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 OD  REDAKCJI  

  

Aby każdy z Was  
znalazł swoje miejsce  
przy stole wigilijnym, 
by spełniły się Wasze  
najskrytsze marzenia,  
aby każdy kolejny dzień 
był jeszcze lepszy. 
 
Na nadchodzące, radosne Święta 
i zbliżający się Nowy Rok, 
niechaj   C h r y s t u s a   siła  
n i e p o j ę t a, 
rozjaśni każdy życia mrok. 

            
Wszystkiego najlepszego 

Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Pracownikom szkoły  

oraz młodym Czytelnikom „Kadeckiego Żaczka”  

             życzy redakcja wraz z opiekunkami 

 

Witamy w trzecim numerze naszej gazetki. Będzie to wydanie         

g r u d n i o w e (jak ten czas szybko leci!), a więc trochę mikołajkowe             

i odrobinę świąteczne.  

Zachęcamy do przeczytania listów do św. Mikołaja, które napisali 

uczniowie klasy V.  Ciekawe, czy wszyscy byli grzeczni i dostaną to, o co 

proszą! Już niedługo się przekonamy. 

W numerze znajduje się także wywiad z wychowawczynią klasy V – Panią 

Krystyną Dziedzic, jest również interesujący artykuł o zimowych sportach, 

naszych kochanych ulubieńcach, rozrywka i grudniowy humor. O tym, co 

ciekawego wydarzyło się w naszej szkole w listopadzie, przeczytacie na 

stronie 2. 

Nie zapomnijcie pięknie pokolorować bożonarodzeniowej szopki! 

 

Z a p r a s z a m y   n a   ł a m y  i  ż y c z y m y   m i ł e j   l e k t u r y. 

                                                                                                                  

                                                                                 R e d a k c j a 

 
 

 

 

Z życia szkoły str. 2.  

 

 
 
 
 
 

Kącik literacki str. 3.  

 

 
 
 
 
 

Nasi ulubieńcy str. 4.  

 

 
 
 
 
 

10 pytań do… str. 5.  

 

 
 
 
 
 

Ze szkolnego boiska str. 6.  

 

 
 
 
 
 

Umysłowe igraszki str. 7.  

 

 
 
 
 
 

Śmiej się z nami str. 7.  

 

 
 
 
 
 

Dla najmłodszych str. 8.  

www.zspkadcza.iaw.pl 
 

REDAKCJA:  Paulina GOMÓŁKA, Miłosz HAZA, Maria KLAG, Małgorzata OLSZAK, Maria SZWARKOWSKA ① OPIEKA:  Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC 
 



 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.  

W dniu 11 listopada w Łącku odbyły się gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. Uczestniczył w nich poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z Panem 
Dyrektorem Stanisławem Szwarkowskim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. 
odprawioną w kościele parafialnym w Łącku. Następnie wszyscy przemaszerowali na Plac 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie została przypomniana historia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Pan Janusz Klag Wójt Gminy Łącko złożył kwiaty pod 
pomnikiem, jak również inne przybyłe delegacje zaś Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto 
z Łącka wykonała wiązankę pieśni żołnierskich. To wspólne spotkanie w dniu 
narodowego święta uświadomiło wszystkim zgromadzonym jakim wielkim dobrem jest 
niepodległość naszego kraju, za którą nasi przodkowie przelewali krew. 

Akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 95 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości zorganizowana przez uczniów kl. V pod opieką wychowawczyni, 
pani Krystyny Dziedzic. Akademia opowiadała o prawie półtorawiecznym dążeniu kilku 
pokoleń Polaków do odzyskania niepodległości utraconej wskutek zaborów. Poprzez 
wiersze i pieśni patriotyczne oraz prezentację multimedialną uczniowie poprowadzili 
obecnych od czasów zaborów, poprzez powstanie listopadowe i styczniowe, aż do 
okresu pierwszej wojny światowej, gdy to 11 listopada 1918r. Polska powróciła na mapy 
świata. Szkolne obchody uroczystości miały za cel oddanie czci tym, którzy w różnych 
momentach historii, za wolność naszej Ojczyzny oddali swe życie. Dzieci i uczniowie 
naszej szkoły chętnie włączyły się do akcji  polegającej na upowszechnianiu zwyczaju 

robienia biało - czerwonych kotylionów jako elementu obchodów Święta Niepodległości, które są znakiem naszej obywatelskiej 
wspólnoty, a także lekcją patriotyzmu. 

Andrzejki 

W dniach 26 – 27  listopada odbyły się w naszej szkole zabawy andrzejkowe dla uczniów 
klas I - VI oraz oddziałów przedszkolnych. Przed zabawą uczniowie klas starszych wraz ze 
swoimi opiekunami, przygotowali andrzejkową dekorację. Po zajęciach lekcyjnych 
uczniowie zebrali się w przygotowanej sali, gdzie przy dźwiękach muzyki rozpoczęła się 
wspaniała zabawa. Każda klasa miała przygotowany przez rodziców pyszny poczęstunek. 
Oprócz tańców, dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkurencjach, które 
przygotowali i prowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego. Dodatkową atrakcją    
w grupie starszej był występ zespołu muzycznego złożonego m.in. z absolwentów naszej 
szkoły. Zabawa była super!  Z radością można było obserwować, jak wspólnie potrafią 
bawić się uczniowie młodsi  i starsi.  

 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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 KĄCIK LITERACKI 

                                                                   

Kadcza, grudzień 2013r. 

      Kochany Święty Mikołaju!  

Chcę Cię poprosić o jednego szczeniaka i kilka rzeczy związanych z tym zwierzakiem, np. smycz, kojec, szczotkę do 
czesania. 
             Bardzo chcę szczenię labradora. Najlepiej jakby to był piesek. Nazwałabym go Smyk. Bardzo podoba mi się to imię, bo 
moja koleżanka dała mi taką książkę pod tytułem „Smyk, uprowadzony szczeniak”, która była świetna. Z małym psiakiem jest 
dużo obowiązków, ale na pewno rodzice by mi pozwolili trzymać go na korytarzu. 

Fajnie będzie, jak go dostanę, ale też się będę cieszyć, jak przyniesiesz mi inne rzeczy. 
                                                                                                                                                                     Pozdrawiam                                                                                                                      
             Paulina 
 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i oczywiście czas Twoich wizyt. Mam nadzieję, że uwzględnisz mnie w swoich 
planach. 

Piszę do Ciebie ten list i wiem, że nie będzie Ci łatwo spełnić moje życzenia. Chciałbym, abyś biednym dzieciom, które 
nie mają co jeść, przyniósł chociaż chleb i szklankę mleka, aby przynajmniej w ten dzień nie były głodne. Dzieciom 
niewidomym pozwól ujrzeć świat pokryty białymi płatkami śniegu, a tym, którzy chcą biegać, a nie mogą, aby mogli ganiać z 
innymi dziećmi. Proszę Cię również o zakończenie wojen, które są na tym świecie. 

Jaki piękny wtedy byłby świat drogi Mikołaju! Każdy cieszyłby się, bo robiłby to, o czym marzył! Ja nie chcę 
prezentów, tylko chciałbym widzieć ludzi radosnych, uśmiechniętych i zadowolonych z życia.                                                
                                                                                                                                                              Serdecznie pozdrawiam 
                                                                                                                                                                            Przemek 
 

W każdym roku dajesz dzieciom prezenty, o których marzą, dziewczynkom lalki, chłopcom samochodziki. Nikt nie 
zapytał się, czego Ty chcesz. Czyż nie? 
           Mam do Ciebie prośbę, ale Ty oczywiście możesz przywieźć mi coś innego. Moją pierwszą rzeczą, o której marzę, jest 
pianino, drugą - komórka z Internetem. Wiem, że mam już telefon, ale bez jednej gry. Ostatnim mym życzeniem jest 
pamiętnik. Wcześniejszy już mi się skończył. 
           Życzę Ci szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wszystkich marzeń dzieci. 
                                                                                                                                                                            Klaudia  
P.S. Nie zapomnij o dzieciach z domu dziecka, ich największym marzeniem jest rodzina i dach nad głową. Pozdrawiam! 
 
 

W te święta chciałabym dostać cztery malutkie drobiazgi. Jest to bransoletka z  Violetty, ciepły sweter na zimne dni, 
nowe pióro i rysownik. Chciałabym też, by moja babcia, oraz moja rodzina była zdrowa. Wiem, że wszystkiego mi nie dasz, ale 
myślę, że to, o co poprosiłam, nie sprawi ci kłopotu.                                                       
                                                                                                                                                                     Pozdrawiam 
                                                                                                                                                                            Karolina   
 
 

Zbliża się 6 grudnia. To dzień, w którym przynosisz dzieciom prezenty. Piszę do Ciebie ten list, ponieważ chciałabym 
Cię poprosić o trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest bilet do kina na jakiś ciekawy film. Druga rzecz to nowe buty. Najlepsze by były z 
futerkiem w środku, a ten trzeci prezent to gra na komputer. Nazywa się ,,Rally Champions‘’. Myślę, że Ci nie sprawię 
problemów moją  prośbą. 
                                                                                                                                                                   Pozdrawiam 
                                                                                                                                                                            Aneta  
 

Niedługo będzie 6 grudnia, czyli Mikołajki, lecz Ty doskonale o tym wiesz!  
W tym roku mam wyjątkowe prośby do Ciebie. Dla siebie proszę o pamiętnik i MP4. Proszę Cię, abyś biednym dzieciom 
podarował: radość,  miłość i uśmiech. Niewidomym pozwól ujrzeć świat w kolorze barw. Tym, którzy nie mogą biegać, by 
mogli hasać z innymi dziećmi. Tym, którzy nie słyszą,  by usłyszeli ciepłe słowo.  
                                                                                                                      Na zakończenie listu serdecznie  Cię pozdrawiam. 
                                                                                                                                                                           Wiktoria 
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 NASI ULUBIEŃCY 

 

SZPIC MINIATUROWY 

      Zdecydowana większość dzisiejszych szpiców 

prawdopodobnie wywodzi się od psa północnego, który 

zamieszkiwał około 20 tys. lat temu północne obszary 

Eurazji, a pochodził od wilka arktycznego. Niewielka część 

szpiców ma cechy wskazujące na pochodzenie od dingo, 

który z kolei wywodzi się od wilka azjatyckiego. Dotyczy to 

zwłaszcza rasy z Azji Mniejszej oraz niektórych łajek            

z południowo-wschodniej Azji. Często do szpiców zalicza się 

jedynie rasy pochodzące od psa północnego. Jedna z teorii 

pochodzenia tej rasy mówi, że na południowo-zachodnie 

wybrzeże Bałtyku pomeraniany przybyły ze Skandynawii. Nazwa pomeranian oznacza psa z Pomorza. 

Poszczególne rasy i typy szpiców ukształtowały się wskutek migracji i ewolucyjnego dostosowania do 

miejscowych warunków geograficznych i klimatycznych. Pieska tego nazywa się szpic miniaturowy Boo. W 

roku 2013 został najpopularniejszym psem na Facebooku. Jego profil odwiedziło przeszło milion osób. 

Według innych zwierzątko to przypomina niedźwiadka. Pies jest idealny do towarzystwa. Trzeba z nim 

uprawiać różne sporty, chodzić na długie spacery i myć go co tydzień. Dopuszczalna jest szeroka gama 

typów umaszczenia (od białego i biało-kremowego, po czarne). Ma on zazwyczaj ok. 30 cm wysokości.  

Jego najczęściej biała sierść jest podobna do grudniowego, puszystego śniegu. Niektórzy ubierają pieska, 

dają mu zabawki i rozmawiają z nim jak z człowiekiem… 

      

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

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

                              19 listopada 2013r. Pani Krystyna Dziedzic – wychowawczyni klasy V udzieliła  

                              wywiadu redaktorce naszej gazetki - Paulinie Gomółka. 

                  Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi                                             

                          na nasze pytania. 

Paulina: Jakich przedmiotów Pani uczy? Jeśli jest ich więcej, to proszę o wybranie tego ulubionego. 
 

Pani Krystyna 
Uczę trzech przedmiotów: historii, informatyki (w kl. V , IV oraz II są to zajęcia komputerowe)                                 
i matematyki. Moim ulubionym przedmiotem jest historia. 

 

Paulina Czy uczy Pani jeszcze w innych szkołach? Jeśli tak, to proszę o ich wymienienie. 
 

Pani Krystyna 
Rzeczywiście, uczę jeszcze w dwóch innych szkołach. Jest to Szkoła Podstawowa w Maszkowicach 
i Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. 

 

Paulina Czy mogłaby Pani dokończyć zdanie?  Lubię pracę nauczyciela, ponieważ … 

 

Pani Krystyna 
Lubię pracę nauczyciela, ponieważ sprawia mi ona wiele satysfakcji. Lubię kontakt z dziećmi. Cieszę się, gdy 
widzę w oczach moich uczniów zainteresowanie tym, co dzieje się na lekcji. 

 

Paulina Czy zapamiętała Pani jakiś śmieszny moment z pracy nauczyciela? 
 

Pani Krystyna 

Pewne zdarzenie utkwiło mi w pamięci. Miało to miejsce wiele lat temu, gdy dopiero zaczynałam swoją 
pracę. Weszłam do klasy na lekcję i zauważyłam, że brakuje jednego ucznia. Ktoś powiedział, że chłopiec 
ten jest u pani dyrektor i zaraz wróci. Rozpoczęła się lekcja, w klasie było wyjątkowo cicho. Nagle w szafie  
z mapami rozległ się potężny hałas i na podłogę poturlał się jak piłeczka „zaginiony” uczeń. W pierwszej 
chwili wystraszyłam się i chyba krzyknęłam, ale widok był tak zabawny, że wszyscy zaczęliśmy się głośno 
śmiać. 

 

Paulina Czy w młodszych latach marzyła Pani o innym zawodzie niż zostanie nauczycielką? 
 

Pani Krystyna 
Gdy byłam małą dziewczynką lubiłam układać na różnych półeczkach puste kartoniki po produktach lub 
inne opakowania i razem z moimi młodszymi braćmi bawiliśmy się w sklep. Pamiętam, że mieliśmy sporo 
przygotowanych przez siebie pieniędzy i wtedy podobała mi się praca ekspedientki.  

 

Paulina Czym Pani się interesuje? Czy ma Pani jakieś hobby? 
 

Pani Krystyna 

Bardzo lubię piesze wycieczki. Nie tylko w góry, ale także po najbliższej okolicy. Inną rzeczą, która mnie 
pasjonuje, to książki z wątkami sensacyjnymi. Lubię czytać oparte na faktach opowieści o walce wywiadów, 
czasem próbuję odgadnąć zakończenie historii. Mam swoich ulubionych autorów i jeśli mi czas pozwala, 
chętnie czytam ich powieści.  

 

Paulina Czy gra Pani w gry komputerowe (jeśli tak, w jakie; jeśli nie, dlaczego)? 
 

Pani Krystyna Szczerze mówiąc, nie gram w gry komputerowe, ponieważ wolę w tym czasie coś ciekawego przeczytać. 
 

Paulina 
Na pewno w szkole była  Pani wzorową uczennicą. Czy zawsze była Pani przygotowana do lekcji i nigdy nie 
korzystała z „niedozwolonych pomocy dydaktycznych”? 

 

Pani Krystyna 
Oj, trudne pytanie. Nauka rzeczywiście nie sprawiała mi problemów. Niemniej były przedmioty które 
lubiłam bardziej, a inne – mniej. W przypadku tych „drugich” różnie bywało … 

 

Paulina Czy lubi Pani zwierzęta? Jakie najbardziej? 
 

Pani Krystyna 
Lubię oglądać filmy o zwierzętach. Jeśli chodzi o żywe zwierzęta, to nie mam faworytów, ale kiedyś 
hodowaliśmy chomika i papugi.   

 

Paulina W jakich filmach Pani gustuje? 
 

Pani Krystyna 
Najbardziej podobają mi się filmy, w których nie ma przemocy i wszystko dobrze się kończy. Najczęściej są 
to komedie. Moim ulubionym aktorem jest nieżyjący już francuski komik  Louis de Funes. 

 

Paulina Bardzo dziękujemy Pani za udzielenie wywiadu. 
 

Pani Krystyna 
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
czytelnikom naszego pisma wiele radości, pokoju w sercu i realizacji marzeń w Nowym 2014 Roku.  
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Cześć dziewczyny i chłopaki! 

W tym miesiącu rozpocznie się kalendarzowa zima, więc 

chciałbym Was trochę do niej przygotować i przypomnieć o tych 

formach sportu i ruchu, które można zażywać w zimie. 

Zima – ta pora roku daje możliwość jazdy na nartach, łyżwach, 

snowboardzie, czy sankach. Poza tym sprzyja innym zabawom 

ruchowym, które przynoszą niebywałą radość. Zabawy te nie wymagają 

nadzwyczajnego wysiłku i przygotowań. Wystarczy, że jesteśmy ciepło 

i wygodnie ubrani. Jazda na nartach jest oczywiście czynnością, którą 

opanowują dopiero kilkuletnie dzieci i wymaga stałej opieki dorosłej 

osoby. Początki mogą być trudne, dlatego ważne, aby pierwsze lekcje 

przebiegały pod czujnym okiem opiekuna. Jazda na łyżwach także wymaga opieki drugiej osoby, która 

pomoże nam oswoić się z taflą lodowiska. Poza tym na rynku dostępne są łyżwy specjalnie 

przystosowane dla dzieci, które zdecydowanie ułatwiają poruszanie się po śliskiej nawierzchni.              

W sytuacji, kiedy na jazdę na łyżwach jest jeszcze dla nas za wcześnie, mamy możliwość poślizgania się 

na zwykłej ślizgawce. Jest to zresztą jedna z ulubionych form dziecięcej rozrywki. Najpopularniejsze 

zimą jest jednak zjeżdżanie na sankach. wszyscy uwielbiamy wspinać się na górkę, aby następnie z niej 

zjechać . Oprócz sanek, dużą popularnością cieszy się „jabłuszko”, czyli podkładka, na której również 

możliwy jest taki zjazd. Jeśli jednak ciężko wybrać nam się na jeden z wyżej wymienionych sportów              

z trywialnych powodów: fatalna pogoda, zły stan zdrowia, brak opiekuna itd.. pozostaje trening w domku            

i różne inne gry dla dzieci –  

POLECAM! 

 

Sądzę, że zimą na podwórkach i placach zabaw królują 

jednak bitwy na śnieżki oraz lepienie bałwana, bez którego 

nie wyobrażamy sobie tej pory roku. Inne zabawy na śniegu, 

które wymagają nieustannego ruchu to: rzuty do celu 

śniegowymi kulkami, budowanie przeróżnych budowli 

(może to być igloo, czy mur, za którym dzieci chronią się 

przed kulkami). 

 

 

Życzę wiele uciechy, ale najważniejsze – BIAŁEJ   ZIMY! 

 

 
 

           SYMPATYK SPORTU  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 
 

 
KRZYŻÓWKA JESIENNA 
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 
 
1.Czerwone korale wiszące na drzewie. 

2.Owoce dębu. 

3.Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce. 

4.Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów. 

5.Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie. 

6.Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień. 

 

Zagadka logiczna 
Każda z dziewcząt: Zosia, Marysia, Julia i Ada hoduje 

w domu jedno zwierzątko spośród następujących: 

kot, papużka, kanarek, wąż boa. Jakie zwierzątko 

hoduje każda z dziewcząt jeśli  wiadomo, że: Marysia 

nie lubi ptaków. Julia nie hoduje kanarka. Zosia ma 

zwierzątko o największej liczbie nóg. Wiadomo 

również, że każda z dziewcząt ma inne zwierzątko. 

Odpowiedź wewnątrz numeru. 

 

  

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Grudniowe  żarty 

 
Flądra puka do drzwi sąsiadki i pyta:  

-Mogłabyś mi pożyczyć soli?  

-Nie.  

-A cukru?  

-Nie.  

-A może chociaż mąki? 

-Nie.  

-A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?  

-Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt!  

 

 

Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego 

robota! 

Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj 

słyszy każdy szept. 

- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć. 

 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 

przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. 

- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy! 

 

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim 

chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci wymieniają 

zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko 

Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku! 

 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi 

mieszkania. 

- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 

- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 
 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie 

ferii świątecznych" 

 

 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 3 

GRUDZIEŃ 2013 ⑦ 
 



 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 3 

GRUDZIEŃ 2013  

 


