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 OD  REDAKCJI  

  

Dziś dla Babci słońce mamy 
i całuski dla Dziadziunia. 
Dziś życzenia wnuczek składa 
i piosenki śpiewa wnusia. 

 
Wszystkiego najlepszego 
z okazji zbliżającego się święta 
Drogim Babciom i Dziadkom 

życzy 
                                                               Redakcja 

 
D r o d z y     C z y t e l n i c y!  

 

Witamy w numerze czwartym z kolei, a równocześnie pierwszym 

w nowym roku kalendarzowym. 

Styczeń to miesiąc planów życiowych na cały rok. Planujmy zatem 

rozsądnie, ciekawie, na miarę swoich możliwości, a nawet więcej...W tym 

czasie nasi ukochani nauczyciele wyciskają z nas ostatnie „soki” wiedzy, 

gdyż to walka o dobre oceny. Debata, czyli rada pedagogiczna tuż, tuż…  

Bądźcie Państwo sprawiedliwi i łaskawi jak zawsze.  P r o s i m y! 

Chyba nie musimy przypominać, że niedługo przerwa zimowa                

i dwa tygodnie laby. Miejmy nadzieję, że ferie będą śnieżne, mroźne                  

i spędzimy je na świeżym powietrzu. Niektórym pewnie uda się pojechać         

w góry. Tym, którzy nigdzie się nie wybierają, pozostanie komputer, 

dobra książka, telewizja, wypady do kina i na zakupy, spotkania                         

z przyjaciółmi… 

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy udanego wypoczynku. 

Pamiętajcie także o bezpiecznym zachowaniu, tak aby po feriach nikt nie 

zaprezentował nowego opatrunku gipsowego. 

  

Artykuły do tego numeru przygotowali uczniowie klasy IV pod 

kierunkiem wychowawcy Pani Anny Szwarkowskiej, spisali się 

znakomicie, więc warto przeczytać. Zachęcamy! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne z rodzicami 

W sobotę 30 listopada 2013r. odbyły się w naszej szkole z inicjatywy Rady Rodziców 

Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne dla uczniów klas I – VI. Zajęcia zorganizowała                         

i prowadziła, we współpracy z wychowawcami klas I-III i nauczycielką plastyki, przewodnicząca Rady 

Rodziców - pani Katarzyna Ciągło, która służyła radą i zapewniała wszystkie potrzebne do ozdób 

materiały. W ciągu 3-godzinnej pracy 33 dzieci powstały ciekawe, oryginalne i niepowtarzalne 

dekoracje świąteczne: bombki, choinki z krepiny, aniołki, gwiazdki i kartki świąteczne. Każdy                      

z uczestników był zadowolony i szczęśliwy ze stworzonych własnoręcznie ozdób 

bożonarodzeniowych.     

 

                           Wizyta Świętego Mikołaja w naszej szkole 

      5 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały prezenty,  

w których obok słodyczy znalazły zabawki, maskotki, gry. Program na powitanie Dostojnego Gościa 

przygotowali i zaprezentowali uczniowie kl. I pod kierunkiem Pani Bożeny Rajczak.   

                

                                                                                XIII Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy w Podegrodziu 

6 -7 grudnia 2013r. 29 uczniów kl. III – VI naszej szkoły wraz z opiekunami wzięło udział               

w  XIII Powiatowym Nocnym Biegu Mikołajkowym w Podegrodziu. W nocy z piątku na sobotę nasi 

Mali Zwiadowcy (uczniowie kl. IV), Łowcy Przygód (uczniowie kl. V) i Grudniowa Dziesiątka 

(uczniowie kl. VI i III) wraz z wychowawcami i panem Dyrektorem w grupie ok. 500 uczestników 

poszukiwali Świętego Mikołaja. O godz. 24.00 uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej w Kościele 

parafialnym w Podegrodziu, a później bawili się w dmuchanym zamku, tańczyli na dyskotece i brali 

udział w różnych konkursach.  Pod koniec wręczono drużynom nagrody: dyplomy,  piłki do gry,           

a Grudniowej Dziesiątce – brązowy medal za bieg patrolowy. Około godziny 5.00, w sobotę przybył 

Mikołaj, który rozdał prezenty.. 

                         III Integracyjny Turniej Warcabowy w Nowym Sączu 

  W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1 

odbył się III Integracyjny Turniej Warcabowy zorganizowany pod patronatem wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Nowosąd. p. Jana Dziedziny. W zawodach brało udział 42 zawodników i zawodniczek       

z kilku szkół, w tym z naszej. Gra w warcaby stała się okazją do integracji dzieci i młodzieży z 

różnych środowisk.  Po blisko dwugodzinnych zmaganiach wyłoniono laureatów turnieju: wśród 

dziewczyn najlepsze okazały się: 1.miejsce - E. Gomółka, 2.m.- A. Talarczyk, 3. m.- I. Owsianka. 

 

                                                                               X Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska" 

 19 grudnia 2013r. podsumowano X Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska", którego organizatorami 

byli: SP w Kadczy i GOK w Łącku. W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych naszej gminy: 

Czarny Potok, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Zabrzeż, Zarzecze. Prace 

(12 szopek) oceniała komisja w składzie: Maria Janiczak - artystka ludowa, Bernadetta Wąchała – 

Gawełek i Józef Klimek - pracownicy GOK, Krystyna Dziedzic i Stanisława Gawlik - nauczycielki SP 

w Kadczy. Nasze uczennice zdobyły: Zuzanna Iwańska (kl. IV) – I m. oraz K. Mastalerz (kl. VI) – 

wyróżnienie. Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Janusz Klag, dyrektor GOK Barbara Moryto, 

dyrektor ZSP w Kadczy S. Szwarkowski oraz pani Maria Janiczak. W trakcie spotkania Szkolne Koło 

Teatralne z Kadczy wystąpiło z przedstawieniem pt."Legenda o św. Mikołaju" przygotowanym przez 

panią Lucynę Majerską. 

 

                                Poranek z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

     20 grudnia 2013r. społeczność szkolna spotkała się na uroczystym poranku z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Program przygotowany przez uczniów kl. III pod opieką wychowawcy – Pani Haliny 

Niemiec przybliżył polskie tradycje i zwyczaje związane z nadchodzącymi świętami. Uroczysty nastrój 
wprowadziło wspólne kolędowanie oraz łamanie się opłatkiem. 
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Babcia i Dziadek  -                                       

Każdy to wie, to najukochańsze osoby dwie. 

Babcia zawsze utuli i wysłucha Cię, 

Choć spracowane Jej ręce dwie. 

Zawsze Ci pyszną szarlotkę da, 

Nie szczędzi czasu i kocha Cię.  

Dziadek na spacer zawsze zabierze 

I na mecz piłki też ma czas. 

Babciu i Dziadku, usiądźcie sobie, 

Ja już urosłem i teraz – to ja chętnie pomogę. 

Zaparzę kawę i podam sam,  

Obejrzę zdjęcia, wspomnę podróże 

I podziękuję w ten dzień szczególny, 

W DZIEŃ BABCI I DZIADKA!                                                                                 

        Tomasz Pogwizd   

 

Moja Babcia jest kochana,  

często bierze na kolana 

i uśmiecha się promiennie,  

Mówiąc: „Kocham Cię”, codziennie. 

W Twoim dniu, Babuniu miła,  

życzę zdrowia, pomyślności 

oraz aby dom Twój złoty 

Pełen był radosnych gości.  

   Madzia Janik 

   

Moja Babcia jest kucharką,   

w przedszkolu pracuje.  

Pytam dzieci, one mówią, 

że pysznie gotuje.   

Książkę mi przeczyta,  

w krzyżówce pomoże,  

bo to Babcia - super Babcia! 

Wszystko zrobić może. 

Któż to taki?  

Rower mi naprawi, wszystko zreperuje. 

Tu i tam pracuje. 

Cukiereczka kupi, 

coś zawsze przyniesie. 

Któż to taki? – to mój Dziadek! 

Najlepszy na świecie. 

        Paulina Duda 

 

Babcia pomoże 

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, 

idź do Babci, ona przytuli Cię, 

bo Babcia najlepiej wie, 

co dla Ciebie dobre, a co nie. 

 Gdy trzeba, utuli; opatrzy, gdy boli; 

cierpliwie wysłucha i palec podmucha,  

opowie bajeczkę, zawiąże wstążeczkę,  

lodem ochłodzi w lecie i zrobi najlepsze pierogi na świecie. 

I za to Babciu kochana, Dziękuję Ci od samego rana, 

Dużo zdrowia życzę i - bardzo Cię KOCHAM! 

           Zuzanna Iwańska 
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Moja Babcia? - jest kochana, 

Krząta się z samego rana, 

Piecze ciasta i ciasteczka - 

Wczoraj deser, dziś bułeczka. 

Gdy mi czasem smutno, źle, 

Ona zawsze uśmiech śle. 

 

A mój Dziadek? - straszny pracuś. 

Ciągle coś wierci, przybija, naprawia, 

A gdy czasem ma chwilę wolną, 

To z wielkim uśmiechem się zjawia 

I bawi się z nami do nocy,  

a później zmyka do pracy. 

   Wiktoria Kotas 

 

 

Babciu i Dziadku, 

Jakże chciałabym dziś, o Babciu droga, 

Szczerą modlitwą wyprosić u Boga: 

W radość zamienić troski wszystkie Twoje, 

Słodką nagrodę za Twój trud i znoje 

I wszystkie Twe smutki w szczęście przemienić, 

I ten Dzień słonkiem opromienić, 

I na Twe usta sprowadzić uśmiechy, 

Byś doczekała od swych wnucząt pociechy. 

Niech Twój anioł, opiekun Twój z nieba, 

Wybłaga wszystko, czego Ci, Babciu, potrzeba. 

A Ty Dziadziusiu, dobrze wiesz, 

Czego Ci życzy wnuczę Twe -  

Zdrowia i skarbów, jakich chcesz, 

Szczęścia, słodyczy w każdy dzień. 

Niechaj Dziadzio mój jedyny,  

niech mu w szczęściu mkną godziny, 

żyje długo i przyjemnie  

i niech ma pociechę ze mnie. 

                                                  Ewelina Gomółka 

 

 

Babciu kochana 

Już dzisiaj z rana biegnę do Ciebie. 

W Dniu Twego święta 

złożę życzenia,  

długich lat życia, w szczęściu i zdrowiu, 

pociechy z wnucząt i uśmiechu. 

Przyjmij laurkę, wierszyk, piosenkę 

i słowo wdzięczne - dziękuję. 

                    Marysia Szkaradek 

 

Dziadek - Czarodziej 

Kiedy minka smutna, gdy nic nie cieszy, 

idź do Dziadka. 

On na pewno Cię rozśmieszy, 

bo Dziadek - Czarodziej 

śmieszne historie zna. 

Przy nim żaden dzieciak 

przykrości nie dozna. 

Mój Dziadku kochany, w Dniu święta Twojego, 

życzę Ci z całego serca wszystkiego dobrego. 

       Zuzanna Iwańska 
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 NASI ULUBIEŃCY 

 

      

SHIH TZU 

 

To jedna z ras psów należąca do grupy psów do towarzystwa, 

typ jamnikowaty. Shih tzu jest uznawany za chińską rasę. W czasach 

przedwojennych kilka shih tzu trafiło do Europy. Jedna para dotarła 

do Anglii i trafiła (jako prezent) do lady Brownrigg, żony generała 

sztabu północno-chińskiego. Jej czarno – biały pies i suka wraz                   

z innym psem został przewieziony do Irlandii. Zapoczątkowały linię 

krwi wielu dzisiejszych shih tzu. Niskie i dobrze zbudowane są 

wierne i skore  do zabawy. Wykazują dużą rezerwę w stosunku do 

nieznajomych i mogą służyć za doskonałe psy stróżujące. Z powodu 

zagrożenia infekcjami oczu ich długie włosy na głowie zwykle są 

związane w kucyk na czubku głowy. Suka ma od 23 do 27 

centymetrów, a pies od 26 do 27 centymetrów. Ważą od 4 do 8 kilo. 

Długość ich życia wynosi od 15 do 18 lat. 

 

Shih tzu jest psem niezależnym, inteligentnym, towarzyskim i wesołym. Nie przejawia  skłonności 

do włóczęgostwa. Nadaje się do hodowania w rodzinie z dziećmi, toleruje inne zwierzęta domowe, a jego 

charakter przeważnie dostosowuje się do trybu życia rodziny. Lubi spacery i zabawy ruchowe z udziałem  

innych domowników. Nie należy mu jednak zbytnio ulegać. 

 

 

Oto 7 zasad rozmowy z psem: 

1. Traktuj swego psa serio.  

2. Bądź dobrym szefem. 

3. Ogranicz swe gadulstwo – wysyłaj sygnały krótkie, jasne                 

i jednoznaczne. 

4. Żadnej zwłoki, twoja reakcja ma być natychmiastowa                           

i bezpośrednia. 

5. Imię psa i polecenia wymawiaj zawsze przyjacielskim tonem. 

6. Głaszcz swego psa tylko wtedy, gdy na Ciebie patrzy. 

7. Korzystaj z pomocy tylko najlepszych nauczycieli. 

 

 

 

 

PRZYGOTOWAŁA: Oliwia Hedwik, kl. IV 
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 10 PYTAŃ DO… 
   

 
5 grudnia 2013r. Pani doktor - Natalia Szopińska udzieliła wywiadu swojej wnuczce – 

Magdalenie Janik. 

Serdecznie dziękujemy Pani Natalii za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na pytania. 

 

Magdalena: 
Babciu! Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o twojej pracy. Powiedz mi, proszę, 

jak to się stało, że postanowiłaś zostać lekarzem. Czy może chciałaś być kimś innym? 

Pani Natalia: 
Tak, chciałam być matematykiem, ale w klasie maturalnej się rozmyśliłam i postanowiłam 

zostać lekarzem, chociaż moja szkoła wysłała dokumenty na wydział matematyki UJ (taki był 

wtedy system).  Ja jednak chciałam studiować medycynę i zdałam na wydział lekarski. 

Magdalena: Co sprawia Ci, Babciu, największą satysfakcję w pracy? Co w niej lubisz najbardziej? 

Pani Natalia: Zadowolenie moich pacjentów to moja satysfakcja. 

Magdalena: Co było dla Ciebie najcięższym doświadczeniem? 

Pani Natalia: 
Najcięższym doświadczeniem była sekcja zwłok dziecka, które miało 4 lata. Uczestniczyłam 

w niej na studiach. 

Magdalena: Jakich rad udzieliłabyś Babciu osobom, które myślą o wybraniu zawodu lekarza? 

Pani Natalia: 
Trzeba być uczciwym, sumiennym, trzeba umieć współczuć ludziom i oczywiście trzeba się  

bardzo dużo uczyć. 

Magdalena: Opowiedz Babciu jakąś ciekawą anegdotę o Twojej pracy. 

Pani Natalia: 
Podczas badania noworodka założyłam słuchawki i powiedziałam do niego: ,,Proszę głęboko 

oddychać’’.  Byłam wtedy bardzo zmęczona. 

Magdalena: Co lubisz Babciu robić w wolnym czasie? 

Pani Natalia: W wolnym czasie lubię czytać książki. 

Magdalena: Czy pamiętasz Babciu swoją szkołę podstawową? Jeśli tak, to jaka ona była? 

Pani Natalia: 
Bardzo dobrze pamiętam szkołę podstawową. Szkoła miała 7 klas. Pamiętam dobrze swoją 

wychowawczynię-panią Kruczyńską. Karą za złe zachowanie było siedzenie z chłopcem.  

Magdalena: Które przedmioty lubiłaś Babciu najbardziej, a które mniej? Dlaczego? 

Pani Natalia: 
Najbardziej lubiłam matematykę, biologię i chemię, najmniej historię, ale ze wszystkich 

przedmiotów miałam piątki. 

Magdalena: 
Spróbuj przypomnieć Babciu jakieś wydarzenie ze szkoły, które utkwiło Ci najbardziej w 

pamięci. 

Pani Natalia: Dobrze pamiętam, jak wrzuciliśmy do fontanny kolegę, który nam dokuczał. 

Magdalena: Proszę Cię, Babciu o dokończenie zdania: Marzę o… 

Pani Natalia: swoim małym domku. 

Magdalena: Bardzo dziękuję Ci Babciu za udzielenie wywiadu. 

Pani Natalia: Ja również dziękuję za rozmowę. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

  WITAM WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW SPORTU I RUCHU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU! 

Znacie zapewne wiele dyscyplin sportowych, rozgrywanych w okresie zimowym. Niezbędnymi warunkami do ich 

przeprowadzenia są: mróz i często śnieg. Do sportów zimowych zaliczamy: narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboard, 

skoki narciarskie, saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda 

szybka na lodzie, bojery, biatlon, curling, skibob.  

 

W dzisiejszych czasach wskutek rozwoju techniki większość z tych dyscyplin można rozgrywać w porze letniej, np. 

hokej, jazda figurowa czy skoki narciarskie. Sporty zimowe cieszą się największą popularnością na kontynentach półkuli 

północnej, tj. w Europie, Ameryce Północnej i Azji. U nas przyglądamy się ostatnio wyczynom, m.in. skoczków narciarskich, 

wśród nich wyróżnia się zdecydowanie PIOTR ŻYŁA – lubimy go nie tylko za piękne, długie skoki, ale i ciekawe wywiady                     

i zabawny uśmiech. Przeczytajcie, co o nim warto wiedzieć: 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Żyła (przydomek Wiewiór)- ur. 16 stycznia 1987 w Cieszynie – polski skoczek narciarski. Reprezentant Polski oraz 

zawodnik klubu KS Wisła Ustronianka, współrekordzista Polski wraz z Kamilem Stochem w długości lotu narciarskiego, 

drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata z 2013 roku. Trenerem Piotra jest Jan Szturc, natomiast trenerem kadry - 

Łukasz Kruczek. Piotr Żyła zaczął skakać, gdy miał 8 lat.  

Sukcesy Piotra Żyły: 

Debiut w Pucharze Świata w Sapporo 21.01.2006 r.- 19 miejsce; 

Pierwsze punkty w Pucharze Świata w Sapporo 21.01.2006 r.- 19 miejsce; 

Pierwsze podium w Pucharze Świata w Oslo 17.03.2013 r.- 1 miejsce; 

Rekord życiowy 232,5 m na Vikersundbakken w Vikersund- 26.02. 2012 r. 

Brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme 2013r. (drużynowo); 

Srebrny medal na Mistrzostwach Świata Juniorów w Rovaniemi w 2005 r. (drużynowo). 

 

CIEKAWOSTKA: 

 

Piotr Żyła odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata, dokładnie 17 lat po tym, kiedy Adam Małysz odniósł swoją 

pierwszą wygraną w Pucharze Świata. Żyła odniósł zwycięstwo w Oslo, tam także Małysz po raz pierwszy w karierze wygrał 

zawody PŚ. 

„Garbik, fajeczka i poleciało!”     

 

Wiadomość z ostatniej chwili: 

U Piotrka Żyły wykryto niedozwolony środek dopingujący! 

Kontrola wykazała spożycie karmy dla ptaków.      

                                                                                                   PRZYGOTOWALI: Kacper Klimek, Bartosz Pasoń, kl. IV 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

Na zielonej choineczce                                          Na zielonej choineczce 

tańczy  przy bombeczce,                                 skacze przy  , 

przy  - aniołeczek                                         przy cukierku  fika 

i dwie  obok                                       i  dwa z piernika. 

 

KRZYŻÓWKA STOŁOWA 

 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło 
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1) Wigilijna ryba 

2) do dzielenia się w Wigilię 

3) do picia podczas wigilijnej wieczerzy 

4) w wigilijnej kapuście 

5) w karpiu 

6) suszone, w wigilijnym kompocie 

7) pod wigilijnym obrusem 

8) zupa z grzybów 

9) druga wigilijna ryba 

10) wigilijna zupa z buraków 

11) z wigilijnego karpia, ponoć zapewniają 

dostatek. 

 

      W NOWYM ROKU wszelkiej 

…………………………………….. wszystkim 

Czytelnikom „Kadeckiego Żaczka” życzy            

klasa IV  z wychowawcą (uzupełnij lukę hasłem                  

z krzyżówki) 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

 „UŚMIECHNIJ SIĘ… DO BABCI I DZIADKA” 

1. 

Do Nowaków w odwiedziny przyjechała Babcia: 

- Wnusiu, dobrze się chowasz? 

- Staram się – wzdycha Pawełek. – ale mama i tak  

zawsze mnie znajdzie i wykąpie. 

 

2.  

- Babciu, babciu, a czym babcia do nas przyjechała? – 

pyta Jasio. 

- Pociągiem, wnusiu, pociągiem. 

- Taaaak …? A tatuś powiedział, że z babcię diabli 

przynieśli. 

 

 
 

3.  

- Ale nudny program leci dziś w TV! – skarży się dziadek 

Maksowi. 

- Dziadku, ty znowu źle postawiłeś fotel i oglądasz 

akwarium. 

 

4. 

Przychodzi dziadek do lekarza: 

- Panie doktorze, skleroza coraz bardziej mi dokucza. 

- A jak się to objawia?  

- Żebym ja to jeszcze pamiętał?  
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← Zastąp rysunki słowami 
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