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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 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. Mamy już październik – dziesiąty miesiąc w roku, według 

kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni.  

Czy wiecie, że październik jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na 

południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, 

ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną 

godzinę od pozostałych 31-dniowych miesięcy).  

Nazwa miesiąca (dawniej również paździerzec) pochodzi według 

Brücknera od słowa paździerze, oznaczającego „odpadki od lnu lub konopi”. 

Obok tego funkcjonowały również nazwy: paździerzec, paździerzeń, pościernik, 

a także winnik (por. starogermańska nazwa miesiąca Weinmond). Łacińska nazwa 

October ("ósmy miesiąc"; zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez 

większość języków europejskich.  

4 i 10 października mają za patronów świętych Franciszków: Franciszka z Asyżu 

i Franciszka Borgiasza. Na wsi dawniej mówiono: Po świętym Franciszku chodzi 

bydło po owsisku, co mogło oznaczać zmniejszanie się ilości rosnącej na polu 

zielonej paszy dla bydła.  

7 października jest świętem Matki Bożej Różańcowej.  

Pamiętajcie o codziennej modlitwie różańcowej - Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 

Uroczystym apelem rozpoczął się 3 września 2018r. o godz. 9:00 w naszej szkole nowy rok szkolny 

2018/2019. Dyrektor szkoły, pan Stanisław  Szwarkowski powitał zebranych uczniów, szczególnie 

pierwszoklasistów, rodziców i nauczycieli, życząc powodzenia oraz  wytrwałości w nauce i pracy. 

Po uroczystej inauguracji uczniowie udali się z wychowawcami do swoich klas na pierwsze lekcje 

wychowawcze. 

„Rośnij zdrowo na sportowo” 

6 września Firma "Aster" zaprosiła wszystkie dzieci na spotkanie edukacyjno - rozrywkowe. Animator 

prowadził różnego rodzaju ćwiczenia na wesoło, przy muzyce. Program miał na celu propagowanie 

sportu oraz rozwijanie sprawności sportowych. Podczas konkursów można było wygrać ciekawe nagrody. 

Festiwal Biegów w Krynicy 

7 - 9 września w Krynicy, jak co roku, odbyła się największa impreza biegowa w Polsce. Grupa uczniów 

z kl. V -VIII naszej szkoły miała okazję być tam w dniu 7 i 9 września. W piątek uczniowie brali udział w 

biegu uczniów szkół podstawowych. Wzięliśmy udział w zawodach sportowych Aktywna Małopolska: 

kręcenie obręczą na czas, wykonywanie pompek, rzut piłeczką do tarczy, skoki na skakance 

i przeciąganie liny.  

W niedzielę nasi uczniowie byli na trasie biegu i podawali napoje i owoce uczestnikom biegu.  

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.  

 

Wycieczka do Kąśnej Dolnej i Gorlic 

26 września uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły byli na  wycieczce w Kąśnej Dolnej i Gorlicach. 

Tematyka wycieczki była związana z obchodami stulecia niepodległości naszego kraju.  

Dworek w Kąśnej Dolnej był rezydencją wirtuoza fortepianu i wielkiego patrioty – Ignacego Jana 

Paderewskiego. Dzięki projekcji filmowej oraz zachowanym pamiątkom uczniowie mogli lepiej poznać 

tę wybitną postać oraz ogromny wkład włożony w starania o odzyskania niepodległości. 

Z Kąśnej Dolnej wszyscy udali się na spacer po Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach. W tym czasie 

pan przewodnik przygotował smaczne kiełbaski z grilla. 

Kolejnym punktem programu były Gorlice i muzeum bitwy gorlickiej. Uczestnicy wycieczki 

z zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty oraz sporych rozmiarów makietę obrazującą 

przebieg bitwy w 1915r. 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń, szczęśliwie wróciliśmy do domów. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

Riwiera Adriatycka  

 

to pas wybrzeża obejmujący tereny wschodnich             

i południowo-wschodnich Włoch, południowej Słowenii oraz 

południowo - wschodniej Chorwacji (Dalmacja), choć 

mówiąc o Riwierze Adriatyckiej mamy zazwyczaj myśli 

tereny słonecznej Italii. Riwiera Adriatycka to rejon 

zróżnicowany - administracyjnie, geograficznie    

i kulturowo. Do cech wspólnych należą jednak ciepłe, lazurowe wody Morza Adriatyckiego, przyjazny 

letnikom klimat śródziemnomorski oraz doskonale rozwinięta turystyka. Inną niewątpliwą zaletą wczasów 

na Riwierze jest dogodne położenie i dojazd. Wielu turystów na wakacje z Polski przyjeżdża własnym 

samochodem, a sama podróż niejednokrotnie stanowi dodatkową atrakcję. 

             Gdy jedziemy samochodem, przed nami nagle pojawia się wspaniały dar przyrody - 

monumentalna góra Biokovo we wszelkiej swojej impresywnej wielkości i urodzie, która unosi się nad 

Makarską Riwierę jak niepokonany stróż wszystkich osad w jej podnóżu oraz miejscowości 

turystycznych na wybrzeżu, które są jak błyszczący naszyjnik perłowy w jej podnóżu.  Najwyższy punkt 

to szczyt Św. Jury (1762 m), gdzie możecie pójść na łatwiznę i wjechać samochodem, ponieważ 

prowadzi tam asfaltowa droga. Rozpościera się stamtąd niesamowity widok na okoliczne wyspy 

i miejscowości. Przy dobrej pogodzie widać  Włochy. Odradzam wybieranie się w góry podczas bory - 

czyli porywistego wiatru wiejącego od lądu w stronę morza, który utrudnia tutaj życie lokalnym 

mieszkańcom w szczególności zimą. Najlepiej wybrać się tam tuż po ataku wiatru, ponieważ 

przejrzystość jest wtedy spotęgowana i można dostrzec o wiele więcej na horyzoncie. 

            W skład Parku przyrodniczego Biokovo wchodzi również ogród botaniczny Kotisina (16,5 ha), 

który znajduje się nad wsią o tej samej nazwie.  Można tutaj podziwiać roślinność śródziemnomorską, 

która porasta Biokovo i dowiedzieć się o niej nieco więcej. 

Od budowy adriatyckiej drogi turystycznej w roku 1965, szczególnie w ciągu ostatnich lat, przyjemność 

w przybyciu z morza coraz więcej znajdują turyści - żeglarze, którzy wypoczywają w starych portach, 

małych portach zwanych mandrac lub w nowobudowanych małych portach i marinach. 

            Jakkolwiek podchodzimy do Makarskiej Riwiery, wciąż widzimy stare osady pod klifami 

i zboczami góry Biokovo, jeszcze zachowaną architekturę wiejską, stare domy i konoby, a wzdłuż 

wybrzeża miejscowości turystyczne z nowymi hotelami, domami, willami, harmonijnie włączone  

w rybackie i rolnicze osady, w których pulsuje nowe, nowoczesne życie w harmonii z dziedzictwem 

przodków.  

            Riwiera Makarska należy do najcieplejszych części Chorwacji. Występuje tu typowy klimat 

śródziemnomorski – gorące i suche lato oraz łagodna zima z dużą liczbą dni deszczowych. Rocznie 

notuje się tutaj ponad 2700 godzin słonecznych. Średnia temperatura roczna wynosi 20 °C, zaś średnia 

latem waha się pomiędzy 23 °C a 27 °C
.
 

Przygotowała: Weronika Cebula, klasa VIII 
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 ZWIERZĘTA  ŚWIATA 

 

Żarłacz biały 

 

Tryb życia 

Rekin biały ma bardzo czuły węch. Potrafi wyczuć jedną 

kroplę krwi w 115 l wody. Pływa zwinnie i prędko, 

z prędkością sięgającą nawet 40 km/h. Żywi się dużymi 

rybami, żółwiami morskimi, poluje na foki i delfiny. Samica 

rodzi do 30 młodych o długości 36 cm. Jest jedynym 

rekinem wystawiającym głowę ponad powierzchnię wody 

w celu obserwowania ofiary. 

Gatunek kosmopolityczny, spotykany w większości 

ciepłych (od tropikalnych do umiarkowanych) wód 

oceanicznych na różnych głębokościach – w wodach 

szelfowych, od przypowierzchniowych do głębokości ponad 

1200 m. Wpływa również do wód chłodniejszych. Starsze osobniki spotykane są w wodach pelagialnych. 

 

Budowa 

 

Ciało krępe, wrzecionowate, silnie umięśnione, osiąga przeciętnie długość do 6 metrów, przy masie do 2 ton 

(samice większe od samców). Maksymalna potwierdzona długość to 7,2 m przy masie 3,4 tony. Wcześniej – 

w 1870 i w 1930 – zanotowano dwa osobniki o długości ok. 11 m jednak wyniki te były później 

kwestionowane. Żarłacz tygrysi osiąga podobną długość przy mniejszej masie ciała. Żarłacz biały ma krótki, 

tępostożkowy  pysk, małe oczy i małą tryskawkę. Zęby duże, trójkątne, o ostrych, piłkowanych krawędziach. 

Wysokość zębów dochodzi do 5 cm a ich liczba do 128. Grzbiet ciemno- lub niebieskoszary, brzuch 

jasnoszary do białego. 

 

Ataki na człowieka 

 

Żarłacz biały uważany jest za najbardziej niebezpiecznego z rekinów. Opinię taką wzmacniają publikowane 

dane na temat liczby ataków na terenach kąpielisk między innymi południowej Australii, Nowej Zelandii, 

Stanów Zjednoczonych i południowej Afryki, a więc na terenach występowania tego gatunku. Analiza tych 

danych wskazuje jednak, że człowiek nie jest "przysmakiem" żarłacza białego. Odnotowywane ataki należy 

raczej traktować jako "pomyłki" drapieżnika. Wskazuje na to sposób gryzienia w czasie ataku. Rekin nie 

rozrywa ofiary, lecz gryzie i w większości wypadków odpływa, pozwalając ofierze przeżyć. Nie należy 

również wykluczać ataków powodowanych chęcią obrony swojego terytorium. 

 

Statystycznie, roczna liczba ataków ze skutkiem śmiertelnym dokonanych przez psy na terenie Stanów 

Zjednoczonych jest większa od liczby podobnych ataków dokonanych przez żarłacze białe w przeciągu 

ostatnich 100 lat. Na skutek połowów oraz stosowania morderczych dla wielu morskich zwierząt sieci 

chroniących kąpieliska populacja żarłacza białego szybko maleje.    

 

Przygotowali: Daniel Owsianka i Jakub Wielosik z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

   

PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI 
  

             I rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło 

pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium 

Habsburgów i Imperium Rosyjskie. 

 Idea rozbioru jednego państwa w celu zaspokojenia roszczeń i interesów innych nie była czymś 

nowym. Podobne plany rodziły się wobec Austrii podczas wojny o sukcesję austriacką, Prus w czasie 

trwania wojny siedmioletniej czy też Turcji w trakcie V wojny rosyjsko-tureckiej. Różnica polegała na 

tym, że Rzeczpospolita była jedynym państwem, które nie było w stanie odeprzeć żadnego konfliktu 

zbrojnego z innym państwem, ponieważ była całkowicie bezbronna i nie mogła w przeciwieństwie do 

wyżej wymienionych państw bronić swoich własnych interesów. Koncepcja rozbioru państwa polsko-

litewskiego także nie była nowa. Pojawiła się już w XVII wieku (traktat w Radnot) i była rozpatrywana 

także w drugiej połowie wieku XVIII. W czasie przedłużającej się wojny rosyjsko-tureckiej stało się 

jasne, że rozbiór Wysokiej Porty jest niemożliwy, a dalsza wojna groziła przerodzeniem się w konflikt 

ogólnoeuropejski. Wtedy propozycje rozładowania napięcia politycznego kosztem ziem polskich 

wysunęły ponownie dwory paryski i berliński. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 Austria otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz z Lwowem, ale bez Krakowa (83 tys. km² oraz 

2,7 mln mieszkańców). Przy czym już w 1770 Austria samorzutnie przejęła Spisz  

i powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński. 

 Prusy anektowały Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska 

i Torunia (36 tys. km² oraz 580 tys. mieszkańców)
[9]

. W ten sposób król Prus Fryderyk II Wielki 

zrealizował swe wieloletnie marzenia o państwie na jednolitym obszarze od Niemna do Łaby. 

 Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej 

za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część 

mińskiego i inflanckiego – ogółem 92 tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców), utrzymując poza tym 

swój protektorat nad resztą okrojonego kraju. 

Przygotowała: Oliwia Potoniec z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

     

Dwa ognie – wieloosobowa zabawa sportowa 

Do gry potrzebne jest boisko lub sporych rozmiarów (ok. 100 metrów kwadratowych) prostokąt 

podzielony na dwie równe części oraz piłka (może być do gry w siatkówkę).  

Zasady 

W grze rywalizują dwa zespoły (o takiej samej liczbie zawodników, w zależności od wielkości placu gry, 

może ich być od 3 do nawet 20 w każdej z drużyn).  

Przebieg gry 

Gra polega na wzajemnym "zbijaniu się" - tzn. na uderzaniu piłką w osoby będące w drużynie 

przeciwnej. Gracze nie mogą wykraczać poza swoją część boiska. Zbicie (czyli punkt) następuje, gdy 

rzucona piłka dotknie gracza drużyny przeciwnej i spadnie na ziemię. Zbicie nie liczy się, gdy piłka 

odbije się od ziemi. Łapanie piłki liczy się jako zbicie chyba, że gracz złapie piłkę od swojej "matki". 

W zależności od ustalanych zasad, gra się "na zbicia" lub "na punkty". Pierwsza ewentualność oznacza, iż 

trafiony zawodnik schodzi z boiska (wówczas przegrywa ten zespół, który straci wszystkich graczy). Gra 

na punkty polega na tym, iż każde zbicie liczone jest jako jeden punkt; drużyna, która zdobędzie więcej 

punktów, wygrywa.  

 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

Szwedzkie bułeczki 
 

Składniki: 

500g mąki pszennej, 

50g świeżych drożdży, 

1 szklanka ciepłego mleka, 

80 g cukru (0,5 szklanki), 

100g masła (roztopionego), 

szczypta soli, 

1 łyżeczka kardamomu. 

 

Nadzienie: 

nutella, marmolada lub cynamon, 

100g miękkiego masła , 

2 łyżki cynamonu , 

6 łyżek brązowego cukru (lub białego cukru). 

 

1.Drożdże rozkrusz do miski, zalej ciepłym mlekiem, 

dodaj łyżkę cukru i łyżkę mąki. Mieszaj dokładnie do 

rozpuszczenia drożdży i odstaw do wyrośnięcia ciasta.  

2.Przesiej mąkę i dodaj do drożdży. Dodaj cukier, sól, 

kardamon, a na koniec wlej rozpuszczone masło. 

Zagniataj, aż ciasto będzie sprężyste (przez 10-15 min). 

Pozostawić w ciepłym miejscu na 30-60 min (aż podwoi 

objętość). Po wyrośnięciu ciasto delikatnie zagnieść i dać 

mu „odpocząć“ na parę minut (w ciepłym miejscu, 

przykryć ścierką). 

 

                                Napisały uczennice kl 5.                                Oliwia Potoniec i Łucja Jawor 

 

3.Ciasto rozwałkować na prostokąt o wymiarach 

około 25-60 cm ( grubość około 3mm) podsypując 

blat mąką. Na cieście rozsmarować nadzienie, wzdłuż 

dłuższego boku pozostawiając 2-3 cm margines, aby 

bułeczki się skleiły. Posmarować roztrzepanym 

jajkiem. Ostrożnie zwinąć rulon zaczynając od 

długiego boku, kończąc na marginesie. Rulon pokroić 

na 2-3 cm kawałki (powinno wyjść 20-30 bułeczek). 

Bułeczki układać w odstępach na papierze do 

pieczenia. Odstawić na 30 min do wyrośnięcia 

i przykryć ścierką.  

4.Piekarnik nagrzać na 200-250 stopni. Wyrośnięte 

bułeczki posmarować jajkiem i posypać cukrem 

perlistym.  

Piec 7-10 min, aż będą złociste. 

Życzymy smacznego! 

Przygotowały: Łucja Jawor i Oliwia Potoniec z kl.V 

 HUMOR 
 

Jaś od progu woła wesoło do mamy: 

- Mamo, dziś jako jedyny z klasy odpowiedziałem 

na pytanie pani! 

- A jakie było to pytanie? 

- Kto nie zrobił zadania! 

 

Siedzi wrona na gałęzi i przygląda się sobie: 

- Jedno skrzydło czarne, drugie skrzydło czarne… 

O kurczę, przecież ja wyglądam jak Batman! 

 

Na lekcji języka polskiego. 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Po 

wakacjach uczniowie chętnie wracają do szkoły?” 

- pyta nauczyciel. 

- Kłamstwem, panie profesorze… 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Zuzanna Piszczek z kl. IV 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 
Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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