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 NA  POWITANIE  

                                                        

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 
 
Z nowymi postanowieniami  
I czystymi myślami 
Robimy do przodu krok 
Z nadzieją, że będzie  
To dobry rok 

 
Jak co roku na początku stycznia słyszymy często o postanowieniach 

noworocznych. Zazwyczaj są to te same, oklepane już obietnice, które 

powiedzmy sobie szczerze, najczęściej odchodzą w zapomnienie już po 

pierwszym tygodniu nowego roku lub w późniejszym terminie . 

Do najbardziej znanych i lubianych postanowień według strony 

www.postanowienia noworoczne.pl należą takie jak: 

- Spędzać mniej czasu przy komputerze, a zamiast tego znaleźć jakieś kreatywne 

zajęcia rozwijające umysł i ciało. 

- Stać się bardziej otwartym na ludzi i znaleźć nowe znajomości. 

- Rzucić palenie.  

- Schudnąć, chodzić na siłownię, ,,wziąć się za siebie''. 

- Poprawić stopnie w szkole lub dostać awans w pracy. 

W postanowieniach noworocznych zazwyczaj górę bierze lenistwo lub 

niechęć do specjalnych wysiłków lub wyrzeczeń, dlatego warto obrać sobie cel, 

który będzie jednocześnie sprawiał nam przyjemność, ale też przyniesie korzyści. 

Takim  

postanowieniem może być częstsze uśmiechanie się czy odkładanie paru złotych 

na ,,spełnienie marzeń''. 

Jeżeli nie mamy żadnych pomysłów na postanowienia, nie powinniśmy 

wymyślać ich  

na siłę. Po prostu róbcie w nowym roku to, co sprawia Wam przyjemność lub 

radość i to, w  

czym jesteście dobrzy. 
                                                   Pomyślności w Nowym Roku 2017- Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

XVI POWIATOWY NOCNY BIEG MIKOŁAJKOWY W OLSZANIE 
2 - 3 grudnia  uczniowie  kl. V-VI wraz z wychowawczyniami wzięli udział w XVI Powiatowym Nocnym Biegu 

Mikołajkowym organizowanym w Szkole Podstawowej w Olszanie. Po uroczystym rozpoczęciu i pokazie 

fajerwerków wszyscy udali się do szkoły, aby uczestniczyć w Mszy św. celebrowanej przez ks. proboszcza                       

z Czarnego Potoku. Następnie, po ok. godzinie oczekiwania, dwie nasze grupy udały się z mapą w trasę tropami 

Św. Mikołaja, realizując różne zadania.  W sobotę, ok. godz. 3:00 nad ranem odwiedził nas Św. Mikołaj, wręczając 

wszystkim paczki z prezentami. Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy mogli zajadać się wspaniałymi 

smakołykami. 

BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY PLASTYCZNE 
5 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  warsztatach plastycznych zorganizowanych przez panią P. 

Klimek (wychowawcę świetlicy) oraz rodzica – panią E. Kozik. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem                     

i radością zdobiły różne kompozycje z szyszek, makaronów, itp. Powstały piękne bożonarodzeniowe stroiki, 

bombki, choinki, które można było zobaczyć i zakupić na świątecznym kiermaszu przy kościele parafialnym w 

Jazowsku. Uczestnicy zajęć plastycznych wraz z panem dyrektorem szkoły i organizatorką warsztatów składają 

szczególne podziękowania pani E. Kozik za poświęcony czas i pomoc w wykonaniu ozdób  oraz cenne wskazówki. 

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA 
5 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. W tym dniu naszą szkołę odwiedzili także Mikołaje na motocyklach 

wraz z ekipą radia RDN Nowy Sącz. Podziękowali oni wszystkim uczniom ze szkoły i przedszkola za udział w 

akcji charytatywnej - zbiórce prezentów dla potrzebujących dzieciaków na Ukrainie i w naszym regionie, 

organizowanej przez radio RDN. MotoMikołaje sprawili, że ten dzień był wyjątkowy, pełen radości                                     

i niespodzianek. 

WYCIECZKA DO PIEKARNI 
8 grudnia 2016r. uczniowie kl. I – III zwiedzili piekarnię w Łącku. Obejrzeli maszyny i piece do wypieku różnego 

rodzaju pieczywa. Dzieci poznały zawód piekarza oraz etapy pieczenia chleba. Dowiedziały się również, do czego 

w piekarni służą produkty takie jak: drożdże, zakwas, ziarno i co można z nich zrobić. Pan w piekarni przyjął 

wszystkich bardzo miło i za dobre zachowanie oraz cierpliwość nagrodził smacznymi bułeczkami. Uczniowie byli 

bardzo zadowoleni. Zainteresowała ich użyteczna i ważna dla innych ludzi praca piekarza. 

WOLONTARIUSZE W NASZEJ SZKOLE 

 „Zostań Świętym Mikołajem” 

W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej  „Zostań Świętym 

Mikołajem”, która polegała na zbiórce maskotek i przyborów szkolnych. Zebrane dary przekazano 

Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, 

organizującej paczki mikołajowe dla osób niepełnosprawnych 

oraz  dzieci z ubogich rodzin powiatu nowosądeckiego. 

„Kiermasz Świąteczny” 

W okresie przedświątecznym uczniowie klas IV – VI 

przygotowali ozdoby na kiermasz świąteczny oraz brali udział 

w ich sprzedaży. Dochód przeznaczono na paczki świąteczne 

dla osób potrzebujących.  

„Stroiki Bożonarodzeniowe” 
W grudniu uczniowie kl. IV – VI samodzielnie przygotowali 

piękne  stroiki świąteczne, które wręczyli wraz z życzeniami 

osobom starszym, chorym,  samotnym. 

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE 

22 grudnia w przedstawieniu jasełkowym przygotowanym przez panią Barbarę Zaremba wystąpili uczniowie                 

kl. III. Zgromadzona na sali gimnastycznej społeczność szkolna oraz rodzice po raz kolejny mogli przeżyć historię 

Maryi i Józefa. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich  świąteczną radością. Po występie 

głos zabrał pan dyrektor Stanisław Szwarkowski, który złożył  świąteczne życzenia. Symbolicznie wszyscy 

połamali się opłatkiem. 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

            

 

15  CIEKAWOSTEK  

O  AUSTRALII  

 

 

Czy wiesz, że Australia jest ojczyzną jednej z najstarszych kultur na Ziemi? A może wiesz, że psy 

dingo nie potrafią szczekać, a kangury i emu nie chodzą do tyłu? Jeżeli nie, to szybko nadrób 

zaległości i poznaj nowe, interesujące fakty na temat Australii. 
1. Aborygeni, rdzenni mieszkańcy Australii, przybyli na kontynent ponad 50 tys. lat temu z azjatyckich 

archipelagów na tratwach i niewielkich łódkach. 

2. Australia jest zarówno najmniejszym kontynentem – ma 7,7 mln km2, jak i szóstym co do wielkości 

państwem na świecie (po Rosji, Kanadzie, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Brazylii). 

3. Australia jest jednym z najbardziej płaskich krajów ze średnią wysokością nie przekraczającą 330 m. 

Najwyższym punktem kontynentu jest Góra Kościuszki o wysokości 2228 m n.p.m. 

4. Australia jest jedynym kontynentem na świecie bez aktywnego wulkanu. 

5. 90 procent terytorium Australii jest jałowe i nie nadaje się do uprawy. 

6. W Australii mieszkają najszczęśliwsze zwierzęta na świecie – kuoki, czyli małe torbacze o stale 

uśmiechniętym wyrazie pyszczka. 

7. W Australii można znaleźć 17 z 26 najbardziej jadowitych węży świata. 

8. Psy dingo nie potrafią szczekać. 

9. Emu i kangury nie potrafią chodzić do tyłu, dlatego znajdują się w herbie Australii. Symbolizują naród 

idący do przodu. 

10. Najmniejszym miastem Australii jest Cooladdi położone w południowo-zachodnim Queensland. 

Posiada swój własny motel, dworzec kolejowy, pocztę, sklep spożywczy, restaurację, pub i zaledwie 

czterech mieszkańców. 

11. Australijczycy posługują się ponad 200 różnymi językami i dialektami, a tym 45 językami tubylczymi. 

Najczęściej używanymi językami poza angielskim są: włoski, grecki, arabski, wietnamski i mandaryński. 

12. Przysmakiem Australijczyków jest vegemite – pasta do smarowania tostów wykonana z wyciągu z 

drożdży. 

13. Stolicą Australii jest Canberra, położona w Australijskim Terytorium Stołecznym (Australian Capital 

Territory). Zamieszkuje ją 375 tys. osób. 

14. Wielka Rafa Koralowa jest najdłuższą rafą na świecie (2010 km długości) i jednocześnie największą 

konstrukcją organiczną na świecie. 

15. Australijska wiosna trwa od września do listopada, lato przypada na okres od grudnia do lutego, jesień 

od marca do maja, natomiast zima trwa od czerwca do sierpnia. 

 

Przygotowała: Oliwia Zaremba z  klasy VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

 

KIWI 

Współcześnie żyjący przedstawiciele grupy to 

nielotne gatunki lądowe, zamieszkujące 

wyłącznie Nową Zelandię.  

 

 

 

BUDOWA CIAŁA 

Kiwi to ptaki, które nie mają zdolności do latania. Są podobne do kury o brązowym ubarwieniu. Mają krępą 

budowę ciała, grubą szyję, krótkie nogi. Brak jest ogona i widocznych skrzydeł. Mają krótki i gięty dziób 

z otworami nosowymi na końcu. Pióra w kolorze brązowym przypominają włosy. Samice są większe od 

samców, mają też dłuższe dzioby. Kiwi mają słaby wzrok, świetny słuch i prawdopodobnie dobry węch. W 

poszukiwaniu zdobyczy kierują się raczej słuchem niż wzrokiem. 

POŻYWIENIE 

 

Współcześnie żyjący przedstawiciele grupy żywią się zarówno bezkręgowcami jak i pokarmem roślinnym. 

Zjadają dżdżownice, robaki, owady i ich larwy. 

 

WYSTĘPOWANIE 

 

Kiwi zamieszkują wyłącznie Nową Zelandię. Preferują gęste lasy o wilgotnym podłożu. 

 

TRYB ŻYCIA 

Prowadzą nocny tryb życia. Składają jedno do dwóch jaj, które przez 75 do 80 dni wysiaduje samiec, który 

również opiekuje się młodymi (zachowuje się podobnie jak kura domowa, czyli wskazuje miejsca do 

żerowania, rozgrzebuje ściółkę itp.). Wbrew łagodnemu wyglądowi potrafią zaatakować intruza na swoim 

terytorium, nawet pazurami. Zdarza się to rzadko, bo swoją obecność oznajmiają donośnymi okrzykami. 

Gdy śpią, trzymają głowę przy swoim szczątkowym skrzydle. 

CIEKAWOSTKA 

Wszystkie gatunki kiwi są narażone na wyginięcie, podgatunek kiwi brunatnego z Wyspy Północnej jest 

zagrożony. 

 

 

 

 

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

 

11 ciekawostek na temat mózgu 

Czym są myśli? Kto ma większy mózg - mężczyźni czy kobiety? 
Czy można żyć bez jednej półkuli mózgowej? Czy mit o 10% 
wykorzystywanego potencjału to prawda? 

1.Twój mózg składa się ze 100 miliardów neuronów. To ponad 16 
razy więcej niż jest ludzi na Ziemi. Każdy neuron jest w stanie 

stworzyć nawet do 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami 
nerwowymi. Neuron ma ok. 0,1 mm średnicy, ale jego długość może 
osiągnąć aż kilka metrów. 

2. Mózg stanowiąc tylko 2% masy całego ciała, zużywa aż 20% 
energii, która jest produkowana przez Twój organizm. Głównie chodzi tutaj o tlen. Mózg jest więc bardzo 
wrażliwy na jego niedobory, dlatego pamiętaj, aby zawsze mieć przewietrzony pokój i głęboko oddychać. 

3. Mózg w prawie 80% to woda. Dzięki temu ma konsystencję podobną do galarety. Gdy wytnie się jedną 
część mózgu, reszta się przesuwa. 

4. Jeszcze do niedawna sądzono, że neurony powstają tylko w dzieciństwie. Ostatnie badania wykazały, 
że neurogeneza, czyli proces tworzenia się nowych neuronów, zachodzi przez całe życie każdego 
człowieka. Co więcej, im więcej ćwiczysz swój mózg, dostarczając mu najróżniejszych bodźców i stymulując 
jego aktywność, tym więcej neuronów będzie się tworzyć. Jak widzisz to od Ciebie zależy, w jakiej formie 
będzie Twój mózg! 

5. Gdy nie śpisz, Twój mózg generuje około 25 watów energii. Wystarczy, aby rozświetlić żarówkę. 

6. W 2002 roku w Ameryce pewna 7-letnia dziewczynka została poddana operacji, w której usunięto jej całą 
lewą półkulę mózgu. Operacja była konieczna, ponieważ dziewczynka miała przewlekłe zapalenie mózgu, które 
groziło jej śmiercią. Jak wiemy lewa półkula jest odpowiedzialna za mowę i inne ważne funkcje organizmu, 
dlatego można by się spodziewać, że po operacji upośledzona będzie możliwość komunikowania się 

oraz zdolność do ruchu ciała. Okazało się jednak, że dziecko jest prawie całkowicie normalne i płynnie 
posługuje się dwoma językami. Pokazuje to, jak niesamowicie plastyczny jest ludzki mózg. Jeśli jakiś obszar 
mózgu jest uszkodzony, inny potrafi przejąć jego funkcje. 

7. Mózg nie czuje bólu. Nie ma w nim żadnych receptorów nerwowych, które mogłyby ból rejestrować. 
Oczywiście wokół mózgu znajdują się już tkanki- czaszka, skóra, nerwy, które po uderzeniu w głowę ból 
odczuwają.  

8. Wzrost wielkości mózgu po urodzeniu dziecka to głównie tworzenie się połączeń między neuronami 
i zwiększanie się ich grubości. Gdy ustanowione już połączenie między neuronami jest znów stymulowane, jego 
grubość (izolacja) się zwiększa. Najlepiej izolowane połączenia przekazują informacje aż 40 razy szybciej niż 
te cienkie. Dlatego im częściej wykonujesz jakąś czynność, tym łatwiej Ci ona wychodzi. 

9. Mózg kobiety jest mniejszy niż mózg mężczyzny. Nie towarzyszy temu jednak różnica w sprawności. 
Wychodzi więc na to, że kobiety mają trochę wydajniejsze mózgi od mężczyzn. 

10. Mit o tym, że wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu to nieprawda. Zawsze i wszędzie wykorzystujemy 
cały nasz mózg, każda jego część ma przypisaną jakąś funkcję. Prawdą  jest natomiast, że możemy 
korzystać z tych 100% znacznie lepiej. Nasz mózg ma ogromne możliwości i możemy się nauczyć jak 
efektywniej go używać. 

11. Ilość informacji docierająca do naszego mózgu wynosi około 100 megabajtów na sekundę. 

Niesamowite, a i tak wydaje mi się, że nasza wiedza na temat tego tajemniczego organu to na razie tylko 
ułamek tego, co się jeszcze dowiemy. Wraz z rozwojem aparatur do badania mózgu czekają nas kolejne 
odkrycia i kolejne niespodzianki. Pozostaje tylko czekać :) 

Przygotowała: Alicja Turek z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

Zbigniew Bródka - złoty strażak z Domaniewic 

 

Zbigniew Bródka-polski łyżwiarz szybki, mistrz 

olimpijski, specjalizujący się na dystansie 1500m, 

olimpijczyk. Pierwszy Polak który zdobył Puchar 

Świata w łyżwiarstwie szybkim oraz mistrzostwo  

olimpijskie na tym dystansie. 

 

Urodzony 08.10.1984 w Głownie Wzrost: 183 

cm, Waga: 84 kg, Klub: UKS Błyskawica Domaniewice, Uczelnia: AZS Politechnika Opole 

29-letni Bródka jest zawodowym strażakiem. W jednostce ratowniczo-gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Sam Zbigniew Bródka przyznaje, że gdyby nie etat 
w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie dostaje stałą pensję, nie byłby w stanie trenować 
łyżwiarstwa szybkiego.  

Igrzyska w Soczi są drugimi w karierze Bródki. W Vancouver przed czterema laty jako 
debiutant zajął 27. miejsce na 1500 m. Miał szansę na wyjazd do Turynu w 2006 roku, ale 
plany pokrzyżowała kontuzja kolana. Po jej wyleczeniu zaczął brylować w krajowej 
czołówce. Zdobył pięć złotych medali mistrzostw kraju.  

Jego rywalizacja z Konradem Niedźwiedzkim elektryzowała kibiców łyżwiarstwa. Bródka 
podkreśla, że jako zawodnika i człowieka ukształtował go pierwszy szkoleniowiec 
Mieczysław Szymajda, pochodzący z rodzinnej miejscowości. Trener założył sekcję 
łyżwiarstwa w wiosce, gdzie do najbliższego sztucznego lodowiska było 80 kilometrów. To 
dzięki niemu połknąłem bakcyla łyżwiarstwa. Trener poświęcał nam swój prywatny czas. 
Przygotowywał lód przed lekcjami, często w nocy. Jego zaangażowanie mobilizowało nas 
do treningu. W latach dziewięćdziesiątych zimy były ostrzejsze, więc młodzież mogła 
dłużej trenować - podkreślił sportowiec. 

Największe sukcesy: 

1miejsce w igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku - 1500 m 
1. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w sezonie 2012/2013 - 1500 m 
3. miejsce w mistrzostwach świata w Soczi w 2013 roku – drużynowo. 

 

Przygotowali: Nikola i Jakub Niemiec z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

 

Pączki serowe 
 

 

 

 

 

składniki (na ok. 25 sztuk wielkości małej 

mandarynki):  
- duże opakowanie( 400 ml) serka homogenizowanego ( 

naturalnego lub waniliowego) lub 300 g zmielonego, 

białego sera 

- dwie szklanki mąki 

- 4 jajka 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

- 2 łyżki cukru pudru jeśli serek był słodki, 

homogenizowany, 3 łyżki - jeśli używamy białego sera 

lub serek był naturalny 

 

 
 - szczypta soli  

- kieliszek wódki, spirytusu lub octu (by pączki 

wchłaniały mniej tłuszczu) 

- cukier puder do posypania lub drobny cukier 

wymieszany z cynamonem  

-  ok. 1 l oleju do smażenia 
 
Ser wymieszać z jajkami i cukrem. Dodać mąkę 

przesianą z proszkiem do pieczenia i solą. Wymieszać 

na jednolitą masę razem z alkoholem. W dużym, 

niezbyt wysokim garnku lub frytkownicy rozgrzać 

olej (cały!) do temperatury ok. 1700C i starać się ją 

utrzymać do końca smażenia. 

Przy pomocy małej łyżki do lodów lub innej 

porcjującej łyżeczki (np. od mleka w proszku, syropu 

itp.) nabierać porcje i wrzucać do garnka. Łyżeczkę                

z ciastem wycierać o brzeg miski, pączki i tak wyjdą 

okrągłe. Można ją zanurzać co jakiś czas w zimnym 

oleju, by ciasto łatwo się od niej odklejało. Smażyć do 

dość mocnego zrumienienia po obu stronach. Pączki 

łatwo się obracają, lekko popchnięte widelcem. 

Wykładać na talerz przykryty ręcznikiem 

papierowym, oprószyć cukrem.   

 Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. V 

 

 HUMOR 
 
 Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani!  
 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 

błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę domową 

uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi 

mama i tata. 
 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 
 

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też 

szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do 

tej pory nie znalazł... 
 

- Kupiłeś już coś pod choinkę ? 

- Tak, stojak. 

 

Przygotowali: Jakub Wielosik i Piotr Kwiatkowski  

z kl. V 

 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, 

czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy stole 

jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi. 

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? 

- Jest. 

- A mogę skorzystać? 

- Nie. 

- Ale dlaczego?! 

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

 

Na lekcji geografii: 

- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od 

południa - mówi nauczycielka. 

- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się 

Jasio. 

 

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

- A czym ty ją będziesz karmił, synku? 

- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić. 
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Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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