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Nr 2/2016/2017 

Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 

październik 2016r. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wy-

chowawcom, katechetom oraz  pracownikom naszej szkoły życzy-

my wszystkiego najlepszego, wiele cierpliwości i  spokoju we-

wnętrznego  oraz uśmiechu na twarzy każdego dnia.  

     Redaktorzy  „To & owo” 

W tym numerze: 

Dzieo Edukacji Narodowej 

Zdrowe przekąski na jesieo 

Wszystko o Europie 

Ciekawe miejsca na wycieczkę 

szkolną 

Dzieo papieski  

I wiele innych ciekawostek. Za-

praszamy do czytania! 
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Jest dziesiątym miesiącem w roku, we-
dług kalendarza gregoriańskiego ma 
31 dni.Październik jest na półkuli północ-
nej miesiącem jesiennym, a na południo-
wej wiosennym. Jest najdłuższym miesią-
cem w roku kalendarzowym, ponieważ 
wypada wtedy zmiana z czasu letnie-
go na zimowy (jest dłuższy o jedną godzi-
nę od pozostałych 31-dniowych miesięcy). 
Nazwa miesiąca pochodzi we-

dług Brücknera od słowa paździerze, 
oznaczającego „odpadki od lnu lub kono-
pi”. W październiku w Kościele rzymsko-
katolickim w szczególny sposób chrzcimy 
Matkę Królową Różańca Świętego.      
Codziennie w każdym kościele odmawia-
ny jest różaniec, na który serdecznie za-

praszamy.  

Opracowała: Karolina Kula, 3b na posta-

wie: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Październik 

 Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
 Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 

 Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży. 
 Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

 Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. 

Opracowała Karolina Kula, kl.3b na pod-

stawie: http://www.kalendarzswiat.pl/

przyslowia_pazdziernik 

Co roku 14 października obchodzimy w Polsce Dzieo Edu-

kacji Narodowej, potocznie znany pod nazwą Dnia Nau-

czyciela. Jednak mimo iż spotykamy się regularnie z tym 

świętem, zwykle nie wiemy zbyt dużo na temat jego hi-

storii, więc może ten artykuł okaże się dla Was ciekawy.  

Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowio-

ne zostało 27 kwietnia 1972r. określone ustawą "Karta 

praw i obowiązków nauczyciela" jako Dzieo Nauczyciela, 

a od  1982, na mocy ustawy "Karta Nauczyciela" obcho-

dzone jako Dzieo Edukacji Narodowej. Upamiętnia roczni-

cę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została 

utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Ponia-

towskiego i zaakceptowana przez Sejm Rozbiorowy w 

dniu 14 października 1773 r.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni#czas_zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdzierze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Len
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_siewne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_siewne
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Chrupiące płatki pełne energii  

 Mają sporo węglowodanów oraz błonnik regulujący pra-

cę jelit. Porcja płatków z suszonymi owocami dodaje nam 

energii .  

Przekąska na zdrowe serce to pistacje 

 Są bogatym źródłem potasu i magnezu, które wspoma-

gają serce. Zawarty w nich błonnik może obniżać poziom 

cholesterolu, zapobiegając chorobom układu krążenia.  

Cukier trzcinowy 

Jest słodki tak jak ten tradycyjny. Ma jednak więcej skład-

ników mineralnych i witamin. Największą zaletą cukru 

trzcinowego jest jego bogaty smak i aromat.  

Ryba wpływa na wszystko  

Na poprawę humoru najlepszy będzie łosoś.  Dostarcza 

sporo kwasów omega-3, które pobudzają wytwarzanie 

serotoniny (hormonu szczęścia), poprawiają nastrój  

oraz zapobiegają depresji. 

K. Skoczeń 

Kanapka z serkiem topionym i pomidorem  

2 kromki Grahama, 

trójkąt serka topionego light, 

pół pomidora. 

Płatki kukurydziane z malinami  

150 ml mleka 0,5%, 

szklanka płatków kukurydzianych (30g), 

2 garście malin (140g). 

Sałatka z suszoną żurawiną, szpina-

kiem i kurczakiem 
 

Składniki: 

średniej wielkości miska przebranych i umytych 

liści świeżego szpinaku 

500 g piersi z kurczaka 

100 g żurawiny  

olej rzepakowy 

sól, pieprz 

oliwa z oliwek 

zioła prowansalskie  

 

Pierś z kurczaka kroimy na drobne kawałki 

i doprawiamy solą, pieprzem oraz ziołami pro-

wansalskimi. Smażymy równomiernie z obu 

stron na rozgrzanej patelni. Mięso studzimy 

i kładziemy je na umytych liściach szpinaku. 

Potrawę posypujemy suszoną żurawiną i skra-

piamy delikatnie oliwą. 

Klaudia Skoczeo, kl.3c 

Źródło: zdrowie.dziennik.pl  

Izabela Michalik, kl.IIIc 

Podczas obchodów nagradzani są nauczyciele, którzy 

wyróżnili się zasługami dla edukacji narodowej. Mi-

nister Edukacji Narodowej wręcza im złote, srebrne, 

brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Na-

rodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
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Dawna nazwa wakacji to kanikuła, od łac. „canis’’ – „pies’’. Nazwa ta po-

chodzi stąd, że Syriusz, czyli Psia Gwiazda, położona w gwiazdozbiorze 

Wielkiego Psa, w lipcu (kiedy zaczynają się wakacje) wznosi się wraz  

ze Słoocem. 

Według oficjalnych danych najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano 29 

lipca 1921 r. w Prószkowie i wynosiła ona 40,2°C. 

Nasiona chabrów roznosi nie tylko wiatr, 

lecz także mrówki. 

Kolor kwiatów hortensji zależy od odczynu ziemi, na 

której rośnie; zasadowa daje kolor różowy, a 

kwaśna niebieski. 

Z kwiatów nagietka uzyskuje się barwnik, który uży-

wany jest m.in. do barwienia produktów spożyw-

czych, np. żółtych serów czy margaryn. 

Nazwa „czereśnia’’  przywędrowała do nas z Czech i powszechnie 

się przyjęła. Polska nazwa tego owocowego drzewa to trześnia; 

zachowała się w niektórych gwarach. 
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Komary przywabia wydychany przez ssaki,  

w tym przez człowieka, dwutlenek węgla  

oraz zapach potu. 

Karmione mewy chwytają jedzenie tylko w locie. 

Justyna Podczerwioska, kl.IIIc 

Źródła: 

Książka „Lato’’ Elżbiety Zarych 

Grafika google 

 

Jest to dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcio-

osobowe drużyny grają przeciwko sobie, próbując zdobyd 

punkty za umieszczenie piłkę w koszu. Jest jedną z najpopu-

larniejszych i najchętniej oglądanych dyscyplin na świecie.  

Za datę powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia 1891 

roku, a za jej twórcę – Jamesa Naismitha. 

Jest to sport uprawiany na otwartych trawiastych terenach, polegający 
na kierowaniu małej piłki golfowej do otworów w ziemi (mających kształt 
cylindra o średnicy 108 mm) za pomocą uderzeo specjalnymi kijami. Ce-
lem gracza jest umieszczenie piłki w dołku w jak najmniejszej liczbie ude-
rzeo. Golf był dyscypliną olimpijską w latach 1900-1904. Ponownie zago-
ścił na igrzyskach olimpijskich w roku 2016 w Rio de Janeiro.  

Wykonały: 

Julia Starostka 

Nadia Smerdka 

Żaneta Rubiś– Wierz-
chowska 

Katarzyna Czechowicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport


7 

 Dla Najcudowniejszej Księżniczki od księ-

cia 

 Dla Najcudowniejszego Monarchy i Wład-

cy- poddani wierni i niewierni. 

 Dla klasy 3a, a co tam słychad? 

 Dla Madzinki - Kaya ♥, 

 Dla Kai - wielbiciel ♥, 

 Dla Matthewa, Gabi i innych osobistości, 

 Dla Króla Szkoły, 

 Dla monarchy z 3a, 

 Dla Majdy, Maczata, Monarchy i Anki Ska-

kanki, 

 Dla Kai z 3a, 

 Dla koleżków z 3a, 

 Dla mojego murzyna z 3a, ktoś musi nosid 

ciężary 

 Dla wspaniałej 3a od wychowawcy- nie 

mogę narzekad:) 

 Dla cudownej czwórki z 3a ♥, 

 Dla Moniki, która miała byd przewodniczą-

cą ;), 

 Dla cudownej i niesamowitej Moniki 

Gruszki, 

 Dla  mojej frytki, 

 Dla bułki i mysi :*, 

 Dla Werci i Anki Skakanki ;D, 

 Dla Szymona ,,pożeracza bułek' xD, 

 Dla Julki, Kasi, Marysi i Justyny :), 

 Dla klasy 2c, 

 Dla prawie przewodniczącej samorządu 

szkolnego :), 

 Dla klasy 2b, 

 Dla cudownej Karoliny Dzielawy, 

 Dla Guni Juniora, 

 Dla pana Adama Chlebka-Haber, 

 Dla Mlecorza Krajosa, 

 Dla Habera-by wiodło mu się na nowej 

drodze życia, 

 Dla Karoliny Kuli ,, Kulecki'' od Zgromadze-

nia Klasztornego :), 

 Dla Moniki z 3a, 

 Dla pielgrzymki, która chodzi po szkole- 

Elvis, głośna muza zawsze- dobrze wiyciy 

kto, (od M. Czapli jakieś łomoty słychad 

tylko na górnym korytarzu) 

 Dla  ziomeczka Adriana z 3a, 

 Dla Adasia z 3a , 

 Dla Kasi Bąk od Michała, 

 Dla Łukasza Łukasika, Patryka Śmietany, 

Patrycji Stanek, Magdy Ciszek, Pawła Ko-

koszki i Kamila Cikowskiego :) 

 Zebrały: 

Monika Gruszka, kl.IIIa Anna Pilch, kl.IIIa 
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Jesteśmy już drugi miesiąc w szkole, a więc warto zorganizować sobie chwilę odpoczynku i wybrać się z klasą 

w jakieś ciekawe miejsce. W tym numerze gazetki przedstawię cztery- myślę, że interesujące -pomysły. 

        Pieniński Park Narodowy 

Ta propozycja jest dla osób, które lubią chodzić 

oczywiście po górach. Pienińskie szlaki nie są zbyt 

wymagające, a za to widoki nie z tej ziemi! Pieniny 

zbudowane są z skał wapiennych, jurajskich i kredo-

wych. Dla turystów udostępniono 35 km szlaków. 

Zalicza się do nich również stanowiący atrakcję  

na skalę europejską: spływ tratwami przełomem Du-

najca (jego trasę można przejść także pieszo Drogą 

Pienińską).Najwyższym szczytem parku jest Okrą-

glica leżąca w masywie Trzech Koron (982 m 

n.p.m.).   Dla turystów przygotowano galerie wido-

kowe na Trzech Koronach i Sokolicy. Myślę, że jest 

to ciekawy pomysł szczególnie jesienią, gdy drzewa 

przybierają piękne bar-

wy. Po więcej informa-

cji dotyczących opłat 

czy tego typu zagadnień 

odsyłam na stronę: http:/

www.pieninypn.pl/  

Ojcowski Park Narodowy 

Ten najmniejszy powierzchniowo park narodowy 

Polski, kryje niezwykłe bogactwo geologiczne, 

przyrodnicze i kulturowe. 

Bajkowość krajobrazu - 

kaniony o urwistych ścia-

nach, sterczące igły skalne, 

grupy ostańców - to wynik 

destrukcyjnej działalności 

wody. Najbardziej spektakularna jest Dolina Prąd-

nika - galeria krasowych  dzieł. Spotkamy tu wy-

sokie, na kilkadziesiąt metrów, skały o fantazyj-

nych kształtach, wywierzyska i mnóstwo jaskiń.   

Koniecznie trzeba pospacerować wśród zabytkowych 

willi Ojcowa, zobaczyć ruiny zamku, Kaplicę na Wo-

dzie oraz wejść do Groty Łokietka. / źródło: http://

poznajpolske.onet.pl/ 

Energylandia 

Jest to największy park rozrywki w Polsce. Znajdu-

je się w Zatorze. Zapewnia wiele atrakcji podzielo-

nych na różne strefy. Znajdziemy tu strefę ekstre-

malną, gdzie czekają na nas najwyższe, najszybsze 

i najbardziej wymagające urządzenia. Stylistyka 

sektora nawiązuje do antycznej kultury Majów  

i Azteków. Są to m.in.: rollercostery czy waterpar-

ki. Park Rozrywki Energylandia to nie tylko liczne 

urządzenia, ale także inne atrakcje, choćby związa-

ne z widowiskami. Otóż w parku są również kino 

czy sale widowiskowe. Po 

więcej informacji odsyłam 

na stronę: https://

energylandia.pl/  

Park Miniatur „Świat Marzeń”  

Jest to położony w Inwałdzie park miniatur o po-

wierzchni 75 tys. metrów kwadratowych. Znajdzie-

my tam Ogród Jana Pawła II, gdzie będziemy mogli 

pooglądać wystawę fotograficzną, poznać biografię 

papieża, przespacerować się 8km ścieżką czy  teatr 

zmieniających się pór roku, 

gdzie roślinność tworzy 

żywy obraz przedstawiają-

cy postać Papieża Polaka, 

Bazylikę Św. Piotra w Watykanie i bazylikę NMP w 

Wadowicach. Oprócz tego możemy skorzystać z 

mini wesołego miasteczka, a także zobaczyć Polskę 

i świat w miniaturze, dzięki którym bez ruszania się 

z fotela zwiedzimy m.in.: Paryż, Plac św. Piotra, 

Mur Chiński czy Stadion Narodowy. Park oferuje 

nam także warsztaty ukazujące pracę średniowiecz-

nym rzemieślników , kino 5D, laserowy paintball, a 

także zwiedzanie Warowni Inwałd. Po więcej atrak-

cji, a jest ich naprawdę dużo, odsyłam na stronę: 

http://www.inwaldpark.pl/ 

Kasia Sanek, kl.IIIc 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_Pieni%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_Pieni%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_Korony_(szczyt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokolica_(Pieniny)
http://www.pieninypn.pl/
http://www.pieninypn.pl/
http://poznajpolske.onet.pl/
http://poznajpolske.onet.pl/
https://energylandia.pl/
https://energylandia.pl/
http://www.inwaldpark.pl/
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W dniu 3 paź-

dziernika 2016r. 

na Hali Sportowej 

w Czarnym Du-

najcu odbył się 

Halowy Turniej 

Piłki Nożnej o Mi-

strzostwo Gminy Czarny Dunajec dla Szkół 

Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt. 

  W zawodach brało udział 6 drużyn: Czarny 

Dunajec, Ciche 1,  Załuczne, Ratułów, SPSK 

Czerwienne oraz Piekielnik. Pierwszy mecz 

odbył się pomiędzy Czarnym Dunajcem a Za-

łucznem. Niestety- pomimo silnej woli walki  

i dobrych chęci nasza drużyna została pokona-

na 1:0. Drugi mecz, który grałyśmy z Ratuło-

wem, przyniósł nam zwycięstwo 8:0. Byd mo-

że ten sukces sprawił, że poczułyśmy się zbyt 

pewne siebie i zlekceważyłyśmy kolejnego 

przeciwnika, jakim była drużyna z Cichego - 

przegrałyśmy z nimi 2:1. Ostatni mecz z dziew-

czynami z Czerwiennego wygrałyśmy 2:1 i 

ostatecznie zajęłyśmy 3 miejsce. 

  Zwyciężyła drużyna z Załucznego, natomiast 

drugie miejsce miało Ciche. Uważam, że mo-

głyśmy zająd wyższy stopieo na podium, lecz 

brązowy medal nie jest zły :) Nasza drużyna 

wystąpiła w składzie: Patrycja Stanek, Patrycja 

Świderski, Natalia Bochnak, Monika Gruszka, 

Magdalena 

Gacek, Karoli-

na Jakubczak, 

Maria Lipieo. 

Tekst: Monika Gruszka 

Zdjęcia: zdj. ckip.org 

Wyobraź sobie, drogi czytelniku, że wchodzisz do szkoły. Dziś Twoim celem jest poznanie no-

wych osób, nauczenie się czegoś. Jednak już po kilku krokach dotyka Cię nieco przerażający widok - 

zamiast ludzi, uczniom za towarzystwo służą smartfony osadzone w ich dłoniach. Większość z tych 

osób w skutek grania i chatowania dostanie jedynki, a średnia ich ocen gwałtownie zmaleje.  

Któż w XXI wieku nie ma własnego urządzenia wielofunkcyjnego, które wiernie towarzyszy  

na każdym kroku, tylko czeka na wyjęcie go z kieszeni spodni i zawsze jest gotowe do użytku (nie wli-

czając takich sytuacji, w których od nadmiernego użytkowania rozładuje się bateria). Oczywiste jest to, 

że smartfony pomagają nam w życiu codziennym; można robić w nich notatki, liczyć na kalkulatorze, 

mieć ciągły dostęp do stron internetowych.  

Jednak w tym wszystkim, gdy smartfony opanowały świat i większość ludzkości je posiada, 

trudno jest zachować racjonalną granicę. Należy wiedzieć, kiedy trzeba odstawić 

nasz ,,ukochany'' telefon i zająć się realnym, prawdziwym życiem. Coraz częściej 

widzimy nastolatków, których wchłonął świat wirtualny. Nie idźmy w ich ślady  

i pamiętajmy, że smartfon nie zastąpi przyjaciół, rodziny, miłości - nie przytuli,  

nie pocieszy.  

Korzystajmy z dóbr naszego świata, ale z umiarem.  

Dagmara Polak, kl.IIIa 
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Europa – część świata leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca 

wraz z Azją kontynent Eurazję. 

 

Powierzchnia: 10,2 mln km² 

Najdalej wysunięte punkty kontynentalnej Europy 

na północ – Norwegia (przylądek Nordkinn 

na południe – Hiszpania (przylądek Marroquí) 

na wschód – Rosja (ujście rzeki Bajdaraty do Morza Karskiego) 

na zachód – Portugalia (przylądek Roca) 

Ukształtowanie powierzchni 

Powierzchnia Europy jest w przeważającej 

części nizinna. Najniższym punktem Europy 

jest depresja na Nizinie Nadkaspijskiej (28 

m p.p.m.). Najwyższym szczytem Europy 

jest Mont Blanc o wysokości 4811 m n.p.m. 

Klimat 

Niemal cała Europa znajduje się w strefie klimatów 

umiarkowanych. W północno-wschodniej części konty-

nentu ma charakter chłodny, zaś w pozostałej – ciepły 

(morski, kontynentalny i przejściowy). Południowe 

skrawki Europy (półwyspy: Iberyjski, Apenioski i Bał-

kaoski oraz wyspy Morza Śródziemnego) znajdują się 

w strefie klimatów podzwrotnikowych (morskich, a  

w Bułgarii i środkowej Hiszpanii – kontynentalnych). 

Od klimatów umiarkowanych oddzielają je pasma gór-

skie: Pireneje, Alpy i Bałkan. 

W północnych kraocach Europy (północna Islandia, 

Svalbard i północno-zachodnia Rosja) panuje klimat 

okołobiegunowy (subpolarny). 

Niezależnie od położenia wysokie oraz średnie góry 

posiadają własne, odmienne od nizinnych typy klima-

tyczne, zaliczane do klimatów górskich. 

Podział polityczny Europy 

Ludnośd 

Europa jest trzecią pod względem liczby ludności 
częścią świata z 712 milionami mieszkaoców 
(2006), po Azji i Afryce. Udział Europejczyków  
w światowej populacji systematycznie się zmniej-
sza – w 2006 zaledwie 10,8%, podczas gdy od XVI 
wieku do lat 60. XX w. udział ten wynosił ok. 20% 
(maksimum – blisko 25% w 1900), wynika to  
z faktu, że Europa jest jedynym kontynentem, 
którego liczba ludności spada. 
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Języki 

Zdecydowana większośd ludności 
Europy (ok. 93%) posługuje się 
językami z rodziny indoeuropej-
skiej. W tej rodzinie najliczniej uży-
wane są języki słowiaoskie (m.in. 
rosyjski, polski i ukraioski), ger-
maoskie (zwłaszcza niemiecki  
i angielski) oraz romaoskie (np. 
francuski, włoski i hiszpaoski). Po-
zostałe grupy języków indoeuro-
pejskich używane są przez znacz-
nie mniejsze populacje. Taką małą 
grupą są języki bałtyckie, w ich 
skład wchodzi język litewski i ło-
tewski. 

Poza językami indoeuropejskimi na 
terenie kontynentu istnieje kilku-
nastomilionowa grupa ludzi mó-
wiąca językami z rodziny uralskiej 
(głównie języki ugrofioskie – wę-
gierski, estooski oraz fioski), kilku-
milionowa używająca języków  
z rodziny ałtajskiej (głównie języki 
tureckie – zwłaszcza turecki i tatar-
ski), kilkusettysięczna posługująca 
się językiem z rodziny semickiej 
(język maltaoski) oraz około milio-
nowa posługująca się izolowanym 
językiem baskijskim. 

Religie 

Od średniowiecza chrześcijaostwo 
było religią dominującą w większości 
krajów europejskich. W niektórych 
krajach jest oficjalną religią paostwo-
wą. Jednakże nie brakuje w Europie 
również mieszkaoców (ok.52-54 mln) 
wyznających islam, judaizm (ok. 2 
mln), a w dużych miastach Europy 
Zachodniej żyją także wyznawcy in-
nych religii: buddyzmu, hinduizmu, 
sikhizmu, voodoo, rodzimych religii 
afrykaoskich i innych. 

Praga, Czechy 

Praga, obok Wiednia i Budapesztu, cieszy się opinią jednej  

z najpiękniejszych metropolii Europy Środkowej. Praskie 

punkty obowiązkowe to Hradczany, czyli wzgórze zamkowe 

porównywalne z naszym Wawelem i Złota Uliczka z malutkimi 

domkami, w których podobno niegdyś mieszkali alchemicy. 

Każdy turysta musi także przejśd Mostem Karola i odwiedzid 

dzielnicę Mała Strana. 

Wybrzeże Algarve, Portugalia 

Wybrzeże Algarve jest pagórkowate, 

poprzecinane żyznymi dolinami, z czysty-

mi, pięknymi plażami. Wody Oceanu 

Atlantyckiego wyrzeźbiły niesamowite 

formy w wapiennych klifach. Linia brzego-

wa obfituje w jaskinie i groty, co w połą-

czeniu z pięknym odcieniem wody tworzy 

wyjątkowo magiczny krajobraz.  

Paryż, Francja 

Katedra Notre-Dame, wieża Eiffla, 

Luwr, bulwary nad Sekwaną i Ogro-

dy Luksemburskie to tylko czołów-

ka atrakcji, które czekają na odwie-

dzających. 

Dagmara Polak, kl.IIIa 
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Wyspy Greckie 

Greckie wyspy to prawdziwy wakacyjny raj! Każdy 

znajdzie tu coś dla siebie - można wybrad niezwykle 

popularne zakątki takie jak Kreta, Korfu czy Santorini 

(na zdjęciu) albo uciec od tłumów na jedną z tysiąca 

wysp archipelagu. Poruszanie się między nimi to ża-

den problem – połączenia promowe pozwolą dostad 

się wszędzie bez problemu.  

 

Rzym, Włochy 

Rzym kusi średniowiecznymi budowlami i masą kulturalnych 

atrakcji. Wieczne Miasto jest prawdziwym muzeum pod go-

łym niebem, które ujmuje zwiedzających mnóstwem kontra-

stów: mieszanką starożytności z nowoczesnością, konfronta-

cją sacrum i profanum, harmonią sąsiadującą z chaosem.  

Deszcz- opad atmosferyczny, dosięgający po-

wierzchni Ziemi w postaci kropel wody o średnicy 

większej od 0,5 milimetrów. Gdy krople są mniej-

sze niż 0,5 mm, opad taki nazywa się mżawką. 

 

Szron- – osad atmosferyczny tworzący drobne lodo-

we kryształki w postaci igieł powstających na dowol-

nym podłożu hydrofilowym. Szron powstaje w wyni-

ku kontaktu wilgotnego powietrza z podłożem o tem-

peraturze poniżej 0 °C, zachodzi wów-
czas resublimacja pary wodnej, czyli jej bezpośrednia 

przemiana w ciało stałe. 

 

Śnieg- opad atmosferyczny  w postaci 

kryształków lodu o kształtach głównie 

sześcioramiennych gwiazdek, łączą-

cych się w płatki śniegu. Po opadnię-

ciu na ziemię tworzy porowatą pokry-
wę śnieżną , także nazywaną śniegiem. 

Agnieszka Żegleo, kl.IIb 

Izabela Hajnos, kl. IIb 

Dagmara Polak, kl.IIIa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrofilowość
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgoć
https://pl.wikipedia.org/wiki/Resublimacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
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Murarz to wykwalifikowany pracownik placu budowy. Swoją pracę 

rozpoczyna od zapoznania się z planem architektonicznym i założe-

niami budowlanymi. Kolejnym krokiem w jego pracy jest usta-

wienie rusztowania, montaż urządzeo do transportu materia-

łów budowlanych oraz przygotowanie zaprawy. Dopiero gdy 

przygotuje szalunek, układa na zaprawie cegły, pustaki lub ka-

mienie. Muruje w ten sposób ściany nośne, działowe, stropy 

lub filary. Do pozostałych zadao murarza należą prace tynkar-

skie,  prace wykooczeniowe oraz planowanie i przeprowadze-

nie rozbiórek budynków. Jeśli myślisz o pracy murarza, pamię-

taj, że w zawodzie tym wymagana jest duża siła, zręcznośd  

i precyzja ruchów. Ze względu na bezpieczeostwo pracy  

na tym stanowisku przyda Ci się dobra koncentracja uwagi, 

umiejętnośd podporządkowania się poleceniom wydawanym 

przez kierownika budowy oraz sumiennośd i starannośd. Zawo-

dowe zajęcie się murarką wymaga ukooczenia trzyletniej zasadni-

czej szkoły zawodowej o profilu budowlanym. Średnio zarobki mu-

rarza wynoszą 3,500 zł brutto. 

Fryzjer to osoba, która dba o fryzurę klienta. Może on znaleźd zatrudnie-

nie w salonie fryzjerskim lub salonie piękności. Może również otworzyd 

własną działalnośd gospodarczą, prowadząc własny salon lub po-

dejmując współpracę z teatrami lub stacjami telewizyjnymi. Aby 

wykonywad zawód fryzjera, potrzebujesz zdolności manualnych 

pozwalających na sprawne posługiwanie się nożyczkami i innymi 

narzędziami fryzjerskimi. Powinieneś mied także zdolnośd widze-

nia przestrzennego oraz bogatą wyobraźnię, byd twórczy, pomy-

słowy, kreatywny i umied wcielad w życie własne wizje. Osoby, 

które chcą pracowad w zawodzie fryzjera, powinna charakteryzo-

wad ciągła chęd rozwoju i podążanie za trendami. Średnie zarobki 

fryzjera wynoszą około 1,600zł brutto. 

Maria Chlebek, kl.IIIc 

http://praca-enter.pl/problem/1996/2019
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  2.                             

          3.                     

      4.                         
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      6.                         

            7.                   
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        11.                       

        12                       

13.                               

      14.                         

  15.                             

    16.                           

  17.                             

      18.                         

        19.                       

Pytania do krzyżówki : 

1.Np. krakowska, sucha, salami, biała ??? 

2.Tytuł filmu z roku 2000, który opisuje karierę duchowną kardynała Józe-

fa Glempa ??? 

3.Do roślin _____ należą m.in. rzepak, żyto, wyka, pszenica  

4.Konstrukcja wykorzystywana przy hodowli drobiu to _____ ??? 

5.Rysunek przedstawia ??? 

6.Kreskówka _____ Donald 

7.Legendarny potwór żyjący w górach to_____ ??? 

8.Kto urodził się między 22.10 a 22.11, tego znakiem  zodiaku jest 

_____??? 

9.Którego zespołu to piosenki ,,Tak ma byd ‘’, ,,Boso’’??? 

10.Słynny sklep z butami i torebkami to _____ ??? 

11.Zwierzę żyjące wysoko w Tatrach to_____??? 

12.Nazwisko nauczycielki  j. angielskiego??? 

13.Karolina Kocaoda z kl.3a nosi pseudonim/przydomek _____??? 

14.Klasy 3 jadą 10 października do _____ ??? 

15.Masa plastyczna wykonywana z wazeliny zmieszanej z węglanem wap-

nia i kwasami tłuszczowymi to _____??? 

16.Polska dzieli się na 16 _____??? 

17.Chroni posła ??? 

18.Nazwa wsi, w której mieszkają m.in. Anka Pilch, Monika Gruszka, Szy-

mon Styrczula, Jakub Mateja, Ola Stękała i inni, to _____??? 

19.Nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości, przemian 

materii i energii oraz oddziaływania miedzy nimi to _____??? 

 Z rozwiązaniem krzyżówki  i odgadniętym hasłem prosi-

my zgłaszad się do Eweliny Michniak lub Karoliny Kocaody 

z klasy 3a. Pierwszą osobę, która zgłosi się do nas z do-

brze rozwiązaną krzyżówką i hasłem, czeka nagroda. :) 

Kto pierwszy, ten lepszy !  

Ewelina Michniak, kl.IIIa 

Karolina Kocaoda, kl.IIIa 
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Idea fundacji powstała po piel-
grzymce Ojca Świętego do Pol-

ski w 1999 r. Formalnie została 
powołana do życia w Roku Ju-

bileuszowym 2000 r. jako or-
ganizacja, której działalność 
ma upamiętniać Pontyfikat Ja-

na Pawła II przez promowanie 
nauczania Papieża i wspieranie 
określonych przedsięwzięć 

społecznych, głównie w dzie-
dzinie edukacji i kultury.  

Siedzibą Fundacji jest Warsza-
wa a Fundatorem Konferencja 
Episkopatu Polski.  

Fundacją kierują Rada, której 
przewodniczy ks. Abp Tadeusz 
Gocłowski.  

Przewodniczącym Zarządu 
Fundacji jest p. mgr Marek 

Zdrojewski.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Cele 
Fundacji: 

 podnoszenie szans edukacyj-
nych młodzieży z małych miast i 

wsi 
 upowszechnianie nauczania 
Papieża Jana Pawła II. 

 wspieranie rozwoju kultury i 
nauki chrześcijańskiej 
 wspieranie chrześcijańskich 

mediów w Polsce 

Karolina Kula, kl.IIIb 

Źródła: http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/

Pierwszy i jedyny papież Polak i Słowianin. Nie-

strudzony Pielgrzym Pokoju (około 130 piel-

grzymek do różnych krajów). Karol Wojtyła 

urodzony 18.05.1920 roku w Wadowicach.  

W czasie II wojny światowej wstąpił do Kra-

kowskiego Seminarium Duchownego. Po za-

kooczeniu wojny wyświęcony na księdza. Zo-

stał arcybiskupem metropolitą krakowskim  

i kardynałem.  16.10.1978 roku  został wybrany 

na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. 

Zmarł 2.04.2005 roku o godzinie 21:37.  

Został pochowany w Bazylice św. Pio-

tra w Watykanie. Został beatyfikowany 

1 maja 2011 roku przez papieża Bene-

dykta XVI, natomiast kanonizacja na-

szego papieża nastąpiła 27 kwietnia 2014 roku  

i dokonał jej papież Franciszek.  

Karolina Kula, kl.IIIb 
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Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki 

1. 
Małopolski Konkurs 

Historyczny  

17 października 2016 r.  5 grudnia 2016 r.  20 lutego 2017 r.  

2. 
Małopolski Konkurs 

Języka Francuskiego  

19 października 2016 r.  7 grudnia 2016 r 22 lutego 2017 r.  

3. 
Małopolski Konkurs 

Chemiczny  

20 października 2016 r.  8 grudnia 2016 r.  23 lutego 2017 r.  

4. 
Małopolski Konkurs 

Języka Niemieckiego  

21 października 2016 r.  13 grudnia 2016 r.  28 lutego 2017 r.  

5. 
Małopolski Konkurs z 

Fizyki  

25 października 2016 r.  14 grudnia 2016 r 2 marca 2017 r.  

6. 
Małopolski Konkurs 

Języka Angielskiego  

26 października 2016 r.  15 grudnia 2016 r.  9 marca 2017 r.  

7. 
Małopolski Konkurs 

Biologiczny  

27 października 2016 r.  10 stycznia 2017 r.  6 marca 2017 r.  

8. 

Konkurs Wiedzy Oby-

watelskiej i Ekono-

3 listopada 2016 r.  9 stycznia 2017 r.  1 marca 2017 r.  

9. 
Małopolski Konkurs 

Geograficzny  

4 listopada 2016 r.   12 stycznia 2017 r.  10 marca 2017 r.  

10. 
Małopolski Konkurs 

Matematyczny  

8 listopada 2016 r.  16 stycznia 2017 r.  13 marca 2017 r.  

11. 
Małopolski Konkurs 

Języka Polskiego  

9 listopada 2016 r.  17 stycznia 2017 r 16 marca 2017 r.  

Dnia  4 października 2016 roku odbyły się wybory na  przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego. 

Oto wyniki: 

Przewodniczący: Mateusz Rosioski, kl.IIIa 

Zastępca: Jakub Haberny, kl. IIIc 

Opiekunowie SU:  p. Adam Chlebek oraz p. Krzysztof Udziela 

Gratulujemy! 

Karolina Kula, kl. IIIb 
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Fot. Adrian Jędrzejowski kl 3a.,  

p. Monika Czapla 
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Od redakcji 
 Już  po łtora miesiąca chodżimy do sżkoły. Mamy ża sobą pierwsże sukcesy, ale też   

i niepowodżenia, jak to bywa w ż yciu. 

 We wrżes niu i pierwsżej połowie paż dżiernika ucżestnicżylis my w kilku żawodach 

sportowych ż więksżym lub mniejsżym sukcesem, obejrżelis my prżedstawienie pos więcone 

kulturalnemu żachowaniu oraż akademię pos więconą wsżystkim ż ołnierżom, kto rży wal-

cżyli o wolnos c  w cżasie II wojny s wiatowej. Intensywnie prżygotowujemy się do konkur-

so w prżedmiotowych, kto re rożpocżną się już  w prżysżłym tygodniu. Jestes my już  po wybo-

rach na prżewodnicżącego SU. 13 paż dżiernika obejrżymy akademię ż okażji Dnia KEN, od-

będżie się też  pasowanie na ucżnia pierwsżako w– tych małych i duż ych. 

 Jak widac , sżkoła to nie tylko obowiążkowe lekcje, ale miejsce kultury, sportu i wypo-

cżynku, miejsce, kto rego atmosferę tworżymy codżiennie. To od nas samych żależ y, cży bę-

dżiemy tylko beżcżynnie siedżiec  i narżekac  na nudę, cży też  żłapiemy  byka ża rogi i cos  

żmienimy, żaplanujemy, żorganiżujemy. Dołącżycie do nas? 

Redakcja To i Owo 


