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 OD  REDAKCJI  

  

          L U T Y 
 
Często w nim bywają jeszcze 
mrozy trzaskające, 
za to jest w calutkim roku 
najkrótszym miesiącem. 
 
Lecz nie zrobi nam nic złego 
mroźny koniec zimy, 
nakarmimy głodne ptaki, 
w piecu napalimy. 
 

 
Tak niedawno Pan Dyrektor witał nas po wakacjach... Tak 

niedawno wydawaliśmy pierwszy numer „Kadeckiego Żaczka”… Za nami 

I półrocze roku szkolnego. Czas minął tak szybko, że chyba nie tylko my 

w to nie wierzymy. Oceny już dawno wystawione, więc nie pozostało już 

nic innego jak je utrzymać albo poprawić na lepsze. Jednym słowem w II 

półroczu „musimy dać z siebie wszystko”, bo przecież będą one już na 

świadectwach. Nie martwcie się, ta część roku jest jeszcze krótsza od 

poprzedniej!  

Jak z pewnością wszyscy Czytelnicy zauważyli, kolejne numery 

naszego pisemka przygotowują zespoły klasowe. Artykuły zamieszczone 

w tej gazetce zredagowali uczniowie najliczniejszej w szkole klasy – III 

(mieliśmy nawet ochotę specjalnie dla nich zwiększyć zawartość numeru, 

aby wszyscy mogli się „wykazać”). Pracą nad interesującą zawartością 

pisma kierowała wychowawczyni - Pani Halina Niemiec. 

 

Zapraszamy do lektury piątego numeru! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Próbny sprawdzian w klasie VI 

         9 stycznia odbył się w naszej szkole próbny sprawdzian z Operonem. Przystąpiło 

do niego trzynastu uczniów klasy VI. Test zawierał 20 zadań zamkniętych ( uczeń 

musiał wskazać tylko jedną odpowiedź ) i 6 poleceń otwartych  (tutaj uczniowie 

wpisywali odpowiedzi w wyznaczone miejsce). Wszystkie zadania testu dotyczyły 

jednego tematu – teatru. Za poprawne wykonanie wszystkich poleceń uczeń może 

uzyskać 40 punktów. 

 

                                   

                            Artyści w naszej szkole 

      W styczniu w naszej szkole gościliśmy iluzjonistę oraz grupę teatralną ze 

spektaklem „Alibaba i 40 rozbójników”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem 

przyglądali się występom artystów. Dużą radość sprawiło dzieciom 

współuczestnictwo w pokazach. Występy bardzo dzieciom podobały się i zostały 

nagrodzone dużymi brawami.  

 

                           Spotkanie członków SU 

        13 stycznia  członkowie Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI wraz                       

z opiekunką Panią Aleksandrą Cebula spotkali się na zebraniu podsumowującym 

pracę organizacji w I półroczu. W spotkaniu uczestniczył Pan Dyrektor oraz 

wychowawcy klas. Przewodnicząca Rady Uczniowskiej Paulina Gomółka 

przedstawiła zebranym krótkie sprawozdanie z działalności organizacji, a następnie 

dyskutowano o propozycjach na II półrocze. 

 

                          

 Dzień Babci i Dziadka 

          „Kocham Cię Babciu i Dziadziu”, pod takim hasłem 21 stycznia obchodzono w 

naszej szkole Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II 

pod opieką wychowawczyni Marii Łatki przy współpracy z rodzicami. Tańcem, 

wierszem i piosenką uczniowie chcieli podziękować swoim Babciom i Dziadkom za 

miłość, troskę oraz cierpliwość. Po wręczeniu kwiatów i drobnych upominków 

wykonanych przez dzieci nastąpiło spotkanie przy cieście i kawie. Dla wszystkich 

były to niezwykle wzruszające chwile.     

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

       

K i m    b ę d z i e s z,   k i e d y    d o r o ś n i e s z? 

FRANEK: Kiedy dorosnę, chciałbym zostać architektem. Projektowałbym domy, wieżowce i stadiony. 

Czeka mnie jeszcze bardzo dużo nauki, ale to mnie nie przeraża. Kiedy będę duży, zaprojektuję 

największy budynek na świecie oraz miasto na księżycu. Miasto byłoby w kształcie gwiazdy. Zrobiłbym 

windę na Ziemię do Polski.  

KACPER: Ciągle ktoś zadaje mi pytanie, kim chciałbym być w przyszłości. Przyznam się, iż zbytnio                 

o tym nie myślałem, ale jedno przychodzi mi do głowy. Interesuje mnie motoryzacja oraz geografia, lubię 

też uczyć się języków obcych. Chciałbym więc połączyć te zainteresowania w mojej pracy. Pragnę tak jak 

moja mama pracować w firmie transportowej, odwiedzać różne kraje, mieć dużo znajomych w różnych 

państwach, spotykać ich i pracować z nimi.  

OLA: Jak dorosnę, chciałabym zostać pilotem wycieczek i dużo podróżować. Mogłabym zwiedzać różne 

kraje. Poznawałabym obyczaje, kulturę i kuchnie ludzi innych narodowości. Najbardziej chciałabym 

pojechać do Brazylii, a potem do Grecji. Z każdej podróży przywoziłabym pamiątki, aby wspominać 

poznane miejsca.  

DAMIAN: Kiedy dorosnę chciałbym zajmować się wypiekami i piec ciasta na ważne uroczystości. 

Wymyślałbym różne torty o ciekawych kształtach. Moje wypieki kupowaliby ludzie z całej Polski. 

Mógłbym napisać książkę z ciekawymi przepisami moich wypieków. Wygrywałbym wszystkie konkursy 

w pieczeniu ciast.  

NIKOLA: Kiedy dorosnę i będę już sama decydować o sobie, chciałabym zostać dżokejką. Uwielbiam 

konie, więc uważam, że praca z nimi dawałaby mi dużo satysfakcji i dodatkowo miałabym z tego 

wsparcie finansowe. Jeśli moje plany się nie powiodą, drugą moją pasją jest zostać weterynarzem, bo 

lubię bardzo zwierzęta.                                                                                                                              

ASIA: Chciałabym zostać malarką. Malowałabym obrazy duże albo małe. Gdy byłam mała, malowanie 

było i nadal jest dla mnie wszystkim. Niektórzy uważają, że malowanie jest bardzo trudne, ale ja tak nie 

myślę. Jest przecież fajne i łatwe! Każdy może malować, nie musi tego umieć, ale powinien po prostu 

tego chcieć. Chciałabym namalować obraz jedyny w swoim rodzaju.                                                                                                                

MADZIA: Kiedy dorosnę, chciałabym zostać kucharką. Często pomagam mamie gotować i piec. Umiem 

już sama zrobić wiele potraw, np. upiec ciasto, zrobić jajko sadzone i omleta. Uczę się też jak 

przygotować kotlety. Wydaję mi się, że ten zawód jest bardzo ciekawy. W przyszłości pragnę napisać 

książkę kucharską z moimi własnymi przepisami.                                                                                                                          

WERONIKA C.: Gdy będę dorosła, chcę się zajmować zwierzętami. Pragnę zostać lekarzem weterynarii, 

ponieważ bardzo kocham zwierzątka. Chciałabym pracować w schronisku dla psów, a także pomagać 

chorym zwierzętom w lecznicy. Marzę, by w swoim domu hodować kilka pupili: dwa psy (jamniki), kota, 

chomika i parkę papużek. Mam nadzieję, że w przyszłości zrealizuję swoje plany. 

BARTEK: Kiedy dorosnę, chciałbym zostać kierowcą tira. Od bardzo dawna interesuje się samochodami,  

zwłaszcza ciężarowym. Podoba mi się ten zawód, ponieważ mógłbym zwiedzać różne kraje i poznawać 

świat zza kierownicy,  jednocześnie zarobić pieniądze. Chciałbym również być mechanikiem 

samochodowym, aby w razie awarii móc sobie poradzić samemu z problemem. Już od przedszkola morzę 

o byciu kierowcą i mam nadzieję, że to marzenie się spełni.   

WERONIKA CH.: Chciałabym zostać dżokejką, bo bardzo lubię konie. Chcę, żeby konie nie pracowały 

tak ciężko i nie były bite przez niedobrych ludzi. Może uda mi się  wynaleźć lekarstwo, żeby nigdy nie 

chorowały. Pragnęłabym brać udział w różnych konkursach, wyścigach i je wygrywać. 
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 NASI ULUBIEŃCY 

 

Drodzy Czytelnicy, opowiem Wam o moim pupilku – suczce Dorze. 

W wakacje pojechałam z rodzicami i moim starszym bratem do schroniska dla psów w Nowym 

Targu. Założyła je i prowadzi bardzo miła pani, która uwielbia zwierzęta. Znajduje się tam wiele psów, które 

chciałyby zostać adoptowane. Ich zdjęcia można obejrzeć w Internecie. Długo chodziliśmy między klatkami, 

przyglądaliśmy się pieskom różnych ras, ale naszą uwagę zwrócił rudzielec w ostatnim kojcu. Patrzył 

wesołymi oczkami i podawał nam łapę. Od razu poczuliśmy do niego sympatię. 

Mój pies, Dora to rudy, przyjazny i bardzo śmieszny mieszaniec. Lubię się z nią bawić i ona też to 

uwielbia. Dora jest młodym (ma rok), żywiołowym psem i niestety, nie zawsze zachowuje się tak, jakbyśmy 

tego chcieli. Czasem, gdy któryś z domowników zostawia swoje buty na dworze, to ona bierze je w zęby                 

i gryzie. Często, gdy ktoś otwiera bramę, trzeba ją trzymać, bo może uciec. Gdy przyjeżdża mój brat, to 

wieczorem zawsze biega i zabiera ze sobą na smyczy Dorę, ona bardzo to lubi.Jak wszystkie młode psy jest 

ciekawa świata. 

Kiedyś przeżyłam taką przygodę, że Dora mi uciekła i złapała koguta sąsiadki, bo chciała się z nim 

pobawić. Ogromnie się przestraszyłam i zaczęłam ją gonić, ale ona nagle weszła do domu i zostawiła 

małego kogucika. Na szczęście nic mu się nie stało, był tylko trochę oszołomiony taką zabawą. 

Miałam jeszcze wiele przygód, ale opowiem o nich innym razem.  
 

Takiego psa należy codziennie czesać, dbać o jego  

higienę. Dora nie zawsze to lubi. Gdy ją szczotkuję, 

bardzo się wierci, ale jakoś to znosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to ja i mój pies, Dora. 

Pozdrawiam wszystkich miłośników zwierząt - Weronika  
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Pobaw się ze mną! 



 10 PYTAŃ DO… 
   

    

        10 stycznia 2011r. Pan Krzysztof Bieryt- były olimpijczyk udzielił wywiadu swoim 

siostrzenicom- Weronice i Wiktorii Chłud. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi 

za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na pytania. 

 

Wiktoria: Wujku! Ile miałeś lat kiedy zacząłeś się interesować kajakarstwem górskim? 
 

Pan Krzysztof: 
Kajakarstwem górskim interesowałem się już w wieku 8 lat, ale trenować zacząłem 

dopiero w klasie IV szkoły podstawowej. 
 

Weronika: Kto był Twoim pierwszym trenerem i gdzie trenowaliście? 
 

Pan Krzysztof: 

Początkowo trenowaliśmy tutaj w Kadczy. Była utworzona podsekcja klubu „Start” z 

Nowego Sącza. Przyjeżdżał do nas Marek Maślanka, który był moim pierwszym   

trenerem, a z którym trenowałem aż do szkoły średniej. 
 

Wiktoria: Kiedy zdobyłeś pierwszy medal? 

Pan Krzysztof: 
Pierwszy medal zdobyłem bardzo dawno temu, prawdopodobnie jak byłem w klasie VII 

na Mistrzostwach Polski Młodzików. 
 

Weronika: Czy byłeś na Igrzyskach Olimpijskich? 
 

Pan Krzysztof: 
Trzykrotnie reprezentowałem Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, jako zawodnik 

(Barcelona, Sydney, Pekin) i raz w Londynie już jako trener (2012r.) 
 

Wiktoria: Jakie kraje zwiedziłeś? 
 

Pan Krzysztof: 
Zwiedziłem większość krajów europejskich. Oprócz tego byłem  w Stanach 

Zjednoczonych i Australii. 
 

Weronika: Ile zdobyłeś medali? 
 

Pan Krzysztof: 
Ostatnio nie liczyłem, ale z Mistrzostw Polski w slalomie i zjeździe mam około 60 medali, 

z tego ok. 40 złotych oraz kilka medali z Mistrzostw Europy i Pucharu Świata. 
 

Wiktoria: Twoje największe osiągnięcie w sporcie? 
 

Pan Krzysztof: 
Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney i Pekinie oraz zdobycie tytułu Wicemistrza 

Europy i Mistrza Świata Juniorów. 
 

Weronika: Jakich sławnych sportowców poznałeś? 
 

Pan Krzysztof: Znam wielu kajakarzy m.in. Francuza Tony Estangueta, Słowaka Michała Martikana. 
 

Wiktoria: Co robisz w wolnym czasie? 
 

Pan Krzysztof: Jako trener mam więcej czasu i dlatego w całości pragnę go poświęcić rodzinie. 
 

Weronika: Czy chciałbyś, żeby w Kadczy powstała sekcja kajakarstwa górskiego? 
 

Pan Krzysztof: 
Moim odwiecznym marzeniem było i nadal jest, aby w mojej rodzinnej miejscowości 

powstała sekcja kajakarstwa górskiego, gdzie dzieci mogłyby pływać na kajakach. 
 

Wiktoria: Bardzo dziękujemy Ci Wujku za udzielenie wywiadu. 
 

Pan Krzysztof: Ja również dziękuję za rozmowę. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Drodzy miłośnicy sportów zimowych! 

 

                    Ponieważ zima tuż tuż, postanowiłem poruszyć temat aktywności fizycznej w czasie zimy.  

W tym okresie większość z nas najchętniej w ogóle nie wychodziłaby z domu. Minusowa temperatura, 

śnieg i mróz potrafią skutecznie wystraszyć niejedną osobę. Są jednak tacy którzy z niecierpliwością 

czekają na białą porę roku. 

 

Zimą również można dbać o swoje zdrowie 

i być aktywnym. Jest wiele sportów, które 

sprawiają, że zapominamy o całym świecie. 

Najpopularniejsze to oczywiście 

narciarstwo, snowboard i jazda na łyżwach.  

Dzięki nim zima jest o wiele bardziej 

atrakcyjna, a dbanie o kondycję staje się 

przyjemnością. Uprawianie sportów zimą 

ma swoje korzyści. Poprawiają kondycję             

i dodatkowo zwiększają pojemność płuc. 

                      

                  

         Sporty zimowe, zwłaszcza w górach, dostarczają niezapomnianych przeżyć, a od nas zależy, czy 

będą one bezpieczne. Udane szusy na nartach, zjazdy na sankach to te, z których wszyscy wracają 

zadowoleni, ale przede wszystkim zdrowi i cali. 

 

 

     

 

                                    Przygotował: Kamil Gadzina 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

                     

                            Pomóż pieskowi znaleźć kość     

 

  

Przygotowała: Madzia Olszak 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 
1.- Mamo, mogę popatrzeć na telewizor? 
    - Możesz, tylko go nie włączaj. 
 
2.  W aptece: 

- Jest kwas acetylosalicylowy? 
- Chodzi pani o aspirynę? 
- Tak, ciągle zapominam tej trudnej nazwy. 
 
3. U dentysty:  

- Panie doktorze , bolą mnie zęby, które pan mi  
   wstawił. 
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe? 
 
4. Mały gołąb pyta mamy:  

- Mamo, skąd się biorą małe gołąbki? 
- Z kapusty.  
 
5. Na pogrzebie Szkot głośno płacze. 

- Czy to był pański krewny? 
- Nie, ale był mi winien 2 funty… 
 

 

6. Na komisariacie policji: 

- Zapuszczam brodę, panie komendancie! 
- Zapuszczajcie w domu, w pracy macie być ogoleni! 
 

7. Siedzi zajączek w kawiarni i pije kawę. Na chwilę 

wychodzi do łazienki, a gdy wraca, widzi, że kawa wypita. 

– Kto mi wypił kawę?! – pyta zdenerwowany. Zza jednego 

stolika wstaje wielki niedźwiedź: – Ja, a bo co? – Eee, nic... 

może jeszcze ciasteczko...? 

8. Brunetka zaprosiła blondynkę na jazdę motocyklem 

– OK – zgodziła się blondynka. – Ale pozwolisz mi siedzieć 

przy oknie? 

9. W przedziale pociągu podróżuje blondynka z psem. 

 – Czy pani zapłaciła za tego psa? – pyta konduktor. 
 – Ależ skąd! Dostałam go na urodziny... 
 

Przygotowała: Emilka  Owsianka 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 
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