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 NA  POWITANIE  

 
 

Pokochaj jesień 
Spróbuj pokochać jesień 
z niesamowitymi urokami. 
Spójrz, ile piękna niesie 
obdarzając cię nowymi dniami. 
Kolorowo jak wiosną, 
barwne liście ostatki zieleni 
dadzą chwilę radosną, 
twą szarość życia mogą 
odmienić. 
Wieczór szybciej nastaje, 
słońce też znika wcześniej niż 
latem 
Lecz nowe czy nie daje 
chwile spokoju? 

                                                                 Skorzystaj zatem. 
 

Serdecznie Was witamy nasi drodzy i wierni Czytelnicy w pierwszym 

numerze naszego troszeczkę zmienionego (zawartość gazetki) pisemka w nowym 

roku szkolnym.  
Nowy rok, nowe szanse! 

Minęło lato, a za nami już pierwszy miesiąc roku szkolnego.  

Wszyscy spędziliśmy wspaniałe wakacje, które, swoją drogą, mogłyby potrwać 

trochę dłużej, ale do szkoły chodzić trzeba. Myślimy, że dla większości z Was 

jest to przyjemność, bo mimo wszystko dobrze jest w końcu wrócić do szkolnej 

codzienności.  

Od kilku dni trwa kalendarzowa jesień i wielu z nas zadaje sobie rano 

pytanie „Brać parasol, czy nie?”Tak, tak to już październik. Rano, w każdej 

chwili, może nas spotkać deszcz. Mimo że w jednym momencie jest słonecznie, 

to w następnym nadpływają czarne, ciężkie chmury. Idziemy do szkoły                       

i każdemu z nas kleją się oczy. Jesień - co to za pora roku? 

Jest to czas, kiedy chcielibyśmy zostać w domu, pod kocem i z kubkiem herbaty 

w ręku. Niestety, nie możemy, ponieważ mamy szkołę, lekcje do odrobienia                

i zajęcia dodatkowe. Są jednak także dobre strony jesieni. To jedyna pora roku,     

w której mamy okazję oglądać tak kolorowe liście, zbierać żołędzie i kasztany. 

Jesienny spacer to super sprawa, naprawdę. Czasem dostrzeże nas także promyk 

słońca... 

Życzymy Wam, kochani Czytelnicy, jak najwięcej tych promyków. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

                           Witaj Szkoło! Żegnajcie Wakacje! 

Uroczystym apelem rozpoczął się 1 września 2015r.                 

o godz. 9.00 w naszej szkole nowy rok szkolny 2015/2016. 

Dyrektor szkoły, pan Stanisław Szwarkowski powitał 

zebranych uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, 

rodziców i nauczycieli, życząc powodzenia 

oraz wytrwałości w nauce i pracy. 

Po uroczystej inauguracji udaliśmy się z wychowawcami do swoich klas na pierwsze 

lekcje wychowawcze. 

 

                             Akcja „Sprzątanie Świata”  

        W dniach 18 – 22 września uczniowie naszej szkoły 

przystąpili do corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Każdej 

klasie przydzielono rejon Kadczy, który należało wysprzątać. 

Uczniowie z zapałem zabrali się do pracy zbierając papierki, 

opakowania po napojach i słodyczach. Z przykrością należy 

stwierdzić (na podstawie zebranych śmieci), że głównymi 

sprawcami tego nieporządku są dzieci. Akcja ta powinna nam wszystkim uświadomić, jak 

ważna jest troska o środowisko naturalne.                                           

 

 ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY 

ZAPOMNIEĆ! 
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 CUDZE CHWALICIE… 

 

 

Góra Zyndrama 

              Góra Zyndrama znajduje się w Maszkowicach. Do teraz ciężko uwierzyć, co ona skrywa. Od 

1905 roku wiadomo, że góra została ukształtowana przez człowieka. W tym roku studenci                                  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z dr Marcinem Przybyłą na czele zaczęli kopać w poszukiwaniu 

osady z epoki brązu. Do tej pory, najstarsze kamienne obiekty architektoniczne znane w tej części Europy, 

to głównie kościoły z około X wieku. Wykopaliska                     

z Maszkowic są starsze od nich o bagatela blisko 3000 lat. 

Mamy więc do czynienia z jedną z najstarszych w tej 

części Europy warowni obronnych, zamieszkiwaną przez 

około 200 ludzi przez 500 lat, z nie znanej i nawet nie 

nazwanej cywilizacji, którzy przypuszczalnie dotarli tu                 

z terenów dzisiejszych Węgier. Początkowo, uważano, ze 

osada znajdująca się tam jest z okresu przed Chrystusem. 

Teraz wiadomo, że jest to o wiele, ale to wiele starszy 

obiekt.  

 

 

Źródło:  http://www.starosadeckie.info/wydarzenia/gora-zyndrama-w-maszkowicach-skrywa-
wielka-ajemnice/ 
 http://jazowsko.info/maszkowicach-gorze-zyndrama-odkryto-prehistoryczny-grod/ 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

Wiewiórka pospolita 

 Wiewiórka ruda  – gatunek gryzonia z rodziny 

wiewiórkowatych. 

Występowanie 

Występuje w Europie i Azji. Jest pospolita na terenie 

całej Polski, głównie w parkach oraz lasach liściastych 

 

Opis 

Osiąga długość ciała 20–24 cm i ogona 17–20 cm, masa ciała 200–300 gramów.  Jest typowym zwierzęciem 

nadrzewnym. Grzbiet ubarwiony ma na kolor od rudego do ciemnobrązowego, spód ciała jest biały. 

Wiewiórki żyjące w Karpatach i Sudetach mają umaszczenie ciemniejsze – ciemnobrązowe. W zimie 

wszystkie wiewiórki zmieniają ubarwienie na popielate (szata zimowa) 

Tryb życia 

 

W dziupli ma swoje zapasy, zamieszkuje gniazda ptaków lub buduje je sama. Gniazda te buduje w koronach 

drzew, zwykle w rozwidleniu gałęzi. Buduje je z trawy i drobnych gałązek i wyściela mchami. Gniazda te 

mają jeden wejściowy otwór. Jest aktywna w dzień. Jej pożywienie stanowią nasiona, pędy, grzyby, owoce, 

ale także owady, jaja i pisklęta. Gromadzi zapasy żywności, np. zakopując nasiona – przyczynia się w ten 

sposób do rozsiewu nasion drzew. Zaobserwowano też, że na gałęziach drzew suszy grzyby. Długi, puszysty 

ogon odgrywa ważną rolę podczas skoków – stabilizuje kierunek lotu. Ostre pazury pomagają jej wspinać 

się po drzewach. 

Rozród 

 Samica rodzi w jednym miocie od 2 do 7 młodych. W ciągu roku wydaje zwykle 2–3 mioty. Młode rodzą 

się ślepe, otwierają oczy dopiero po miesiącu. Matka karmi je mlekiem przez 8 tygodni. Dojrzewają płciowo 

po 10–12 miesiącach życia. Wiewiórka żyje na wolności około 5 lat. Może być nosicielem wścieklizny.
    

 

Ochrona 

W Polsce podlega częściowej ochronie. Na Wyspach Brytyjskich oraz w północnych Włoszech wiewiórka 

pospolita zagrożona jest z  powodu  ekspansji  wiewiórki szarej, inwazyjnego gatunku sprowadzonego                   

z Ameryki Północnej. Wypiera on rodzimy takson konkurując o zasoby środowiska oraz z powodu  

roznoszenia śmiertelnego dla wiewiórki pospolitej wirusa Squirrel poxvirus. 

Systematyka 

Różnice w barwie futra i morfologii doprowadziły do wyodrębnienia 23 podgatunków. 
 

Przygotowali: uczniowie kl. III wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

     Najstarsze drzewa w Polsce 
 

Najstarszym drzewem w Polsce jest cis pospolity (henrykowski) rosnący                         

w Henrykowie Lubańskim – wsi leżącej w województwie dolnośląskim. Okaz jest 
raczej niepozorny i nie imponuje wielkością. Rośnie przy ścianie szczytowej 
budynku gospodarczego. Wiek tego drzewa oceniany jest na ok. 1300 lat. Niestety 
staruszek już dogorywa, pień wewnątrz jest pusty.  

 

Dąb Bolesław – najstarszy dąb w Polsce, 

rosnący w Lesie Kołobrzeskim w gminie Ustronie 
Morskie. Jego wiek – 800 lat.19 sierpnia 2000 dąb 
otrzymał imię Bolesław, upamiętniono w ten 
sposób króla Bolesława Chrobrego, za którego 
przyczyną powstało w 1000 roku biskupstwo 
w Kołobrzegu. 

 
 
Dąb Chrobry – rośnie w Borach Dolnośląskich. Jego wiek ocenia się na ok. 760 
lat (wykiełkował około 1250 roku). Objętość drzewa to ok. 90 m³   i jest 

największa wśród dębów polskich (trzeci dąb 
pod względem objętości drewna znajdujący się 
w środkowej Europie. 
Nazwa jego wzięła się z legendy jakoby cesarz Otton III pod tym dębem miał się 
spotkać z Bolesławem Chrobrym, co jest oczywiście legendą, bowiem w tym 
czasie dąb ten jeszcze nie rósł. Żołędzie dębu zostały poświęcone 
przez papieża Jana Pawła II 28 kwietnia 2004 roku 
podczas pielgrzymki leśników do Watykanu. W szkółce w Nędzy wyhodowano z 
nich 514 sadzonek (każda z nich ma certyfikat pochodzenia), które zostały 
rozsadzone po całym kraju jako tzw. dęby papieskie upamiętniające Papieża-
Polaka. 

 

 
Dąb Bażyńskiego - wiek dębu Bażyńskiego 

szacuje się na 700 lat. Imię dębu zmieniano 
kilkukrotnie. Sto lat temu nazywany był 1000-letnim Dębem Niemiec. Od 1898 r. 
zwany był dębem królewskim, wówczas właścicielem majątku w Kadynach był ostatni 
cesarz niemiecki Wilhelm II. Dąb cieszył się szacunkiem - na zlecenie Wilhelma 
wybudowano stróżówkę, w której umundurowany strażnik dbał o jego 
bezpieczeństwo. Po II wojnie dąb nazywano Dębem Kadyny. Potem nazywany 
„Dębem Odrodzenia Polski”, obrał w końcu imię Jana Bażyńskiego, dawnego 
właściciela Kadyn. Jan był rycerzem i politykiem, dzięki któremu znaczne obszary 
Prus przyłączone zostały za panowania Kazimierza Jagiellończyka do Korony 

 

 
Dąb Bartek – jeden z najstarszych w Polsce dębów, 

ma 670 lat 
Na pniu Bartka zawieszone są dwie figury ukrzyżowanego Chrystusa. Na jednej  
z figur widoczny jest rok 1853. Według ustnych przekazów miały one być 
umieszczone na pamiątkę powieszenia na Bartku dwóch oficerów powstańczych 
z powstania styczniowego. Według innej wersji podania odlew miał być 
zawieszony na pamiątkę zwycięstwa w bitwie pod Wiedniem, a drugi został 
umieszczony na Bartku na pamiątkę wygaśnięcia epidemii cholery w 1853 roku. 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. IV wychowawczynią 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Jesienny ruch to zdrowie 

 

Wydaje się, że nie ma mniej 

sprzyjającej ruchowi pory 

roku niż jesień. Wiosną i 

latem można biegać, jeździć 

na rowerze, pływać na 

kajakach. Zimą czekają na 

nas szaleństwa na stokach. A 

jesienią? 

Wbrew pozorom jesienią też możemy (i powinniśmy) uprawiać sporty. Szczególnie, gdy za oknem złota, 

ciepła jesień. A nawet jeśli jest ponuro i szaro, tym bardziej powinniśmy się ruszać. Nie ma bowiem 

lepszego leku na jesienną zniżkę nastroju niż ruch. Aktywność fizyczna, niekoniecznie wyczerpująca, 

byle była regularna, podnosi poziom endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia we krwi. Ich wysoki 

poziom odpowiada za dobry nastrój, zapobiega zaburzeniom nastroju i apatii. Jesienią i zimą szczególnie 

musimy wspomagać ich naturalną produkcję, gdyż wraz ze zmniejszoną ilością słonecznego światła, 

które do nas dociera, ich poziom w naszych organizmach spada. 

Co więcej, ruch wspomaga naszą odporność. Dzięki regularnym ćwiczeniom na świeżym powietrzu 

mamy mniejsze szanse zachorować na typowo jesienne dolegliwości: przeziębienia czy grypy. 

Zatem na pytanie: czy warto? Jest tylko jedna odpowiedź: oczywiście! Pozostaje pytanie, jakie sporty 

możemy uprawiać jesienią. 

Rower 
To doskonały sposób na ruch od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Szusowanie po leśnych czy 

parkowych ścieżkach, kiedy drzewa mienią się jesiennymi kolorami, skutecznie podnosi nastrój i obniża 

stres. Należy tylko pamiętać o odpowiednim stroju. Jesienią szczególnie trzeba zadbać o to, by ubranie 

nie tylko chroniło jesiennego cyklistę przed zimnem i wiatrem, ale też by odprowadzało pot na zewnątrz, 

nie dopuszczając do przegrzania. Koniecznie trzeba upewnić się, że nasz rower jest w doskonałym stanie 

technicznym i nie zostaniemy zaskoczeni podczas naszych wojaży przez np. łysą oponę, która 

uniemożliwi bezpieczne hamowanie na mokrej nawierzchni.  

Rolki  
To doskonały sposób na wyrzeźbienie sylwetki. Wystarczy odpowiedni sprzęt, kawałek ścieżki 

rowerowej lub asfaltowej uliczki nieopodal domu i można szaleć. Mimo że rolki wydają się dyscypliną 

łatwą, w praktyce mogą okazać się dość wyczerpującym sportem. Ale dzięki temu można w trakcie jazdy 

spalić sporo kalorii, co nie jest bez znaczenia, wziąwszy pod uwagę fakt, że jesienią i zimą jemy więcej 

niż w trakcie ciepłych pór roku. 

Bieganie 
Chyba najbardziej demokratyczna dyscyplina sportu. Wystarczą sportowe buty, odrobina samozaparcia, 

żeby ruszyć z domu. Każdy biega tak, jak lubi – truchtem bądź sprintem, pokonując długie trasy lub 

krótkie odcinki. To sport, który dostarcza wyjątkowo dużo przyjemności, a na dodatek można go 

uprawiać cały rok. 

Sposobów na jesienny sport jest wiele. Ważne, by w tę chłodną porę roku ruszać się na dworze – nie 

tylko unikniemy jesiennej chandry i zahartujemy się przed nadchodzącą zimą, ale także zadbamy o ładną 

sylwetkę, co z przyjemnością zauważymy, gdy znów nadejdą wiosna i lato. 

Przygotowały: Weronika Cebula i Emilia Owsianka z kl. V 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

 MAŁY POLIGLOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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