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Od redakcji! 
 

Witajcie! Zapraszamy do wspólnej zabawy, zadumy, 

przemyśleń. W tym numerze zapraszamy na spacer po 

naszej szkole, zachęcamy do wędrówki po najwyższych 

szczytach gór i po prostu do wirtualnego spotkania z tym, 

co dla WAS przygotowaliśmy. Gotowi? Zaczynamy! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

W tym artykule przedstawię wam najwyższe szczyty na świecie. 

Niektóre z nich są ponad granicą wiecznego śniegu, czyli śnieg jest 

tam cały rok. Oto one: 

 

➢ Najwyższy szczyt Świata i jednocześnie najwyższy szczyt Azji: 

Mount Everest (nazywany też Czomolungmą) – najwyższy 

szczyt Himalai o wysokości 8 848 m n.p.m.  

 
 

➢ Najwyższy szczyt Ameryki Południowej: Aconcagua, Cerro 

Aconcagua (w języku keczua: Acconcahuac, czyli: 

Kamienny Strażnik) – najwyższy szczyt Andów, o wysokości -

6960,8 m n.p.m.  

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_keczua
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andy
https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.


➢ Najwyższy szczyt Ameryki Północnej: Denali (w latach 1896–

2015 Mount McKinley)- położony w górach Alaska, o 

wysokości - 6190 m n.p.m. 

 

 
 

 

 

➢ Najwyższy szczyt Afryki: Kilimandżaro (nazwa Kilimandżaro 

pochodzi z połączenia dwóch słów języka tamtejszych 

plemion. Kilima oznacza słowo Góra, Njiaro zaś Karawanę) 

– leży w Tanzanii, która jest przy granicy z Kenią, o 

wysokości - 5895 m n.p.m. 

 

 
 

 

 

➢ Najwyższy szczyt Europy: Mont Blanc (po włosku Monte 

Bianco, po polsku Biała Góra, potocznie jest często 

nazywany Dachem Europy) – najwyższy szczyt Alp 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alaska_(g%C3%B3ry)


położony w Masywie Mont Blanc, w Alpach Graickich, w 

Alpach Zachodnich. Jego wysokość to 4810 m n.p.m. 

 

 

 

➢ Najwyższy szczyt Australi: Góra Kościuszki (ang. Mount 

Kosciuszko) najwyższy szczyt lądowej części Australii. -Jest 

położona w Nowej Południowej Walii, w Parku 

Narodowym Kościuszki, w Górach Śnieżnych w paśmie Alp 

Australijskich. Jej wysokośc to 2228 m n.p.m. 

 

 

 

➢ Najwyższy szczyt Antarktydy: Masyw Vinsona (ang. Vinson 

Massif) – jest to masyw górski, o wysokości 4892 m n.p.m. 



 
 

➢ Najwyższy szczyt w Polsce: Rysy (słow. Rysy, niem. 

Meeraugspitze, węg. Tengerszem-csúcs) – góra położona 

na granicy polsko-słowackiej, w Tatrach Wysokich. Ma trzy 

wierzchołki, z których najwyższy jest środkowy, znajdujący 

się w całości na terytorium Słowacji. Wierzchołek 

północno-zachodni, przez który biegnie granica, stanowi 

najwyżej położony punkt Polski, a jego wysokość to 2499 m 

n.p.m. 

 

                    

 

Dziękuję za uwagę       
Marta Kępińska 
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Opracowała : Noemi Grabiec 
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Katarzyna Siąkała 

 



 

 

1. Znajduje się w niej dużo książek ……………………….. 

2. Można w niej spędzić aktywnie i zabawnie czas po 

lekcjach ……………… 

3. Odbywają się na niej różne sportowe wydarzenia i 

konkursy ………………………. 

4. Znajduje się obok świetlicy i można w niej zjeść ciepły 

posiłek ………………… 

5. Tam zawsze można liczyć na pomoc medyczną 

…………………….. 

6. Można wsłuchać się w dźwięki pianina ………………. 

 

Jeśli znasz rozwiązanie zagadek, napisz do nas, a na 

pewno znajdzie się dla CIEBIE jakaś nagroda. 

 

Nadia Koterzyna 
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DLACZEGO WARTO CHODIĆ DO SP6

FAJNI NAUCZYCIELE

JEST FAJNIE

NIE WARTO

FAJNE DODATKOWE ZAJĘCIA

BY NIE MIEĆ SPRAWY W

SĄDZIE ZA WAGARY

BO MI SIĘ PODOBA

CZYSTE PODŁOGI

BO TO SZKOŁA

INTEGRACYJNA

DOBRE RELACJE SPOŁECZNE

JEST BLISKO

FAJNA ATMOSFERA

BEZPIECZNA

ZE WZGLĘDÓW

SENTYMENTALNYCH
 

Hawier Jaworski 

 

Czytelniku! Ankieta została przeprowadzona wśród 30 osób. Napisz 

do nas czy zgadzasz się z wynikiem ankiety. Podziel się z nami twoimi 

przemyśleniami. Czekamy! 
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 PRZYSŁOWIA WPLĄTANE W SZKOŁĘ  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

1. FORTUNA SZKOŁĄ SIĘ TOCZY 

2. DZIECI I RYBY MAJĄ GŁOS W SP6 

3. SP6 NA PSTRYM KONIU NIE JEŻDZI 

4. WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO SP6 

5. WSZĘDZIE DOBRZE ALE W SP6 NAJLEPIEJ 

6. KTO POD KIM DOŁKI KOPIE TEN DO SP6 NIE 

WPADA 

7. GDZIE KUCHAREK 6, TO WIEDZ ŻE W SP6 DOBRY 

OBIAD GOTUJĄ 

8. BEZ SP6 NIE MA KOŁACZY 

Julia Cieślar 
 
 
 



Z JAKIMI ZWIERZĘTAMI KOJARZY CI SIĘ ZIMA? 

 

        

 

 
Niedźwiedź polarny, niedźwiedź biały (Ursus maritimus) –

gatunek dużego ssaka drapieżnego z rodziny niedźwiedziowatych, 

zamieszkującego Arktykę. Jest drapieżnikiem szczytowym w zasięgu 

swojego występowania. Grube futro i warstwa tłuszczu chronią go 

przed zimnem. Włosy tworzące sierść niedźwiedzia są 

półprzezroczyste; sierść jako całość ma zazwyczaj kolor biały lub 

kremowy, przez co umożliwia zwierzęciu dobry kamuflaż. Skóra ma 

barwę czarną. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe uszy, co 

pomaga mu redukować utratę ciepła. Stosunkowo mała głowa oraz 

długie, zwężające się ku tyłowi ciało nadają mu opływowy kształt 

przydatny do pływania. Jest ssakiem prowadzącym niemal morski 

tryb życia, potrzebującym do przetrwania jedynie kawałka 

pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie oraz miejsca do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwiedziowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arktyka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drapie%C5%BCnik_szczytowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasi%C4%99g_(biogeografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasi%C4%99g_(biogeografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamufla%C5%BC


urodzenia i odchowania młodych. Jego systematyczna (łacińska) 

nazwa Ursus maritimus oznacza „niedźwiedź morski”. Przystosował 

się do życia na lądzie, morzu i lodzie. 

Naukowcy, w tym klimatolodzy, uważają, że zanikanie lodu 
morskiego w wyniku globalnego ocieplenia może być znaczącym 
czynnikiem zmniejszającym możliwości przetrwania 
tego gatunku jeszcze w ciągu XXI wieku. Systematyczne badania 
prowadzone przez International Union for the Conservation of Nature 
w latach 2005–2009 wykazały, że w 8 z 19 znanych subpopulacji 
niedźwiedzia polarnego liczba osobników spadła, w 1 wzrosła, a w 3 
była stała. Brak jest danych wystarczających do zaklasyfikowania 
pozostałych siedmiu. Nowsze oszacowania populacji wskazują, że w 
2013 roku spośród 13 kanadyjskich populacji niedźwiedzi polarnych, 
12 wykazywało sytuację stabilną lub wzrost liczby osobników, a tylko 
w 1 liczba osobników spadła. 

Wielkość i masa ciała ,niedźwiedzie polarne to jedne z największych 
niedźwiedzi. Obok kodiaka (niedźwiedź kodiacki) są obecnie 
największymi żyjącymi drapieżnikami lądowymi. Samce mogą ważyć 
dwa razy tyle co tygrys syberyjski. Większość dorosłych samców waży 
300–700 kg i osiąga długość 2,4–3,0 m. Wysokość w kłębie samca 
niedźwiedzia to natomiast 1,3–1,5 m. Stojąc pionowo, dorosły samiec 
może osiągnąć wysokość do 3,35 m. Samica jest zwykle ok. dwa razy 
mniejsza i waży w granicach 150–300 kg, mierząc 1,9–2,1 m długości. 
Po urodzeniu młode niedźwiadki ważą tylko 600-700 g. Największym 
opisanym niedźwiedziem był rekordowy duży samiec ważący 1002 kg, 
zabity w Kotzebue Sound w północno-wschodniej Alasce w 1960. Przy 
stosunkowo małej i wąskiej głowie u niedźwiedzi czoło przebiega w 
niemal prostej linii do grzbietu nosa. Szyja niedźwiedzia jest 
stosunkowo długa, a uszy małe i okrągłe. Stopy są długie (około 
30 cm) i bardzo szerokie (około 25 cm), palce częściowo spięte błoną 
pławną, która podczas pływania pełni funkcję płetw. Mocne, krótkie 
jak również  ostre pazury są przydatne do przytrzymywania zdobyczy. 

Futro i skóra, futro niedźwiedzia polarnego nie jest białe, tylko 
przezroczyste. Tworzą je tysiące włosów wypełnionych powietrzem, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d_morski
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d_morski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_kodiacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_syberyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9B%C4%87_w_k%C5%82%C4%99bie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ucho
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_p%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_p%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pazur


które chronią go przed zimnem. Światło odbija się od futra, dając 
wrażenie, że jest białe. Skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna, 
dzięki czemu pochłania promienie słoneczne, które ogrzewają jego 
ciało. Z wiekiem futro żółknie. Futro działa jak miniaturowa szklarnia, 
która zamienia światło słoneczne na ciepło potrzebne do ogrzania 
ciała, pochłaniane przez czarną skórę niedźwiedzia. Zesztywniałe 
włosy na poduszeczkach jego łap zapewniają izolację w trakcie 
chodzenia po śniegu i lodzie. W odróżnieniu od innych ssaków Arktyki, 
niedźwiedzie polarne nie zmieniają latem swojego futra na 
ciemniejsze. Kiedyś przypuszczano, że włosy futra służyły jako włókno 
optyczne przewodzące światło do czarnej skóry, gdzie mogło być 
pochłaniane – hipoteza ta została obalona przez niedawne badania. 
Gruby podszerstek pełni rolę izolacyjną: niedźwiedzie polarne zbytnio 
przegrzewają się przy temperaturach wyższych niż 10 °C, są niemal 
niewidoczne na fotografiach w podczerwieni; zaobserwować można 
tylko oddech i pysk. Futro niedźwiedzi trzymanych w niewoli w 
ciepłych i wilgotnych warunkach nabiera bladozielonego zabarwienia. 
Jest to spowodowane rozwijaniem się glonów we włosach – w 
wyjątkowo gorących warunkach, puste rurki włosów dostarczają 
doskonałego schronienia glonom. Wprawdzie glony są niegroźne dla 
niedźwiedzi, ale przysparza to kłopotów ogrodom zoologicznym i 
zwierzęta są czasami kąpane w roztworze soli albo łagodnym 
roztworze nadtlenku wodoru w celu przywrócenia włosom białego 
koloru. 

KANIA ADAM 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podszerstek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Termografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadtlenek_wodoru


 
 Justyna Kogut 
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