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 NA  POWITANIE  

                                                       

Szkoła 

Twierdzę – szkoła jest dla ludzi, 

Chociaż uczeń w niej się trudzi. 

Literki w słowa układa, 

Z cyferkami się zmaga. 

Czyta książki oraz wiersze, 

Uczy się co robią świerszcze. 

Zmienia nutki na piosenki, 

Kredką tworzy świat maleńki. 

Po co to? – ktoś zapyta. 

A no po to, moi mili, 

Byśmy w życiu mądrzy byli! 

 
Witamy w pierwszym numerze naszej gazetki w nowym roku szkolnym. 

Wakacje niedawno dobiegły końca. Musieliśmy pożegnać codzienne 

spanie do późna, letnie szaleństwa oraz wyjazdy w dalekie miejsca na rzecz 

książek i zeszytów.  

Nadszedł czas nauki. Ale może to ma też swoje plusy? Po tych dwóch miesiącach 

zaczyna ogarniać nas nuda i nie mamy żadnego ciekawego zajęcia. Co takiego 

jest w szkole, czego brakuje przez wakacje? W końcu możemy się spotkać ze 

swoimi znajomymi z klasy! Przecież gdyby nie oni, szkoła byłaby taka pusta! Ile 

razy śmialiśmy się z tego, że ktoś zrobił lub powiedział coś zabawnego? Przez 

dwa miesiące można za tym zatęsknić. Pomimo tego, że nie zawsze cała klasa 

zgadza się ze sobą, to jednak ma się poczucie wspólnoty, a tego przez wakacje 

może brakować.We wrześniu możemy także powrócić do nauki naszych 

ulubionych przedmiotów. Na pewno istnieje taka lekcja, na którą chętnie 

uczęszczamy i zagadnienia, które nas interesują. Jedni lubią uczyć się 

matematyki, drudzy historii... Zawsze miło jest znowu móc uczyć się ciekawych 

rzeczy na zajęciach i spotkać się z nauczycielami, których cenimy. Szkoła uczy 

nas też rzeczy, które przydadzą nam się w późniejszym życiu.  

Systematyczność, obowiązkowość, dobra pamięć, to, jak rozmawiać z drugą 

osobą... Te i wiele innych umiejętności nabywamy właśnie w szkole i dlatego jest 

ona naprawdę ważnym etapem w naszym życiu. To tutaj zawieramy przyjaźnie, 

uczymy się rozwiązywać konflikty, radzić sobie z problemami. Mimo że 

odpoczynek od spraw związanych z nauką już się skończył, to powrót do nich po 

dłuższym czasie może sprawić naprawdę dużą przyjemność. 

Życzymy Wam pomyślnego roku szkolnego 2016/2017 - Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Witaj Szkoło! Żegnajcie Wakacje! 

Uroczystym apelem rozpoczął się 1 września 2016r. o godz. 9.00 w naszej szkole nowy rok szkolny 

2016/2017. 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. 

Festiwal Biegów w Krynicy 

W dn. 9-11 września w Krynicy, jak co roku, odbyła się największa impreza biegowa w Polsce. Grupa 

uczniów z kl. V-VI naszej szkoły miała okazję być tam w dniu 9 i 11 września. W piątek uczniowie brali 

udział w biegu uczniów szkół podstawowych. Uczennica klasy VI – A. Ciapała zakwalifikowała się do 

biegu finałowego. Byliśmy bardzo dumni i głośno dopingowaliśmy Oli na trasie biegu. Wzięliśmy udział 

w zawodach sportowych Aktywna Małopolska: kręcenie obręczą na czas, wykonywanie pompek, rzut 

piłeczką do tarczy, skoki na skakance i przeciąganie liny. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne medale, a poza tym pakiety startowe: torby, próbki reklamowe 

różnych produktów i inne gadżety. Mieliśmy niepowtarzalną okazję podziwiać występy grup 

artystycznych.  

W niedzielę byliśmy na trasie biegu i podawaliśmy napoje i owoce uczestnikom biegu. 

             Akcja „Sprzątanie Świata” 

 W dniach 13 – 16 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.                                          

Wycieczka klas IV – VI do ZOO 

22 września uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli udział w wycieczce  do krakowskiego ZOO.Była 

to doskonała okazja do poznania i zobaczenia na własne oczy zwierząt egzotycznych. Wycieczkowicze 

 widzieli  między innymi: flamingi, tygrysy, lwy, lamparty, słonie, żyrafy  i mnóstwo innych zwierząt 

oraz ptaków.  Największym jednak zainteresowaniem cieszyło się MINI - ZOO. Będąc w Krakowie 

uczniowie mogli także zobaczyć legendarną smoczą jamę u stóp wawelskiego wzgórza. Tu zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcia. W drodze powrotnej zatrzymali się w McDonaldzie. 

II Gminny Turniej Rycerski w Maszkowicach 

29 września ośmiu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Pikniku Średniowiecznym oraz II Gminnym 

Turnieju Rycerskim organizowanym przez SP w Maszkowicach. Po powitaniu na podwórku szkolnym 

uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe naszej gminy  udali się na boisko szkolne, gdzie odbywały 

się konkurencje: rzut oszczepem, toporkiem i podkową, bieg dam oraz strzelanie z procy. Uczestnicy 

spotkania mogli spróbować zupy chlebowej przygotowanej według średniowiecznej receptury oraz 

innych przysmaków. Atrakcją spotkania był pokaz walki średniowiecznych rycerzy. 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

 

CHORWACJA 

Chorwacja, leżąca na styku środkowej i śródziemnomorskiej Europy, 

dzieli się na trzy regiony: Dalmację, zatokę Kvarner i Istrię. Każdy 

z regionów oferuje turystom wszystko to, co jest niezbędne do 

niezapomnianego urlopu - malownicze wybrzeże, czyste morze dla wielbicieli 

nurkowania i żeglowania, liczne zabytki oraz ciekawe trasy dla lubiących 

górskie wędrówki. Nie można pominąć też romantycznych portów rybackich, 

śródziemnomorskiej roślinności oraz łagodnego klimatu. Wszystko to stwarza 

idealne warunki do wakacyjnego odpoczynku. Wzdłuż brzegu rozrzuconych 

jest 1185 wysp będących charakterystycznym fragmentem krajobrazu 

Chorwacji. Przybyłych zdumiewa i zachwyca krystaliczna woda Adriatyku, który należy do najczystszych 

akwenów w rejonie Morza Śródziemnego. 

W wakacje jako cel wypoczynku obraliśmy sobie z rodzicami małą miejscowość w Chorwacji na Riwierze 

Makarskiej – Tučepi. Dlaczego tam? Z kilku powodów: z polecenia, z dobrego położenia do zwiedzania                          

i z bliskości do granicy z Bośnią i Hercegowiną, ponieważ pragnęliśmy odwiedzić cudowne miejsce –Medugorie, 

pomodlić się w Kościele św. Jakuba i wyjść na Górę Objawień. 

Zaraz za Makarską znajduje się nasze Tučepi. Miejscowość nie jest duża, posiada kilka pięknych  hoteli, trochę 

domów, genialny deptak no i oczywiście dłuuuugą, lekko kamienistą plażę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Przystań przy promenadzie w Tučepi Przed kościołem w Medugorie 

 

Na lewo i na prawo od przystani wzdłuż prawie całej długości plaży wybudowana została długa promenada. 

Znajdują się przy niej liczne sklepy, butiki, lodziarnie i restauracje. Jest tego tak dużo, że każdy znajdzie coś, co 

odpowiada mu klimatem lub serwowanymi potrawami i napojami. Dla mnie wyjątkowo wakacyjnymi smakołykami 

były… lody. Tak dużych nie spotkałam nigdzie indziej. Dla Chorwatów jedna gałka odpowiada trzem polskim. 

Pycha! 

Tučepi posiada najdłuższą plażę na Riwierze Makarskiej o długości około 3km. Wzdłuż plaży posadzone są 

cudne, rozłożyste palmy i drzewa pini, które dają nieco cienia w upalnym słońcu. 

Samo morze jest krystalicznie czyste i lazurowe. Pływając nawet na dużych głębokościach widoczność była 

idealna. Pomimo iż plaża była zapełniona, to w wodzie - spokojnie i luźno. Od brzegu morza do pełnej głębokości 

nie jest daleko i już po kilkunastu metrach nie czuliśmy dna pod nogami. Pod wodą też było niemało atrakcji. Co 

chwilę widzieliśmy małe, kolorowe rybki przepływające pomiędzy nogami, a czasem nawet całe ławice. Adriatyk 

był dla nas dużą atrakcją  w połączeniu z niesamowitymi widokami nagich skał gór Biokovo – najwyższego 

masywu górskiego w Dalmacji. W Tučepi można znaleźć wszystko: od spokoju po rozrywkę. Do dyspozycji 

mieliśmy skutery wodne, motorówki, nurkowanie, parasailing i wiele innych atrakcji.  

Wybraliśmy się także na wspaniałą, całodniową wycieczkę statkiem na wyspę Bol i Jelsa, które pachniały 

lawendą (uprawiają ją wyspiarze) i rozbrzmiewały odgłosem cykad wśród palm. Wakacyjny pobyt w Tučepi                     

i Medugorie pozostanie na zawsze w mojej pamięci. 

Przygotowała: Weronika Cebula, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

SZYNSZYLA MAŁA 

Szynszyla mała – gatunek gryzonia z rodziny szynszylowatych,   

o pięknym futrze uznawanym za najlepsze i najbardziej miękkie 

oraz jedno z najcenniejszych na świecie. Szynszyla mała jest 

obecnie zaliczana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody 

(IUCN) do gatunków krytycznie zagrożonych na wolności. 

 

BUDOWA CIAŁA 

 

Szynszyla mała ma wielkość niedużego królika. Okazy żyjące na 

wolności są wyraźnie mniejsze od znanych z warunków hodowlanych. 

Uszy szynszyli  są duże (45–48 mm), owalne, pokryte krótką, rzadką 

sierścią. Przednie łapy są mocno zredukowane i wyposażone w 5 palców. Mocne łapy tylne, na końcu 

porośnięte sztywną szczeciniastą sierścią, są zakończone 3 głównymi palcami. Czwarty, boczny, jest słabo 

rozwinięty. Pazury szynszyli są krótkie. Ma gęste, bardzo miękkie futro, o sierści długiej na 2–4 cm.                   

W naturze włosy części grzbietowej mają kolor niebieskawoszary i srebrnoszary, a na części brzusznej 

żółtobiały. Sierść jest bardzo gęsta, ogon jest długi porośnięty szorstką sierścią. Ciemnożółta barwa 

uzębienia jest traktowana jako oznaka zdrowia zwierząt. 

 

TRYB ŻYCIA 

 

Szynszyle małe wiodą życie na otwartej przestrzeni, w szczelinach skalnych, grotach, małych przedsionkach 

tworzących się w usypiskach kamieni. Prowadzą nocny tryb życia, 

Szynszyle stały się również cenionym zwierzęciem w domowych hodowlach hobbystycznych. Ich łatwość               

w adaptacji do zmiennych warunków sprawia, że mogą i są hodowane w wielu częściach świata 

Warunki do hodowli: 

Temperatura otoczenia powinna się kształtować 17–25 °C.Małe stada powinny mieć przestrzeń (np. klatka, 

terrarium, kombinacja akwarium i klatki) o wymiarach nie mniejszych niż: długość 1 m, wysokość 0,5 m. 

Klatka powinna być wyposażona w półki i mieć podwieszone tekturowe tuby o średnicy 10-13 cm. 

Poidło na wodę – najlepiej kulkowe, twarde i umocowane na zewnątrz klatki. Szynszyla pije około 25–50 ml 

wody na dobę. 

Karma – specjalistyczne pokarmy można nabyć w sklepach zoologicznych; podawane w stabilnej (raczej 

porcelanowej niż plastikowej) miseczce na karmę. Dzienne orientacyjne spożycie karmy przez jednego 

szynszyla to około 30 g. Dodatki w postaci orzechów laskowych, ziaren słonecznika, suszonych jabłek, 

rodzynków powinny być ograniczane do maksimum 1 łyżki dziennie. Wielkość pojemnika powinna być 

adekwatna do wielkości szynszyli, zwierzę powinno mieć swobodę poruszania, aby mogło wykonać pełen 

przewrót/obrót. 

 

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

 

  Umami, czyli piąty smak. 

Umami określa się jako smak pełny, mięsisty, intensywny. 

Nazwa wywodzi się z japońskiego umai, co oznacza 

pyszny. Takie produkty jak pomidor, dojrzewający ser, 

ketchup oraz kawior łączy mało znany przez nas smak, 

który dla Azjatów jest kwintesencją idealnego połączenia 

składników. 

Historia umami 

Smak umami został wyodrębniony ze słonego w roku 2000, 

jednak o jego istnieniu mówił już 1908 roku japoński 

chemik Kikunae Ikeda. Naukowiec wyizolował z wodorostu 

kwas glutaminowy, który naturalnie występuje w wielu 

produktach. Czysty kwas charakteryzuje się dość słabym 

odczuciem umam. To jego sole, czyli glutaminiany, uwalniają ten charakterystyczny smak. Dzięki swojemu 

zmysłowi przedsiębiorczości opatentował metodę pozyskiwania dobrze nam znanego glutaminianu sodu i 

rozpoczął produkcję przyprawy, którą nazwał Ajinomoto. 

Przez wiele lat debatowano czy ten smak rzeczywiście istnieje. Dopiero badania naukowe na Uniwersytecie w 

Miami rozwiały wszelkie wątpliwości: na ludzkim języku odkryto receptory wykrywające kwas glutaminowy. 

Spowodowało to prawdziwą sensację w świecie nauki i gastronomii. Powstało wiele restauracji, które próbowały 

za wszelką cenę zmaksymalizować w swoich potrawach smak umami. 

Jak smakuje umami? 

Dla osób, które chciałyby dokładnie zrozumieć jak smakuje umami poleca się upiec kurczaka, a następnie kiedy 

blacha będzie już zimna przejechać po niej palcem i spróbować. W przeciwieństwie do Azji w Europie mamy 

trudności z rozpoznaniem tego smaku, choć był już znany w starożytności. Dlaczego produkty zawierające umami 

tak nam smakują? Natura nauczyła nas wyróżniać smak słodki, by wykryć wysokokaloryczne węglowodany. 

Podobnie jest w przypadku i tego smaku. „Pyszny” wskazuje na żywność z wysoką zawartością białka. Co ciekawe 

w mleku ludzkim znajduje się 10 razy więcej umami niż w krowim! 

Gdzie znajdziemy piąty smak? 

Nie musimy daleko szukać. Wystarczy sięgnąć po tak zwyczajne produkty jak: boczek, parmezan, sos sojowy, 

pomidory, orzechy, grzyby, winogrona, soja, sardynki, tuńczyk, wędzone ryby, owoce morza, wędzone szynki, 

dojrzewające sery, wieprzowina i dziczyzna. Do tego dochodzą jeszcze ketchup, oliwa i sosy: sojowy, rybny czy też 

worcestershire. 

Jeśli połączymy dwa składniki zawierające umami zwiększymy ośmiokrotnie doznania smakowe. W związku z tym 

kucharze zaczęli tworzyć prawdziwe bomby, w których możemy znaleźć „pyszne” produkty. Przykładem może być 

hamburger z dodatkiem parmezanu, pieczonych pomidorów, smażonej cebuli oraz grzybów. Również 

popularność pizzy zawdzięcza się prawdopodobnie połączeniu produktów zawierających umami. 

Przygotowała: Weronika Zielińska z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

Anita Włodarczyk 

 

Anita Włodarczyk  (ur. 8 sierpnia 1985                

w Rawiczu) – polska lekkoatletka, 

rekordzistka świata w rzucie młotem. 

Uczestniczka igrzysk olimpijskich w 2008           

w Pekinie (6. miejsce), srebrna medalistka 

igrzysk olimpijskich w 2012 w Londynie 

oraz złota medalistka igrzysk olimpijskich  

w 2016 w Rio de Janeiro. Mistrzyni świata  

z 2009 i 2015 roku, wicemistrzyni z 2013, trzykrotna złota (2012, 2014, 2016) i brązowa 

(2010) medalistka mistrzostw Europy. Zwyciężała w klasyfikacji IAAF Hammer Throw 

Challenge (2013, 2014, 2015, 2016), drużynowym czempionacie Starego Kontynentu 

(2009, 2015) oraz w zimowym pucharze w rzutach lekkoatletycznych (2008[3] i 2009). 

Podczas zwycięskich mistrzostw świata w Berlinie w sierpniu 2009, wynikiem 77,96 

ustanowiła rekord świata. W czerwcu 2010 r. poprawiła ten wynik uzyskując rezultat 

78,30. 31 sierpnia 2014 r. w Berlinie po raz trzeci poprawiła rekord świata, uzyskując 

79,58 m. 1 sierpnia 2015 została pierwszą kobietą w tej konkurencji, która przekroczyła 80 

m, uzyskując wynik 81,08 m. 15 sierpnia 2016 roku na igrzyskach olimpijskich w Rio de 

Janeiro ponownie pobiła rekord świata w rzucie młotem z wynikiem 82,29 m, który 

przetrwał jedynie przez 13 dni. Został poprawiony przez nią samą 28 sierpnia 2016 roku 

na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Warszawie i obecnie wynosi 82,98 m. 

Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal w rzucie młotem podczas igrzysk olimpijskich        

w Rio de Janeiro. W swojej trzeciej finałowej próbie  (82,29 m) poprawiła należący do 

niej rekord świata (81,08 m). 

Polka była bliska poprawienia tego wyniku w piątej kolejce – młot poszybował na 

odległość 81,79 m. 

 

Przygotował: Mateusz Gadzina z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

             Bardzo szybkie muffiny 
Składniki 

2 szklanki mąki 

2 jajka 

1 szklanka cukru 

1/3 szklanki płynnego masła (ewentualnie oleju) 

1 szklanka mleka 

1,5 łyżeczki cukru waniliowego 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Piekarnik nastawiamy na 180 st. C. W tym czasie 

rozpuszczamy masło. Do miski wsypujemy mąkę (ja 

zawsze przesiewam) z proszkiem, cukier, cukier 

waniliowy. Mieszamy. Następnie dodajemy jajka, 

roztopione masło (olej) i wlewamy mleko. Łyżką 

wszystko chwilę mieszamy do uzyskania jednolitej 

masy. Ciasto wlać do foremek (ja używam 

silikonowych, są niezawodne) do wysokości ok. 2/3 

lub jeśli mamy duże foremki do połowy. Wstawiamy 

do nagrzanego pieca.  

 

Pieczemy ok. 20 minut, następnie włączamy 

termoobieg i podkręcamy piekarnik do 190 st. C             

i pieczemy jeszcze 5 minut. Ozdabiamy wg 

uznania. Ja polałam lukrem i wysypałam skórką 

pomarańczową. Można posypać po prostu 

cukrem pudrem.   
                                                                                            
Przygotowała: Aleksandra Haza z kl. V 

 

 HUMOR 
 

Nauczycielka na lekcji:  

- Dzieci, podajcie mi jakieś zwierzę na "sz".  

Jasiu woła:  

- Szczypawka!  

- Dobrze, a zwierzę na "d"?  

Jasiu znowu:  

- Druga szczypawka!  

- W prządku, a jakieś na "cz"  

Jasiu:  

- Czyżby jeszcze jedna szczypawka? 

Dlaczego płaczesz synku? - pyta ojciec.  

- Zgubiłem 10 zł.  

- Nie płacz. Dam ci 10 zł.  

Jaś się uspokoił, ale po chwili wpada w jeszcze 

większą rozpacz.  

- Co się stało? - pyta ojciec.  

- Gdybym nie zgubił tamtych 10 złotych, to 

miałbym teraz 20 złotych. 

 

 

Pani kazała na poniedziałek przynieść sprzęt 

medyczny.  

Magda przyniosła igłę, a Partycja bandaż.  

Nagle pani pyta Jasia:  

- Jasiu, a ty co przyniosłeś?  

- Kroplówkę.  

- A skąd ją masz?  

- Od dziadka.  

- A co na to dziadek?  

- yyyyy! 

Jasiu wraca do domu po pierwszym dniu w szkole:  

- Czego nowego  dowiedziałeś się dzisiaj w szkole? - 

pyta tata.  

- Że inne dzieci mają znacznie większe kieszonkowe. 

Przygotowała: Aleksandra Haza z kl. V 
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Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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