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 NA  POWITANIE  

  

NOWY ROK 
Kolejny rok znowu minął 

Kolejny rok jest już historią 
Nowa liczba starą przegoniła 
I datę w kalendarzu zmieniła 
Każdy z nas jest o rok starszy 

Lecz czy dojrzalszy? 
Niejednemu poleci łza 

Że tak szybko mija czas 
Sentyment w tym dniu wszystkich ogarnie 

Coś się kończy, coś zaczyna 
Tego, co już było, nie da się zatrzymać 

Przyszedł dzień na podsumowanie 
Co dobrego się zdarzyło, a co złego nas 

spotkało 
Z nowymi postanowieniami  

I czystymi myślami 
Robimy do przodu krok 

Z nadzieją, że będzie to dobry rok 
 

Wiele rzeczy przyjmujemy takimi, jakimi są - nie zastanawiając się nad tym, 

dlaczego są one właśnie takie? Jedną z takich "oczywistych oczywistości" jest to, że 

Nowy Rok obchodzimy właśnie 1. stycznia. Ale właściwie - dlaczego?Wszyscy wiedzą, 

że jest on skutkiem obiegu Ziemi wokół Słońca. Okres tego obiegu wynosi około 365 dni 

i w takim właśnie rytmie zmieniają się pory roku. Słowo „około” w poprzednim zdaniu 

wynika z tego, że odmierzając długość roku dokładnie równą 365 dni powodujemy, że 

pomiędzy czasem kalendarzowym, a czasem astronomicznym (zależnym od dającego się 

precyzyjnie ustalić położenia Ziemi na wokółsłonecznej orbicie) powstaje różnica, która z 

roku na rok się powiększa. Żeby ją zniwelować wprowadzono dość skomplikowane 

reguły ustalania tak zwanych lat przestępnych. W nowym, 2016 roku,w kalendarzu 

pojawi się 29 luty. Astronomowie potrafią określić dokładnie długość roku, ale nie są w 

stanie wskazać, kiedy ten rok się zaczyna i kiedy się kończy. Orbita Ziemi wokół Słońca 

nie ma żadnego obiektywnie wyróżnionego punktu, którego minięcie upoważniałoby nas 

do powiedzenia: oto skończył się poprzedni rok i zaczyna się rok następny. Dlatego 

koniec starego i początek nowego roku następuje w momencie, który ludzie przyjęli na 

zasadzie umowy. 

 W większości krajów świata ta umowa zakłada, że ostatnią chwilą starego roku 

jest północ 31. grudnia, a pierwszą chwilą Nowego Roku jest pierwsza sekunda 

rozpoczynająca dzień 1. stycznia.  

 

Drodzy Czytelnicy, niech w Nowym Roku świat będzie dla Was pełen 

ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości                 

i zrozumienia - opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wizyta Świętego Mikołaja w naszej szkole 

7 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały prezenty, w których obok 

słodyczy znalazły zabawki, maskotki, gry. Program na powitanie Dostojnego Gościa przygotowali i zaprezentowali 

uczniowie kl. I pod kierunkiem Pani Bożeny Rajczak.  

XV Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy w Olszanie 

W nocy z piątku na sobotę (4 -5 grudnia) 30 uczniów kl. IV – VI naszej szkoły wraz z opiekunami wzięło udział                 

w XV Powiatowym Nocnym Biegu Mikołajkowym w Olszanie. Bieg rozpoczął się o godz. 18:00 na dziedzińcu 

przy SP w Olszanie. Uczestnicy i zaproszeni goście obejrzeli pokaz sztucznych ogni i fajerwerków oraz zobaczyli 

św. Mikołaja, który przekazał organizatorom zadania dla poszczególnych grup do wykonania na trasie. Po 

powrocie z Biegu i smacznym posiłku wszyscy mogli się bawić w dmuchanym zamku, brać udział w różnych 

konkursach i tańczyć na dyskotece prowadzonej przez wodzireja. O północy została odprawiona Msza Święta. 

Uczestnicy Biegu otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy. Nad ranem przybył do dzieci św. Mikołaj, który rozdał 

wszystkim prezenty.  

V Integracyjny Turniej Warcabowy w Nowym Sączu 

2 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu odbył się V  Integracyjny Turniej 

Warcabowy. W zawodach brało udział 38 zawodników z różnych miejscowości powiatu nowosądeckiego, przy 

czym najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie SOSW w Nowym Sączu oraz uczniowie naszej szkoły.  

Nagrodę Fair Play otrzymali: K. Klimek i W. Chłud. A. Smoroń otrzymała nagrodę Najmłodszego Uczestnika 

Turnieju. Nasza szkoła otrzymała również okolicznościowy puchar Fair Play. 

 Pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i nagrody zostały uroczyście wręczone przez panią dyrektor SOSW 

U. Gawrońską oraz panów: T. Zarembę i S. Sułkowskiego, radnych Powiatu Nowosądeckiego. 

                                             XII Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska"  

8 grudnia podsumowano XII Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska", którego organizatorami byli: SP w Kadczy             

i GOK w Łącku. W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych naszej gminy. Prace oceniała komisja                      

w składzie: M. Leszko – plastyk, M. Janiczak - artystka ludowa, B. Wąchała - Gawełek - pracownik GOK,                   

K. Dziedzic i S. Gawlik – nauczycielki SP w Kadczy. Jury obejrzało 10 szopek. Uczennica naszej szkoły Łucja 

Jawor (kl. II) otrzymała jedno z trzech pierwszych miejsc. Zastępca Wójta Gminy pan Paweł Dybiec złożył 

wszystkim obecnym świąteczne i noworoczne życzenia. W trakcie 

spotkania uczniowie z SP w Kadczy wystąpili z programem pt."Poetycka 

Wigilia".  

                     Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne  

W dniach 8 i 10 grudnia uczniowie wzięli udział w 4-godzinnych 

warsztatach plastycznych zorganizowanych przez p. nauczycielki:                  

A. Szwarkowską, P. Klimek (wychowawcę świetlicy), M. Łatkę oraz 

rodzica – panią EW. Kozik. Powstały piękne bożonarodzeniowe stroiki               

i ozdoby, które będzie można było zobaczyć 13 grudnia na świątecznym 

kiermaszu przy Kościele Parafialnym w Jazowsku. 

                   Szkolny  Konkurs „Znam swoje prawa i obowiązki” 

11 grudnia odbył się konkurs wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia pt. „Znam swoje prawa i obowiązki”. 

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych: w grupie młodszej (klasy I- III) i w grupie starszej (klasy 

IV – VI). W grupie młodszej uczniowie wykonali prace plastyczne na temat znanych im praw i obowiązków 

ucznia. Z kolei w grupie starszej uczniowie sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując test składający się z 15  pytań 

wielokrotnego wyboru. W etapie szkolnym konkursu udział wzięło 9 uczniów klas I – III oraz 10 uczniów klas IV 

– VI, wyłonionych w eliminacjach klasowych konkursu. 

I m. w grupie młodszej zdobyła W. Zielińska (kl. III),a w grupie starszej Magdalena Janik (kl. VI). Komisja 

konkursowa składa gratulacje zwycięzcom konkursu i podkreśla wysoki poziom  znajomości praw i obowiązków 

 ucznia wśród wszystkich uczestników. 

                                 Poranek z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

22 grudnia po spotkaniach wigilijnych w klasach odbył się uroczysty poranek przybliżający tradycje Świąt Bożego 

Narodzenia. Uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni S. Gawlik zaprosili społeczność uczniowską                      

i przedszkolaki na „Poetycką Wigilię”. Montaż słowno – muzyczny uświetnił koncert kolęd wykonany na 

skrzypcach przez A. Turek. Na zakończenie trzecioklasiści złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne oraz 

połamali się opłatkiem z pracownikami szkoły. Było pięknie, wzruszająco i bardzo rodzinnie.  
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 CUDZE CHWALICIE… 

 

 

Zamek w Niedzicy 

          Zamek Dunajec – średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika 

Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek, na obszarze Polskiego Spisza lub Zamgurza (Pieniny Spiskie). 

Zamek ten został wzniesiony najprawdopodobniej w początkach XIV w. przez węgierskiego kolonizatora 

ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli 

obronnej. W okresie średniowiecza i później na uposażenie właścicieli zamku składały się dobra 

wchodzące w skład Zamagurza. 

                Pierwszy raz nazwa zamek Dunajec pojawiła się                            

w dokumencie z 1325 roku. Zamek został zapisany jako 

własność rodu Jana i Rykolfa Berzeviczych, panów na 

Brzozowicy. Byli to wnukowie komesa spiskiego Rudygera 

z Tyrolu, który za nadaniem króla Węgier Andrzeja II                  

w roku 1209 lokował Niedzicę. Po Berzeviczych jako 

panowie zamku w Niedzicy wymieniani są w roku 1330 

Wilhelm Drugeth, starosta spiski, a po nim jego brat 

Mikołaj. W 1425 r. cały tzw. klucz dunajecki był w ręku 

Piotra Schwarza z Berzeviczych, który był podskarbim Zygmunta Luksemburskiego. Feudalne "Państwo 

niedzickie" (dobra zamku niedzickiego) rozciągało się na całe Zamgurze Spiskie. Początkowo zamek ten 

stanowił węgierską strażnicę na granicy z Polska. 

Dzisiaj zamek spełnia funkcje muzealno-hotelowo-gastronomiczne, będąc jedną z największych atrakcji 

historycznych południowej części województwa małopolskiego. Do zamku prowadzi "aleja". Za bramą 

wejściową i sienią znajduje się dziedziniec zamku 

dolnego. W obrębie tej części zamku mieszczą się 

pokoje gościnne, kawiarnia, a w dawnej sali balowej 

restauracja. W części muzealnej można zobaczyć tzw. 

komnaty Salamonów, wyposażone w przedmioty                   

z XVI-XIX w. Drewniane schody prowadzą na taras 

widokowy. Przez kolejną bramę wiedzie wejście do 

zamku górnego i do zamkowych lochów, które służyły 

jako piwnice, a także jako więzienie (obecnie 

urządzono tu tzw. izbę tortur). Na skraju dziedzińca 

zamku górnego znajduje się studnia wykuta w litej 

wapiennej skale o głębokości ponad 60 m. W tzw. 

Izbach Pańskich na zamku górnym zobaczyć można: salę myśliwską, izbę żupną i izbę straży. 

Po przeciwległej stronie Dunajca nad skarpą jeziora wznoszą się ruiny zamku w Czorsztynie 

               Według legendy pod koniec XVIII wieku na zamku i w jego okolicy rezydowali Inkowie: 

potomkowie Tupaca Amaru oraz część arystokracji, uciekający przed hiszpańskimi prześladowaniami. Na 

terenie zamku inkascy zbiegowie mieli też ukryć część skarbu przeznaczonego – prawdopodobnie – na 

sfinansowanie powstania przeciw Hiszpanii.                                                                                  

 

Przygotował: Kacper Klimek z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

Borsuk europejski 

Wygląd: 

Silnie zbudowany, z szorstką, sztywną sierścią, 

grzbiet - szary, nogi i brzuch - czarne, na głowie                 

2 czarne pręgi, ciągnące się od uszu, przez cały 

pysk, aż do nosa, małe oczy i uszy, krótki ogon, 

łapy - pięciopalczaste, zakończone pazurami, 

długość ciała waha się od  60 do 90 centymetrów,              

a wysokość do 30 cm, natomiast waga od 7-12 kg 

do 30 kg (jesienią), zdarza się nawet więcej (zależy 

to od gatunku i dostępu do pożywienia). 

 

 

Rozmnażanie: 

 
Borsuki żyją w gronie rodziny (para rodziców i młode); okres rozmnażania przypada od lutego do października; 

ciąża rwa od 7do 8 tygodni; samica rodzi od 1 do 5 młodych; narodziny odbywają się w wcześniej  specjalnie do 

tego przygotowanej przez samicę norze, w której młode przebywają do około 8 tygodnia życia; młode borsuki, 

jak wszystkie młode ssaki są ślepe, karmione mlekiem matki, przez około 4 pierwsze miesiące, później 

odżywiają się pokarmem przyniesionym przez matkę. 

 

Długość życia: 
 

Na wolności żyją do 15 lat. 
 

Miejsce zamieszkania: 
 

Borsuk najczęściej występuje w lasach liściastych lub mieszanych, lubi zarośla. Najbardziej odpowiadają mu 

dobrze podszyte drzewostany starsze lub młodniki. Sprzyja mu teren pagórkowaty,    a nory często mają ujście na 

słonecznych stokach. W większych kompleksach leśnych nory są położone w niezbyt odległych od skraju lasu 

miejscach. 

Ciekawostka: 
w 

Borsuki w odróżnieniu od lisów, niezwykle rzadko pozostawiają po sobie jakikolwiek                                               

nieporządek, czyli np. resztki pokarmu. Do ich nor wiodą wyraźne ścieżki, rozciągające się przeważnie na 

przestrzeni kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nierzadko kompleks nor 

jest współdzielony z lisem, czy nawet jenotem. Bardzo przywiązuje się do swojego środowiska. W Polsce 

spotykany na obszarze całego kraju, ale niezbyt liczny. Na wschodzie jest ich trochę więcej 

 

Przygotował: Michał Pogwizd kl. III  
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Trójkąt Bermudzki 
 zwyczajowa nazwa obszaru Atlantyku, 

w rejonie Bermudów, przez fascynatów 

zjawisk paranormalnych uznawanego 

za miejsce wielu niewyjaśnionych 

zaginięć statków, jachtów i samolotów 

(uważają oni, iż na tym obszarze mają 

miejsce zjawiska łamiące prawa fizyki, 

wykrywana jest obecność "obcych" – 

co ma ich zdaniem wyjaśniać rzekomo 

niewytłumaczalne zdarzenia). Nie 

istnieje jeden ustalony kształt trójkąta, 

jego kształt opisywany jest różnie w 

poszczególnych legendach miejskich. Według statystyk w tym obszarze nie ginie więcej niż średnia 

liczba obiektów znikających w innych rejonach Atlantyku[Według Lawrence'a Davida Kusche, 

pracownika biblioteki Uniwersytetu Stanowego Arizony, który szczegółowo zbadał źródła, ojcem pojęcia 

Trójkąt Bermudzki jest Vincent Gaddis, który użył go w artykule The deadly Bermuda Triangle w 

czasopiśmie Argosy w 1964 r.W 1965 Gaddis opublikował książkę Invisible horizons, w której zajął się 

tą legendą. Po nim wielu innych autorów próbowało uzyskać sławę zajmując się tym tematem.W 

zależności od autora, wielkość Trójkąta Bermudzkiego jest różna. Niektórzy rozszerzają ją aż do 

wybrzeży Irlandii. Zazwyczaj jednak mowa jest o trójkącie między Miami, Puerto Rico i Bermudami, 

który to teren jest bardzo uczęszczany przez statki i samoloty.Legenda narodziła się wraz z historią 

zniknięcia eskadry pięciu amerykańskich samolotów torpedowo-bombowych Grumman TBF Avenger 5 

grudnia 1945 u wybrzeży Florydy (słynny lot 19). Opisane to zostało w magazynie American Legion 

przez Allena Eckerta w artykule Tajemnica zaginionego patrolu. Eckert nigdy nie potrafił podać źródeł 

swojego twierdzenia.L.D. Kusche i Jules Metz dogłębnie zbadali tę historię, analizując 500 stron 

oficjalnego raportu. Wywnioskowali, że był to tragiczny wypadek, jeden z najtragiczniejszych 

wypadków lotnictwa wojskowego w czasach pokoju, ale spowodowany z jak najbardziej naturalnych 

przyczyn. Bąble metanu wydobywające się ze szczelin w dnie oceanu powiększają się w miarę 

wypływania na powierzchnię do ogromnych rozmiarów. Powstały z wody i pęcherzyków metanu płyn 

ma gęstość znacznie niższą niż woda, przez co znajdujące się w nim statki tracą wyporność i 

toną.Hipoteza o wydobywających się na powierzchnię dużych ilościach metanu może wyjaśniać również 

katastrofy samolotów, jednak ich fizyczny mechanizm nie jest oczywisty. Po wypłynięciu na 

powierzchnię, metan nie tylko unosi się konwekcyjnie ku górze, ale również miesza się z powietrzem i 

jest unoszony przez wiatr. Na wysokości przelotowej samolotów, stężenie metanu może być zatem zbyt 

małe, by bezpośrednio oddziaływać na przelatujące samoloty. Przy dużym stężeniu metanu jego 

mieszanka z powietrzem uległaby pod wpływem pracy silników zapłonowi i eksplozji, jednak minimalne 

stężenie metanu, przy którym byłoby to możliwe (tzw. dolna granica wybuchowości) wynosi 5%. 

Uzyskanie tak wysokiego stężenia na wysokości przelotowej samolotów jest jednak mało 

prawdopodobne. Niemniej, nawet obecność metanu w stężeniach nie przekraczających dolnej granicy 

wybuchowości, może powodować zakłócenia pracy silników lotniczych - zawarty w powietrzu metan 

powoduje bowiem nadmierne wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej i w konsekwencji 

niestabilną pracę lub awarię silników. Ponadto, nawet jeśli metan nie dotarłby do samego samolotu w 

ilościach zagrażających pracy silników, samo jego wydzielanie się i mieszanie z warstwami powietrza 

poniżej samolotu powoduje zmiany gęstości i w konsekwencji pionowe ruchy mas powietrza (lub 

powietrza wymieszanego z metanem) oraz turbulencje. Niespodziewający się ich pilot może wykonać 

manewr, który w konsekwencji doprowadzi do utraty sterowności i nagłego spadku wysokości samolotu 

opuszczającego strefę wznoszących prądów powietrza, tańczące na horyzoncie światła. 
         

Przygotowała: Angelika Smoroń z kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Skoki narciarskie 
 

dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach 

narciarskich od połowy XIX wieku. Skoki 

narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz 

kombinacją norweską (połączenie biegów                   

i skoków) należą do rodziny sportów 

narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy 

popularnością głównie w Europie, szczególnie 

w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii)    

i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, 

Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii),                   

a poza Europą dyscyplina ta jest popularna 

głównie w Japonii. 

Celem jest wykonanie jak najdłuższego 

skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu skoczni. Na największych skoczniach, tzw. mamucich, 

możliwe są skoki przekraczające 200 metrów (konkurencję tę nazywa się wtedy lotami narciarskimi). 

Ocenia się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku. 

Od 1924 skoki mężczyzn są konkurencją olimpijską na normalnej skoczni, od 1964 także na 

dużej, a od 1988 rozgrywane są zawody drużynowe; mistrzostwa świata od 1925 na normalnej, od 1962 

na dużej, od 1982 drużynowo; od 1972 także mistrzostwa świata w lotach, a od 2004 w ramach tych 

zawodów organizowane są konkursy drużynowe; od 1953 prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, a od 

1979 cykl zawodów składających się na Puchar Świata. Rozgrywane są również mistrzostwa świata 

juniorów. W latach 1997–2010 rozgrywano także Turniej Nordycki. Od 2009 rozgrywany jest FIS Team 

Tour. Od 1994 roku organizowane jest Letnie Grand Prix czyli cykl zawodów organizowanych w sezonie 

letnim, będący odpowiednikiem zimowego Pucharu Świata, gdzie skoczkowie rozpędzają się na rozbiegu 

po porcelanowych torach, a lądują na specjalnym tworzywie – igelicie – pokrywającym zeskok. 

Od sezonu 2011/2012 w ramach Pucharu Świata rywalizują również kobiety, dla których dotąd 

najbardziej prestiżowymi rozgrywkami był Puchar Kontynentalny. Wchłonął on w 2004 dotychczasowy 

najważniejszy cykl kobiecy, FIS Ladies Winter Tournee, rozgrywany od 1999, początkowo pod nazwą 

FIS Ladies Grand Tournee. Od 2009 skoki kobiet weszły w program mistrzostw świata, a w 2014 skoki 

kobiet zadebiutowały w programie igrzysk olimpijskich
[1]

. Od 2012 organizowane jest również Letnie 

Grand Prix kobiet. 

Od 15 lutego 2015 r. oficjalny rekord świata jest w posiadaniu Andersa Fannemela, który uzyskał 

251,5 m w Vikersund. Skoczek pobił dotychczasowy rekord świata należący do Petera Prevca (250 m). 

Fannemel oddawszy skok wylądował bez telemarku, a jego finałowy lot w drugiej serii nie dał mu 

złotego medalu, aczkolwiek stanął na podium po wylądowaniu na 202 metrze. Zawody w Vikersund 

zdominował Severin Freund. 

 

Przygotowała: Oliwia Zaremba z kl. V  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

Zaprowadź kotka do miseczki z mleczkiem 

 

 

Rozwiąż rebusy: 

 

Jakie to miasta? 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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Acro 
Across  
1. What do you wear on your lower body? 
4. What do you wear on your head? 
5. What do you wear under your pants? 
7. What do some girls wear instead of pants and a shirt? 
9. What do you wear on your hands? 
11. What do you wear over your shirt when you go 
outside? 
12. What do you wear on your upper body? 
Down  
2. What do you wear on your feet when you go outside? 
3. What do you wear on your lower body on hot sunny 
days? 
6. What holds your pants up? 
8. What do you wear on cold winter days? 
10. What do you wear on your feet to keep them warm? 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z p. Joanną Trzepak 
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