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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 

 
Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku 

(w kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy. 

W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od 

otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 

następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano 

sylwestra od imienia świętego, który wspominany jest w tym dniu w liturgii 

w Kościele rzymskokatolickim − św. Sylwester papież.  

Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia pochodzi ze 

starożytnego Rzymu, którego mieszkańcy czcili w ten dzień Janusa, boga bram, 

drzwi i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły właśnie 

od Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. January, niem. Januar). 

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 . 

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''. 

Pomyślności w Nowym Roku 2019- życzą Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Szkolny Konkurs "Szopka Betlejemska" 

5 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu "Szopka Betlejemska". 

Ogółem wpłynęło 11prac –modeli szopek. I miejsce zdobyły prace: M. Lizoń kl.II, K. Łatka kl.II, 

H. Florian kl.IV. Szkolna komisja konkursowa przesłała 6 grudnia do GOK w Łącku pracę, która zdobyła 

I miejsce (a w drodze losowania była to szopka M. Lizoń). 

Wizyta Świętego Mikołaja 

6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Wszyscy 

otrzymali prezenty, a dodatkową niespodzianką była wizyta 

członków Związku Podhalan Oddział w Jazowsku. 

Wychowanie przez teatr 

7 grudnia w naszej szkole gościli aktorzy, którzy 

zaprezentowali sztukę pt. "Lampa Aladyna" 

Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska" 

11 grudnia  podsumowano XIV Gminny Konkurs "Szopka 

Betlejemska", którego organizatorami była nasza szkoła i 

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. W konkursie wzięły 

udział wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. 

Prace oceniała komisja w składzie: Magdalena Leszko – 

plastyk, Józef Tokarz - twórca ludowy, Józef Klimek –

 pracownik GOK 

Po obejrzeniu 11 szopek jury przyznało następujące miejsca: 

I m-ce SP w Kadczy, II m-ce SP w Jazowsku, III m-ce SP w 

Szczereżu.  Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia.  

Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Jan Dziedzina, 

Przewodnicząca Rady Gminy B. Wąchała - Gawełek, dyrektor GOK J. Strączek, dyrektor ZSP w Kadczy 

S. Szwarkowski oraz J. Tokarz - twórca ludowy. Sponsorami nagród byli: Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Rada Rodziców 

ZSP w Kadczy. W trakcie spotkania uczniowie z Kadczy wystąpili z programem "Poetycka Wigilia".. 

Poranek z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

Po spotkaniach wigilijnych w klasach, uczniowie kl. III pod 

opieką wychowawczyni przygotowali montaż słowno-

muzyczny o tradycjach i zwyczajach Świąt Bożego 

Narodzenia.  

Uroczystość uświetniła piękna gra kolęd przez uczennice 

kl. IV-VIII oraz wspólne śpiewanie.  

Trzecioklasiści złożyli wszystkim życzenia świąteczne 

i noworoczne oraz połamali się opłatkiem.  

Na zakończenie spotkania również Pan Dyrektor życzył 

radosnych i spokojnych świat. Było bardzo rodzinnie.   
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

                                                  GDYNIA 

Gdynia  to miasto w województwie pomorskim, w Polsce i port 

morski z Zatoki Gdańskiej na południowym wybrzeżu Bałtyku . 

Położona na Kaszubach na Pomorzu Wschodnim , Gdynia jest 

częścią aglomeracji uzdrowiskowej Sopotu , miasta Gdańska 

i gmin podmiejskich , które razem tworzą obszar metropolitalny 

zwany Trójmiasto ( Trójmiasto ), z liczbą ludności ponad milion 

osób.  

Przez stulecia Gdynia pozostawała niewielką osadą rolniczo-rybacką na wybrzeżu Bałtyku. Na początku 

XX wieku Gdynia stała się nadmorską miejscowością wypoczynkową i doświadczyła napływu turystów. 

Spowodowało to wzrost lokalnej populacji. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości w 1918 r. Podjęto decyzję o budowie 

polskiego portu w Gdyni, pomiędzy Wolnym Miastem Gdańskim 

(pół-autonomicznym miastem-państwem pod wspólną Ligą 

Narodów a polską administracją) i Pomorzem Pomorskim , dzięki 

czemu Gdynia główny ośrodek gospodarczy Korytarza Polskiego . 

Właśnie wtedy miasto zyskało bardziej kosmopolityczny charakter 

z modernizmem Będąc dominującym stylem architektonicznym 

i pojawił się jako miasto w 1926 roku. 

Szybki rozwój Gdyni przerwał wybuch II wojny światowej . Do wojska niemieckie powstrzymał się od 

zamierzonego zamachu. Nowo wybudowany port i stocznia zostały całkowicie zniszczone podczas wojny.  

Ludność miasta poniosła znacznie większe straty, ponieważ większość mieszkańców została eksmitowana 

i wydalona. Mieszkańcy zostali wysiedleni do innych regionów okupowanej Polski lub wysłani do 

nazistowskich obozów koncentracyjnych w całej Europie. Po wojnie Gdynia osiadła z byłymi 

mieszkańcami Warszawy i straciła miasta takie jak Lwów i Wilno na Kresach Wschodnich. Miasto 

stopniowo się regenerowało, a jego stocznia była przebudowywana i rozbudowywana. W grudniu 1970 r. 

Stoczniowcy protestujący przeciwko wzrostowi cen zostali krwawo stłumieni. To znacznie przyczyniło się 

do powstania ruchu Solidarności w Gdańsku . 

Miasto i port morski zostały okupowane we wrześniu 1939 r. Przez 

wojska niemieckie i przemianowane na Gotenhafen po Gotach , 

starożytnym germańskim plemieniu, które mieszkało w tym rejonie. 

Około 50 000 obywateli polskich, którzy po 1920 roku zostali 

przywiezieni na teren przez polski rząd po decyzji o powiększeniu 

portu, zostało wydalonych do Generalnego Gubernatorstwa . 

Kaszubi podejrzewani o poparcie sprawy polskiej, szczególnie ci 

z wyższym wykształceniem, zostali aresztowani i straceni. 

Głównym miejscem egzekucji była Piaśnica (Groß Plaßnitz), w której wykonano około 12 000 osób. 

Niemiecki gauleiter Albert Forster uważał Kaszubów za "niską wartość" i nie popierał żadnych prób 

stworzenia narodowości kaszubskiej. Niektórzy Kaszubi zorganizowali anty-nazistowskie grupy oporu 

"Gryf Kaszubski" (później "Gryf Pomorski") i wygnany "Związek Pomorski" w Wielkiej Brytanii. 

Przygotował: Kacper Ciągło, klasa VIII 
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 ZWIERZĘTA  ŚWIATA 

 

                   DWA NAJMNIEJSZE SSAKI 

Ryjówka etruska jest gatunkiem ssaka z rodziny 

ryjówkowatych.  

Występuje w południowej Europie, 

południowej Azji i północnej Afryce. Ryjówka 

etruska jest małym, ruchliwym zwierzęciem 

z długim, wąskim i gładkim ryjkiem. 

Długość głowy i tułowia wynosi około 35  – 

48 mm, ogona: ok. 24 – 29 mm. Ssak ten waży 

około 1,3-2 g. Barwa ciała ciemna. Długi ogon jest pokryty pojedynczymi dłuższymi szczeciniastymi 

włoskami. Zęby są białe. 

Przyjmuje się, że jest to najmniejszy ssak na świecie. Środowiskiem tego zwierzęcia są wszelkie tereny 

otwarte. Tryb życia ryjówki etruskiej jest głównie nocny z niewielkimi wyjątkami. Zwierzę to żywi się 

głównie owadami. Żyje do 1,5 roku. Ciąża u tego ssaka trwa 2-6 tygodni, rodzi się 5-10 młodych, nagich 

i ślepych (2 mioty w roku). 

Ryjówka malutka jest z rodziny ryjówkowatych. Długość 

ciała 4-6,5 cm, długość ogona 3,2-4,4 cm, masa ciała 3-7 g. 

Posiada charakterystyczny, wydłużony ryjek z długimi 

włosami czuciowymi. Ubarwieniem ciała zbliżona jest 

do ryjówki aksamitnej. Grzbiet ciała ma brunatno-szary, 

brzuch żółto-szary. Między tymi barwami brak ostrej granicy 

? ciemniejsze ubarwienie grzbietu łagodnie przechodzi w 

jaśniejsze ubarwienie brzucha. 

Ryjówka malutka gody odbywa w miesiącach kwiecień-

sierpień. Samica rodzi od 2 do 9 młodych, które do czasu 

osiągnięcia samodzielności przebywają w gnieździe i żywią 

się mlekiem matki. Dojrzałość płciową uzyskują na następny rok. Żyją bardzo krótko, bo zaledwie 1,5 roku. 

W ciągu swojego okresu rozrodczego samica zdąży wydać zaledwie kilka miotów. 

Występuje w większości krajów Europy, a także w Azji Północnej, aż po Chiny. W Polsce występuje na 

całym terytorium. Jest mniej liczna od ryjówki aksamitnej. 

Jest aktywna zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie potrafi kopać nor w ziemi, ale bardzo często korzysta z nor 

wygrzebanych przez inne zwierzęta; kreta, norniki, myszy. Żywi się głównie owadami. W zimie, co 

spowodowane jest trudnością zdobycia wystarczającej ilości owadów, zjada również duże ilości nasion 

i owoców. 

Ssak ten posiada bardzo intensywną przemianę materii. Dziennie zjada więcej niż wynosi masa jego ciała. 

Jest też zupełnie niewytrzymałe na głód. W zimie jego śmierć może spowodować jednodniowy brak 

pokarmu. 

Ryjówka malutka lubi przebywać w wilgotnym terenie. Typowym środowiskiem jej życia są obrzeża 

podmokłych lasów, wilgotne łąki, kępy krzewów na łąkach i bagnach, żywopłoty, ogródki działkowe. Można 

ją spotkać także w obrębie zabudowań (szczególnie w zimie). 

Ryjówka malutka w Polsce jest pod ochroną.  

Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

Rysunki z Nazca – system linii, które oglądane 

z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny 

lub figury geometryczne, będący dziełem kultury 

Nazca. Znajdują się w południowo-zachodniej 

części Peru, niedaleko miasta Nazca, na obszarze 

ponad 50 km długości i 14 km szerokości. 

Linie znajdują się na czterech płaskowyżach: Palpa,

Ingenio, Nazca i Socos, położonych pomiędzy 419 

a 465 kilometrem autostrady panamerykańskiej. 

Zostały stworzone przez Indian Nazca między 

rokiem 300 p.n.e. a 900 n.e. Rysunki sporządzono, 

usuwając z powierzchni czerwony żwir i 

odsłaniając jaśniejszą, żółtobiałą glebę. W ten 

sposób na ciemnym tle uwidoczniły się wyraźne linie. Ryty mają średnio 20 centymetrów głębokości 

i około metra szerokości. Indianie prawdopodobnie najpierw projektowali potężny kształt, którego nie 

byli w stanie ogarnąć wzrokiem, a potem przenosili kawałek po kawałku w ściśle określone miejsce. Na 

płaskowyżu Nazca znajdują się setki geoglifów, które przedstawiają zarówno pozornie przypadkowe 

zbiory figur geometrycznych: kwadratów i trójkątów oraz prostych linii ciągnących się nawet przez 

8 kilometrów, jak i ogromne wizerunki zwierząt i roślin. Do najsłynniejszych należą: pająk 

z 40metrowymi odnóżami, kondor o przekroju 120 metrów, koliber, orki, małpy, pies, kaktusy, kwiaty, 

ryby.   

 Znaczenie                                                    

Dla współczesnej nauki geoglify odkryli dopiero w 1926 roku dwaj naukowcy – Alfred Kroeber i Toríbio 

Mejía Xesspe. Początkowo wzięli plątaninę linii za kanały nawadniające pustynny teren. Później uznali, 

że ów labirynt ma charakter religijny, podobnie jak święte ścieżki Inków. Inną teorię wysunął 

w 1941 roku Paul Kosok. Podobnie jak niemiecka uczona Maria Reiche, uważał on, że piaskowe wzory 

mają związek z obserwacjami astronomicznymi i są "największym na świecie podręcznikiem 

z dziedziny astronomii". Niektóre ciągnące się dziesiątkami metrów linie pokrywają się bowiem 

z orbitalnym ruchem gwiazd, a gigantyczne kontury zwierząt wiernie odzwierciedlają gwiazdozbiory. 

Amerykański archeolog David Johnson uważa, że niektóre z geoglifów miały związek ze źródłami wody 

i systemem nawadniającym (puquios). 

Jeszcze inni dopatrują się w ogromnych układach linearnych szlaków handlowych, bieżni, na których 

rozgrywano zawody sportowe, ozdób, które miały cieszyć oczy bogów, oraz kalendarzy religijno-

astronomicznych. Większość naukowców zgadza się jednak z teorią Marii Reiche, która twierdzi, że 

geoglify były wykorzystywane do określania pory siewu i zbiorów, gdyż oznaczają okresowe pojawianie 

się gwiazd i konstelacji i wskazują na punkty wschodów i zachodów słońca 

podczas jesiennej i wiosennej równonocy oraz przesilenia letniego. 

Odmienną koncepcję przedstawił szwajcarski pisarz Erich von Däniken, który twierdzi, że linie miały 

być lądowiskiem dla przybyszów z kosmosu. 

 

Przygotowała: Weronika z kl. Zielińska z VI 
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         Rysunki z Nazca 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

Himalaizm 
 

                  Widok na Himalaje z Kosmosu 
Himalaizm – wspinaczka wysokogórska uprawiana 

w Himalajach, których wysokość szczytów 

przekracza 7000 m n.p.m. Himalaizm zaliczany jest 

do sportów ekstremalnych 

Specyfika himalaizmu   

                                                                                                                   

Z technicznego punktu widzenia, ze względu na to, 

że na szczytach bardzo wysokich gór śnieg i lód 

zalega przez cały rok – himalaizm jest prawie 

zawsze wspinaczką lodową. Ze względu na 

wysokość, na jakiej się ją uprawia, ma on jednak 

wiele dodatkowych utrudnień niespotykanych przy 

wspinaniu w niższych górach. Są to:  

 problemy związane z adaptowaniem się organizmu ludzkiego do wysokości powyżej 5000 m n.p.m.  

 problemy związane ze skrajnymi warunkami atmosferycznymi (huraganowe wiatry, bardzo ostre 

promieniowanie słoneczne mogące powodować m.in. ślepotę śnieżną, bardzo niskie temperatury, bardzo 

mała wilgotność powietrza, ograniczona widoczność) 

 problemy związane z długością dróg wspinaczkowych (konieczność wielokrotnego noclegu w ścianie, 

wyczerpanie długotrwałym wysiłkiem przy braku możliwości regeneracji) 

 problemy związane z rozległością terenów górskich (brak dróg dojazdowych, konieczność zgromadzenia 

dużych zapasów żywności i sprzętu biwakowego, problemy z łącznością, problemy z orientacją w terenie). 

Historia polskiego himalaizmu     

Prawdopodobnie pierwszym Polakiem w Himalajach był Bronisław Grąbczewski, który w roku 1889 

dotarł aż do Karakorum pod północną ścianę K2.                                                                                                      

Historia polskiego himalaizmu zaczyna się w drugiej połowie lat 30. XX wieku. W 1936 powołano w Polsce 

Komitet Himalajski Klubu Wysokogórskiego, natomiast pierwsza wyprawa w Himalaje odbyła się w 1939 roku. 

Polacy zdobyli wówczas dziewiczy wschodni 

wierzchołek Nanda Devi.                                                                                                   

W roku 1975 Wanda Rutkiewicz zorganizowała 

wyprawę do Karakorum w masyw Gaszerbrum. 

Wyprawa odniosła duży sukces: 23 czerwca 1986 

Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta na świecie 

stanęła na szczycie K2. Trzech Polaków zdobyło 

Koronę Himalajów: Jerzy Kukuczka, Krzysztof 

Wielicki i Piotr Pustelnik.  

Zimowe rekordy 

 Jerzy Kukuczka jako jedyny człowiek na 

świecie zdobył dwa ośmiotysięczniki w ciągu 

jednej zimy. 

 Jerzy Kukuczka jedyny na świecie zdobył cztery ośmiotysięczniki zimą.. 

 Po trzy pierwsze wejścia zimowe na ośmiotysięczniki mają: Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki i Maciej 

Berbeka. 

 Po dwa pierwsze zimowe wejścia na ośmiotysięczniki mają: Adam Bielecki i Denis Urubko. 

 Maciej Berbeka i Maciej Pawlikowski jako jedyni ludzie na świecie weszli na ośmiotysięcznik zimą 

wytyczając nową drogę. 

Przygotowali: uczniowie  kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

  Róże karnawałowe 

 

Składniki  

 mąka, 2,5 szkl.                                                               

 jajka, 2 szt.  

 żółtka, 2 szt.  

 masło (zmrożone), 5 dag  

 śmietana, 2 łyżki  

 szczypta soli  

 łyżka spirytusu lub octu  

 marmolada, dżem lub konfitura  

 olej do smażenia  

 cukier puder do posypania  

 cukier wanil. do smaku                                 

 

Przygotowanie 

Mąkę przesiać na stolnicę i posiekać z masłem. 

Dodać 2 jajka, 2 żółtka, łyżeczkę cukru, szczyptę 

soli, łyżkę alkoholu i 2 łyżki śmietany i zagnieść 

ciasto do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Ciasto powinno być takie, jak na makaron. Im 

dłużej będziemy wyrabiać, tym więcej 

pęcherzyków powietrza utworzy się podczas 

smażenia. Ciasto podzielić na kilka części, 

wałkować na cienkie placki i wykrawać krążki o 

różnych średnicach (np. szklanka, literatka i 

kieliszek). Krążki naciąć w kilku miejscach na 

obwodzie. Dwa większe posmarować w środku 

białkiem i nałożyć na siebie. Ostatni najmniejszy 

krążek docisnąć w środku palcem, aby wszystkie 

części dobrze się zlepiły. W garnku rozgrzać olej 

i delikatnie wkładać róże płatkami do dołu, a 

następnie odwrócić i smażyć na złoty kolor drugą 

stronę. Po usmażeniu wykładać na papierowy 

ręcznik lub serwetkę. Na koniec posypać cukrem 

pudrem wymieszanym z cukrem waniliowy i 

udekorować konfiturą, marmoladą lub dżemem.  

Przygotowały: Kamila Zaremba i Daria Ciągło z kl. V 

 HUMOR 
 

-Jaki jest twój nowy nauczyiel? 

-Bardzo pobożny. 

-skąd wiesz? 

-Bo zawsze,jak słucha moich odpowiedzi to załamuje 

ręce i mówi  

"O Boże! O Boże". 

 

Nauczycielka pyta się klasy: 

Dzieci ,kto w waszej rodzinie jest najstarszy? 

-U mnie dziadek 

-W mojej rodzinie babcia 

-Pra-pra-pra babcia 

-to niemożliwe! 

- Dla-dla-dla-czego?  

Mały Jasiu skacze, żeby zadzwonić domofonem, lecz 

jego niski wzrost mu na to nie pozwala. Temu 

wszystkiemu przygląda się policjant. Podchodzi do 

chłopca i wciska za niego guzik w domofonie. 

 - I co teraz?-pyta policjant. 

-Teraz trzeba uciekać, panie policjancie. – odpowiada 

Jasiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: uczniowie z kl. IV 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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