejętności aktorskich, 

wokalnych i instrumentalnych. Na zakończenie występów goście otrzymali kwiaty oraz 

laurki i dyplomy własnoręcznie wykonane przez dzieci. Następnie babcie i dziadkowie 

częstowali się ciastem przygotowanym przez niezawodne mamusie.W miłej atmosferze, 

wspólnie śpiewano kolędy. Były to bardzo wzruszające chwile.                   

 

                                       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. Członkowie Rady Uczniowskiej przedstawili zebranym krótkie sprawozdanie                

z działalności organizacji, a następnie dyskutowano o propozycjach na II półrocze.    

                       

Żywa lekcja historii 

      29 stycznia odbył się spektakl pt. "Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego". 

Aktorzy przybliżyli najważniejsze wydarzenia i daty z okresu Polski pierwszych 

Piastów. Zaprezentowali trzy walki wojowników słowiańskich oraz scenki historyczne 

z udziałem publiczności. Odbył się konkurs z nagrodami -zwycięzcy otrzymali denary 

Bolesława Chrobrego. Wszystko zostało okraszone niepowtarzalnym dowcipem 

prowadzących. 
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 KĄCIK LITERACKI 

 

Moja zimowa przygoda 

Podczas zimowych ferii pojechałam z braćmi i rodzicami do małej wioski, która znajdowała się                           

w Bieszczadach. Było to odludne miejsce, położone wśród rozległych łąk, pastwisk i lasów. Wynajęliśmy duży 

pokój w starej drewnianej chacie z brązowych bali. Jej gospodarzami była para sympatycznych staruszków. Sroga 

zima dawała się wszystkim we znaki. Ludzie narzekali na silny mróz, wysokie zaspy i źle odśnieżone drogi. 

Marzyli o odwilży i wyższych temperaturach. 

Pewnego razu zdarzyło się coś, co poruszyło całą okolicą. Któregoś ranka nadeszła potężna burza śnieżna. 

Odgłosy grzmotów obudziły chyba każdego. Przestraszeni schowaliśmy się pod śpiwory, kołdry… . Nagle 

usłyszeliśmy okropny huk i brzęk tłuczonego szkła. Zerwaliśmy się przerażeni. Nasz pokój wypełniał się powoli 

gryzącym dymem. Byliśmy pewni, że piorun uderzył w dom, w którym mieszkaliśmy. Tata otulił nas szybko 

kocami i wyprowadził do murowanej piwniczki, która stała obok chaty. Rodzice ratowali, co się dało, jak w czasie 

pożaru. Zaczęło bardzo wiać, konary drzew przechylały się to w jedną, to w drugą stronę, a wirujące w powietrzu 

płatki śniegu przypominały morskie fale podczas silnego sztormu. Nie było nic widać. 

Po kilkunastu minutach uspokoiło się. Wiatr przestał wiać, czarne, burzowe chmury przesunęły się znad 

Bieszczad i tylko od czasu do czasu można było dostrzec malutkie, pojedyncze płatki śniegu. Na chatą ukazało się 

słońce. Domownicy wyszli na zewnątrz, aby oszacować straty po burzy. Sytuacja wyjaśniła się. Niebawem 

zobaczyliśmy, że piorun strzelił w drewniany słup telegraficzny, stojący obok domu, a dym pochodził z kabli 

telefonicznych, które stopiły i wypaliły w podłodze brązowe ślady. Mimo że szybko uprzątnięto szkody, mama nie 

chciała zostać dłużej. Spakowaliśmy bagaże do samochodu i tego samego dnia wróciliśmy do domu. 

Od tej pory wszyscy boimy się burzy, a ta może być także zimą.  

Zima na wsi 

 Był mroźny, ale słoneczny dzień zimowy. Bielutki śnieg pokrył puszystą kołderką pola, ogrody, wiejskie 

podwórka i chaty. Panowała głęboka cisza. 

 Nagle rozległ się cichy dźwięk dzwoneczków. Drewniane sanie zaprzężone w dwa gniade koniki pojawiły 

się na drodze. Jechały wolno. Po obu stronach drogi leżały wysokie zaspy. Na sankach siedział pan leśniczy                        

w kożuchu i ciepłej czapce. Jechał do lasu. Wiózł na saniach siano i sól dla głodnych sarenek, zajączków oraz 

innych leśnych zwierzątek. 

 Sanie zatrzymały się na leśnej polanie. Stały tu specjalne rusztowania, na które leśniczy nałożył widłami 

pachnące latem siano. Zawiesił też na pobliskiej jodle przysmaki - skórki słoniny dla sikorek. W drodze powrotnej 

do wioski zobaczył dużego bałwana z miotłą  i w starym garnku na białej głowie. Postać tę ulepiły ze śniegu dzieci 

pana leśniczego. 

 Kiedy przejeżdżał obok budynku szkoły, usłyszał wesoły gwar. To uczniowie robili z palików  i desek 

karmniki na ziarno dla ptaszków. Czarny, kudłaty piesek Pirat biegał dookoła nich i szczekał wesoło. Pani 

nauczycielka dawała dzieciom wskazówki, żeby porządnie wykonały karmniki. Obraz ten podobał się panu 

leśniczemu. Pomyślał, ze tej zimy zwierzątka na pewno będą miały schronienie i otrzymają jedzenie. 

 Po powrocie do leśniczówki zaprowadził konie do stajni i szybko udał się do domu, by opowiadać, co 

zobaczył w drodze powrotnej. Darek, Agnieszka i Jaś (dzieci pana leśniczego) zachwyceni tym, co usłyszeli, prosili 

tatę, aby następnym razem mogli się udać z nim do lasu. Oni też chcieli dokarmiać zwierzęta zimą. 

                                                                       Przygotowała: Maria Szwarkowska z kl. VI   
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

OPIEKA NAD PSEM ZIMĄ 

Pies– udomowiona forma wilka szarego, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych, uznawana przez 

niektórych za podgatunek wilka, a przez innych za odrębny gatunek. Od czasu jego udomowienia powstało 

wiele ras, znacznie różniących się morfologią i cechami użytkowymi.  

Wiek psa określa się m.in. po oględzinach stanu uzębienia oraz ilości siwych włosów na głowie. Psy żyją 

przeciętnie 13–14 lat.   

Najważniejszym zmysłem dla psa jest węch. Zaczyna się nim posługiwać już jako ślepe szczenię. Proces 

oswajania nowego, młodego psa z nowym właścicielem można przyspieszyć, kładąc mu na legowisko 

odzież przepojoną zapachem właściciela. Bardzo często zdarza się, że pies podczas nieobecności swego pana 

kładzie się na jego odzieży. 

 

Wzrok psa jest słabszy niż u człowieka, natomiast posiadają czulszy słuch. Mogą słyszeć dźwięki                         

o częstotliwości lub tonacji dla ludzi niesłyszalnej. Większa czułość słuchu może powodować, że dźwięki             

o silnym natężeniu będą wywoływały u niego ból. Do psanależy mówić cicho, ponieważ zakrzyczany 

czworonóg może z czasem przestać zwracać uwagę na głos swego pana. Odpowiednią modulacją głosu 

właściciel może skutecznie na niego wpływać. 

Mamy zimę. To okres niskich temperatur. Każdy z nas myśli tylko 

o tym, żeby się ogrzać. Jednak czy pamiętamy o naszych 

czworonogach, które także marzną? W tym czasie należy jeszcze 

bardziej zwrócić uwagę na to, czy mają odpowiednie warunki do 

przetrwania tej pory roku. Należy zadbać o dobrą kondycję psa – 

czyli o odpowiednią dietę. Można psu podawać zbilansowaną 

karmę, natomiast osoby, które same przygotowują jedzenie swoim 

pupilom, powinny dodawać specjalne preparaty, podnoszące 

odporność. Szczególnie trzeba zadbać o psy, które mieszkają na zewnątrz, tzn. dawać im bardziej kaloryczne 

jedzenie oraz co najmniej kilka razy dziennie podać ciepłą wodę i przypilnować, żeby pies porządnie się 

napił.Jeśli to możliwe należy ocieplić budę.  Wyścielamy ją słomą czy kocami. Sprawdzamy regularnie, czy 

nie są wilgotne, bądź spleśniałe. Budę ustawiamy na kółkach, cegłach, palecie – nie bezpośrednio na ziemi. 

Gdy temperatura spada do minus 20 stopni pozwalamy psiakowi wchodzić do stodoły, pomieszczenia 

gospodarczego czy garażu – szczególnie jeśli pies ma krótką sierść. Pamiętajmy także o tym, by łańcuch nie 

był za krótki, a obroża nie była metalowa, ponieważ metal zamarza, odmraża kark. Co jakiś czas 

powinniśmy spuszczać psy, aby nie zwariowały na łańcuchu. Dobrym sposobem na rekreacje dla nich jest 

spacer czy jakikolwiek ruch, który nie tylko pozwoli się odprężyć naszemu zwierzakowi, ale również 

pozwoli podnieść ciepłotę jego ciała. 

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.  Pokażmy zimą, że psy mogą na nas liczyć! 

 

 Przygotowała: Aleksandra Haza z kl. III  
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 
 

Jak powstaje jedzenie w McDonald's?  

Dlaczego nie pleśnieje przez pół roku?  

       Jedzenie typu fast food cieszy się coraz większą 

popularnością. Koszt jest niewielki, na dodatek niezależnie od 

tego, gdzie je zamawiamy, zawsze smakuje i wygląda tak 

samo. Do tego dochodzi ekspresowe podanie posiłku. Jednak 

jedna z najsłynniejszych amerykańskich sieci restauracji typu fast 

food od wielu lat jest oskarżana o to, że nie serwuje klientom 

prawdziwego jedzenia. Konsumenci podejrzewają, że do 

produktów dodaje się konserwanty i inne ulepszacze.  

 

Happy Meal odporny na rozkład.  
 

                                                Na całym świecie przeprowadzano liczne eksperymenty, z których wynikało, że zestaw, np. Happy 

Meal - skierowany głównie do dzieci, wygląda niemalże dokładnie tak samo zarówno pierwszego dnia 

zakupu, jak i po dłuższym czasie. Niektórzy przechowywali żywność nawet rok. Wniosek był jeden: 

jedzenie nigdy brzydko nie pachniało, nie spleśniało, wygląd praktycznie się nie zmienił. McDonald's 

wciąż więc odpiera ataki i zapewnia, że produkty, z których powstają kanapki i frytki są całkowicie 

naturalne i świeże. Dlaczego więc żywność nie pleśnieje? Sieć tłumaczy się, że chodzi o wilgoć. Zawarty 

w hamburgerach i frytkach tłuszcz znacząco zmniejsza ich wilgotność, a tym samym minimalizuje 

możliwość pojawienia się pleśni. McDonald's zapewnia, że mięso, z którego przygotowywane są 

hamburgery składa się w 100 procentach z wołowiny i nie zawiera żadnych dodatków konserwujących.  

Według specjalistów konserwanty same w sobie nie są w stanie i tak uchronić jedzenia przed pleśnią 

i grzybem. Żywność musiałaby być wręcz nafaszerowane propionianem sodu, który zapobiega 

wzrostowi bakterii i pleśni. 
 

Frytki są z ziemniaków?        

 

                                      Klienci sieci mają więc coraz więcej wątpliwości. McDonald's opublikował w sieci serię filmów 

wideo, które pokazują m.in. proces powstawania słynnych frytek. Można obejrzeć np. wideo, na którym 

pracownicy McDonalda przekonują, że frytki serwowane w ich restauracjach na całym świecie to 

najwyższej jakości produkt stworzony na bazie wspaniałych kanadyjskich ziemniaków.  

Scott Gibson, zatrudniony w kanadyjskim oddziale McDonald's odpowiada na pytania internautów.  

Aby udowodnić, że frytki są rzeczywiście wyprodukowane z ziemniaków, Angelo Levesque, dostawca 

ziemniaków dla sieci restauracji pokazuje swoje zbiory, które potem trafiają do fabryki, gdzie są 

sortowane. Z kolei menadżer produkcji firmy McCain, Mario Dupuis tłumaczy, że frytki McDonald's 

zawdzięczają swój niezmienny kształt dokładnemu krojeniu, a intensywny kolor to efekt dodania pod 

koniec produkcji specjalnego preparatu. Dodaje, że po krótkim smażeniu (trwającym od 45 do 60 

sekund) frytki są całkowicie zamrażane i pakowane w duże worki. Scott Gibson tłumaczy też dlaczego 

żywność z McDonad's jest zawsze tak słona. Okazuje się, że każda porcja frytek posypywana jest 

jednakową ilością soli - ok. 6g. To maksymalna ilość soli zalecana do spożycia dziennie dla dorosłych.  

 

Koniec świetności McDonald's?  

 

        Powolny wzrost europejskich gospodarek odbija się nawet na światowych wynikach największej sieci 

fast foodów. Na jej niekorzyść z pewnością wpływa też większa świadomość klientów co do zdrowego 

odżywiania. McDonald's zamierza więc zatrzymać europejskiego klienta nie tylko reklamami 

potwierdzającymi pochodzenie żywności, ale też systemem kuponów i specjalnych ofert.  

Sieć słynie z częstych obniżek cen, ale obecne działania mają dużo szerszy zasięg niż dotychczas. 

Przykładowo w Polsce można kupić zestaw "2 for U", czyli hamburger z frytkami za 5 lub 5,50 zł.  

 
 

 
 

Przygotowała: Nikola Trzajna z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

Saneczkarstwo - jedna z dyscyplin zaliczanych do sportów zimowych 

Saneczkarstwo lub inaczej sport saneczkowy. Wyścigi na sankach 

sportowych są rozgrywane na torach  sztucznych lub naturalnych,                      

w konkurencji kobiet i mężczyzn, indywidualnie i w dwójkach.                            

O zwycięstwie decyduje łączny czas przejazdów, tzw. ślizgów. Zazwyczaj 

są to dwa ślizgi. Od sezonu 2010/11 w ramach zawodów o Puchar Świata 

rozgrywane są sztafety, w których kolejno startują: kobieta, mężczyzna, 

dwójka męska. W sztafetach czas jest liczony od startu kobiety do 

zakończenia ślizgu przez dwójkę. Po dojechaniu do mety, kobieta dotyka 

tablicę znajdującą się nad torem, co automatycznie otwiera bramkę startową dla mężczyzny. Analogicznie                     

w przypadku mężczyzny i startu dwójki. 

Są rozgrywane na torach sztucznych: 

 od 1914 mistrzostwa Europy 

 od 1955 mistrzostwa świata 

 od 1964 jest dyscypliną olimpijską 

Rozwojem saneczkarstwa na świecie kieruje założona w 1957 Międzynarodowa Federacja Saneczkarska 

(Federation Internationale de Luge de Course - FIL), w Polsce - Polski Związek Sportów Saneczkowych - jako 

kontynuacja założonej w 1930 r. Sekcji Saneczkarskiej przy Polskim Związku Narciarskim. 

Kolebką polskiego saneczkarstwa jest Krynica-Zdrój. W 1909 roku powstała pierwsza sekcja saneczkarska przy 

klubie sportowym Makabi w Krynicy, w 1914 roku Polska po raz pierwszy wzięła udział w mistrzostwach Europy. 

W 1938 roku na szczycie Góry Parkowej wybudowano betonową wieżę rozbiegową. Tor był wielokrotnie 

przebudowywany. W 2008 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego, sztucznie mrożonego toru saneczkowo – 

bobslejowo – skeletonowego. 

Od 1930 roku Krynica stała się stolicą polskiego saneczkarstwa na 20 lat. Po II wojnie światowej saneczkarstwo 

zaczęło się rozwijać na Dolnym Śląsku, głównie w Karpaczu, gdzie w 1950 roku wybudowano nowoczesny tor 

sankowo - bobslejowy, także w Szklarskiej Porębie i Jakuszycach. 

W Polsce organizowane były imprezy o randze mistrzostw Europy i świata: 

 1935; 1958; 1962 – Mistrzostwa Europy w Krynicy 

 1965 – Mistrzostwa Europy Juniorów w Karpaczu 

 1979 – Mistrzostwa Europy Juniorów w Krynicy 

 1985 - Mistrzostwa Europy w Szczyrku na torze naturalnym 

Wielkim sukcesem polskiego saneczkarstwa zakończyły się mistrzostwa w 1958 roku, podczas których 

reprezentanci Polski zdobyli 7 na 9 możliwych do zdobycia medali. 

Najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki: 

 Jerzy Wojnar – dwukrotny mistrz i wicemistrz świata 

 Ryszard Pędrak-Janowicz – mistrz, wicemistrz i brązowy medalista mistrzostw świata 

 Barbara Piecha – mistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw świata 

 Maria Semczyszak – mistrzyni świata 

Za najlepszych saneczkarzy w historii tej dyscypliny uważani są Georg Hackl, Armin Zöggeler i Hans Rinn,                     

a wśród kobiet Sylke Otto, Margit Schumann i Steffi Martin. 

Obecnie saneczkarstwo w Polsce jest uprawiane w Bielsku-Białej, Gołdapi, Jeleniej Górze, Karpaczu, Krynicy-

Zdroju, Nowinach Wielkich, Nowym Sączu, Sopotni Małej, Szczyrku. 

/źródło: Wikipedia/                                                                  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

Rozwiąż rebusy: 

 

 

 

 
Zagadki matematyczne 

Szczupak 

     Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest zdobycz, 

odpowiedział zagadkowo jakby chciał wybadać inteligencję 

pytającego: "Łeb szczupaka mierzy 12 cm, tułów ma długość taką 

jak łeb i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile 

łeb i czwarta część głowy". 

Pytanie: Jak duży był szczupak? 

Króliki i kapusta 
     Króliki lubią liście kapusty. Druh Jacek zauważył, że dwa duże 

króliki zjadają dwie duże głowy kapusty w ciągu dwóch godzin. 

     Nagle Jacek zobaczył, że pięćdziesiąt wielkich królików 

zaczęło jeść sto główek kapusty. Zaczął szybko liczyć, jak długo 

króliki będą jadły tę kapustę, ale nie mógł się doliczyć. 

     Pytanie: Czy już wiecie, jak długo króliki będą jadły główki 

kapusty? 
 

 
Rozwiąż krzyżówkę: 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

"Trudny rachunek" - Tuwim Julian 
 Szły raz drogą trzy kaczuszki, 

 grzecznie, że aż miło: 

 pierwsza biała, druga czarna, 

 a trzeciej nie było. 

 

 Na spotkanie tym kaczuszkom 

 dwie znajome wyszły: 

 pierwsza z krzaków, druga z sieni, 

 trzecia prosto z Wisły. 

 

 Aż tu jeszcze jedna idzie, 

 bardzo wesolutka, 

 idzie sobie, podskakuje, 

 a ta druga - smutna. 

 

 Siadły wszystkie na ławeczce, 

 wtem dziewiąta krzyczy: 

 "Pięć nas było a jest osiem! 

 Kto nas wreszcie zliczy?" 

 

 Na to mówi jej ta trzecia 

 "Sprawa bardzo trudna. 

 Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta, 

 teraz jestem siódma!" 

 

  

 
 I nie mogły się doliczyć, 

 nic nie wyszło z tego, 

 więc do domu, choć to kaczki, 

 wróciły gęsiego. 

 

Matematyka w przysłowiach i powiedzeniach 

1. Jedna jaskółka wiosny nie czyni 

2. Każdy kij ma dwa końce 

3. Do trzech razy sztuka 

4. Kot spada zawsze na cztery łapy 

5. Piąte koło u wozu 

6. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść 

7. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami..... 

8. Ósmy cud świata 

9. Ni w pięć ni w dziewięć  

10. Strzał w dziesiątkę 

 
 

 

Przygotowali uczniowie klasy II z wychowawczynią 
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