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 L I S T O P A D O W E      Ś W I Ę T O  

Zapalam znicz i patrzę, 

 jak rozpala się płomień,  

a razem z tym płomykiem przychodzą setki 

wspomnień...  

Maleńki płomyk w zniczu tli się.  

Zanim człowiek na wieczność zaśnie,  

tak jak iskra w sercu tli się,  

coraz słabiej, gaśnie...  

Każdy znicz na grobie to jedna dusza,    

która tęskni.  

Bliscy odchodzą w pamięci kolejny raz  

na wieczny sen,  

na wieczny czas.  

 

 

Witamy serdecznie w drugim numerze naszej szkolnej gazetki i… 

( chociaż  za  oknem szaro  i  smutno )  z  radości ą  

p rzypominamy,  że  do  wakacj i  już  t ylko  8  miesięcy.  Mamy 

nadzieję, że pierwszym wydaniem wzbudziliśmy Wasze zainteresowanie   

i teraz też przeczytacie to, co dla Was przygotowaliśmy.  

Paździe rnik minął  spokojn ie ,  choć wcale  nie  nudno.  

W ostatnim czasie wokół nas wiele się działo – były chwile powagi, dumy, 

radości i śmiechu.  O tym, co ciekawego wydarzyło się z naszym 

udziałem przeczytacie na stronie drugiej. Zamieszczamy w tym numerze 

wywiad z Panią Aleksandrą Cebula – opiekunką Samorządu 

Uczniowskiego. Jest też  interesujący artykuł dla miłośników zwierząt, 

pasjonatów sportu, humor i rozrywka. O tym, że jesień można polubić, 

spróbuje Was przekonać Małgosia w „Kąciku literackim”. 

 

M i ł e j   l e k t u r y  ż y c z y   r e d a k c j a. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 

W środę 2  października, jak co roku,  naszą szkołę odwiedzili szczególni goście – 

funkcjonariusze policji w Starym Sączu. Z tej okazji dzieciaki z grupy 3-4-latków oraz    

5-6-latków przygotowały apel pod hasłem „ Bezpieczna droga do szkoły”.  
 

 

 

                                        WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 

3 października 2013 roku 45 uczniów z klas III - VI naszej szkoły wzięło udział   

w szkolnej wycieczce do Zakopanego. Naszym celem było zwiedzenie Jaskini Mroźnej, która 

znajduje się w Dolinie Kościeliskiej. Obejrzeliśmy wejście do Wąwozu "Kraków"  

i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które zostało wybudowane jako 

wotum wdzięczności za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu z 13V1981r.  

 

                                                                                                    PASOWANIE NA UCZNIA KLASY  I 

4 października 2013r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia kl. I. Pierwszaki z  wielkim 

przejęciem przedstawiły program artystyczny. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie, a Pan Dyrektor 

dokonał  symbolicznego pasowania na ucznia. Ślubowanie złożyli również rodzice. Następnie dyrektor wraz                          

z wychowawczynią  wręczyli pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Uczniowie szkoły wręczyli 

przygotowane przez siebie upominki, a zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Kadecki Żaczek" podarował  im  

pierwsze jej wydanie.  

 

                                                     SWIĘTO EDUKACJI  NARODOWEJ 

14 października odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji, w którym wzięli udział pracownicy naszej 

szkoły, zaproszeni goście i rodzice. Uczniowie w podzięce swym nauczycielom zaprezentowali program 

artystyczny wzbogacony sztuką teatralną o św. Faustynie. 

 

 

XIV ZLOT „MŁODZIEŻ Z CHRYSTUSEM W III TYSIĄCLECIU 

15 października 2013r. młodzież z 11 szkół podstawowych i 3 gimnazjów naszej gminy wraz 

z opiekunami po raz czternasty spotkała się razem, by poznawać bliżej Łącką Ziemię, 

podziwiać ją  na szlaku i w piosence. 

143 młodych miłośników Chrystusa i górskich wypraw dotarło wraz z opiekunami                   

do Zabrzeży, gdzie o godz. 11
00

 w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława B.M,                         

odmówiono modlitwę różańcową. Po tej części drużyny udały się na boisko sportowe, gdzie 

po smacznym posiłku mogły prezentować przygotowane piosenki, skecze, kalambury i świetnie bawić widownię. 

Na koniec trzymając się za ręce, odśpiewano ulubioną przez bł. Jana Pawła II „Barkę”  i pożegnano się 

przyjacielskim uściskiem dłoni: do zobaczenia za rok! Honorowymi gośćmi Zlotu byli: Wójt Gminy Łącko  mgr 

inż. Janusz Klag oraz Przewodniczący Rady Gminy Łącko mgr Zdzisław Warzecha 

24 X - UROCZYSTE OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO! 
 

Wójt Gminy Łącko Pan Janusz Klag 
przecina wstęgę. 

 

 
W oczekiwaniu na występ. 

 

Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów kl. V i VI. 

 

Taniec belgijski w wykonaniu 
dziewczynek z kl. III i IV. 
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 KĄCIK LITERACKI 

 
 

 

                                        D l a c z e g o    

                                                        l u b i ę    

                                                                    j e s i e ń 

Jesień...zimna, mokra, nieciekawa, chociaż nie do końca. Uważam, że jest to piękna pora roku, podczas 

której nie można się nudzić. Wiecie dlaczego tak sądzę? Przeczytajcie mój opis, a poznacie odpowiedź! 

 Jesień to niezwykła i niepowtarzalna pora roku, której nie sposób nie lubić. Piękne krajobrazy, cudne 

barwy na drzewach, to jedne z wielu zalet, a jest ich całe mnóstwo. 

  Ta pora roku jest wyjątkowa, choć często bywa szara i ponura, ale przecież nie wszystkie jej dni są takie. 

Zdarzają się piękne dni, gdy świeci słońce, choć tak ciepło już nie jest, ale to nie znaczy, że nie można 

wyjść na rodzinny spacer. Las jesienią przedstawia cudowny widok. Czerwień, pomarańcz, żółć, brąz to 

piękne barwy liści jesiennych. Podczas jej trwania można rozkoszować się ślicznymi krajobrazami. 

Pejzaże tej pory roku to coś, czym można do woli się zachwycać. 

  Już podczas jesieni wiele zwierząt hibernuje, czyli zapada w sen zimowy. Są to np. niedźwiedzie, 

borsuki, czy też jeże. W tej porze roku przygotowują się one do przetrwania ostrej zimy zbierając 

wcześniej zapasy. Nie tylko zwierzęta czują jesienią chłodny oddech zbliżającej się zimy. Dla ludzi także 

jest to czas, kiedy przygotowujemy się do pory najzimniejszej. Porządkujemy ogrody, sady, zbieramy 

owoce i warzywa, smażymy słodkie konfitury i dżemy. Lubię pomagać rodzicom w jesiennych 

porządkach; szczególnie grabienie szeleszczących liści jest bardzo przyjemne. Uwielbiam zbierać piękne, 

jesienne liście z różnego rodzaju drzew i suszyć je później między kartkami książki. Można je później 

wykorzystać, a kompozycje z suchych traw, liści i kwiatów są bardzo ładne i mogą służyć jako dekoracja 

naszego pokoju. 

A co robić, gdy pogoda serwuje nam deszcz i jesienną pluchę? W ciepłym zaciszu domowym można 

oddać się lekturze jakiejś ciekawej książki, słuchać muzyki, grać w kształcące gry komputerowe ( byle nie 

za długo ), oglądać ciekawy program telewizyjny, wybrać się w odwiedziny do babci albo pograć              

z rodzeństwem i rodzicami w jakąś fajną grę planszową. Po prostu jest to czas na to, aby rozwijać swoje 

pasje i zainteresowania. 

  Już wiecie za co kocham jesień? Teraz Wasza kolej, abyście ją polubili! 

 

 PRZYGOTOWAŁA: Małgosia Olszak, kl. VI 
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 NASI ULUBIEŃCY 

 

     

 

 

 

Jesteśmy,  

                  by pomagać 

 

 

L a b l a d o r - rasa pochodzi z południa Nowej Fundlandii. W XVIII wieku była 

wykorzystywana przez rybaków do pracy na kutrach (psy pomagały przy wyciąganiu sieci, aportowaniu 

przedmiotów, a nawet ratowaniu tonących). Nazywane były psami Św. Jana. Do Europy pierwsze psy tej 

rasy sprowadził w 1820 lord Malmesbury, który razem z synem rozpoczął ich hodowlę w Wielkiej Brytanii. 

Pod koniec XIX wieku rasa została zatwierdzona w Wielkiej Brytanii jako pies myśliwski. Psy te miały za 

zadanie łapać szczury i różne gryzonie. Jednak z wiekiem czasu piękne pupilki stały się ważnym 

zwierzęciem ratującym życie. Były używane jako psy myśliwskie, psy lawinowe (jeśli kogoś przysypała 

lawina np. śniegu).   

Wygląd                                                                                                                                       

Pies ten ma piękne, ufne oczy, średniej wielkości; o inteligentnym, łagodnym wyrazie. Chociaż 

labradory wyglądają na delikatne, mają mocny zgryz (zęby)…Małe szczeniaki wyglądają podobnie do 

sznaucera. Uszy pieska są delikatne i miękkie jak biszkopty (nawet takiego koloru są) Szyja: Gładka, mocna. 

Lablador w przeciwieństwie do psów yorków jest bardzo silny. Ma mocne łapy i dlatego szybko biega. 

Labrador  to rasa psów żywiołowych, skorych do zabawy, także z innymi psami.                                                                                                         

Piesek ten jest łatwy w utrzymaniu w przeciwieństwie do: Yorków, sznaucerów, pudlów, pekińczyków. 

Będzie pamiętał człowieka na długie lata. To cudowny, pełny życia piesek. Stworzone do pracy w wodzie              

i aportowania potrzebują bezpośredniego kontaktu w pracy z człowiekiem. Dobrze tolerują dzieci i są 

cierpliwe w kontaktach z nimi. Według liczby psów  oficjalnie zarejestrowanych w organizacjach, labrador 

to jedna z najpopularniejszych ras w Wielkiej Brytanii. 

 

Kochamy człowieka! 

 

 

 

PRZYGOTOWAŁA: Marysia Szwarkowska, kl. V 
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 10 PYTAŃ DO… 
   

 

22 października 2013r. Pani Aleksandra Cebula – wychowawczyni klasy VI udzieliła 

wywiadu redaktorce naszej gazetki - Paulinie Gomółka. 

Serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi  

na nasze pytania. 

 
 

Paulina Dlaczego została  Pani nauczycielką, a nie wybrała innego zawodu? 

 

Pani Aleksandra 

Myślę, że to moje powołanie, zawsze o tym marzyłam, już jako dziecko zrobiłam sobie dziennik i bawiłam się w nauczyciela. Sądzę, 
że mieli w tym trochę udziału moi rodzice, którzy byli nauczycielami, więc siłą faktu moje życie od najmłodszych lat związane było 
ze szkołą. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym pracować w innym zawodzie. Lubię dzieci, lubię to, co robię i staram się dobrze 
wykonywać swoją pracę. Często spotykam swoich już dorosłych uczniów, którzy mnie pamiętają, serdecznie rozmawiają, 
opowiadają o sobie i wspominają szkolne lata. To bardzo miłe i utwierdza mnie w przekonaniu, że nie pomyliłam się w wyborze 
zawodu 

 

Paulina Jak wspomina pani lata spędzone w szkolnych murach? Czy zapamiętała Pani jakieś zdarzenie ze szkoły? 
 

Pani Aleksandra 

Wspominam czasy szkolne jako chwile wesołe i beztroskie. Pamiętam wiele zdarzeń szkolnych, ale najbardziej utkwił mi w pamięci 

2-dniowy biwak w Zabrzeży ( byłam wtedy w VIII klasie ), w którym wzięła udział drużyna harcerska z mojej szkoły. Spaliśmy w 

namiotach, a w nocy był ALARM i podchody! Przeżyliśmy niesamowitą przygodę. 

 

Paulina Czy jest Pani zadowolona z pracy uczniów? 
 

Pani Aleksandra 

Na to pytanie nie mogę podać jednoznacznej i krótkiej odpowiedzi. Ogólnie – tak, ale... Moi uczniowie są bardzo różni. Jest duża 
grupa, z której jestem zawsze zadowolona, ponieważ są pracowici, systematyczni, zawsze przygotowani do lekcji, aktywni, 
kulturalni i odnoszą sukcesy w konkursach. Jednym słowem to prymusi. Jednak wiem, że nie od wszystkich uczniów mogę wymagać 
takiego poziomu, dlatego cieszę się również z mniejszych sukcesów i jeśli uczeń daje z siebie wiele i stara się, to radością dla mnie i 
dla dziecka jest również niższa ocena niż szóstka czy piątka.  
To „ale”, które pojawiło się na początku, dotyczy grupy tzw. „leserów”. Mam i takich w klasach, które uczę. Całe szczęście, że jest to 
grupa najmniejsza. 

 

Paulina Jaki przedmiot, kiedy była pani w naszym wieku, należał do ulubionych, a jaki do najgorszych i dlaczego? 
 

Pani Aleksandra 
Jestem humanistką, więc do moich ukochanych przedmiotów zawsze w każdej szkole należały język polski i historia. Lubiłam także 
przedmioty artystyczne i wychowanie fizyczne, szczególnie gry zespołowe. Z przedmiotami ścisłymi nie miałam problemów, ale 
uczyłam się ich, bo były ważne. 

 

Paulina Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej pracy? 
 

Pani Aleksandra Jest coś takiego, czego rzeczywiście nie lubię! To prowadzenie dokumentacji, różnego rodzaju sprawozdania, analizy , zestawienia 
itp., czyli jak to się mówi potocznie praca papierkowa. Dobrze, że nie jest jej aż tak dużo.  

 

Paulina A co najbardziej odpowiada Pani w pracy? 
 

Pani Aleksandra 
Najbardziej lubię kontakt z uczniami. Cieszy mnie to, że moja praca nie jest nudna, że nawet ten sam temat lekcji w kolejnym roku 
nie jest taki sam, bo każdy uczeń jest inny. Choćbym dokładnie zaplanowała lekcję, to nigdy nie przewidzę wszystkich reakcji 
uczniów, ich wypowiedzi i pomysłów. Właśnie to jest w mojej pracy najciekawsze. 

 

Paulina Czy lubi Pani czytać książki? Jeśli tak, to jakie? 
 

Pani Aleksandra 
Uwielbiam czytanie, ale nie mogę poświecić się mojej pasji z bardzo prozaicznego powodu – braku czasu. Staram się za to nadrobić 
lekturowe zaległości w wakacje. Najbardziej lubię czytać biografie, dzienniki, ale z przyjemnością sięgam także do książek 
historycznych i thrillerów politycznych. 

 

Paulina Jaka jest Pani ulubiona pora roku? Dlaczego właśnie ta? 
 

Pani Aleksandra Moimi ulubionymi porami roku są wiosna i lato. Wiosna, ponieważ przyroda budzi się do życia po zimowym śnie, wszystko pachnie i 
w oczach pięknieje. A lato, gdyż panuje dziwna, niewytłumaczalna beztroska dookoła. No i są wakacje! 

 

Paulina O czym Pani marzy? 
 

Pani Aleksandra Marzę o podróży dookoła świata, chociaż na chwilę chciałabym zatrzymać się w najpiękniejszych miejscach na Ziemi. 
 

 

Paulina Co zrobiłaby Pani, gdyby jutro obudziła się jako uczennica? 
 

Pani Aleksandra Sprawdziłabym plan lekcji i poszłabym do szkoły.  
 

Paulina Bardzo dziękujemy Pani za udzielenie wywiadu. 
 

Pani Aleksandra Ja także dziękuję za wybór mojej osoby. Życzę wszystkim uczniom naszej szkoły (także tym byłym) dużo zdrowia, codziennej pogody 
ducha oraz wytrwałości w dążeniu do obranych celów. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 
Cześć!  
W tym wydaniu gazetki chciałbym doradzić  Wam, jak poprawić kondycję. Przygotowałem dla Was 
trening. Niestety, jest on długi, więc raczej dla osób wytrwałych. Będzie on trwał 10 tygodni, ale nie 
martwcie się - szybko minie.                
  

            Tydzień                                 Plan biegowo-marszowy                                          Całkowity czas 

1 1 min bieg, 2 min marsz (7x) 21 minut 

2 2 min bieg, 2 min marsz (5x) 20 minut 

3 3 min bieg, 2 min marsz (4x) 20 minut 

4 5 min bieg, 2 min marsz (3x) 21 minut 

5 6 min bieg, 90 sek marsz (3x) 20 minut 

6 8 min bieg, 90 sek marsz (2x) 18 minut 

7 10 min bieg, 90 sek marsz (2x) 23 minuty 

8 12 min bieg, 1 min marsz, 8 min bieg 21 minut 

9 15 min bieg, 1 min marsz, 5 min bieg 21 minut 

10 bieg 20 minut bez przerwy 20 minut 

 

  W zależności od tego, jak często biegasz, pozwól sobie na dzień odpoczynku pomiędzy seriami biegania. 
Na przykład, jeśli biegasz 4 razy w tygodniu, staraj się nie robić tego przez 4 dni z rzędu.          
        Zanim rozpoczniesz biegać, rozgrzej się za pomocą 5-10 minutowego szybkiego marszu, po 
ukończeniu ochłoń przez 5-10 wolnego marszu. Biegaj ze średnim tempem, z intensywnością 65-70% 
tętna maksymalnego i maszeruj energicznie podczas faz marszu.               
Jeśli biegasz z pełną prędkością, będziesz zbyt wyczerpany, by wykonać powtórki i prawdopodobnie 
przysięgniesz sobie, że nigdy więcej nie będziesz biegał. Przerwy w formie marszu są również ważne:  
-Pozwalają ci odzyskać siły, przez co możesz biegać dłużej (pamiętaj, biegasz, żeby zyskać wytrzymałość, 
nie ćwiczysz sprintu). 
-Rozbijają również bieg na odpowiednie fragmenty, zmniejszając prawdopodobieństwo bólu oraz 
urazów. 
-Po treningu czujesz się świetnie, nie jesteś zbyt zmęczony ani kompletnie wykończony.  
-Możesz biegać dłuższe dystanse.  Bez przerw, nie byłbyś w stanie tego zrobić. 
 
Pamiętaj, żeby omówić program ćwiczeń z lekarzem, zwłaszcza jeśli cierpisz na jakąś chorobę.                         
Życzę powodzenia!                                                                            
 
 
 

PRZYGOTOWAŁ: Miłosz Haza, kl. VI  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWAŁA: Marysia Klag, kl. VI 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Śmieszne zwierzaki 

 

Przychodzi mężczyzna do sklepu zoologicznego. 

Przyprowadza ze sobą niedźwiedzia brunatnego na   

łańcuchu i pyta:  

- Gdzie jest łobuz, który 2 lata temu sprzedał mi 

tego chomika?!? 

 

Płyną 2 rekiny żarłacze, zobaczyły gościa na 

windsurfingu. Jeden mówi do drugiego: 

- Patrz co za obsługa - szybko, na tacy i z serwetką. 

 

Młody, pełen sił źrebak pyta ślepego konia: 

- Może weźmiemy udział w Wielkiej Pardubickiej? 

- Nie widzę przeszkód! 

 

Na drzewie siedzi wróbel, przylatuje wrona. 

Wróbel pyta: 

- Co ty jesteś za ptak? 

Ona odpowiada: 

- Wrona, a ty? 

- Ja to jestem orzeł, tylko trochę chorowałem! 
 

 

 

 Idzie żółw do restauracji i mówi: 

- Poproszę szklankę wody. 

Kelner odpowiada: 

- Proszę. 

Żółw przychodzi ponownie i mówi: 

- Poproszę szklankę wody. 

Kelner odpowiada: 

- Proszę. 

Żółw przychodzi ponownie i mówi: 

- Poproszę szklankę wody. 

Kelner odpowiada: 

- A co panu tak woda potrzebna? 

Żółw odpowiada: 

- My tu gadu-gadu, a tam mi się dom pali. 

 

Przychodzi kura do kury: 

- Dzień dobry, jest mąż? 

- A jest, jak zwykle, grzebie przy aucie... 

PRZYGOTOWAŁ: Miłosz Haza, kl. VI 
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